
 

   

 

 

   

Schatten op de zeebodem van de  gemeente 

Vlieland 

 

Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de 

Historisch Geo-Morfologische Kaartenset voor een 

maritiem-archeologische verwachtingskaart 

 

R.W. de Hoop 

 

Schatten op de zeebodem van de  gemeente 

Vlieland 

 

Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de 

Historisch Geo-Morfologische Kaartenset voor een 

maritiem-archeologische verwachtingskaart 

 

R.W. de Hoop 



 

   

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Schatten op de zeebodem van 

de gemeente Vlieland 
 

Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de  

Historisch Geo-Morfologische Kaartenset voor 

 een maritiem-archeologische verwachtingskaart 
 

R.W. de Hoop



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
Titel: Schatten op de zeebodem van de gemeente Vlieland. Een onderzoek naar de bruikbaarheid van 

de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset voor een maritiem-archeologische verwachtingskaart. 
 

Auteur: R.W. de Hoop      Studentnummer: 315636 

Foto’s: R.W. de Hoop      Vormgeving: R.W. de Hoop 

 

Onder begeleiding van: C. Sueur en M. Manders (RCE)  

Opdrachtgever: Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  

 

Versie: definitief, mei 2015  

 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed   Saxion  

Maritiem Programma     Handelskade 75 

Smallepad 5      7417 DH Deventer 

3811 MG Amersfoort 

 

  

 

 

 

 

Copyright © R.W. de Hoop, 2015.  

 

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade uit het gebruik van de resultaten 

van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.  

 

Deze publicatie zal beperkt worden verspreid. Op aanvraag is deze publicatie digitaal beschikbaar. 

 

Niets van deze publicatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemmingen van 

de auteur. 



  Voorwoord 

 

 

5 

Voorwoord 
 

Deze scriptie is tot stand gekomen als afstudeeropdracht voor de opleiding archeologie aan 

Saxion te Deventer. Het onderzoek dat heeft geleid tot deze scriptie is uitgevoerd in opdracht 

van het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Door het 

Maritiem Programma is een Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke 

Waddenzee (hierna kaartenset genoemd) ontwikkeld. Doel van dit onderzoek was het toetsen 

van de bruikbaarheid van deze kaartenset, voor het maken van een archeologische verwach-

tingskaart. De bruikbaarheid is getest door de kaartenset te gebruiken bij het opstellen van 

een archeologische verwachtings- en maatregelenkaart voor de waterbodem van de ge-

meente Vlieland.  

 

Het onderzoek bestond uit literatuuronderzoek, het raadplegen van verschillende databases 

en de analyse van de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Wadden-

zee. Aan de hand van deze kaartenset en de gevonden informatie is een archeologische ver-

wachtingskaart opgesteld voor de waterbodem van de gemeente Vlieland. Daarna zijn er 

maatregelen gekoppeld aan de archeologische verwachtingscategorieën (zones) en bekende 

waarden.  

 

Deze scriptie is geschreven met de achterliggende gedachte dat voor iedereen die een inte-

resse en belang heeft in de kaartenset deze scriptie te lezen en te begrijpen moet zijn. Om 

die reden is na de bronnenlijst een begrippenlijst opgenomen en in bijlage 1 is een tabel te 

vinden met daarop alle archeologische en geologische tijdsperioden die in deze scriptie wor-

den genoemd. Hopelijk kunnen de resultaten van dit onderzoek dienen als voorbeeld voor 

toekomstig gebruik van de kaartenset en bij het opstellen van een archeologische verwach-

tings- en beleidskaart voor onderwater cultureel erfgoed. 

 

Het schrijven van deze scriptie en de afstudeerstage bij het Maritiem Programma is zeer leer-

zaam geweest. Het was een kans om kennis te maken met het maritiem archeologische werk-

veld waarin ik later graag werkzaam wil zijn. Door het uitwerken van deze opdracht heb ik me 

alvast verdiept in deze richting, kennis opgedaan over maritieme archeologie en belangrijke 

contacten gelegd binnen het werkveld. Nu mijn scriptie af is en ik daarmee de hbo-opleiding 

Archeologie afsluit, is het tijd voor de volgende stap waar ik enorm veel zin in heb. De vol-

gende stap is namelijk het volgen van de master Maritime Archaeology aan de University of 

Southern Denmark. 

 

Graag wil ik een aantal mensen (in alfabetische volgorde) speciaal bedanken die mij hebben 

geholpen bij het schrijven van deze scriptie: 

 

Dhr. Will Brouwers     Dhr. Thijs Coenen 

Mw. Marie-Catherine Houkens   Dhr. Menne Kosian  

Dhr. Martijn Manders    Dhr. Johan Opdebeeck 

Dhr. Chris Sueur     Mw. Margje Vermeulen-Bekkering  

    

Robert de Hoop  
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Samenvatting 
 

In 2011 is een evaluatie van de archeologiewetgeving uitgevoerd, waaruit bleek dat de zorg 

voor het cultureel erfgoed in waterbodems achterblijft ten opzichte van de zorg voor het cul-

tureel erfgoed op land. De beleidsmatige en planmatige borging van de archeologische 

waarden onder water blijven ook achter bij die op het land. Dit houdt in dat de wateren daar-

door niet terugkomen in archeologische beleidskaarten, het bestemmingsplan of de beheers-

verordening. Voor de Westelijke Waddenzee is daarom door het Maritiem Programma van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besloten de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset 

van de Westelijke Waddenzee samen te stellen. De kaartenset is erop gericht verschillende 

datasets bijeen te brengen die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van archeolo-

gische verwachtings- en beleidskaarten voor het beheer van het onderwater cultureel erf-

goed op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Niet alleen voor gemeenten kan de kaartenset 

als handvat dienen, maar ook provincies en de Rijksoverheid kunnen ieder vanuit eigen ver-

antwoordelijkheid en taken gebruik maken van de kaartenset.  

 

Het doel van dit onderzoek is om de algemene bruikbaarheid van de Historisch Geo-Morfo-

logische Kaartenset van de Waddenzee te toetsen, door specifiek voor de gemeente Vlieland 

een verwachtingskaart en maatregelenkaart op te stellen. Voor Vlieland is, op basis van de 

kaartenset, inzichtelijk gemaakt welk onderwater cultureel erfgoed aanwezig is, dan wel ver-

wacht kan worden. Met onderwater cultureel erfgoed wordt al het cultureel erfgoed onder 

water bedoeld, zoals scheepswrakken, vliegtuigwrakken, compleet verdronken landschappen 

met prehistorische resten, middeleeuwse nederzettingen (verdronken dorpen) en bijvoor-

beeld ook resten van havens, kades, bruggen, duikers, en beschoeiingen. 

 

Alle informatie die is verzameld tijdens het onderzoek is gepubliceerd in deze scriptie. In ta-

bel 1 en 2 zijn de indicatoren en contra-indicatoren weergegeven die zijn gebruikt bij het op-

stellen van de archeologische verwachtingskaart: 

 
Tabel 1: Overzicht van de toegekende waarden aan de indicatoren. 

Indicator Archeologische  

verwachtingswaarde 

Mogelijk te verwachten erfgoed Gebruikte kaartlaag 

Pleistoceen oppervlak 

intact 

Hoog Nederzetting (Paleolithicum,  

Mesolithicum en Neolithicum) 

Verschil_PL_MG_ZG_cont_region 

Pleistoceen oppervlak 

mogelijk intact 

Gematigd Nederzetting (Paleolithicum,  

Mesolithicum en Neolithicum) 

Verschil_PL_MG_ZG_cont_region 

Pleistoceen oppervlak 

geërodeerd 

Laag Nederzetting (Paleolithicum,  

Mesolithicum en Neolithicum) 

Verschil_PL_MG_ZG_cont_region 

Oude vaargeulen Hoog 

(buffer van 100 meter) 

Scheepswrakken en scheepsresten Gevectoriseerde historische  

kaarten  

Locatie Vlierede Hoog  

(buffer van 2 kilometer) 

Scheepswrakken en scheepsresten Gevectoriseerde historische  

kaarten  

Afvallaag en  

scheepswrak 

Hoog Divers archeologisch materiaal en 

scheepswrakken 

Geen 

 

Tabel 2: Overzicht van de contra-indicatoren. 

Contra-indicatoren Effect op archeologische verwachtingswaarde Gebruikte kaartlaag 

Verdieping >5 meter Aanpassing naar laag Maximale_verdieping_1925_2005 

Verdieping 1-5 meter Aanpassing naar gematigd Maximale_verdieping_1925_2005 

Verdieping <1 meter Geen aanpassing Maximale_verdieping_1925_2005 

Verstoring: kabels en leidingen  Aanpassing naar laag Verstoringen_Gecombineerd_region 

Verstoring: schelpenwinning Aanpassing naar gematigd Verstoringen_Gecombineerd_region 

Verstoring: overig Geen aanpassing Verstoringen_Gecombineerd_region 
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Op dit moment heeft de gemeente Vlieland geen archeologiebeleid voor het onderwater cul-

tureel erfgoed, maar er is wel een beheersverordening in ontwikkeling. Door de beheersver-

ordening aan te vullen met de verwachtingskaart en de maatregelenkaart, ontstaat een 

goede basis voor de gemeente Vlieland. Op de archeologische maatregelenkaart zijn ver-

wachtingscategorieën (zones) onderscheiden, waaraan maatregelen zijn gekoppeld. Het ver-

dient de aanbeveling om een beleidskaart op te stellen, waarop aan de verwachtingscatego-

rieën maatregelen en procedures zijn gekoppeld, zodat het erfgoed planologisch geborgd 

kan gaan worden. Met de beheersverordening wordt al voldaan aan de wettelijke regelge-

ving, maar door er een archeologische verwachtings- en beleidskaart aan toe te voegen 

wordt het archeologiebeleid transparanter en het beleidskader helderder.  

 

De conclusie van deze scriptie is dat de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de 

Westelijke Waddenzee zeer geschikt is voor het opstellen van verwachtings- en beleidskaar-

ten. De beschikbare basiskaarten op het gebied van de archeologie, historische geografie en 

geologie bevatten de juiste informatie om een archeologisch verwachtingsmodel te kunnen 

opstellen. Door de in de kaartenset aanwezige geologische en geomorfologische basiskaar-

ten, de gedigitaliseerde/geïnterpreteerde historische kaarten en de kaartlagen met bekende 

waarden te combineren in een Geografisch Informatie Systeem (GIS), kunnen uitspraken ge-

daan worden over de mogelijkheid van voorkomen, conditie, toegankelijkheid en bedreiging 

van het onderwater cultureel erfgoed. Door daarnaast een archeologisch bureauonderzoek 

uit te voeren en er lokale data toe te voegen ontstaat een zeer gedetailleerd beeld van het 

aanwezige en mogelijk aanwezige onderwater cultureel erfgoed.  

 

De nauwkeurigheid van de dataset vormt wel een beperking: enkele digitale basiskaarten uit 

de dataset zijn gegenereerd (gedigitaliseerd) uit oude papieren kaarten. Verder moeten uit 

de kaartenset nog wat fouten worden gehaald en een aantal verbeteringen is nog mogelijk 

met betrekking tot de detaillering. De datadichtheid is bijvoorbeeld erg variabel, met soms 

wel 10 kilometer tussen twee boringen. Het voordeel van de kaartenset is echter dat gemak-

kelijk nieuwe data kan worden toegevoegd, waardoor het mogelijk is de kaartenset steeds 

verder te verfijnen en te actualiseren. Door nieuwe (lokale) geomorfologische, archeologische 

of geologische data aan de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Wad-

denzee toe te voegen, is het ook mogelijk om uiteindelijk steeds gedetailleerdere archeolo-

gische verwachtingskaarten op te stellen. 

 

Bij het gebruik van de kaartenset en het opstellen van een archeologische verwachtingskaart, 

moet ook rekening worden gehouden met de mate van subjectiviteit: inzicht over wat er in 

het verleden is gebeurd, kan alleen tot stand komen door een combinatie van meetbare ge-

gevens, de persoonlijke kennis over een bepaald gebied en/of bepaalde periode en de logi-

sche redenatie van de opsteller van de verwachtingskaart. Een verwachtingskaart is dus geen 

automatische uitkomst van een GIS bewerking, maar in hoge mate het resultaat van expert 

judgement. 

 

De voor dit onderzoek opgestelde archeologische verwachtings- en maatregelenkaart en de 

gebruikte methodiek kunnen in de toekomst als voorbeeld worden gebruikt door andere ge-

meenten rondom de Waddenzee.   
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Het Maritiem Programma heeft een Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Weste-

lijke Waddenzee (hierna kaartenset genoemd) ontwikkeld. De kaartenset bevat historisch, ge-

ologisch en geomorfologisch kaartmateriaal, bathymetrische gegevens, bekende verstorin-

gen zoals kabels en leidingen en bekende archeologische waarden. Zie hoofdstuk 3 voor een 

beschrijving van de kaartenset en bijlage 3 voor een overzicht van alle aanwezige kaartlagen 

in de kaartenset.  

 

De afstudeeropdracht betrof het toetsen van deze kaartenset door te kijken hoe bruikbaar 

deze kaartenset daadwerkelijk is voor het opstellen van een archeologische verwachtings- en 

beleidskaart. Met bruikbaarheid wordt bedoeld in hoeverre het mogelijk is om in de praktijk 

met de kaartenset een archeologische verwachtings- of beleidskaart op te stellen. Dit is ge-

test door de kaarten te gebruiken voor een inventarisatie van het (bekende en onbekende) 

onderwater cultureel erfgoed van de gemeente Vlieland en het opstellen van een archeolo-

gische verwachtings- en maatregelenkaart voor deze gemeente. Het onderzoek heeft daarom 

de toepasselijke titel ‘Schatten op de zeebodem van de gemeente Vlieland’ met als ondertitel 

‘Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset voor 

een maritiem-archeologische verwachtingskaart’. Het afstudeertraject begon op 15 septem-

ber 2014 en loopt tot en met juni 2015. De opdrachtgevende organisatie voor dit afstudeer-

onderzoek was de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (hierna RCE genoemd) en de op-

drachtgever was Martijn Manders, hoofd van het Maritiem Programma. 

 

1.2 Achtergrond 

Een belangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis heeft te maken met water. Via rivieren, 

meren, zeeën en oceanen kwamen Nederlanders in iedere uithoek van de wereld. Onder wa-

ter is nog veel cultureel erfgoed te vinden. Dit onderwater cultureel erfgoed maakt deel uit 

van de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk 

van behouden blijft. De RCE heeft een centrale rol bij het behoud van het onderwater cultu-

reel erfgoed. Om het onderwater cultureel erfgoed beter te beschermen en te beheren heeft 

de RCE het Maritiem Programma opgezet. 

 

Door decentralisatie is de verantwoordelijkheid voor de maritiem-archeologische monumen-

tenzorg bij de gemeenten komen te liggen. Om het (mogelijke) onderwater cultureel erfgoed 

op te kunnen nemen in een gemeentelijk archeologiebeleid, is het van belang de bekende en 

de te verwachten waarden in kaart te brengen. Voor veel gemeenten is dit in het geval van de 

waterbodem nog onontgonnen gebied, terwijl tegelijkertijd sprake kan zijn van grote water-

oppervlaktes binnen de gemeentegrenzen. Om gemeenten te ondersteunen bij het invullen 

van deze gebieden en hen te stimuleren om de zorg voor het onderwater cultureel erfgoed 

op te pakken, is de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee 

ontwikkeld. Deze kaartenset is de opvolger van de Indicatie Kaart Archeologische Waarden 

(IKAW), die eigenlijk niet geschikt was voor het beheer van de maritiem-archeologische mo-

numentenzorg. Op 9 oktober 2014 werd de kaartenset gepresenteerd tijdens het symposium 

‘Erfgoed binnenboord’. De kaartenset is vanaf die datum ook online beschikbaar gemaakt 

voor het opstellen van archeologische verwachtings- en beleidskaarten.  
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1.3 Doelstelling 

De doelen van dit onderzoek zijn: 

 Het toetsen van de kaartenset op bruikbaarheid voor het opstellen van gemeentelijke ar-

cheologische verwachtingskaarten. 

 Methodische handvatten bieden aan andere gemeenten die ook een archeologische ver-

wachtingskaart voor het onderwater cultureel erfgoed willen opstellen. 

 Een voorbeeld maatregelenkaart en bijbehorende maatregelen ontwikkelen voor ge-

meenten met onderwater cultureel erfgoed in de Waddenzee. 

 Een impuls geven aan het goed beheren van het onderwater cultureel erfgoed in de 

Waddenzee. Hiermee wordt bedoeld dat dit onderzoek hopelijk de gemeenten rondom 

de Waddenzee stimuleert om de zorg voor het onderwater cultureel erfgoed op te pak-

ken. 

 

1.4 Resultaten 

De informatie die is verzameld tijdens dit onderzoek, is uiteindelijk verwerkt in deze scriptie 

en in een archeologische verwachtings- en maatregelenkaart voor de gemeente Vlieland. 

Voor de gemeente Vlieland is gekozen, omdat dit een zeer interessante gemeente in de Wes-

telijke Waddenzee is voor wat betreft het onderwater cultureel erfgoed. Over dit onderwater 

cultureel erfgoed van de gemeente Vlieland is echter nog niet veel bekend en het is ook nog 

niet opgenomen in een archeologiebeleid. De scriptie en de archeologische verwachtings-

kaart bieden informatie over het onderwater cultureel erfgoed binnen de gemeente Vlieland 

en over de bruikbaarheid van de kaartenset aan de belanghebbende partijen. De opgestelde 

archeologische maatregelenkaart dient als voorbeeld van hoe maatregelen kunnen worden 

gekoppeld aan de archeologische verwachtingen en bekende waarden. Daarnaast zijn er aan-

bevelingen gedaan in hoofdstuk 13 voor zowel het Maritiem Programma als voor de ge-

meente Vlieland. Bovendien kan de voor dit onderzoek opgestelde archeologische verwach-

tings- en maatregelenkaart en de gebruikte methodiek als voorbeeld worden gebruikt door 

andere gemeenten rondom de Waddenzee.  

 

1.5 Probleemstelling 

Om de doelstelling te behalen zijn er voor dit onderzoek een hoofdvraag en een aantal deel-

vragen opgesteld. Bij de deelvragen is onderscheid gemaakt in micro-, meso- en macroni-

veau. Zie paragraaf 2.4 voor een uitwerking van de probleemstelling. 

 

De hoofdvraag luidt als volgt: 

In hoeverre kan de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset informatie verschaffen over het 

(mogelijke) onderwater cultureel erfgoed in de waterbodem binnen de gemeente Vlieland en 

wat zegt dit over de bruikbaarheid van deze kaarten? 

                            

De deelvragen: 

1. Wat is de achtergrond van de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Waddenzee 

en hoe is deze ontstaan? 

2. Waarom was een vervanger voor de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) no-

dig voor de waterbodems? 

3. Welke informatie verschaft de kaartenset over de aanwezigheid van onderwater cultureel 

erfgoed? 
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4.  Hoe is het fysieke landschap van de Westelijke Waddenzee en Vlieland ontstaan en veran-

derd vanaf de Prehistorie tot nu en welke informatie verschaft deze kennis over de (moge-

lijke) aanwezigheid van onderwater cultureel erfgoed? 

5. Welke informatie verschaffen de (maritiem) historische bronnen over de (mogelijke) aanwe-

zigheid van onderwater cultureel erfgoed binnen de gemeente Vlieland? 

6. Welke vaarroutes en aanlegplaatsen waren er rond Vlieland? 

7. Hoe zijn zandplaten en vaargeulen rond de gemeente Vlieland veranderd in de afgelopen 

eeuwen en wat had dit voor gevolg voor de vaarroutes? 

8. Welke resten van onderwater cultureel erfgoed zijn bekend binnen de gemeente Vlieland en 

uit welke perioden zijn deze afkomstig? 

9. Welke zones zijn binnen de gemeente Vlieland aan te wijzen waar onderwater cultureel erf-

goed te vinden is en wat is er te zeggen over de gaafheid van dit erfgoed? 

10. Welke zones zijn binnen de gemeente Vlieland aan te wijzen waar meer onderwater cultu-

reel erfgoed uit een bepaalde periode aanwezig is dan elders? 

11. In hoeverre is de uitkomst van het onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van onder-

water cultureel erfgoed binnen de gemeente Vlieland anders dan volgens de bestaande 

IKAW? 

12. In hoeverre is er een discrepantie tussen de mogelijke aanwezigheid van onderwater cultu-

reel erfgoed (onbekend en voorspeld erfgoed) en de kaarten met het ‘bekende’ erfgoed en 

hoe komt dit? 

13. Welke gegevens zouden kunnen bijdragen aan een nog betere voorspelbaarheid van de 

aanwezigheid van onderwater cultureel erfgoed die nu niet zijn meegenomen? 

14. Welke bekende verstoringen van de waterbodem zijn er binnen de gemeente Vlieland aan-

wezig? 

15. Wat zijn op de zeebodem van de gemeente Vlieland de bedreigingen en de kansen voor be-

houd in situ? 

16. Wat is op dit moment het archeologiebeleid van de gemeente Vlieland met betrekking tot 

het onderwater cultureel erfgoed? 

17. In hoeverre is het mogelijk om aan de hand van de Historisch Geo-Morfologische Kaarten-

set een helder archeologiebeleid op te stellen voor het beheren van onderwater cultureel 

erfgoed? 

 

1.6 Relevantie 

Nu de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset is afgerond, is het voor de RCE van belang 

om te weten in hoeverre deze kaartenset daadwerkelijk bruikbaar is voor het opstellen van 

een archeologische verwachtings- en beleidskaart. Tijdens planvorming kan er dan rekening 

worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van onderwater cultureel erfgoed. Op dit 

moment wordt er vaak geen rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid hiervan en 

gaat het onderwater cultureel erfgoed ongezien verloren. Tijdens het onderzoek is bekeken 

hoe geschikt de kaartenset daadwerkelijk is voor het opstellen van een archeologische ver-

wachtings- en beleidskaart, welke verbeteringen mogelijk zijn en welke informatie mogelijk 

nog mist op de kaarten. Als test is met behulp van deze kaartenset een verwachtings- en 

maatregelenkaart opgesteld voor de gemeente Vlieland. 
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1.7 Micro-, meso- en macroniveau 

De kaartenset van de Westelijke Waddenzee is bedoeld voor het beheer van het onderwater 

cultureel erfgoed op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Niet alleen voor gemeenten kan 

de kaartenset als handvat dienen, maar ook provincies en de Rijksoverheid kunnen ieder van-

uit eigen verantwoordelijkheid en taken gebruik maken van de kaartenset. Bij de probleem-

stelling is het vereist dat er onderscheid wordt gemaakt in micro-, meso- en macroniveau. Op 

microniveau, of lokaal niveau in dit geval, is onderzocht welke informatie de kaartenset ver-

schaft over specifieke vondstlocaties en (mogelijk) waardevolle zones binnen de gemeente 

Vlieland. Vervolgens is op mesoniveau, of regionaal en provinciaal niveau in dit geval, onder-

zocht hoe bruikbaar de kaartenset daadwerkelijk is, wat er nog verbeterd zou kunnen worden 

en welke informatie eventueel nog kan worden toegevoegd om de kaartenset beter geschikt 

te maken voor het opstellen van een gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleids-

kaart. Deze toevoegingen en verbeteringen zijn van belang voor alle gemeenten rondom de 

Westelijke Waddenzee. Op macroniveau, of nationaal en internationaal niveau in dit geval, is 

gekeken naar toevoegingen en verbeteringen om soortgelijke toekomstige kaartensets bruik-

baar(der) te maken voor alle gemeenten in Nederland. Daarnaast is op macroniveau ook ge-

probeerd om in het buitenland gemaakte kaartensets te vergelijken met de Historisch Geo-

Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee. 

 

1.8 Projectkader 

In deze paragraaf wordt de probleemstelling verkend en het projectkader beschreven. Ter 

verduidelijking worden in de komende paragrafen enkele definities gegeven van woorden en 

begrippen die regelmatig zullen worden gebruikt in deze scriptie. Direct na de bronnenlijst is 

bovendien ook nog een verklarende begrippenlijst opgenomen voor algemenere begrippen. 

 

1.8.1 De archeologische monumentenzorg in Nederland 

Het bodemarchief is een belangrijke bron voor de reconstructie van het verleden. Om hier 

zorgvuldig mee om te gaan is er een aantal regels opgesteld. Deze komen samen in de cyclus 

van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ-cyclus). De Archeologische Monumenten-

zorg gaat over het opsporen, waarderen en veiligstellen van cultureel erfgoed. Dit gebeurt 

stapsgewijs. De afzonderlijke stappen of fasen komen samen in de AMZ-cyclus, die hieronder 

in figuur 1 schematisch is weergegeven.1   

                                                 
1 http://archeologieinnederland.nl/regels-en-beleid/monumentenzorg-en-onderzoek 

Figuur 1: Schematische weergave van de AMZ-cyclus. 

http://archeologieinnederland.nl/regels-en-beleid/monumentenzorg-en-onderzoek
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In Nederland is het uitgangspunt om cultureel erfgoed ter plekke, in situ, te bewaren voor 

toekomstige generaties. Dit geldt zowel voor de land- als voor de waterbodem. Wanneer er 

inrichtingsplannen worden gemaakt voor een gebied, is in principe de initiatiefnemer (de 

grondverstoorder) verantwoordelijk voor eventuele kosten voor archeologisch onderzoek.  

Volgens de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) en de Wet ruimtelijke orde-

ning (Wro) moet elke gemeente bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening houden 

met bekende en te verwachten archeologische waarden. Een gemeente doet dit meestal door 

op hoofdlijnen te inventariseren welke archeologische waarden aanwezig zijn en deze in het 

bestemmingsplan te borgen. Voordat er aan een initiatiefnemer een vergunning kan worden 

verleend, moet eerst worden vastgesteld wat de daadwerkelijke archeologische waarde van 

het terrein is. Wanneer dat nog niet bekend is, kan de gemeente van de vergunningaanvrager 

verlangen om archeologisch onderzoek te laten verrichten. Op basis van de onderzoeksresul-

taten neemt de gemeente een besluit over het verlenen van een omgevingvergunning. De 

gemeente kan daarbij eisen dat het terrein wordt opgegraven. De initiatiefnemer (de grond-

verstoorder) betaalt hiervoor dan de kosten.2 

 

De AMZ-cyclus is een vaste procedure binnen de archeologische monumentenzorg in Neder-

land en is verankerd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) als een verplicht 

werkproces voor archeologen. De uitvoering van de stappen in de AMZ-cyclus moet plaats-

vinden conform de specificaties die zijn vastgelegd in de protocollen en leidraden van deze 

KNA.3 Het proces bestaat uit verschillende stappen of fasen en formeel te doorlopen proce-

dures. Elke stap in het proces bouwt voort op de resultaten van de vorige. Het proces begint 

bij de inventarisatie van de archeologische waarden, waarbij wordt nagegaan of die in een 

gebied aanwezig zijn. Het geïnventariseerde cultureel erfgoed wordt vervolgens onderwor-

pen aan een waardering. Deze waardering wordt als selectieadvies aan de bevoegde overheid 

aangeboden (meestal de gemeente). De bevoegde overheid neemt vervolgens een besluit 

(selectie) over wat er met het cultureel erfgoed in het desbetreffende plangebied moet ge-

beuren. Drie keuzes zijn mogelijk: behouden in situ (beschermen), opgraven (behouden ex 

situ) of vrijgeven. Na een opgraving volgt de interpretatie en synthese. Uiteindelijk worden de 

vondsten en documentatie, ondergebracht in depots en digitale archieven.4 

 

1.8.2 Maritieme archeologie en onderwater cultureel erfgoed 

Maritieme archeologie is een specialisme binnen de archeologie gericht op het onderzoeken 

van de interactie tussen de mens en water (zee, rivieren, meren en kleine binnenwateren) op 

basis van materiële overblijfselen. Maritieme archeologie omvat de scheepsarcheologie op 

het land en de onderwaterarcheologie. Scheepsarcheologie is de archeologie die zich puur 

richt op vaartuigen en aan scheepvaart gerelateerde mobiele vondsten. Onderwaterarcheolo-

gie is een deeldiscipline van de archeologie die zich uitsluitend bezighoudt met de bestude-

ring van materiële overblijfselen die zich onder het wateroppervlak bevinden.5  

 

                                                 
2 http://archeologieinnederland.nl/regels-en-beleid/monumentenzorg-en-onderzoek 
3 http://handreikingarcheologie.sikb.nl/66 
4 http://archeologieinnederland.nl/regels-en-beleid/monumentenzorg-en-onderzoek 
5 Waldus et al. 2014, 9. 

http://archeologieinnederland.nl/regels-en-beleid/monumentenzorg-en-onderzoek
http://handreikingarcheologie.sikb.nl/66
http://archeologieinnederland.nl/regels-en-beleid/monumentenzorg-en-onderzoek
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Maritiem erfgoed is al het cultureel erfgoed dat een relatie heeft met water, zowel in en op 

het water als op het land. Bij maritiem erfgoed wordt vaak gedacht aan scheepswrakken, 

maar die vormen slechts een deel van het maritiem erfgoed. Dit zijn dus scheepswrakken 

maar bijvoorbeeld ook resten van havens, kades, bruggen, duikers, beschoeiingen en zelfs 

pakhuizen.6  

 

Niet alle vindplaatsen onder water zijn maritiem. Onder water worden ook complete verdron-

ken landschappen met prehistorische resten of bijvoorbeeld middeleeuwse nederzettingen 

(verdronken dorpen) en vliegtuigwrakken aangetroffen die behoren tot het cultureel erf-

goed.7  

 

Voor deze scriptie is gekeken naar al het (maritiem) cultureel erfgoed onder water binnen de 

gemeente Vlieland en dit is in de gehele scriptie aangeduid met de term onderwater cultu-

reel erfgoed. In de titel van deze scriptie wordt gesproken over maritiem-archeologische mo-

numentenzorg. Hiermee wordt het beheer van het onderwater cultureel erfgoed bedoeld. 

 

1.8.3 Archeologisch onderzoek onder water 

Archeologisch onderzoek onder water volgt dezelfde onderzoeksfasen als archeologie op 

land, maar zoals te zien op figuur 2 zijn de gebruikte methoden en technieken anders.  

 

 

Bij een archeologisch bureauonderzoek naar (voormalige) waterbodems wordt gericht in 

kaart gebracht welke watergerelateerde resten verwacht kunnen worden en uit welke periode 

deze kunnen dateren. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van beschikbare 

multibeam-opnamen, waarmee de diepte en het reliëf van een waterbodem nauwkeurig in 

kaart is gebracht. Dit soort informatie is regelmatig al beschikbaar bij bijvoorbeeld Rijkswa-

terstaat, waterschappen of de provincie. Wanneer deze gegevens niet voldoende voorhanden 

zijn, wordt tijdens het verkennend onderzoek de waterbodem onderzocht met side scan so-

nar of multibeam-apparatuur (opwateronderzoek), eventueel gevolgd door duikinspecties 

(onderwater onderzoek).8  

                                                 
6 http://archeologieinnederland.nl/nederlandse-archeologie/maritieme-archeologie 
7 http://archeologieinnederland.nl/nederlandse-archeologie/maritieme-archeologie 
8 Houkes 2014, 13. 

Figuur 2: De gebruikte methoden voor onderzoek onder water verschil-

len van de methoden die worden gebruikt bij onderzoek op het land. 

http://archeologieinnederland.nl/nederlandse-archeologie/maritieme-archeologie
http://archeologieinnederland.nl/nederlandse-archeologie/maritieme-archeologie
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Bij onderzoek met multibeam sonar of side scan sonar wordt in korte tijd een groot opper-

vlak onderzocht op resten die reliëf veroorzaken in de waterbodem. In de volgende fase 

wordt door middel van duikend onderzoek onderzocht wat de waarde van de aangetroffen 

resten is. Na de verkennende en eventueel de waarderende fase volgt een besluit over de be-

houdenswaardigheid van het aangetroffen cultureel erfgoed.9 

 

1.8.4 Bepaling archeologische waarde 

Bij de waardering wordt een archeologische vindplaats beoordeeld op de fysieke kwaliteit, de 

inhoudelijke kwaliteit en de belevingswaarde. Deze drie genoemde hoofdcriteria zijn weer 

onderverdeeld in subcriteria, zie bijlage 2. Het waarderen van vindplaatsen gebeurt door 

middel van een puntentelling. Aan de criteria belevingswaarde, fysieke en inhoudelijke kwali-

teit worden één tot drie punten toegekend. De totaalscore bepaalt de waarde van een vind-

plaats. In de KNA Waterbodems 3.2 is het waarderingsproces uitgebreid beschreven in bijlage 

IV.10 

 

1.8.5 Waterbodems en archeologiebeleid 

In 2011 is de archeologische wetgeving geëvalueerd, waarbij gekeken is naar de stand van 

zaken in beleid en ruimtelijke ordening. Hieruit is gebleken dat de zorg voor het cultureel erf-

goed in waterbodems achterblijft ten opzichte van de zorg voor het cultureel erfgoed op het 

land, terwijl tegelijkertijd sprake kan zijn van grote wateroppervlaktes binnen de gemeente-

grenzen. Op de huidige archeologische verwachtings- en beleidskaarten is er vaak geen ad-

vies opgenomen voor het wateroppervlak. Dit houdt in dat de wateren daardoor niet terug-

komen in archeologische beleidskaarten, het bestemmingsplan of de beheersverordening. 

Tijdens planvorming kan er dan geen rekening worden gehouden met de mogelijke aanwe-

zigheid van onderwater cultureel erfgoed en gaat het erfgoed ongezien verloren.11  

 

Om naast de landarcheologie ook het (mogelijke) onderwater cultureel erfgoed onderdeel te 

laten worden van het gemeentelijk archeologiebeleid is het van belang de bekende en de te 

verwachten waarden onder water in kaart te brengen. Om gemeenten te ondersteunen bij 

het opnemen van het onderwater cultureel erfgoed in hun archeologiebeleid en hen te sti-

muleren de zorg voor het onderwater cultureel erfgoed op te pakken, is de Historisch Geo-

Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee ontwikkeld.12  

 

1.8.6 Archeologische verwachtingskaarten, maatregelenkaarten en beleidskaarten  

Een archeologische verwachtingskaart geeft een indicatie van de bekende en te verwachten 

archeologische waarden op een bepaalde plek. Door archeologische data, bodemdata, 

(geo)morfologische data en cartografische elementen te combineren wordt een archeolo-

gische verwachtingskaart opgesteld. Zo'n gedetailleerde kaart geeft geen volledige zekerheid 

over de aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen. De kaart helpt om een verta-

ling te maken naar het gemeentelijk archeologiebeleid.13  

  

                                                 
9 Houkes 2014, 13. 
10 http://www.sikb.nl/upload/documents/KNA32/Deel%20II%20bijlage%20IV%20Waarderen%20van%20 

vindplaatsen%20versie%203.2.pdf 
11 Houkes et al. 2014, 5. 
12 Houkes et al. 2014, 5. 
13 Beuger 2014, 4. 

http://www.sikb.nl/upload/documents/KNA32/Deel%20II%20bijlage%20IV%20Waarderen%20van%20vindplaatsen%20versie%203.2.pdf
http://www.sikb.nl/upload/documents/KNA32/Deel%20II%20bijlage%20IV%20Waarderen%20van%20vindplaatsen%20versie%203.2.pdf
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Met de term archeologische verwachtingskaart werd oorspronkelijk een kaart bedoeld 

waarop alleen de trefkans op archeologische waarden stond aangegeven. In de gemeente-

lijke archeologische praktijk is het echter gebruikelijk geworden om deze term te gebruiken 

voor een kaart waarop zowel staat waar de bekende archeologische waarden zich bevinden 

(archeologische monumenten en vindplaatsen), als ook waar het waarschijnlijk is dat er ar-

cheologische waarden aanwezig zijn.14 

 

Op een archeologische verwachtingskaart worden verwachtingscategorieën (zones) onder-

scheiden. Bij een archeologische maatregelenkaart worden aan deze verwachtingscatego-

rieën en aan de bekende waarden maatregelen gekoppeld. Dit zijn praktische archeologische 

maatregelen die opgesteld zijn volgens de AMZ-cyclus (zie paragraaf 1.8.1).  

 

Bij een archeologische beleidskaart zijn aan de hand van de verwachtingscategorieën op de 

archeologische verwachtingskaart, beleidscategorieën (zones) onderscheiden. Aan deze be-

leidscategorieën zijn procedures en maatregelen gekoppeld. Door een archeologische be-

leidskaart op te stellen kan het erfgoed planologisch geborgd gaan worden.  

 

1.9 Relatie onderwerp met relevante archeologische theorieën 

In deze paragraaf wordt het theoretisch kader beschreven. Hiervoor is gekeken naar de rela-

tie van het onderwerp met relevante archeologische theorieën.  

 

1.9.1 Natuurlijke processen als verstoorder 

Door de implementatie van het verdrag van Malta in de Wet op de Archeologische Monu-

mentenzorg (Wamz) moet de verstoorder het archeologisch onderzoek betalen. De ontwik-

kelaars kunnen gebruik maken van een archeologische verwachtingskaart om hun projecten 

te plannen in gebieden met een lage archeologische verwachting. Dit bespaart de ontwikke-

laars geld dat ze anders moeten uitgeven aan archeologisch onderzoek. Aangezien veel be-

drijven deze kosten willen vermijden is het voor hen gunstig om archeologie zo vroeg moge-

lijk in hun project mee te nemen en archeologie vriendelijke plannen te ontwikkelen. Op deze 

manier kan er voor worden gezorgd dat gebieden met een archeologische verwachting in 

situ bewaard blijven. Het streven naar behoud in situ is één van de uitgangspunten van de 

Wamz. Behoud in situ stelt het bodemarchief namelijk het best veilig.15 Mogelijk kan een toe-

komstige generatie archeologen met nieuwe kennis en onderzoeksmethoden meer informa-

tie halen uit het bodemarchief dan met de huidige kennis mogelijk is.16  

 

In theorie klinkt dit als een goed model, maar in de praktijk blijkt het toch niet altijd te wer-

ken. Het in situ bewaarde erfgoed is onderhevig aan grootschalige degradatie als gevolg van 

natuurlijke processen. Aangezien hier sprake is van een natuurlijke verstoorder die niet be-

taalt voor archeologisch onderzoek, degradeert en verdwijnt cultureel erfgoed ongezien. On-

derwater cultureel erfgoed in de dynamische Waddenzee is daar een goed voorbeeld van. 

Kleine veranderingen in de stromingspatronen kunnen leiden tot het wegspoelen van be-

schermende sedimenten die scheepswrakken afdekken.17  

  

                                                 
14 http://www.sam-limburg.nl/informatie.aspx?id=40 
15 de Bruijn 2007, 1-4. 
16 de Bruijn 2007, 1-4. 
17 Vos 2005, 7-14. 

http://www.sam-limburg.nl/informatie.aspx?id=40
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Erfgoed lijkt dus zeker niet altijd het best bewaard te worden in de (water)bodem, in situ. In 

deze scriptie is aandacht besteed aan dit onderwerp in paragraaf 5.8 en in hoofdstuk 8 en 9. 

 

1.9.2 Verwachtingskaarten 

Met de implementatie van het verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is onder an-

dere geregeld dat de verantwoordelijkheid voor de archeologische monumentenzorg bij de 

gemeenten komt te liggen. In de Monumentenwet (artikel 38a) en het Besluit ruimtelijke or-

dening (Bro) is vastgelegd dat het verplicht is om bij vaststelling van een bestemmingsplan 

rekening te houden met de in de bodem aanwezige dan wel te verwachten archeologische 

waarden. Dit geldt dus ook voor de waterbodem binnen het gemeentelijk grondgebied. Ge-

meenten laten vaak een archeologische verwachtingskaart maken om te voldoen aan deze 

verplichting en ter onderbouwing van het archeologiebeleid.18  

 

Bij het maken van een archeologische verwachtingskaart wordt gebruik gemaakt van wat pre-

dictive modeling wordt genoemd. Predictive modeling is ontwikkeld in de jaren ’70 en de 

vroege jaren ’80 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten als hulpmiddel om te voorspel-

len waar archeologische sites kunnen liggen. Nederland is één van de weinige landen in Eu-

ropa die voorspellingsmodellen toepast in de besluitvorming rondom projecten en bij het 

erfgoedbeheer.19 Verwachtingsmodellen zijn, zoals in de vorige paragraaf reeds besproken, 

een praktisch hulpmiddel om uit te leggen waarom er voor een bepaalde bodemkundige in-

greep archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Een wetenschappelijke reden om verwach-

tingsmodellen te gebruiken is dat deze modellen inzicht kunnen geven in het gedrag van 

mensen in het verleden, met name in relatie tot het landschap. Het landschap heeft namelijk 

altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon van de mens.20  

 

Om bovenstaande redenen lijkt predictive modeling vrijwel onmisbaar in de archeologie. Toch 

is predictive modeling een onderwerp van grote discussie binnen de archeologie. Zowel in de 

commerciële als de wetenschappelijke branche zijn er archeologen die niet overtuigd zijn van 

de betrouwbaarheid van de Nederlandse archeologische verwachtingskaarten. Zij stellen dat 

het gedrag van mensen niet alleen door de omgeving wordt bepaald. Mensen maakten in 

het verleden niet altijd voor ons logische keuzes; die keuzes kunnen afhankelijk zijn van veel 

factoren, waaronder bijvoorbeeld cultuur en geloof. Aan de andere kant zijn mensen altijd 

wel enigszins beïnvloed door zaken als het klimaat, de vruchtbaarheid van de grond en de 

afstand tot water.21 Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt op nationaal en interna-

tionaal niveau gediscussieerd over de beste methodiek voor het opstellen van een verwach-

tingenkaart. Tot op heden is niet één methode aan te wijzen die de beste is. Hoewel een GIS 

een grote en positieve invloed heeft op de kwaliteit van de verwachtingsmodellen, is boven-

dien de menselijke input in de vorm van expert judgement nog steeds noodzakelijk. Daar-

naast leunt elke theorie in meer of mindere mate op aannames die de onderzoeker, vanuit 

zijn inhoudelijke expertise, aan het model ‘oplegt’.22 

 

  

                                                 
18 Houkes et al. 2014, 5. 
19 Beuger 2014, 4; Deeben et al. 2014, 76-118. 
20 Beuger 2014, 4; Deeben et al. 2014, 76-118. 
21 Beuger 2014, 4; Deeben et al. 2014, 76-118. 
22 Leusen et al. 2005, 28-34. 
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Voor het opstellen van een archeologische verwachtingskaart zijn grofweg twee verschillende 

methoden die vaak worden gebruikt. Zo is er de inductieve en de deductieve methode. Een 

inductieve methode is gebaseerd op kwantitatieve vindplaatsgegevens. Dat betekent dat 

deze methode uitgaat van de beschikbare archeologische gegevens, waaruit empirische ge-

neralisaties worden geformuleerd die het uitgangspunt zijn van de voorspelling. De relaties 

tussen archeologische vindplaatsen en landschappelijke kenmerken worden berekend door 

middel van een statistische (GIS-) analyse. Voorwaarde voor een verantwoorde statistische 

onderbouwing van een verwachtingsmodel is een kwalitatieve en voldoende grote archeolo-

gische dataset.23 Bij de zogenaamde deductieve methode wordt vanuit de kenmerken van het 

landschap en kennis van reeds geïdentificeerde vindplaatsen een voorspelling gedaan ten 

aanzien van het voorkomen van nog niet ontdekte vindplaatsen. De belangrijkste aanname 

bij dit model is dat de mens in het verleden zijn vestigingskeuze in belangrijke mate liet be-

palen door landschappelijke factoren als bodemgesteldheid, reliëfverschillen en de aanwezig-

heid van water.24 Veel archeologische verwachtingsmodellen hebben zowel een inductieve als 

deductieve onderbouwing. Gesproken wordt dan van een hybride-model.  

 

De hierboven besproken methoden waren niet geschikt voor dit onderzoek. Bij de inductieve 

methode is een grote dataset een vereiste en die is er niet voor wat betreft de waterbodem 

van de gemeente Vlieland. Bij een deductieve methode wordt vooral gekeken naar kenmer-

ken van het landschap. In de praktijk komt het er op neer dat er een archeologische verwach-

tingswaarde wordt toegekend aan bepaalde geomorfologische eenheden. Aangezien op de 

geomorfologische kaart geen geomorfologische eenheden worden aangegeven voor de wa-

teren, was deze methode ook niet bruikbaar.  

 

Aangezien er niet eerder een soortgelijk onderzoek als dit is gedaan, moest er uiteindelijk 

een hele nieuwe methodiek worden ontwikkeld voor het opstellen van de archeologische 

verwachtingskaart voor de gemeente Vlieland. De methode die gebruikt is voor het opstellen 

van de archeologische verwachtings- en maatregelenkaart voor Vlieland en de keuzes die 

daarbij gemaakt zijn worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 11. 

 

1.10 Relatie met andere nationale en internationale onderzoeken 

In deze paragraaf wordt de probleemstelling verder verkend door te kijken naar welke rele-

vante onderzoeken er in binnen- en buitenland gedaan zijn over gerelateerde onderwerpen.  

 

1.10.1 Onderzoeksgeschiedenis Westelijke Waddenzee 

Binnen de gemeente Vlieland heeft nog maar weinig archeologisch en geologisch onderzoek 

plaatsgevonden. Daarom is breder gekeken naar onderzoek dat heeft plaatsgevonden in de 

Westelijke Waddenzee. In de Westelijke Waddenzee is namelijk wel al jarenlang door onder-

waterarcheologen van de RCE onderzoek verricht. Met name in de periode 1985-2006 werd 

structureel een aantal weken per jaar veldwerk verricht door het archeologisch duikteam van 

de RCE. 25 

  

                                                 
23 Cryns 2008, 12. 
24 Cryns 2008, 13. 
25 Vos 2012, 8-10. 
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Deze onderzoeken hebben zich voornamelijk gericht op het gebied Burgzand Noord, dat in 

de 17de eeuw het centrum van de buitenhaven voor Texel was. In deze min of meer beschutte 

ankerplaats lagen grote zeegaande schepen om te laden en te lossen en te wachten op een 

gunstige wind om uit te varen. Soms werd het ankergebied getroffen door rampzalig nood-

weer, waarbij in korte tijd tientallen schepen konden vergaan.26 

 

Sinds de jaren '80 zijn in het gebied Burgzand Noord meerdere wrakken gevonden en onder-

zocht, zowel door sportduikers als door de RCE. Momenteel zijn er vijftien scheepswrakken 

bekend in het gebied van Burgzand Noord. Bij een aantal van deze scheepswrakken is, in het 

kader van verschillende Europese projecten, bescherming in de vorm van netten en zandzak-

ken aangebracht. Volgens Vos 2012 is door het vele veldwerk en door archiefonderzoek het 

inzicht ontstaan dat in het gebied van de historische rede van Texel tussen de 500 en 1000 

schepen zijn vergaan, maar dat niet bij benadering een dergelijk aantal vondstcomplexen be-

waard is gebleven voor onderzoek. ‘Rijke’ vondstcomplexen, dat wil zeggen vondstcom-

plexen met scheepsconstructie, uitrusting, bewapening, lading en persoonlijke bezittingen, 

zijn aanzienlijk schaarser dan werd gedacht. In 2003 is het gebied als beschermd rijksmonu-

ment aangewezen.27 

 

Eén van de uitgangspunten van het huidige archeologiebeleid is, in zowel binnen- als buiten-

land, om archeologische restanten in de bodem te laten zitten; ze worden in situ bewaard. Bij 

onderwaterarcheologie gaat het daarbij vaak om scheepswrakken die na onderzoek worden 

afgedekt met netten en zand. Het is echter lang niet altijd duidelijk wat er daarna met deze 

restanten gebeurt. De huidige technieken zijn nog niet nauwkeurig genoeg om in de bodem 

kijken. Daarnaast is het de vraag of afdekken met netten altijd de beste methode is, of dat er 

soms andere, minder statische oplossingen zijn. Om deze en andere vragen te beantwoorden 

zijn er de laatste jaren een aantal experimentele onderzoeken uitgevoerd op het Burgzand bij 

Texel in het kader van Europese projecten.  

 

Met name op het wrak BZN 10 zijn vanaf 2001 achtereenvolgens onderzoeken geweest in het 

kader van de Europese projecten MoSS, BACPOLES en MACHU. In de loop van de jaren heb-

ben deze projecten geleid tot een goed monitoringsbeleid dat is ontwikkeld met behulp van 

de multibeam sonar. Daarnaast zijn er proeven met subbottom profiling uitgevoerd, is afdek-

king met steigergaas toegepast, geëvolueerd en geëvalueerd, zijn dataloggers geplaatst, 

houtmonsters genomen, zijn de eerste OSL dateringen ooit voor permanent onderwater lig-

gende vindplaatsen uitgevoerd en is een aanzet tot onderwater monitoring gegeven.28 

 

  

                                                 
26 Vos 2012, 8-10. 
27 Vos 2012, 10-11. 
28 http://maritiemprogramma.nl/nieuws/MP_n_SASmap_21-6-13.htm 

http://maritiemprogramma.nl/nieuws/MP_n_SASmap_21-6-13.htm


  Inleiding 

 

25 

1.10.2 SASMAP 

In 2012 is gestart met het Europese onderzoeksproject SASMAP.29 Dit project heeft als doel 

het ontwikkelen en testen van methoden en technieken om archeologische vindplaatsen on-

der water op te sporen, te onderzoeken en in situ te beschermen. Voor dit project is in 2013 

voor het eerst kunstmatig zeegras geplaatst op het wrak BZN 10 als nieuwe beschermings-

methode. In 2014 heeft de RCE opnieuw onderzoek uitgevoerd op deze archeologische site 

voor de kust van Texel. Tijdens dit onderzoek is een nieuwe afdekkingsmethode uitgepro-

beerd. Met behulp van een nieuwe versie van de matten met kunstmatig zeegras wordt ge-

probeerd zand te vangen op bepaalde plekken in de afdekking die nu door erosie of (met 

name visserij) beschadiging bedreigd worden. De matten zijn door de firma SSCS uit Enge-

land ontwikkeld voor de afdekking van oliepijpleidingen. Het project SASMAP valt onder het 

7de kader programma van de Europese Unie. Dit programma pleit voor de samenwerking tus-

sen wetenschappelijke organisaties en kleine en middelgrote bedrijven. De samenwerking 

tussen het Maritiem Programma en de firma SSCS is hier een goed voorbeeld van. Deze sa-

menwerking heeft er namelijk voor gezorgd dat de firma nu haar expertise voor de bescher-

ming van cultuurhistorie kan inzetten. 30 

 

 

1.10.3 Topsites 

Het project Topsites van de RCE onderzoekt welke processen beschermde ondergrondse 

(rijks)monumenten bedreigen en wat daaraan kan worden gedaan. Hiermee worden niet de 

ruimtelijke ordeningsprocessen bedoeld, maar alledaags grondgebruik en degradatieproces-

sen. Voor het project zijn vijf voorbeeldsites of topsites geselecteerd. Het doel van het project 

is om kennis op te doen over duurzaam behoud en beheer van het monumentale bodem- en 

onderwaterarchief. Deze kennis kan vervolgens worden gebruikt voor het beleid archeologie 

in situ te behouden en daarbij sluipende degradatie tegen te gaan of te voorkomen.31   

 

  

                                                 
29 http://sasmap.eu/ 
30 http://www.cultureelerfgoed.nl/nieuws/de-rijksdienst-duikt-in-de-waddenzee 
31 http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/verbeteracties-archeologie/topsites 

Figuur 3: De nieuwe beschermende kunstgrasmatten worden klaargemaakt voor gebruik, waarna ze 

worden afgezonken naar het wrak. 

http://sasmap.eu/
http://www.cultureelerfgoed.nl/nieuws/de-rijksdienst-duikt-in-de-waddenzee
http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/verbeteracties-archeologie/topsites
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Eén van deze vijf topsites is het wrak de Burgzand Noord 3 (BZN 3) in de Westelijke Wadden-

zee bij Texel. Het afdekken van BZN 3 is de eerste actie van Topsites om een site van groot 

archeologisch belang te beschermen. In een duikcampagne die plaatsvond in juni 2013 is de 

aanwezige bescherming (zandzakken) van het wrak BZN 3 uitgebreid. Een deel van de be-

scherming van het wrak was vrij gespoeld en moest worden hersteld.32 

 

1.10.4 MACHU-project 

Het Europese MACHU-project is een internationaal samenwerkingsproject, waarbij data ten 

behoeve van het beheer van het onderwater cultureel erfgoed gedeeld kunnen worden bin-

nen Europa. MACHU bevat verschillende kaartlagen zoals de locatie van scheepswrakken, 

(historisch) kaartmateriaal, bathymetrische gegevens en sediment-erosie modellen.33 Voor de 

scriptie is veel gebruik gemaakt van deze gegevensset. Een uitgebreidere beschrijving van 

MACHU is te vinden in paragraaf 4.3.4. 

 

1.10.5 Project ‘Buitendijks erfgoed Oostelijke Waddenzee’ 

Vanaf het voorjaar van 2014 vindt er vanuit het Groningen Institute of Archaeology (GIA) een 

onderzoek naar het materiële maritieme erfgoed van de Oostelijke Waddenzee plaats. Het 

project bestaat uit een grootschalige inventarisatie van het (mogelijk) in het onderzoeksge-

bied aanwezige materiële maritieme erfgoed door middel van bureauonderzoek en veldwerk. 

Naast onderzoek naar de locatie, aard en archeologische waarde van scheepswrakken is er 

binnen het project ook nadrukkelijk aandacht voor het in kaart brengen van andere catego-

rieën cultuurhistorische objecten. Hieronder vallen bijvoorbeeld vliegtuigwrakken uit de 

Tweede Wereldoorlog, oude dijktracés, verdronken dorpen en oude dammen. Een selectie 

van de verkregen locaties zal in het veld aan een nadere inspectie worden onderworpen. De 

algemene doelstelling van het project is om de aanwezigheid van maritiem erfgoed in de 

Oostelijke Waddenzee beter inzichtelijk te krijgen en hieraan een grotere bekendheid te ge-

ven, zodat er bij gebruikers, beheerders en bestuurders van het gebied meer draagvlak voor 

dit erfgoed ontstaat. De resultaten van het project kunnen een bijdrage leveren aan het for-

muleren van ruimtelijk beleid en het toetsen van ruimtelijke plannen. De inventarisatie biedt 

ook een basis voor nader wetenschappelijk onderzoek naar het maritieme cultuurlandschap 

van, en inzicht in het belang en karakter van de scheepvaart in dit gedeelte van de Wadden-

zee.34  

 

Alhoewel dit project gericht is op de Oostelijke Waddenzee kunnen de resultaten er wel voor 

zorgen dat het maritieme erfgoed in de Westelijke Waddenzee ook meer aandacht krijgt. Het 

zou mooi zijn als een soortgelijk project volgt voor de Westelijke Waddenzee.  

 

  

                                                 
32 http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/verbeteracties-archeologie/topsites 
33 http://www.machuproject.eu/ 
34 http://www.erfgoedwadden.nl/ 

http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/verbeteracties-archeologie/topsites
http://www.machuproject.eu/
http://www.erfgoedwadden.nl/
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1.10.6 Houten scheepswrakje Vlieland Westerveld 2 

In 2013 is door een amateurarcheoloog een houten scheepswrakje gevonden op het wad ten 

zuiden van het dorp Oost-Vlieland. Dit houten scheepswrakje heeft de toponiem Vlieland 

Westeverld 2 gekregen. De site waar het scheepswrakje ligt wordt sterk bedreigd. Op enkele 

meters van de site ligt namelijk een slijpgeul waarin het opkomend en wegtrekkend water de 

getijdenvlakte in en af vloeit. Het wrakje ligt aan de buitenbocht van de slijpgeul die aan het 

opschuiven is. Hierdoor dreigt de site verloren te gaan.35 Op dit moment wordt bekeken door 

de gemeente Vlieland hoe dit wrak tijdelijk beschermd kan worden, zodat het volgend jaar 

opgegraven kan worden. Meer informatie over dit scheepswrakje is te vinden in paragraaf 

7.6.5. 

 

  

                                                 
35 Opdebeeck/Koehler 2015, 4-11. 

Figuur 4: Foto van het onderzoek naar het houten 

scheepswrakje op Vlieland. 
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1.11 Begrenzing van het onderzoek 

Om deze scriptie tot een goed einde te kunnen brengen binnen de gestelde termijn, was het 

van belang om aan te geven wat wel, maar vooral ook wat niet tot het onderzoek behoorde. 

Een belangrijke afbakening van dit onderzoek betrof de keuze voor de gemeentegrens van 

Vlieland binnen het westelijke waddengebied, hieronder afgebeeld op figuur 5. De gemeente 

Vlieland is één van de Nederlandse Waddeneilanden en ligt in de provincie Friesland. Vlieland 

heeft een oppervlakte van 315,79 km². Het landoppervlakte is slechts 36,43 km² terwijl het 

wateroppervlakte 279,36 km² bedraagt.  

 

Vervolgens zijn specifieke onderzoeksvragen opgesteld en is toegewerkt naar een eindpro-

duct: de archeologische verwachtings- en maatregelenkaart voor de gemeente Vlieland. Een 

aanvullende begrenzing was dat er voor de archeologische verwachtings- en maatregelen-

kaart alleen is gekeken naar de waterbodem van de gemeente Vlieland en niet naar de land-

bodem. Voor dit onderzoek is omwille van de tijd ook niet verder gekeken naar waar in de 

toekomst verstoringen plaats zullen vinden. 

 

De opdrachtgever voor dit onderzoek is de RCE en niet de gemeente Vlieland. Vanuit de RCE 

wordt niet langer bepaalt, door het maken van waardenkaarten, welke gebieden op het ge-

meentelijk grondgebied van hoge en welke van lage archeologische waarde zijn. De RCE wil 

daarom niet dat ik een beleidskaart maak en daarom is er binnen deze scriptie geen beleids-

kaart, maar een maatregelenkaart opgesteld. Deze scriptie en bijbehorende archeologische 

verwachtings- en maatregelenkaart wordt wel aangeboden aan de gemeente Vlieland. Ver-

volgens is de gemeente Vlieland vrij om te doen met deze kaarten en de aanbevelingen in de 

scriptie wat ze wil.  

Figuur 5: De grenzen van de gemeente Vlieland. 



  Inleiding 

 

29 

 

De vakgebieden waarbinnen dit onderzoek valt zijn maritieme archeologie, geologie, biolo-

gie, planologie en geschiedenis. De deelvakgebieden zijn scheepsarcheologie en onderwater-

archeologie. 

 

1.12 Leeswijzer 

Deze scriptie bestaat in totaal uit 13 hoofdstukken, waarvan deze inleiding het eerste hoofd-

stuk is. In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze toegelicht en de probleemstelling uitgewerkt. Ver-

volgens wordt in hoofdstuk 3 de historie van de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset 

van de Westelijke Waddenzee beschreven, hoe deze kaartenset ontwikkeld is en wat de kwa-

liteit is van de kaartenset. In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar vergelijkbare kaartensets in het 

buitenland. De vier hoofdstukken die dan volgen zijn als een archeologisch bureauonderzoek 

opgesteld. De bekende aardwetenschappelijk gegevens worden beschreven in hoofdstuk 5. 

Daarin wordt het ontstaan van de Westelijke Waddenzee en Vlieland beschreven aan de hand 

van kaarten en modellen. De maritieme geschiedenis van Vlieland, oftewel de historische si-

tuatie, wordt beschreven in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 worden de bekende archeologische 

gegevens beschreven. De bekende verstoringen in de gemeente Vlieland en de degradatie-

processen op de waterbodem worden beschreven in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 wordt geke-

ken naar mogelijkheden voor behoud in situ. Hoofdstuk 10 bespreekt het huidige archeolo-

giebeleid van de gemeente Vlieland. In hoofdstuk 11 wordt een gespecificeerde archeolo-

gische verwachting opgesteld en wordt de gebruikte methode voor het opstellen van de ar-

cheologische verwachtings- en maatregelenkaart beschreven. Vervolgens komen enkele af-

sluitende hoofdstukken, achtereenvolgens hoofdstuk 12 met daarin de conclusie en discussie 

van de resultaten, hoofdstuk 13 met aanbevelingen en verbeteringen en daarna volgt de 

bronnenlijst en een begrippenlijst. Hierna zijn enkele bijlagen met in bijlage 1 een tabel met 

daarin alle geologische en archeologische perioden. Bijlage 2 bevat een tabel met daarin de 

waarderingscriteria voor scheepswrakken en andere archeologische vindplaatsen op of in de 

waterbodem. In bijlage 3 is een overzicht te vinden van alle bestanden die in de kaartenset 

aanwezig zijn. Daarna is in bijlage 4 een lijst opgenomen met schepen die mogelijk zijn ge-

zonken tijdens een aanval van de Engelsen in 1666 op de Vlierede. Bijlage 5 bevat een over-

zicht van de bekende waarnemingen en onderzoeksmeldingen in Archis. In bijlage 6 is een 

overzicht van de kaartlagen te vinden die zijn gebruikt in de verwachtingskaart en in bijlage 7 

is een vergelijking te vinden van twee gevectoriseerde historische kaarten, respectievelijk uit 

1584 en 1666. Bijlage 8 is de archeologische verwachtingskaart voor de gemeente Vlieland 

met een aparte kaart voor de prehistorische verwachting en bijlage 9 is een archeologische 

maatregelenkaart voor de gemeente Vlieland.  
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2. Onderzoeksmethodiek 
 

2.1 Inleiding 

De belangrijkste activiteiten die plaatsvonden tijdens dit onderzoek worden in paragraaf 2.2 

beschreven. In paragraaf 2.3 wordt een korte beschrijving gegeven van de gevolgde werk-

wijze. Daarna wordt in paragraaf 2.4 de probleemstelling uitgewerkt, waarbij per stap en per 

onderzoeksvraag wordt aangegeven welke en wat voor soort bronnen zijn geraadpleegd. Als 

laatste volgt in paragraaf 2.5 een kwaliteitsverantwoording voor de geraadpleegde bronnen, 

de werkwijze, de eindproducten en de opmaak van de eindproducten. Achterin de scriptie is 

een bronnenlijst te vinden met alle bronnen die zijn geraadpleegd tijdens het onderzoek. 

 

2.2 Activiteiten 

Tijdens dit onderzoek zijn diverse activiteiten uitgevoerd. Een aantal van deze activiteiten 

heeft geleid tot een (tussen)product. Hieronder staan per fase de belangrijkste activiteiten en 

producten aangegeven.  

 

In de voorbereidingsfase is allereerst een organisatie gezocht waar de onderzoeksstage kon 

worden gedaan en daarna zijn de mogelijkheden voor een afstudeeropdracht besproken. Tij-

dens de colleges van de module Onderzoeksmethoden 2 is begonnen met het opstellen van 

een Plan van Aanpak. Hiervoor is informatie verzameld en bestudeerd over onder andere de 

organisatie en de historie van het project waaruit de kaartenset voortkomt. Verder hebben er 

gesprekken plaatsgevonden met de opdrachtgever en andere deskundigen, waaronder de 

makers van de kaartenset. Tijdens deze gesprekken is de opdracht uitgebreid besproken, is er 

nagedacht over onderzoeksvragen en werd de opdracht afgebakend. Daarna is de eerste ver-

sie van het Plan van Aanpak gemaakt. De eerste versie is door de opdrachtgever en de do-

cent van de module Onderzoeksmethoden 2 nagekeken en voorzien van feedback. Deze 

feedback is vervolgens verwerkt in het Plan van Aanpak en uiteindelijk samen met een ‘For-

mulier voorstel stageopdracht’ ingeleverd bij de opleiding. De opleiding moest beslissen over 

de geschiktheid van de afstudeeropdracht en heeft het Plan van Aanpak beoordeeld. De op-

dracht is vervolgens goedgekeurd door de opleiding en er werd een afstudeerbegeleider 

toegekend. Aan de hand van feedback van de opleiding is de definitieve versie van het Plan 

van Aanpak gemaakt en opnieuw ingeleverd bij de opleiding. Na goedkeuring van het Plan 

van Aanpak is een afstudeerovereenkomst opgesteld en ondertekend door alle partijen. 

 

Nadat de afstudeerovereenkomst was ondertekend, is halverwege september 2014 het afstu-

deertraject, en dus de uitvoeringsfase, gestart. Tijdens de uitvoeringsfase is informatie verza-

meld om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden. Verder is er een start gemaakt met het 

opstellen van een archeologische verwachtingskaart, waarop het (mogelijk) aanwezige onder-

water cultureel erfgoed binnen de gemeente Vlieland staat aangegeven.  

 

In de afrondingsfase is alle verzamelde informatie uitgewerkt in deze scriptie en is de archeo-

logische verwachtingskaart afgemaakt. Vervolgens is de scriptie opgemaakt en is er een ar-

cheologische maatregelenkaart opgesteld voor de gemeente Vlieland, waarbij er maatrege-

len zijn gekoppeld aan de archeologische verwachtingen en bekende waarden op de archeo-

logische verwachtingskaart. In de komende twee paragrafen zal de gehanteerde werkwijze 

uitgebreider worden behandeld en zal de probleemstelling verder worden uitgewerkt. 
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2.3 Werkwijze 

Voor de scriptie is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd volgens de richtlijnen van 

de KNA Waterbodems versie 3.2 (protocol 4102). Het doel van zo’n archeologisch bureauon-

derzoek is het komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting, die nodig is voor 

het opstellen van een archeologische verwachtingskaart.36 

 

Om de onderzoeksvragen uit paragraaf 1.5 te kunnen beantwoorden zijn verschillende the-

matische kaarten van de kaartenset bestudeerd. De kaartenset bevat historisch, geologisch 

en geomorfologisch kaartmateriaal, bathymetrische gegevens, bekende verstoringen zoals 

kabels en leidingen en bekende archeologische waarden. Bij het onderzoek vormt een Geo-

grafisch Informatie Systeem (hierna GIS genoemd) dan ook een onmisbaar instrument. In een 

GIS softwarepakket kunnen verschillende data met een geografische dimensie in één kaart-

beeld over elkaar heen worden gelegd, waarmee eventuele verbanden inzichtelijk gemaakt 

kunnen worden.  

 

Verder zijn naast de in de kaartenset aanwezige kaarten ook andere historische kaarten, 

hoogte- en dieptebestanden en de bodem- en geomorfologische kaart van Nederland ge-

raadpleegd. Daarnaast is er literatuuronderzoek gedaan, waarbij zowel relevante archeolo-

gische, historische als landschappelijke bronnen zijn geraadpleegd.  

 

Aangezien het onderzoek ging om erfgoed in en onder water was het belangrijk om (oude) 

zeekaarten en het Actueel Dieptebestand Nederland (ADN) mee te nemen in het onderzoek 

in verband met de aanwezigheid van geulen en de (voormalige) dieptes van het water. Voor 

de morfologie van het kustgebied is gekeken naar de Atlas van Nederland in het Holoceen, 

waarvan de (GIS)kaarten ook te downloaden zijn37.  

 

Aan de hand van bestaande bronnen is informatie verworven over bekende of verwachte ar-

cheologische waarden en/of gebieden onder water met een archeologische potentie binnen 

de gemeente Vlieland. Wat betreft de archeologie is gekeken of er al eerder onderzoek heeft 

plaatsgevonden in het gebied. Dit is gedaan door te zoeken via Dans Easy38, een elektronisch 

archiveringssysteem met archeologische rapporten, en door het archeologisch informatiesys-

teem Archis39 te raadplegen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om boorgegevens of een arche-

ologisch onderzoek waarbij informatie is verkregen die bruikbaar was voor de inventarisatie.  

 

Voor het bekende onderwater cultureel erfgoed zijn bovenal de thematische kaarten met be-

kende archeologische waarden uit de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset geraad-

pleegd, daarnaast zijn aanvullend de volgende databases en GIS viewers geraadpleegd: 

 Archis: archeologisch informatiesysteem met archeologische data. 

 MACHU: een internationale database met de locatie van scheepswrakken, (historisch) 

kaartmateriaal, bathymetrische gegevens, sediment-erosie modellen, etc.40 

                                                 
36 http://sikb.nl/upload/documents/KNAwaterbodems32/Deel%20I%20Protocol%204102%20 

Bureauonderzoek%20Waterbodems%20versie%203.2%20definitief.pdf 
37 http://www.archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/paleogeografische-kaarten 
38 https://easy.dans.knaw.nl/ 
39 http://archis2.archis.nl/archisii/html/ 
40 http://www.machuproject.eu/ 

http://sikb.nl/upload/documents/KNAwaterbodems32/Deel%20I%20Protocol%204102%20Bureauonderzoek%20Waterbodems%20versie%203.2%20definitief.pdf
http://sikb.nl/upload/documents/KNAwaterbodems32/Deel%20I%20Protocol%204102%20Bureauonderzoek%20Waterbodems%20versie%203.2%20definitief.pdf
http://www.archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/paleogeografische-kaarten
https://easy.dans.knaw.nl/
http://archis2.archis.nl/archisii/html/
http://www.machuproject.eu/
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 Wrakken in Documenten (WID): historische informatie over scheepsrampen voornamelijk 

afkomstig uit archief materiaal.41 

 Wrakken in Situ (WIS): combinatie van historische en archeologische data.42 

  

Verder is gebruik gemaakt van de kennis van collega’s werkzaam bij de RCE. Tijdens een be-

zoek aan Vlieland hebben gesprekken plaatsgevonden met: 

 Bianca Verheij, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Bouw- en woningtoezicht 

van de gemeente Vlieland. 

 Dirk Bruin, duiker, jutter en beheerder van informatiecentrum Noordwester.  

 Jan Houter, plaatselijk (amateur)historicus, duiker en schrijver van verschillende histori-

sche boeken over Vlieland.  

 Michael Horn, amateurarcheoloog.  

 

Verder is op Vlieland het informatiecentrum Noordwester en het museum Tromp’s Huys be-

zocht. 

 

2.4 Uitwerking van de probleemstelling 

Voor dit onderzoek is een hoofdvraag opgesteld. Deze hoofdvraag is opgedeeld in een aan-

tal deelvragen. Zie paragraaf 1.5 voor een overzicht van deze deelvragen. Het is de bedoeling 

om de hoofdvraag te beantwoorden aan de hand van de deelvragen. Per deelvraag zal in dit 

hoofdstuk worden uitgelegd waarom deze deelvraag belangrijk is voor het beantwoorden 

van de hoofdvraag. Bij de deelvragen is onderscheid gemaakt in micro-, meso- en macroni-

veau. Hieronder volgt een beknopte weergave van de gebruikte bronnen voor de beantwoor-

ding van de hoofdvraag en deelvragen. Bij elke deelvraag zijn de belangrijkste geraad-

pleegde bronnen opgesplitst in vier verschillende categorieën: archeologische bronnen, his-

torische bronnen (geschiedenis), landschappelijke bronnen en de Historisch Geo-Morfolo-

gische Kaartenset. Aangezien de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset zowel archeolo-

gische, historische als landschappelijke bronnen bevat, is de kaartenset als aparte categorie 

genoemd indien deze is geraadpleegd. De beantwoording van de hoofdvraag en deelvragen 

is te vinden in hoofdstuk 12. Daar wordt uitgebreid stilgestaan bij de gebruikte thematische 

kaarten voor de beantwoording van de vragen. Niet alle bronnen leverden bruikbare infor-

matie op. Indien een bron geen informatie opleverde, staat dit vermeld. Dat er in een be-

paalde bron geen informatie te vinden is, is namelijk ook informatief.  

 

2.4.1 Hoofdvraag 

Voor dit onderzoek is een hoofdvraag opgesteld die als volgt luidt: 

 

In hoeverre kan de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset informatie verschaffen over het 

(mogelijke) onderwater cultureel erfgoed binnen de gemeente Vlieland en wat zegt dit over de 

bruikbaarheid van deze kaartenset? 

 

  

                                                 
41 http://www.maritiemprogramma.nl/WID.htm 
42 http://www.maritiemprogramma.nl/WIS_01.htm 

http://www.maritiemprogramma.nl/WID.htm
http://www.maritiemprogramma.nl/WIS_01.htm
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2.4.2 Deelvragen  

De hoofdvraag is opgedeeld in een aantal deelvragen: 

 

1. Wat is de achtergrond van de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Wes-

telijke Waddenzee en hoe is deze ontstaan? 

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is achtergrondinformatie nodig over de kaarten-

set. Naar aanleiding van deze deelvraag is de kaartenset bestudeerd en is er gekeken naar 

wat de kaartenset precies is, wat voor doel deze heeft en hoe de kaartenset tot stand is geko-

men. De verzamelde achtergrondinformatie was nodig voor het beantwoorden van andere 

deelvragen en voor het begrijpen van keuzes die tijdens het onderzoek zijn gemaakt. Daar-

naast was deze vraag belangrijk voor de onderzoeker om vertrouwd te raken met de kaarten-

set. Dit is een deelvraag op micro- en mesoniveau, omdat deze deelvraag Vlieland en de an-

dere gemeenten in de Westelijke Waddenzee betreft. 

 

Bij het beantwoorden van deze deelvraag is gebruik gemaakt van zowel de kaartenset als het 

bijbehorende rapport.43 Verder zijn er vragen gesteld aan de makers van de kaartenset en is 

het symposium ‘Erfgoed binnenboord’ bezocht op 9 oktober 2014, waar de kaartenset werd 

gepresenteerd aan de gemeenten. 

 

2. Waarom was een vervanger voor de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

(IKAW) nodig voor de waterbodems? 

Naar aanleiding van deze vraag is kritisch gekeken naar de IKAW en werd duidelijk waarom 

het voor het Maritiem Programma van belang was de kaartenset te maken. Deze vraag is net 

als deelvraag 1 een inventariserende vraag die achtergrondinformatie voor het beantwoor-

den van de hoofdvraag heeft geleverd. Dit is een deelvraag op zowel micro-, meso- als ma-

croniveau, omdat het antwoord op deze vraag niet alleen van belang is voor beheer van het 

onderwater cultureel erfgoed van Vlieland, maar dat van alle gemeenten in Nederland. 

 

Bij het beantwoorden van de tweede deelvraag is gebruik gemaakt van dezelfde bronnen als 

bij deelvraag 1. Zowel de kaartenset als het bijbehorende rapport zijn bestudeerd voor het 

beantwoorden van deze deelvraag.44 Verder zijn er vragen gesteld aan de makers van de 

kaartenset en is het symposium ‘Erfgoed binnenboord’ bezocht op 9 oktober 2014, waar de 

kaartenset werd gepresenteerd aan de gemeenten. Aanvullend is de IKAW en het bijbeho-

rende rapport bestudeerd.45 

 

3. Welke informatie verschaft de kaartenset over de aanwezigheid van onderwater cul-

tureel erfgoed? 

Evenals de voorgaande twee deelvragen is dit een inventariserende vraag. Naar aanleiding 

van deze vraag is een inventarisatie gemaakt van de kaartlagen die aanwezig zijn in de kaar-

tenset. De informatie die voortkomt uit deze deelvraag is van belang voor beantwoording 

van de hoofdvraag, aangezien bij het maken van de archeologische verwachtingskaart een 

keuze moet worden gemaakt uit deze kaartlagen. Deze deelvraag is zowel op micro- als me-

soniveau, aangezien deze deelvraag Vlieland en de andere gemeenten in de Westelijke Wad-

denzee betreft.  

                                                 
43 Manders/van den Brenk/Kosian 2014. 
44 Manders/van den Brenk/Kosian 2014. 
45 Deeben 2008. 
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Bij het beantwoorden van deze deelvraag zijn alle kaartlagen uit de Historisch Geo-Morfolo-

gische Kaartenset bestudeerd die informatie verschaffen over het onderwater cultureel erf-

goed. Daarnaast is ook het rapport behorende bij de kaartenset bestudeerd46. 

 

4. Hoe is het fysieke landschap van de Westelijke Waddenzee en Vlieland ontstaan en 

veranderd vanaf de Prehistorie tot nu en welke informatie verschaft deze kennis 

over de (mogelijke) aanwezigheid van onderwater cultureel erfgoed? 

Van belang voor beantwoording van de hoofdvraag is wat voor informatie de kaartenset ver-

schaft over veranderingen van het fysieke landschap. Voor het opstellen van een archeolo-

gische verwachtingskaart is namelijk kennis nodig over het landschap. Door de geologische 

opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen, kan men meer te weten 

komen over het landschap en beoordelen waar de mens zich eventueel zou kunnen hebben 

gevestigd. Kennis over het landschap is bij waterbodems van belang voor het bepalen van lo-

caties waar mogelijk nog een intact Pleistoceen oppervlak aanwezig is en voor het bepalen 

van een kans op het aantreffen van scheepswrakken. Dit is een deelvraag op micro- en meso-

niveau, omdat deze deelvraag de gemeente Vlieland en de andere gemeenten binnen de 

Westelijke Waddenzee betreft. 

 

Bij het beantwoorden van deze deelvraag is gebruik gemaakt van verschillende landschappe-

lijke kaarten en van geologische en geomorfologische kaartlagen uit de kaartenset. Daarnaast 

is het landschappelijk deel uit rapporten van archeologische veldonderzoeken bestudeerd en 

is er een literatuuronderzoek gedaan. 

 

5. Welke informatie verschaffen de (maritiem) historische bronnen over de (mogelijke) 

aanwezigheid van onderwater cultureel erfgoed binnen de gemeente Vlieland? 

Naar aanleiding van deze deelvraag is een beschrijving van de bewoningsgeschiedenis van 

Vlieland gemaakt. Deze beschrijving is belangrijk voor de hoofdvraag, omdat dan kan worden 

beschreven uit welke perioden mogelijk onderwater cultureel erfgoed te verwachten is. De 

gevonden informatie kan worden gebruikt bij het opstellen van de archeologische verwach-

tingskaart. Het is verder belangrijk om te weten in hoeverre een historisch onderzoek extra 

informatie kan verschaffen over de (mogelijke) aanwezigheid van onderwater cultureel erf-

goed aanvullend op de kaartenset van de RCE. Dit is een deelvraag op microniveau, omdat 

het alleen Vlieland betreft. 

 

Voor het beantwoorden van deze deelvraag is literatuuronderzoek gedaan. Over de geschie-

denis van Vlieland zijn veel boeken geschreven. Uit dit aanbod is geprobeerd de meest be-

trouwbare en kwalitatief betere boeken te selecteren en te gebruiken. Aanvullend is het mu-

seum Tromp’s Huys te Vlieland bezocht. In dit museum staat de maritieme geschiedenis van 

het eiland centraal in de museumcollectie. Verder is ook gekeken naar archeologische 

vondstmeldingen in Archis en naar archeologische veldonderzoeken waarin vaak de bewo-

ningsgeschiedenis van een gebied is beschreven.  

 

                                                 
46 Manders/van den Brenk/Kosian 2014. 
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6. Welke vaarroutes en aanlegplaatsen waren er rond Vlieland? 

Naar aanleiding van deelvraag 5 is de maritieme geschiedenis van Vlieland bestudeerd en 

daardoor is voor het beantwoorden van deelvraag 6 al veel bruikbare informatie gevonden. 

Informatie over vaarroutes en aanlegplaatsen is zeer belangrijk voor het opstellen van de ar-

cheologische verwachtingskaart. Dit is een deelvraag op micro- en mesoniveau, omdat het 

niet alleen Vlieland, maar ook de andere gemeenten in de Westelijke Waddenzee betreft.  

 

Voor het beantwoorden van deze deelvraag is literatuuronderzoek gedaan en zijn groten-

deels dezelfde historische bronnen als bij de vorige deelvraag gebruikt. Aan de hand van his-

torische kaarten is geprobeerd is om meer informatie te vinden over de locatie van de Vlier-

ede. Verder is gebruik gemaakt van de MACHU GIS viewer47. In deze GIS viewer is aan de 

hand van de opgenomen historische kaarten veel informatie te vinden over vaarroutes en 

aanlegplaatsen. Daarnaast is het museum Tromp’s Huys te Vlieland bezocht waar veel histori-

sche kaarten met vaarroutes in de museumcollectie aanwezig zijn. 

 

7. Hoe zijn zandplaten en vaargeulen rond de gemeente Vlieland veranderd in de afge-

lopen eeuwen en wat had dit voor gevolg voor de vaarroutes? 

Deze vraag is van groot belang voor de hoofdvraag, omdat de verplaatsing van zandplaten 

en vaargeulen invloed heeft op de vaarroutes. Niet alleen zijn vaarroutes een indicatie dat er 

schepen voeren en mogelijk zijn gezonken, maar door de verplaatsing van zandplaten en 

vaargeulen worden scheepswrakken afgedekt of komen deze juist vrij te liggen. Dit is een 

deelvraag op microniveau, omdat deze deelvraag alleen Vlieland betreft. 

 

Bij het beantwoorden van deze deelvraag is gebruik gemaakt van de kaartenset en van de 

MACHU GIS viewer. In de viewer en in de kaartenset zijn verschillende kaartlagen aanwezig 

waarop te zien is hoe de zeestromen zijn veranderd in de afgelopen eeuwen. Verder is ge-

bruik gemaakt van (ingescande) historische kaarten en is er literatuuronderzoek gedaan. 

 

8. Welke resten van onderwater cultureel erfgoed zijn bekend binnen de gemeente 

Vlieland en uit welke perioden zijn deze afkomstig? 

Voor het opstellen van de archeologische verwachtingskaart diende eerst een inventarisatie 

te worden gemaakt van het bekende onderwater cultureel erfgoed. Bekende waarden kunnen 

een indicatie zijn voor het aantreffen en de conditie van andere, nog onbekende, waarden uit 

dezelfde periode. Voor het beantwoorden van de deelvraag zijn uitsluitend de thematische 

kaartlagen met bekende archeologische waarden gebruikt die aanwezig zijn in de kaartenset. 

Deze thematische kaartlagen bieden een volledig overzicht van het onderwater cultureel erf-

goed. Doordat voor het beantwoorden van deze deelvraag uitsluitend thematische kaarten 

uit de kaartenset zijn gebruikt, is het resultaat een indicatie voor de bruikbaarheid van de 

kaartenset en dus van belang voor de hoofdvraag. Dit is een deelvraag op microniveau, om-

dat het alleen het onderwater cultureel erfgoed binnen Vlieland betreft.  

 

Verder is er literatuuronderzoek gedaan om meer te weten te komen over bepaalde vondsten 

en is gebruik gemaakt van het archeologisch informatiesysteem Archis. Tijdens een bezoek 

aan Vlieland is bovendien gesproken met twee lokale duikers en met een amateurarcheoloog 

over een aantal vondstlocaties. 

 

                                                 
47 http://www.machuproject.eu/ 

http://www.machuproject.eu/
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9. Welke zones zijn binnen de gemeente Vlieland aan te wijzen waar onderwater cultu-

reel erfgoed te vinden is en wat is er te zeggen over de gaafheid van dit erfgoed? 

Naar aanleiding van het resultaat van deelvraag 8 is het mogelijk om zones aan te wijzen 

waar veel onderwater cultureel erfgoed aanwezig is en is het mogelijk een uitspraak te doen 

over de gaafheid van dit erfgoed. Voor het beantwoorden van de deelvraag zijn uitsluitend 

de thematische kaartlagen met bekende archeologische waarden gebruikt die aanwezig zijn 

in de kaartenset. Deze thematische kaartlagen bieden een volledig overzicht van het onder-

water cultureel erfgoed. Doordat voor het beantwoorden van deze deelvraag uitsluitend the-

matische kaarten uit de kaartenset zijn gebruikt, is het resultaat een indicatie voor de bruik-

baarheid van de kaartenset en dus van belang voor de hoofdvraag. Dit is een deelvraag op 

microniveau, omdat deze vraag alleen de gemeente Vlieland betreft. 

 

Bij het beantwoorden van deze deelvraag is gebruik gemaakt van dezelfde zes kaartlagen 

met bekende waarden als die bij deelvraag 8 zijn gebruikt. Verder is er literatuuronderzoek 

gedaan om meer te weten te komen over bepaalde vondsten en is gebruik gemaakt van het 

archeologisch informatiesysteem Archis. Tijdens een bezoek aan Vlieland is bovendien  

gesproken met twee lokale duikers en met een amateurarcheoloog over een aantal vondstlo-

caties. 

 

10. Welke zones zijn binnen de gemeente Vlieland aan te wijzen waar meer onderwater 

cultureel erfgoed uit een bepaalde periode aanwezig is dan elders? 

Naar aanleiding van het resultaat van deelvraag 8 is het mogelijk om zones aan te wijzen 

waar veel onderwater cultureel erfgoed aanwezig is uit één bepaalde periode. Doordat voor 

het beantwoorden van deze deelvraag uitsluitend kaartlagen uit de kaartenset zijn gebruikt, 

is het resultaat een indicatie voor de bruikbaarheid van de kaartenset en dus van belang voor 

de hoofdvraag. Dit is een deelvraag op microniveau, omdat deze vraag alleen de gemeente 

Vlieland betreft. 

 

Bij het beantwoorden van deze deelvraag is gebruik gemaakt van dezelfde zes kaartlagen 

met bekende waarden als die bij deelvraag 8 zijn gebruikt. Verder is er literatuuronderzoek 

gedaan om meer te weten te komen over bepaalde vondsten en is gebruik gemaakt van het 

archeologisch informatiesysteem Archis. Tijdens een bezoek aan Vlieland is bovendien  

gesproken met twee lokale duikers en met een amateurarcheoloog over een aantal vondstlo-

caties.  

 

Een boek dat voor het beantwoorden van deze deelvraag erg belangrijk was, is getiteld ‘1666. 

De ramp van Vlieland en Terschelling’48. Het boek gaat over een aanval van de Britten op de 

Vlierede en het eiland Terschelling waarbij 150-170 schepen tot zinken werden gebracht.  

 

  

                                                 
48 Doedens/Houter 2013. 
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11. In hoeverre is de uitkomst van het onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van 

onderwater cultureel erfgoed binnen de gemeente Vlieland anders dan volgens de 

bestaande IKAW? 

Naar aanleiding van deze deelvraag is beschreven wat de kaartenset beter geschikt maakt 

voor het opstellen van een gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidskaart dan 

de IKAW. Het is de bedoeling van het Maritiem Programma dat de kaartenset beter bruikbaar 

is voor de het opstellen van een archeologische verwachtings- en maatregelenkaart dan de 

IKAW. Door het stellen van deze deelvraag wordt duidelijk of dat gelukt is. Dit is een deel-

vraag op micro-, meso- en macroniveau, omdat het antwoord op deze deelvraag van belang 

is voor alle gemeenten in Nederland. 

 

Bij het beantwoorden van deze deelvraag is gebruik gemaakt van de resultaten van alle voor-

gaande deelvragen. Door de resultaten van de voorgaande deelvragen is een beeld ontstaan 

van het bekende en mogelijk aanwezige onderwater cultureel erfgoed. Als bron voor de be-

antwoording van deze deelvraag is de IKAW gebruikt en deze kaart is vergeleken met de 

voorgaande resultaten. 

 

12. In hoeverre is er een discrepantie tussen de mogelijke aanwezigheid van onderwater 

cultureel erfgoed (onbekend en voorspeld erfgoed) en de kaarten met het ‘bekende’ 

erfgoed en hoe komt dit? 

Deze vraag is van belang voor het beantwoorden van de hoofdvraag, omdat bij het gebruik 

van bekende waarden moet worden gerealiseerd dat deze waarden niet alles zeggen over het 

voorkomen van ander cultureel erfgoed in hetzelfde gebied. Het is belangrijk om te realise-

ren waarom dit cultureel erfgoed wel is aangetroffen en waarom eventueel ander erfgoed 

niet is aangetroffen. Dit is een deelvraag op micro-, meso- als macroniveau, omdat het ant-

woord op deze deelvraag van belang is voor alle gemeenten in Nederland. 

 

Bij het beantwoorden van deze deelvraag is gebruik gemaakt van dezelfde zes kaartlagen 

met bekende waarden als die bij deelvraag 8 zijn gebruikt en van de zones met bekend on-

derwater cultureel erfgoed die naar aanleiding van deelvraag 9 en 10 zijn gevonden. Verder is 

er gebruik gemaakt van de MACHU GIS Viewer en is er literatuuronderzoek gedaan naar mo-

gelijke verklaringen voor de discrepantie. 

 

13. Welke gegevens zouden kunnen bijdragen aan een nog betere voorspelbaarheid van 

de aanwezigheid van onderwater cultureel erfgoed die nu niet zijn meegenomen? 

Naar aanleiding van deze deelvraag is geïnventariseerd wat er mogelijk verbeterd of toege-

voegd kan worden aan de kaartenset. Hiervoor is gekeken naar nieuwe archeologische geo-

fysische technieken die niet zijn meegenomen bij het samenstellen van de kaartenset en er is 

gezocht naar vergelijkbare kaartensets in het buitenland. Voor de hoofdvraag is deze deel-

vraag van belang, omdat het antwoord op deze deelvraag iets zegt over de bruikbaarheid 

van de kaartenset bij het opstellen van een archeologische verwachtings- en beleidskaart.  

 

Dit is een deelvraag op micro- en mesoniveau, omdat het antwoord op deze deelvraag van 

belang is voor alle gemeenten rondom de Westelijke Waddenzee. Deze deelvraag heeft ook 

betrekking op het macroniveau, omdat het antwoord op deze deelvraag ook van belang is 

voor alle gemeenten in Nederland en omdat er gekeken is naar vergelijkbare buitenlandse 

kaartensets. 
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Voor het beantwoorden van deze deelvraag is literatuuronderzoek gedaan. Hierbij is gekeken 

naar nieuwe en toekomstige archeologische geofysische technieken, naar projecten die op 

dit moment lopen en naar vergelijkbare kaartensets in het buitenland. In het rapport over de 

Historisch Geo-Morfologische Kaartenset stonden al enkele verbeterpunten die zijn meege-

nomen in dit onderzoek49. 

 

14. Welke bekende verstoringen van de waterbodem zijn er binnen de gemeente Vlie-

land aanwezig? 

Alle verstoringen die bekend zijn in de Westelijke Waddenzee zijn opgenomen in de kaarten-

set. Deze verstoringen zijn van belang bij het opstellen van een archeologische verwachtings-

kaart. Indien er verstoringen hebben plaatsgevonden is er namelijk ook kans dat het onder-

water cultureel erfgoed is verstoord. De opgestelde archeologische verwachtingskaart is als 

laatste stap aangepast op basis van de beschikbare informatie over verstoringen. Daarbij is 

onderscheid gemaakt tussen diep- en minder diepreikende verstoringen. Dit is een deelvraag 

op microniveau, omdat het alleen de gemeente Vlieland betreft. 

 

Bij het beantwoorden van deze deelvraag is gebruik gemaakt van de kaartlaag ‘Verstorin-

gen_Gecombineerd’ die is opgenomen in de kaartenset. In die kaartlaag staan alle bekende 

verstoringen van de waterbodem, zoals de ligging van kabels en leidingen. Aangezien alle 

verstoringen opgenomen zijn in de kaartenset, is dit de enige bron die voor deze deelvraag is 

geraadpleegd. 

  

15. Wat zijn op de zeebodem van de gemeente Vlieland de bedreigingen en de kansen 

voor behoud in situ? 

De meeste wrakken en andere archeologische vindplaatsen onder water staan bloot aan ver-

schillende degradatieprocessen, zoals natuurlijke erosie en schatgraverij. Behoud in situ van 

archeologische vindplaatsen onder water is daarom lastig, maar er zijn verschillende moge-

lijkheden. Naar aanleiding van deze deelvraag is gekeken naar deze verschillende mogelijk-

heden voor behoud in situ. Dit is een deelvraag op micro- en mesoniveau, omdat het alle ge-

meenten rondom de Westelijke Waddenzee betreft. 

 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag is literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast 

is er een aantal internationale projecten bestudeerd die zich met dit onderwerp bezig hou-

den: MoSS, BACPoles, Wreckprotect en SASMAP. 

 

  

                                                 
49 Manders/van den Brenk/Kosian 2014. 
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16. Wat is op dit moment het archeologiebeleid van de gemeente Vlieland met betrek-

king tot het onderwater cultureel erfgoed? 

Voor de beantwoording van de hoofdvraag is deze deelvraag minder van belang. Naar aan-

leiding van deze deelvraag is het mogelijk om aanbevelingen te doen over hoe het archeolo-

giebeleid ten aanzien van het onderwater cultureel erfgoed binnen Vlieland mogelijk verbe-

terd kan worden. Dit is een deelvraag op microniveau, omdat het alleen de gemeente Vlie-

land betreft. 

 

Om er achter te komen wat het huidige archeologiebeleid is, is gesproken met Bianca Verheij 

van de gemeente Vlieland. Zij heeft bij de gemeente Vlieland de functie beleidsmedewerker 

Ruimtelijke Ordening en Bouw- en woningtoezicht. Verder is er literatuuronderzoek gedaan, 

waarbij wetenschappelijke publicaties over wetgeving en beleid zijn geraadpleegd. 

 

17. In hoeverre is het mogelijk om aan de hand van de Historisch Geo-Morfologische 

Kaartenset een helder archeologiebeleid op te stellen voor het beheren van onder-

water cultureel erfgoed? 

Deze vraag is zeer belangrijk voor de hoofdvraag, omdat uit het antwoord op deze deelvraag 

blijkt in hoeverre de kaartenset geschikt is voor het formuleren van een archeologiebeleid. 

Tijdens het maken van de archeologische verwachtings- en maatregelenkaart en het beant-

woorden van de andere deelvragen, is gebleken in hoeverre de kaartenset daar daadwerkelijk 

voor geschikt is. Bij het beantwoorden van deze deelvraag is dan ook geen gebruik maakt 

van aanvullende bronnen, aangezien het antwoord op deze vraag blijkt uit de andere deel-

vragen. Dit is een deelvraag op mesoniveau, omdat het antwoord op deze deelvraag van be-

lang is voor alle gemeenten in Nederland. 

 

2.5 Kwaliteitsverantwoording 

 

2.5.1 Bronnen 

Voordat het onderzoek begon, is tijdens de module Onderzoeksmethoden 2 al onderzoek 

gedaan naar de betrouwbaarheid van enkele te gebruiken bronnen. Om de kwaliteit van het 

onderzoek te waarborgen, heeft ook tijdens het onderzoek regelmatig een bronnencontrole 

plaatsgevonden. Altijd is geprobeerd om zo recent mogelijke bronnen te gebruiken. Dit was-

voor sommige onderwerpen helaas niet altijd mogelijk. Alle gebruikte boeken komen uit bi-

bliotheken, waardoor volgens de reader van de module Storage & Retrieval de kwaliteit van 

de informatie al grotendeels gegarandeerd is. Boeken worden door bibliotheken immers al 

geselecteerd.50 De boeken komen uit de volgende bibliotheken: de bibliotheek van de Uni-

versiteit van Amsterdam en de bibliotheken van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 

Amersfoort en in Lelystad. Veel van de gebruikte bronnen zijn uitgegeven door wetenschap-

pelijke uitgevers of zijn rapporten in een reeks (zoals ADC, NAR, RAM en ROB). De websites 

die zijn geraadpleegd zijn allemaal ontwikkeld door bedrijven en musea. 

 

  

                                                 
50 van de Pas/van Schijndel/Vermeulen-Bekkering 2010, 10. 
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De geraadpleegde archeologische, historische en landschappelijke artikelen, boeken en rap-

porten zijn bijna allemaal geschreven door specialisten in hun vakgebied. Een aantal van de 

geraadpleegde bronnen is geschreven door amateur-historici. Bij deze bronnen is extra gelet 

op eventuele fouten en is geprobeerd om de gepresenteerde feiten te vergelijken met an-

dere bronnen. Tijdens het onderzoek is een groot aantal artikelen uit bundels51 gebruikt, deze 

artikelen zijn al door een redactie bekeken. Deze redactie controleert de kwaliteit en be-

trouwbaarheid van het artikel alvorens het gepubliceerd wordt in de bundel. Verder is er ge-

bruik gemaakt van scripties over archeologische verwachtingskaarten52. Scripties zijn al nage-

keken door docenten, waardoor dit ook een kwalitatief goede en betrouwbare bron is. Bron-

nen afkomstig van het Maritiem Programma worden intern door meerdere mensen nageke-

ken en beoordeeld. Alhoewel dit geen peer review is, zorgt het er wel voor dat de kwaliteit en 

betrouwbaarheid hoog is. Voor rapporten van archeologische bedrijven zal hoogstwaar-

schijnlijk een soortgelijk proces plaatsvinden. 

 

Alle voetnoten en de literatuurverwijzingen in de bronnenlijst zijn gedaan volgens de ‘Publi-

catiewijzer voor de archeologie’ van M. Diepeveen-Jansen en J. Kaarsemaker53.  

 

Verder zijn tijdens het afstudeertraject verschillende specialisten benaderd die werkzaam zijn 

bij de RCE, zoals Menne Kosian, Johan Opdebeeck, Thijs Coenen en Martijn Manders. Zij heb-

ben vragen beantwoord en daardoor ook bijgedragen aan de kwaliteit van deze scriptie. 

 

2.5.2 Werkwijze 

De werkwijze is tijdens het onderzoek regelmatig gecontroleerd. De controle werd uitge-

voerd door vier partijen: de opdrachtnemer, de opdrachtgever, de afstudeerbegeleider en 

medestudenten tijdens de intervisiebijeenkomsten. Als tijdens het onderzoek bleek dat een 

werkwijze niet optimaal was, werd deze aangepast. Als hulpmiddel werd het handboek 'Pro-

jectmanagement' van Roel Grit gebruikt54.  

 

2.5.3 Eindproducten 

Vanaf het begin tot het einde van het afstudeertraject zijn er tijdens het werkproces veel con-

troles uitgevoerd door de opdrachtgever, de afstudeerbegeleider en door de opdrachtnemer 

zelf. Wekelijks vond er een gesprek plaats met de opdrachtgever, Martijn Manders, waarbij de 

voortgang werd besproken. Toen de eerste versie van de scriptie af was, heeft de opdracht-

gever deze helemaal doorgelezen en voorzien van commentaar. Verder is er tijdens het afstu-

deertraject regelmatig contact geweest met de afstudeerbegeleider, Chris Sueur. Zijn rol was 

begeleiding geven tijdens de uitvoeringsfase en de uitwerkingsfase, met als doel te zorgen 

dat de scriptie voldeed aan de kwaliteitseisen vanuit school. Hij heeft meerdere versies van 

de scriptie bekeken en voorzien van commentaar. Daarnaast waren er in totaal drie externe 

personen die de hele scriptie hebben doorgelezen, zowel de eerste als de tweede versie, 

maar die hebben vooral gekeken naar de spelling, grammatica en zinsopbouw. De opdracht-

nemer heeft zelf aan het einde van elke werkweek de scriptie doorgelezen. Daarbij is alleen 

gekeken naar spelling, grammatica en zinsopbouw, maar ook naar uniformiteit en de samen-

hang tussen de hoofdstukken en paragrafen. 

                                                 
51 Bijvoorbeeld Akker et al. 2007; Brandt 1990; Deeben et al. 1997; Deeben 2008; Manders 2011. 
52 Beugers 2014; Cryns 2008. 
53 Diepeveen-Jansen, M./J. Kaarsemaker, 2004: Publicatiewijzer voor de archeologie, Amsterdam. 
54 Grit, R., 2011: Projectmanagement, Groningen. 
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Aan de hand van de feedback van deze controles zijn de verwachtingskaart, de maatregelen-

kaart en de scriptie telkens aangepast. Op deze manier is gestreefd naar het leveren van een 

eindproduct van hoogwaardige kwaliteit. Toen de scriptie uiteindelijk van voldoende kwaliteit 

was bevonden door de afstudeerbegeleider om ingeleverd te worden bij de opleiding, is de 

eerste versie door een beoordelaar, Adri Mulder, vanuit de opleiding beoordeeld. Aan de 

hand van zijn commentaar is de scriptie voor de laatste keer aangepast. 

 

Voor het opstellen van de verwachtings- en maatregelenkaart voor de gemeente Vlieland is 

veel gebruik gemaakt van de aanwezige data in de kaartenset. Daarbij moest rekening wor-

den gehouden met de kwaliteit van de aanwezige data in de kaartenset. De kwaliteit van de 

aanwezige data in de kaartenset wordt uitgebreider beschreven in paragraaf 3.5. 

 

Voor het schrijven en evalueren van de scriptie en voor het opstellen van de verwachtings-

kaart en de maatregelenkaart, is veel tijd gemaakt binnen het onderzoek. De planning was 

dusdanig opgesteld dat er voldoende tijd per product beschikbaar was om zo de kwaliteit 

van elk product op hetzelfde niveau te houden. Elk product heeft de maximale aandacht ge-

kregen. Door voldoende tijd in te plannen werd geprobeerd eventuele problemen op te van-

gen en was er de gelegenheid de producten goed te overdenken. Helaas bleek de beschik-

bare tijd toch niet voldoende te zijn, toen de week voor het inleveren van de eerste versie en-

kele bestanden, die de afstudeerbegeleider had nagekeken, corrupt bleken te zijn. Hierdoor is 

de eerste versie uiteindelijk een week later ingeleverd. Met dit soort problemen is heel moei-

lijk rekening te houden bij het plannen van de scriptie. 

 

2.5.4 Opmaak 

De scriptie is zo opgemaakt dat het voldoet aan de eisen van de afstudeerhandleiding. Dit 

houdt in dat de figuren en de kaarten in de scriptie zijn opgemaakt volgens de eisen van de 

KNA Waterbodems versie 3.2. De kaarten in de scriptie, de verwachtingskaart en de maatre-

gelenkaart zijn daarom allemaal voorzien van een noordpijl, schaalbalk, coördinaten en een 

legenda. Daarnaast moesten de kaarten bijvoorbeeld allemaal van voldoende resolutie zijn, 

dezelfde schaal, dezelfde opmaak en hetzelfde legendatype hebben. Aan de opmaak van de 

scriptie zijn ook eisen gesteld zoals dezelfde bladspiegel, hetzelfde lettertype (inclusief noten 

en paginanummering) en logische plaatsing van figuren in de tekst. Tijdens het maken van de 

scriptie is daar allemaal rekening mee gehouden. 
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3. De Historisch Geo-Morfologische Kaartenset 
 

3.1 Inleiding 

Door medewerkers van het Maritiem Programma van de RCE is, naar aanleiding van de evalu-

atie van de archeologiewetgeving in 2011, voor een tweetal pilot-gebieden in Nederland een 

kaartenset samengesteld. Uit de evaluatie bleek namelijk dat de zorg voor het cultureel erf-

goed in waterbodems achterblijft ten opzichte van de zorg voor het cultureel erfgoed op 

land. De beleidsmatige en planmatige borging van de archeologische waarden onder water 

blijven ook achter bij die op het droge. Dit houdt in dat de wateren daardoor niet terugko-

men in archeologische beleidskaarten, het bestemmingsplan of de beheersverordening. Voor 

de Westelijke Waddenzee en voor het Markermeer-IJmeer zijn daarom kaartensets samenge-

steld.55 De kaartensets zijn er op gericht verschillende kaarten bijeen te brengen die van be-

lang kunnen zijn voor de ontwikkeling van verwachtings- en beleidskaarten voor het beheer 

van het onderwater cultureel erfgoed op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Niet alleen 

voor gemeenten kan de kaartenset als handvat dienen, maar ook provincies en de Rijksover-

heid kunnen ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid en taken gebruik maken van de kaar-

tenset. De kaartenset kan ook als informatiebron dienen bij bureaustudies.56 

 

In dit hoofdstuk wordt de historie van de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de 

Westelijke Waddenzee beschreven, hoe deze kaartenset ontwikkeld is en wat de kwaliteit is 

van de data die aanwezig zijn in de kaartenset. De kaartenset bevat historisch, geologisch en 

geomorfologisch kaartmateriaal, bathymetrische gegevens, bekende verstoringen zoals ka-

bels en leidingen en bekende archeologische waarden. Zie bijlage 3 voor een overzicht van 

de aanwezige kaartlagen in de kaartenset. In bijlage 3 is een tabel opgenomen waarin van 

elke kaartlaag de volgende gegevens staan: de naam van de kaartlaag, soort (basis of afge-

leid), beschrijving, bestandsformaat, nauwkeurigheid, bron en bewerker. Vanwege de grootte 

van deze tabel is besloten deze op te nemen als bijlage. Tijdens het onderzoek is gebleken 

dat de metadata niet volledig zijn. Bij Archis is bijvoorbeeld niet vermeld wat de datum is van 

de gegevens die zijn verwerkt in de kaartenset. Deze datum staat wel in het rapport vermeld, 

namelijk december 2013. Omdat de metadata een zelfstandig bestand moeten zijn, is het van 

belang dat deze zo compleet mogelijk zijn en dat de metadata waar nodig aangevuld wor-

den. 

 

3.2 Historie 

Het cultureel erfgoed bestaat uit bekende en onbekende archeologische waarden. Een onbe-

kende waarde is cultureel erfgoed dat nog moeten worden ontdekt. Lange tijd werden arche-

ologische onderzoeken en adviezen over de (eventuele) aanwezigheid van cultureel erfgoed 

vrijwel uitsluitend gebaseerd op reeds bekende vindplaatsen. Vanaf 1992 konden deze be-

kende archeologische waarden worden opgezocht in Archis. Daarnaast kwamen er ook an-

dere, meer en minder betrouwbare dataverzamelingen, zoals WrakSys in 1995. In WrakSys 

werden door amateurarcheologen tienduizenden wrakken opgenomen57.  

  

                                                 
55 Houkes et al. 2014, 5. 
56 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 5. 
57 Ruggenberg 1995. 
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Niet alle gegevens van de dataverzamelingen waren, met name qua exacte locatie, even be-

trouwbaar. Al snel werd duidelijk, dat de bekende archeologische waarden slechts een klein 

deel van het totale cultureel erfgoed zijn. Het onbekende deel van het cultureel erfgoed is 

vele malen groter en ging in een snel tempo ongezien verloren. Om dit te voorkomen werd 

een onderzoek gestart naar dat onbekende erfgoed.58  

  

3.2.1 Eerste generatie IKAW 

Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, toen nog Rijksdienst voor het Oudheidkun-

dig Bodemonderzoek (ROB) genoemd, werd in 1996 een eerste poging ondernomen om een 

landsdekkende verwachtingenkaart, de zogenaamde Indicatieve Kaart Archeologische Waar-

den (IKAW), te ontwikkelen. In 1997 was de eerste generatie van deze kaart gereed. De kaart 

werd gebaseerd op een analyse per archeoregio van de digitale bodemkaart, de archeolo-

gische waarnemingen in Archis en kennis van experts met betrekking tot de formatie van ar-

cheologische gegevens. De uitkomst was een platte 2-dimensionale kaart met een schaal van 

1:50.000. Op deze kaart stond aangegeven welke zones een hoge, middelhoge of lage arche-

ologische verwachting hadden.59 De analyse die voor de gebieden was uitgevoerd, leunde 

zeer sterk op geologische en bodemkundige informatie. Voor gebieden waar die informatie 

niet beschikbaar was, zoals bijvoorbeeld stads- en dorpskernen, ontbrak dan ook de indicatie. 

Bij de onder water gelegen gebieden ontbrak ook de geologische en bodemkundige infor-

matie en deze kregen daarom een onbekende archeologische verwachting op de eerste ge-

neratie van de IKAW.60 Verder werden bij de eerste generatie van de IKAW recente verstorin-

gen in de bodem niet meegenomen in de archeologische verwachting.61  

 

3.2.2 Tweede generatie IKAW 

De beperkingen van de eerste generatie van de IKAW werden verder onderzocht en er wer-

den nieuwe methoden ontwikkeld. In de tweede generatie van de IKAW werden ook cultuur-

historische resten onder water onderzocht. Hiervoor werd gebruik gemaakt van geologische, 

hydrografische en geomorfologische informatie, samen met gegevens die verzameld waren 

bij archeologische waarnemingen onder water. Op grond van de analyse werd een archeolo-

gische verwachting gedefinieerd van de aanwezigheid van scheepswrakken in drie klassen: 

laag, middelhoog en hoog. Deze waarden werden bepaald voor vijf maritieme archeoregio’s: 

het IJsselmeer-Markermeer, de Waddenzee, de buitendelta, de kustzone en het Continentaal 

Plat.62 

 

3.2.3 Derde generatie IKAW 

De derde generatie van de IKAW bracht weer een aantal verbeteringen. Zo zijn onder andere 

Flevoland en de ‘archeoregio’ Zeeuwse Delta gedetailleerder uitgewerkt en voor de Noordzee 

is een geïntegreerde Globale Archeologische kaart van het continentale plat gemaakt op een 

macroschaal van 1:500.000.63  

 

  

                                                 
58 Brandt 1990, 56-63. 
59 Deeben 2008, 8. 
60 Deeben et al. 1997, 111-113. 
61 Deeben 2008, 8. 
62 Deeben 2008, 9. 
63 Deeben 2008, 9; Peeters 2008, 31-34. 
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Het uitgangspunt voor de bestaande IKAW van de waterbodems is om een indicatie te geven 

van de verwachte kwaliteit van het onderwater cultureel erfgoed dat aangetroffen kan wor-

den. Toch brengt deze nieuwste generatie van de IKAW nog grote beperkingen met zich mee 

voor het gebruik in zowel wetenschappelijke als cultuurhistorische management context. Dit 

komt mede omdat de makers er vanuit zijn gegaan dat de aanwezigheid van individuele 

scheepswrakken niet te voorspellen is, maar wel de mogelijkheid dat er scheepswrakken zijn 

die de verschillende degradatieprocessen hebben doorstaan.64  

 

Hiermee verschilt de IKAW van de waterbodems van die van de landbodems. Bij landbodems 

wordt namelijk geen uitspraak gedaan over de kwaliteit van de aanwezige waarden. Zo is het 

mogelijk dat in gebieden met een hoge trefkans de kwaliteit van de aanwezige waarden laag 

is. Toch is de IKAW van de landbodems en waterbodems geïntegreerd tot één fysieke kaart.65 

 

Verder ontbreken bepaalde (nieuwe) datasets. De IKAW voor de Noordzee is slechts geba-

seerd op het voorkomen van een goed (veelal door veen) bewaarde pleistocene toplaag. 

Hierdoor kan een inzicht worden verkregen in de conditie van prehistorische vindplaatsen op 

plekken waar deze niet verstoord zijn.66 Voor de Prehistorie geeft de IKAW voor de Noordzee 

echter geen inzicht in de grootste kansen op aantreffen van bewoningssporen, omdat geen 

inzicht is verkregen in het gehele afgedekte prehistorische landschap. Door nieuwe technolo-

gische ontwikkelingen is op dit moment meer mogelijk.67 Zo kan bijvoorbeeld met behulp 

van subbottom profiling de dikte en diepteligging van potentiële prehistorisch lagen op grote 

schaal inzichtelijk worden gemaakt.68 Met behulp van deze kennis is het mogelijk om voor-

spellingen te doen over de aanwezigheid van prehistorische nederzetting door te kijken naar 

welke locaties geschikt waren voor bewoning.69   

 

Andere datasets die ontbreken in de huidige indicatieve waardenkaart zijn de verstoringen in 

het bodemprofiel. Deze verstoringen zijn van belang omdat die inzicht kunnen geven in het 

potentiële erfgoed dat reeds verloren is gegaan en daarmee uitsluitsel geven over gebieden 

waar (en tot welke diepte) archeologisch (voor-) onderzoek in ieder geval niet hoeft plaats te 

vinden.70 

 

De IKAW heeft een grove kaartschaal van 1:50.000 en is in detailniveau van de geometrische 

locaties beperkt. Verder is er geen detaillering in thema’s van perioden en aard van type 

vindplaatsen. In de handleiding bij de derde generatie van de IKAW staat letterlijk dat de 

IKAW bruikbaar is voor de eerste beoordeling van ruimtelijke plannen en dat de IKAW juist 

een argument is om een meer gedetailleerde verwachtingskaart op te stellen.71 

 

 

 

 

                                                 
64 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 7-8. 
65 Deeben 2008, 62. 
66 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 7-8. 
67 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 7-8. 
68 Zie bijvoorbeeld Fitch et al. 2007; Gaffney et al. 2007. 
69 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 7-8. 
70 Peeters 2008, 33. 
71 Deeben et al. 2008, 62. 
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Op de IKAW is te zien dat er op het land vooral bij het dorp Oost-Vlieland en bij andere be-

bouwing op het eiland een hoge trefkans is voor cultureel erfgoed en op de rest van het ei-

land een lage trefkans. Op de waterbodem van de gemeente Vlieland zijn gebieden aanwezig 

met een hoge trefkans, een middelhoge trefkans en een lage trefkans. In paragraaf 11.11 

wordt de IKAW vergeleken met de opgestelde archeologische verwachtingskaart voor de ge-

meente Vlieland. 

 

3.3 Ontwikkeling van de kaartenset 

De Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee komt voort uit 

het project IKAW 4D Waddenzee. Het idee was om een nieuwe IKAW te maken voor de Wad-

denzee. Uiteindelijk is er voor gekozen om niet met een nieuwe generatie van de IKAW te ko-

men, maar om een kaartenset te maken. Uitgangspunt hierbij was dat de set kaarten van vol-

doende kwaliteit moest zijn om als basis te dienen bij het ontwikkelen van archeologische 

verwachtings- en beleidskaarten. De eindvorm van het product veranderde om een aantal re-

denen. Ten eerste was voor de ontwikkeling van archeologische verwachtings- en beleids-

kaarten een set van basisgegevens nodig die bij aanvang van het project niet direct beschik-

baar was. Eerst is dus bepaald welke gegevens van belang waren en vervolgens moesten 

deze gegevens verzameld en bij elkaar gevoegd worden. Ten tweede zijn gemeenten als ge-

volg van decentralisatie nu zelf primair verantwoordelijk voor het formuleren van een archeo-

logiebeleid en de landelijke overheid beperkt zich tot haar wettelijke taken.72  

 

  

                                                 
72 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 9-10. 

Figuur 6: De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). 
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De RCE bepaalt niet meer door het maken van waardenkaarten welke gebieden op het ge-

meentelijk grondgebied van hoge en welke van lage waarde zijn. De gemeente moet zelf een 

archeologiebeleid formuleren. De RCE heeft wel een rol als kenniscentrum en wil daarom 

deze kennis delen en beschikbaar stellen voor lagere overheden. Met het publiceren van de 

basisgegevens en bijbehorende kaarten is geprobeerd een goede basis te leggen voor ge-

meenten om zelf de stap tot een archeologische verwachtings- en beleidskaart te kunnen 

zetten. De basiskaarten kunnen door gemeenten of bedrijven worden aangevuld met lokaal 

beschikbare gegevens met daar waar wenselijk een hoger detailniveau. De kaartenset is door 

de opbouw een dynamisch geheel: kaartlagen of datasets kunnen worden toegevoegd, geac-

tualiseerd of verwijderd. Nieuwe informatie kan eenvoudig worden toegevoegd zonder dat 

andere gegevens overbodig worden of verouderen. Het toevoegen van eigen gegevens door 

bijvoorbeeld commercieel archeologische bedrijven kan voor differentiatie in de markt zor-

gen. Doordat gemeenten zelf de archeologische waardenkaarten ontwikkelen, zullen lokale 

en regionale kennis, inzicht en betrokkenheid resulteren in beter en op maat toegesneden 

lokaal beheer. Met de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Wadden-

zee wordt een minimale kaartenset aangeboden en in de bijbehorende rapportage wordt 

door middel van voorbeeldvragen de methode van gebruik verder uitgelegd.73 

 

3.4 Gebruikte methodiek voor de ontwikkeling van de kaartenset 

Om tot de kaartenset te komen is het project in drie fasen ingedeeld: 

- Fase 1: het verzamelen van alle relevante gegevens. 

- Fase 2: het vergelijkbaar maken van de data uit fase 1, het maken van thematische kaar-

ten en modelleren van de verzamelde gegevens. 

- Fase 3: het presenteren van de afzonderlijke deelkaarten, inclusief de daarbij behorende 

metadata. Daarbij is een beschrijving geleverd per dataset over wat de specifieke set voor 

informatie kan verschaffen over de aanwezigheid van cultureel erfgoed in de waterbo-

dem. 

 

De toekomstige archeologische verwachtingskaarten kunnen worden opgebouwd uit een 

grote verscheidenheid aan thematische kaarten, die op hun beurt weer opgebouwd zijn uit 

(vaak) meerdere sets met gegevens. Het is de bedoeling dat de kaartenset aan de basis kan 

liggen van deze archeologische verwachtingskaarten. De thematische kaarten zijn allemaal 

afzonderlijk digitaal beschikbaar via GIS en voorzien van metadata over onder meer methode 

van opbouw, nauwkeurigheid, schaal en bron (zie tabel 3 op de volgende bladzijde). Door 

verschillende van deze kaarten te combineren kunnen zowel beleidsmatige als wetenschap-

pelijke vragen worden beantwoord.74  

  

                                                 
73 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 9-10. 
74 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 11-12. 
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Tabel 3: Format voor de metadata die bij iedere thematische kaartlaag is geleverd. 

Kaartlaag Naam van de kaartlaag 

Originele naam Originele naam van de kaart of gevisualiseerde dataset 

Uitgever De uitgever van de originele kaart of gegevens 

Opname periode Het jaar (en maand) dat de data verzameld zijn 

Bereik Het geografisch gebied waarover de data zich uitstrekken 

Type Type kaart, bijvoorbeeld navigatiekaart, geologische kaart etc. 

Diepten De eenheid waarmee de diepten zijn gemeten, bijvoorbeeld Amster-

damse voeten, meters, etc. 

Referentie Referentiediepte: NAP, gewoon laag water, laag-laagwater etc. 

Originele datadichtheid Het aantal (diepte) metingen per eenheid 

Grid De grootte van het gebied waar iedere meting voor staat, bijvoor-

beeld 50x50 m 

Opmerking Overige informatie 

Bron De plaats waar de data vandaan komen en waar deze zijn opgesla-

gen (contactgegevens naar originele brondata) 

 

De Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee is door de op-

bouw een dynamisch geheel en bestaat uit zowel objectieve (of in ieder geval zo objectief 

mogelijk) gevisualiseerde databronnen als uit geïnterpreteerde en dus subjectief opge-

bouwde kaarten. De kaarten zijn onder te verdelen in drie groepen:  

 

1. Kaarten gemaakt op basis van objectieve meetgegevens. 

2. Gecombineerde kaarten of resultaten van kaartcombinaties uit 1. 

3. Kaarten die het (gereconstrueerde) gebruik van het gebied illustreren. 

 

De basis van de kaartenset wordt gevormd door groep 1: gevisualiseerde databronnen van 

objectieve meetgegevens, die in verfijning en nauwkeurigheid kunnen verschillen. Hierbij 

moet men zich wel realiseren dat ook voor het maken van kaarten op basis van objectieve 

meetgegevens door middel van inter- en extrapolatie altijd wel enige vorm van interpretatie 

plaatsvindt. Dit is echter door de makers van de kaartenset tot een minimum beperkt.75  

 

                                                 
75 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 12. 
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Per thematische kaart is aangegeven wat de nauwkeurigheid is. Het visualiseren van histori-

sche kaarten in een GIS, door deze opnieuw en volgens de huidige projectiemethoden te di-

gitaliseren, bevat veel interpretatie. Feitelijk zitten hier verschillende schakels van subjectivi-

teit in: namelijk het moment van opnemen van de dieptes (en hun exacte locatie), het opte-

kenen van het landschap, vervolgens het tekenen van de kaart, mogelijk het klaarmaken voor 

druk en uiteindelijk het omzetten naar huidige projectie en digitalisering van het bestand. Ie-

dere stap vergt interpretatie en het maken van keuzes. Een dieptekaart van de Waddenzee 

die is opgebouwd uit singlebeam- en gebiedsdekkende multibeam-metingen bevat veel min-

der interpretatieve fasen. Na opnamen worden eventuele onregelmatigheden, zogenaamde 

spikes, verwijderd en de gegevens eventueel vergrid. Bij vergridden worden metingen in blok-

ken van eenzelfde grootte bij elkaar genomen en gemiddeld. Hierin zit een kleine mate van 

subjectiviteit, die het beeld van de zeebodem niet wezenlijk verandert. Iedere kaart heeft dus 

niet alleen een ander detailniveau, ook de mate van nauwkeurigheid en subjectiviteit ver-

schilt. Dit zal per kaart worden aangegeven. Iedere kaart voegt kennis toe aan het gebied en 

vergroot de mogelijkheid voor het doen van de juiste voorspellingen, maar er dient wel reke-

ning te worden gehouden met de beperkingen die elke kaart met zich meebrengt.76  

 

3.5 Kwaliteit van de data 

Iedere kaart (met achterliggende database) heeft zijn beperkingen. De Dienst der Hydrografie 

beheert het Wrakkenregister van de Dienst der Hydrografie. Zij kijken naar obstakels en 

eventueel naar bedreigingen. De Dienst der Hydrografie is wel geïnteresseerd in waar iets 

ligt, de posities zijn dan ook zeer nauwkeurig, maar is niet altijd geïnteresseerd in wat het is. 

Voor de Dienst der Hydrografie is de cultuurhistorische waarde helemaal van ondergeschikt 

belang. Hetzelfde geldt voor de SonarReg92 database van Rijkswaterstaat. Voor de vele, vaak 

regionale, databases van amateurarcheologen en andere geïnteresseerden in de maritieme 

geschiedenis geldt dat deze vaak zijn opgebouwd uit gegevens die door verschillende orga-

nisaties en door individuen verzameld zijn. De kwaliteit van de gegevens is dus zeer wisse-

lend en de herkomst is soms niet meer te traceren. Omdat de gegevens vaak op één hoop 

zijn gegooid, is niet altijd duidelijk hoeveel waarde aan individuele gegevens toegekend kan 

worden. Toch kunnen de gegevens uit deze databases wel een toevoeging zijn voor een indi-

catie van de mogelijkheid om cultureel erfgoed aan te treffen op en in de zeebodem. De ge-

gevens dienen wel met enige terughoudendheid te worden gebruikt.77  

 

  

                                                 
76 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 12. 
77 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 13. 
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Het Archis-systeem dat nu door de RCE wordt gebruikt, heeft ook zijn tekortkomingen. Zoals 

hierboven al is vermeld, is slechts een zeer beperkte hoeveelheid waarnemingen op en in wa-

terbodems opgenomen in het systeem. Daarnaast zijn door het gebruik van verschillende, 

vooral op land gerichte, complextypen en de invoer in het systeem door personen met wei-

nig tot geen kennis van de onderwater en/of maritieme archeologie, niet alle relevante waar-

nemingen eenvoudig terug te vinden in het systeem. Waarnemingen zijn bovendien in het 

verleden verzameld door een willekeur aan mensen: van beroepsarcheologen tot vissers en 

sportduikers. Deze waarnemingen en dan met name de positiebepaling daarvan is niet altijd 

even accuraat gebeurd. Het is niet altijd bekend welke projectie gebruikt is bij het opnemen 

van de posities van wrakken door bijvoorbeeld vissers. Daarbij komt ook het probleem van 

de omzetting van posities en de afwijking die hierdoor ontstaat. Een onderzoek heeft afwij-

kingen tot meer dan 100 meter van de positie in Archis ten opzichte van de (huidige) positie 

van scheepswrakken aan het licht gebracht. In Archis staat wel, voor de weinig ingevoerde 

scheepswrakken, de relevante archeologische informatie.  

 

Door deze drie overheidsdatabases (Wrakkenregister, SonarReg92 en Archis) met elkaar te 

verbinden in een GIS-omgeving en door aan de verschillende objecten een Nationaal Con-

tactnummer Nederland (NCN) te koppelen, is een start gemaakt om het beste van de ver-

schillende databases met elkaar te verbinden. Dit houdt in dat bijvoorbeeld voor een 

scheepswrak op het Burgzand in de Waddenzee de positie die van Rijkswaterstaat of de 

Dienst der Hydrografie nu is verbonden met de cultuurhistorische informatie die door de RCE 

is verzameld.78  

 

Sinds 2006 is de RCE ook bezig met het ontwikkelen van een eigen maritieme database en 

GIS. Dit systeem is in samenwerking met Rijkswaterstaat ontwikkeld binnen het door de Euro-

pese Unie gesponsorde MACHU-project.79 Voordeel van dit systeem ten opzichte van het 

huidige Archis 2.0 is dat het een GIS is die specifiek gericht is op het verzamelen en presente-

ren van maritieme gegevens. In MACHU zijn de positienotaties aangepast en er kunnen spe-

cifieke geofysische gegevens worden opgenomen. Daarnaast heeft MACHU een werelddek-

kend bereik en er is een onderscheid gemaakt tussen gevalideerde en ongevalideerde data-

sets. Het MACHU-systeem zal uiteindelijk geïntegreerd worden in Archis 3.0,  de nieuwe ar-

cheologische database van de RCE die nog in ontwikkeling is. Archis 3.0 zal dan ook de input 

gaan leveren voor het NCN.80 

  

                                                 
78 http://www.periplus.nl/home/nl/referenties/projecten/nationaal-contactnummer-ontsluit-databases-met-wrak-

ken-en-obstructies-onder-water 
79 http://www.machuproject.eu/ 
80 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 13-14. 

http://www.periplus.nl/home/nl/referenties/projecten/nationaal-contactnummer-ontsluit-databases-met-wrakken-en-obstructies-onder-water
http://www.periplus.nl/home/nl/referenties/projecten/nationaal-contactnummer-ontsluit-databases-met-wrakken-en-obstructies-onder-water
http://www.machuproject.eu/
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3.6 Mogelijke verfijningen van de kaartenset 

In het rapport behorende bij de kaartenset worden verschillende verbeteringen genoemd die 

kunnen worden uitgevoerd om het kaartmateriaal van de Prehistorie tot en met de Late Mid-

deleeuwen te verfijnen. In deze paragraaf worden deze verfijningen beschreven. Sommige 

van deze verbeteringen gelden alleen voor de kaartenset van de Westelijke Waddenzee  

(micro- en mesoniveau), terwijl andere ook voor de kaartenset van het Markermeer-IJmeer en 

voor eventuele toekomstige kaartensets gelden (meso- en macroniveau). 

 

Door nieuwe geomorfologische, archeologische of geologische data aan de Historisch Geo-

Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee toe te voegen, is het mogelijk om 

uiteindelijk een meer gedetailleerdere archeologische verwachtingskaart te maken. Op dit 

moment worden bijvoorbeeld verschillende onderzoeken uitgewerkt die het gebruik van land 

en water in de Prehistorie, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen in Nederland als onder-

werp hebben. Deze onderzoeken zullen nieuwe inzichten bieden die leiden tot een beter be-

grip van het geologische en door het mens gebruikte landschap.81  

 

Daarnaast is het mogelijk volgende versies van de kaartenset te verbeteren door in hoger de-

tail lokale brongegevens toe te voegen. Een gericht booronderzoek zou kunnen worden op-

gestart om gegevens over gebieden, waar geen of nauwelijks boorgegevens van zijn, aan te 

vullen.82 Met de toepassing van Optical Stimulated Luminescence (OSL) datering zou mogelijk 

ook een beter inzicht kunnen worden verkregen in de chronologie binnen de holocene zand-

pakketten.83 

 

In de kaartenset zijn enkele kaarten opgenomen waarvan het originele grid/puntenbestand 

niet beschikbaar is. Het gaat om de kaarten: ‘plzgeul_region.shp’ en ‘plzmgeul_region.shp’. In 

het rapport van de kaartenset van de Westelijke Waddenzee wordt beschreven dat deze ba-

sisbestanden nu contouren om de 2 meter bevatten en dat contouren om de 1 meter beter 

zouden zijn. Het hiervan afgeleide grid is geen gelijkmatig model, maar een ‘trapmodel’. Zo is 

er geen variatie tussen bijvoorbeeld de ligging van het oppervlak tussen NAP -10 en -12, 

maar krijgt het hele gebied hier dezelfde waarde en gaat dan met een sprong van twee meter 

naar het aangrenzende gebied. Zie ter illustratie figuur 7.84  

 

 

  

                                                 
81 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 24-25. 
82 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 24-25. 
83 Manders/van Os/Wallinga 2009, 40-43. 
84 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 23. 

Figuur 7: Voorbeeld trapmodel. De stippellijn is het gewenste model 

en de trap is het huidige model. 
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Dit zou kunnen betekenen dat lokale/relatieve hoogtes, waar bewoning wel mogelijk kan zijn 

geweest, niet zichtbaar zijn. De gebruikte schaal van de basisbestanden is, in vergelijking met 

de bestanden voor landgebieden, relatief laag, omdat ten tijde van het maken van deze kaar-

ten niet meer informatie beschikbaar was. Dit houdt in dat de modellen lokaal met enige te-

rughoudendheid dienen te worden gebruikt.85 

 

Een ander probleem is dat uit het verschilmodel op basis van ‘Plzgeul’ en ‘Plzmgeul’ blijkt dat 

één van de twee inputmodellen fouten lijkt te bevatten. Op enkele plaatsen, met name bij 

Texel, ligt het model van het geërodeerde pleistocene oppervlak namelijk boven het model 

van het oorspronkelijke oppervlak, wat niet logisch is. Vermoedelijk betreft het hier interpola-

tiefouten bij één van de twee inputmodellen. Het zou beter zijn om het verschilmodel te ba-

seren op niet geïnterpoleerde data, maar dat is niet gebeurd.86 

 

De gebruikte basismodellen zijn een onderdeel van het grootschalige landelijke model Vos 

2013, dat een betrekkelijk lage resolutie heeft. Beter zou het zijn om het GeoTOP-model te 

gebruiken. In GeoTOP wordt de ondergrond verdeeld in miljoenen voxels (blokken) van 100 

bij 100 meter in de horizontale en 50 centimeter in de verticale richting. Het GeoTOP model 

bevat meer informatie dan alleen de beschrijving van het pleistocene oppervlak. Aan elke 

voxel worden parameters gekoppeld. Dit zijn lithologische kenmerken, zoals de stratigrafi-

sche eenheid waartoe de voxel behoort en de grondsoort (zand, veen, klei), maar ook fysi-

sche en chemische parameters, zoals de doorlaatbaarheid voor grondwater.87 Begin 2014 

heeft TNO de uitbreiding van GeoTOP in de Waddenregio afgerond, maar deze was tijdens 

het maken van de kaartenset nog niet gereed.88  

 

Vervolgens dient nog opgemerkt te worden dat de datadichtheid erg variabel is, met soms 

wel 10 kilometer tussen twee boringen in. Hierdoor is in bepaalde gebieden (bijvoorbeeld de 

hoog erosieve zone van het Burgzand) de dichtheid van de boorgegevens dusdanig laag dat 

interpretaties over het wel of niet doorlopen van bevaarbare geulen met de nodige voorzich-

tigheid moeten worden gedaan.89 

 

Voor de Westelijke Waddenzee zijn recentelijk meer dan vijfduizend boringen in het archief  

van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) herontdekt. Deze beschrijvingen zijn nu 

nog niet meegenomen omdat ze pas zeer recentelijk zijn herontdekt. De analoge boorbe-

schrijvingen uit het archief van Rijkswaterstaat in Harlingen worden nu door Deltares gevali-

deerd en toegevoegd in de DINO-database.90  

  

                                                 
85 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 23. 
86 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 23. 
87 http://www.waddenacademie.nl/themas/geowetenschap/instituten/geotop-in-de-waddenregio/ 
88 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 23-24. 
89 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 23. 
90 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 23-24. 

http://www.waddenacademie.nl/themas/geowetenschap/instituten/geotop-in-de-waddenregio/
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4. Vergelijkbare kaartensets in het buitenland 
 

4.1 Inleiding 

Voor het macroniveau van deze scriptie is een inventarisatie gemaakt van soortgelijke kaar-

tensets in het buitenland. Het doel van deze inventarisatie was om mogelijke verbeteringen 

te vinden voor de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee.  

 

4.2 Resultaten van de inventarisatie 

Al snel bleek dat het eigenlijk niet mogelijk was om vergelijkbare kaartensets te vinden, want 

Nederland loopt op dit gebied behoorlijk voor. Veel landen zijn minder open met hun data 

dan Nederland en er zijn vaak alleen GIS viewers en databases beschikbaar in plaats van kaar-

tensets met GIS-bestanden. Omdat er geen kaartensets zijn gevonden, is vervolgens gezocht 

naar archeologische verwachtingskaarten uit het buitenland waarop het onderwater cultureel 

erfgoed is weergegeven. Deze archeologische verwachtingskaarten zijn helaas ook niet ge-

vonden. Dit kan betekenen dat deze kaarten nog niet zijn gemaakt of dat deze niet openbaar 

zijn. Zoals eerder gezegd is Nederland ook één van de weinige landen in Europa die voor-

spellingsmodellen toepast in de besluitvorming rondom projecten en bij het erfgoedbe-

heer.91 Dat kan ook een verklaring zijn waarom geen archeologische verwachtingskaarten of 

kaartensets zijn gevonden. 

 

Wel is er informatie gevonden over landen die bezig zijn met het maken van kaarten met 

daarop het onderwater cultureel erfgoed, bijvoorbeeld in Spanje92. Dit soort kaarten zijn ei-

genlijk net als de gevonden GIS viewers alleen kaarten met bekende waarden er op. In Italië is 

in 2011 een zeer ambitieus project genaamd Archeomar afgerond. De doelstelling van het 

project was om een compleet GIS-systeem te ontwikkelen dat kan worden gebruikt voor het 

beheren, presenteren en beschermen van het onderwater cultureel erfgoed. In het ontwik-

kelde systeem kan heel veel verschillende informatie worden opgenomen, zoals de geofysi-

sche data, foto’s en video’s. In de achterliggende database kan bovendien bibliografisch, ar-

chief- en onderzoeksmateriaal worden opgenomen. Daarnaast is het ook mogelijk om rele-

vante historische informatie en informatie over de vondsten op te nemen in de database. Het 

is een zeer uitgebreid systeem, maar de data zijn niet openbaar en voor externe partijen en-

kel te benaderen via een GIS viewer.93  

 

In het buitenland hebben wel onderzoeken plaatsgevonden waarbij predictive modelling werd 

gebruikt. Deze methode wordt in het buitenland echter vaak uitsluitend gebruikt voor het be-

grenzen en in kaart brengen van sites. Bij deze onderzoeken werd bovendien niet de water-

bodem meegenomen en daardoor was ook deze informatie niet bruikbaar bij deze inventari-

satie. 

 

  

                                                 
91 Beuger 2014, 4. 
92 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/ 

libroverde/capitulos/capitulo1EN.pdf, 16. 
93 http://www.archeomar.it/archeomar/images/archeomar/archeomarnews/Archeomar_News_marzo2011 

_INGL.pdf, 12-14. 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/libroverde/capitulos/capitulo1EN.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/libroverde/capitulos/capitulo1EN.pdf
http://www.archeomar.it/archeomar/images/archeomar/archeomarnews/Archeomar_News_marzo2011_INGL.pdf
http://www.archeomar.it/archeomar/images/archeomar/archeomarnews/Archeomar_News_marzo2011_INGL.pdf
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Voor de kaartenset van de Westelijke Waddenzee wordt op dit moment ook een viewer ont-

wikkeld die op de site ‘Archeologie in Nederland’94 geplaatst zal worden. Daarom is hieronder 

een inventarisatie gemaakt van reeds bestaande viewers, waarbij is aangegeven welke onder-

delen bruikbaar kunnen zijn voor de RCE. Deze inventarisatie kan dan gebruikt worden bij het 

maken van de viewer voor de kaartenset. Een viewer is voor het opstellen van een archeolo-

gische verwachtings- en beleidskaart echter niet voldoende; een maker van verwachtings-

kaarten moet zelf de onderliggende GIS lagen kunnen bevragen en bewerken, al dan niet in 

combinatie met andere datasets. 

 

4.3 GIS viewers en databases 

Op internet zijn veel verschillende internationale GIS viewers te vinden met daarin onderwa-

ter cultureel erfgoed. Achter de viewers zit altijd een database en de viewers worden meestal 

alleen gebruikt voor het presenteren van informatie. In de hierna volgende paragrafen volgt 

een overzicht van de gevonden viewers. Niet alle gevonden viewers zijn behandeld. Zoals te 

zien op de site van het UNESCO95 is dit er namelijk een behoorlijk aantal. Een groot deel van 

deze viewers is bovendien niet zomaar te raadplegen via internet, hiervoor moet toestem-

ming worden gevraagd bij de beheerder. Voor het bespreken van de kwaliteit van de viewers 

is gebruik gemaakt van een artikel geschreven door de archeoloog Will Brouwers die werk-

zaam is bij het Maritiem Programma van de RCE.96 

 

4.3.1 Europeana en UNESCO 

In Europa zijn verschillende initiatieven waarbij Europese landen samenwerken en data delen 

over archeologie en architectuur. Eén daarvan is bijvoorbeeld CARARE (Connecting Archaeo-

logy and Architecture), waarvan de data beschikbaar worden gemaakt op de EUROPEANA 

website.97 Een andere initiatief komt van UNESCO, die een interactieve kaart heeft gemaakt 

met daarop al het werelderfgoed.98 Deze voorbeelden geven informatie over cultureel erf-

goed, maar eigenlijk geen informatie over onderwater cultureel erfgoed.   

                                                 
94 http://www.archeologieinnederland.nl 
95 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/the-underwater-heritage/databa-

ses/ 
96 Brouwers 2015. 
97 http://www.carare.eu & http://www.europeana.eu 
98 http://whc.unesco.org/en/interactive-map/ 

Figuur 8: De Waddenzee is UNESCO werelderfgoed. 

http://www.archeologieinnederland.nl/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/the-underwater-heritage/databases/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/the-underwater-heritage/databases/
http://www.carare.eu/
http://www.europeana.eu/
http://whc.unesco.org/en/interactive-map/
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4.3.2 Australian National Shipwrecks Database 

Een goed voorbeeld van een database en viewer waarin onderwater cultureel erfgoed opge-

nomen is, is de Australian National Shipswrecks Database (ANSDB) die gelanceerd is in de-

cember 2009.99 De database bevat alle bekende scheepswrakken in de Australische wateren. 

In de database kan per wrak alle gerelateerde data worden opgenomen, zoals onderzoeks-

data, figuren, beheer, status, etc. Binnen de database is er ook de mogelijkheid om wrakken 

te linken aan vondsten. Een managementsysteem is opgenomen om het online aanvragen 

van vergunningen en meldingen te vergemakkelijken.  

 

De informatie die opgenomen is in de database over de scheepswrakken is zeer uitgebreid 

zoals te zien op figuur 9. Een nadeel van deze GIS viewer is dat alleen een topografische kaart 

beschikbaar is als achtergrond. Het is niet mogelijk om andere kaartlagen aan te zetten. Hier-

door is de viewer niet meer dan een overzicht van het bekende onderwater cultureel erfgoed. 

Wel zijn er veel mogelijkheden op de website om te zoeken. Zo kan er niet alleen gezocht 

worden naar scheepswrakken maar ook naar vliegtuigwrakken en ander maritiem erfgoed. 

Daarnaast is het mogelijk om per periode te zoeken en op thema. Zo’n thema kan dan bij-

voorbeeld het gedeelde erfgoed met Nederland zijn.  

 

  

                                                 
99 http://www.environment.gov.au/topics/heritage/historic-shipwrecks/australian-national-shipwreck-database 

Figuur 9: Het wrak Batavia in de ANSDB. 

http://www.environment.gov.au/topics/heritage/historic-shipwrecks/australian-national-shipwreck-database
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4.3.3 Shipwreck Asia 

Een andere internationaal initiatief is de Shipwreck Asia database.100 Dit is een regionale 

scheepswrakken database gemaakt om een internationale studie te promoten over maritiem 

cultureel erfgoed beheer in Azië. Shipwreck Asia heeft als doel om informatie te leveren over 

scheepswrakken in de Aziatische regio. De informatie wordt geleverd door lokale autoriteiten, 

experts en rijksdiensten van verschillende landen. De landen die meedoen zijn: Brunei, Cam-

bodia, China, Indonesië, Japan, Korea, Maleisië, Filipijnen, Taiwan, Thailand en Vietnam. De 

betrokken partners werken samen volgens de conventie UNESCO 2001. De informatie bij elk 

wrak bestaat uit: naam van het wrak, land, datum, locatie en status met de mogelijkheden ge-

borgen, geïnspecteerd, opgegraven en beschadigd.  

 

 

Vergeleken met de Australian National Shipwreck Database (ANSDB) bevat de Shipwreck Asia 

database maar weinig data per record. Bij de deze viewer is het ook niet mogelijk om andere 

kaartlagen aan te zetten. De zoekfunctie is ook veel minder uitgebreid dan bij de ANSDB. Het 

enige wat kan worden geselecteerd is het land.  

 

  

                                                 
100 http://www.shipwreckasia.org 

Figuur 10: Voorbeeld van een record op de Shipwreck Asia website. 

http://www.shipwreckasia.org/
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4.3.4 MACHU GIS 

Een voorbeeld van een uitgebreide GIS viewer is MACHU GIS.101 MACHU staat voor Mana-

ging Cultural Heritage Underwater. Het doel van MACHU was om een betere en efficiëntere 

manier te vinden voor het beheren van het onderwater cultureel erfgoed en om te dienen als 

een netwerk voor het uitwisselen van informatie. 

 

Tijdens het MACHU project, dat liep van september 2006 tot augustus 2009, is een GIS ont-

wikkeld. Data van de zeven deelnemende landen werd gedeeld in dit GIS. De deelnemende 

landen waren: België, Duitsland, Nederland, Polen, Portugal, Engeland en Zweden. Regelma-

tig wordt nog nieuwe informatie toegevoegd. 

 

MACHU GIS combineert lagen met archeologische, historische en landschappelijke data. 

Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om te zien wat mogelijke bedreigingen voor vindplaat-

sen zijn op korte en lange termijn.  

 

MACHU GIS is de meest uitgebreide GIS viewer die tijdens de inventarisatie is gevonden. Het 

is mogelijk om verschillende kaartlagen aan en uit te zetten. Als op een scheepswrak wordt 

geklikt verschijnt er informatie. MACHU GIS kan een handig hulpmiddel zijn bij het opstellen 

van archeologische verwachtings- en beleidskaarten, vanwege de grote hoeveelheid informa-

tie die bevraagbaar is. 

 

  

                                                 
101 http://www.machuproject.eu/  

Figuur 11: MACHU GIS beeld met links de opties voor verschillende kaartlagen. 

http://www.machuproject.eu/machu_gis_00.htm
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4.4 Conclusie 

De GIS projecten in het buitenland zijn vrijwel allemaal ontwikkeld met als achterliggende ge-

dachte te zorgen voor een beter beheer, presentatie en bescherming van het onderwater cul-

tureel erfgoed. De Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee 

had eigenlijk een heel ander doel dan de behandelde buitenlandse GIS projecten. Het doel 

was namelijk het ondersteunen van gemeenten bij het opstellen van archeologische verwach-

tingsmodellen of archeologische beleidskaarten voor de watergebieden binnen de gemeen-

tegrenzen en hen te stimuleren de zorg voor het onderwater cultureel erfgoed op te pakken. 

Dit is gedaan door het op een overzichtelijke manier bij elkaar brengen van bestaande gege-

vens en daar waar nodig deze gegevens te bewerken tot raadpleegbare data in een GIS. In 

het buitenland lijkt het zo te zijn dat over het algemeen de data minder worden opengesteld. 

Belangstellende externe partijen kunnen alleen via een GIS viewer data over het onderwater 

cultureel erfgoed bekijken en hebben geen toegang tot de achterliggende GIS bestanden. 

Het Maritiem Programma, en dus Nederland, loopt met het uitbrengen van de kaartensets 

voor ten opzichte van het buitenland.  

 

De verschillende GIS viewers die zijn gevonden bevatten veel informatie en sommige viewers 

zijn zeer geschikt voor bepaalde onderzoeksdoeleinden. De GIS viewers hebben echter niet 

tot doel het gemeentelijk beleid te ondersteunen en zijn daar dus ook niet geschikt voor. 

Vaak lijken de beschikbare GIS viewers helaas beperkt te blijven tot een kaart met bekende 

waarden. Dat een GIS viewer wel degelijk een hulpmiddel kan zijn bij het opstellen van arche-

ologische verwachtings- en beleidskaarten bewijst MACHU GIS. Bij MACHU GIS is het name-

lijk mogelijk om verschillende kaartlagen aan en uit te zetten en bovendien is een grote hoe-

veelheid informatie bevraagbaar. De data uit de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van 

de Westelijk Waddenzee zullen worden opgenomen in MACHU GIS, maar MACHU GIS is he-

laas niet openbaar. De te ontwikkelen GIS viewer zal wel openbaar worden. 

 

Het bestuderen van de GIS viewers heeft helaas geen verbeteringspunten opgeleverd voor de 

Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee. Voor de nog te ont-

wikkelen GIS viewer zijn wel wat ideeën opgedaan. De Australian National Shipwrecks Data-

base laat bijvoorbeeld zien hoe per wrak informatie duidelijk en overzichtelijk kan worden 

weergegeven en ook de uitgebreide zoekfunctie werkt goed. Als de viewer voor de kaarten-

set van de Westelijke Waddenzee ontwikkeld is, kan deze worden gebruikt om verschillende 

partijen bewust te maken van het onderwater cultureel erfgoed binnen de Westelijke Wad-

denzee en mogelijk ook het draagvlak onder deze partijen vergroten. Dit is ook het doel van 

de behandelde buitenlandse viewers. Het zou daarnaast mooi zijn als de nog te ontwikkelen 

viewer niet alleen bekende waarden laat zien, zoals sommige van de onderzochte buiten-

landse GIS viewers, maar bijvoorbeeld ook historische kaarten beschikbaar stelt en de ver-

plaatsing van de kustlijn, zandplaten en vaargeulen laat zien. Op die manier zou de viewer 

net als MACHU GIS een op zichzelf staande tool worden en niet slechts een viewer met de 

bekende waarden, zoals die nu ook al grotendeels in Wrecks in Situ102 zijn opgenomen.  

  

                                                 
102 http://www.maritiemprogramma.nl/WIS_01.htm 

http://www.maritiemprogramma.nl/WIS_01.htm
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5. Het landschap van Vlieland en de Westelijke Waddenzee 
 

5.1 Inleiding 

Voor het opstellen van een archeologische verwachtingskaart is kennis nodig over het land-

schap en de bodem. Het landschap heeft namelijk altijd een belangrijke rol gespeeld in het 

nederzettingspatroon van de mens. Bij onderzoek naar historische en archeologische sporen 

in een gebied, is het daarom van groot belang te weten hoe het landschap er in het verleden 

heeft uitgezien. Door de geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te 

bestuderen, kan men meer te weten komen over het landschap en beoordelen waar de mens 

zich eventueel zou kunnen hebben gevestigd. Daarnaast is het bij waterbodems van belang 

voor het bepalen van locaties waar mogelijk nog een intact Pleistoceen oppervlak aanwezig is 

en voor het bepalen van een kans op het aantreffen van scheepswrakken. In bijlage 1 is een 

tabel opgenomen met daarin alle archeologische en geologische tijdsperioden die in dit 

hoofdstuk worden genoemd. De gebruikte historische kaarten in dit hoofdstuk waren op het 

moment van schrijven nog niet aanwezig in de kaartenset, maar worden in de loop van 2015 

wel toegevoegd. Voor dit onderzoek konden de historische kaarten wel al worden ingezien 

en gebruikt. 

 

5.2 De geologische geschiedenis 

Vlieland is één van de vijf Nederlandse Waddeneilanden. De Wadden vormen van oudsher 

een laaggelegen gebied, dat in het Holoceen door zeeën werd overspoeld. In deze zeeën 

hebben zich in de loop van de jaren afzettingen gevormd, sedimenten of afzettingsgesteen-

ten, die onder de oppervlakte de basis vormen waarop het waddengebied ligt.103  

 

5.2.1 Afzettingen in het Saalien 

Vanaf het begin van het Pleistoceen werden, gedurende twee miljoen jaar, koude perioden 

(glacialen of ijstijden) met een lage zeespiegelstand afgewisseld met warme perioden met 

een hoge zeespiegelstand (interglacialen).104 Tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien 

(218.000-126.000 jaar geleden), bereikte het landijs het noordelijke gedeelte van Nederland. 

Dit deel van Nederland werd bedekt door honderden meters dikke pakketten van langzaam 

voortvloeiend landijs. Een onregelmatig oppervlak van keileem (een mengsel van klei, zand, 

grind en keien) en riviersedimenten werd daarbij gevormd en afgezet.105 Keileem is zeer ste-

vig en erosievast, daardoor heeft het keileem in de Westelijke Waddenzee tot op grote 

hoogte de ontwikkeling van het gebied bepaald. Keileembulten hebben er bijvoorbeeld voor 

gezorgd dat strandwallen zich op die plaatsen konden ‘verankeren’. De sterkte van de in de 

ondergrond aanwezige keileem bepaalt ook tot op de dag van vandaag de positie van geu-

len, zoals de hals van de belangrijke vaargeul het Vlie, zie paragraaf 5.4.1. De keileem ligt 

echter niet overal onder het westelijke waddengebied en is ook niet overal even dik. Door de 

bewegingen van het landijs zijn ook dikke pakketten onderliggende sedimenten en de 

Saalien-ijstijdafzettingen zelf opgestuwd, gebroken en geplooid. Dit is gezichtsbepalend voor 

een groot deel van het westelijke Waddenlandschap.106 

 

  

                                                 
103 Pronker/van Eck 1972, 15. 
104 Berendsen 2011, 101. 
105 Berendsen 2011, 121. 
106 Oost/Kleine Punte 2004, 8. 
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5.2.2 Afzettingen in het Eemien 

Na het Saalien kwam er een warmere periode, het Eemien (126.000-116.000 jaar geleden). In 

deze warmere periode begon het ijs te smelten. Uit reconstructies is gebleken dat in die tijd 

de zeespiegel enkele meters hoger stond dan tegenwoordig. Grote delen van het huidige 

waddengebied lagen onder de hoogwaterlijn, wat het hoogste waterpeil tijdens vloed is.107 

 

5.2.3 Afzettingen in het Weichselien 

Na 10.000 jaar warmte begon de temperatuur weer te dalen en kwam er opnieuw een ijstijd, 

het Weichselien (116.000-10.500 jaar geleden). Tijdens deze ijstijd was het niet zo koud en 

het landijs bereikte Nederland dan ook niet. De effecten van deze ijstijd waren wel merkbaar 

in Nederland. De temperatuur daalde hier flink en tijdens de koudste perioden veranderde 

Nederland in een kale droge poolwoestijn, waar bijna geen plant of dier langdurig kon over-

leven.108 Verder daalde ook de zeespiegel, doordat er grote hoeveelheden water in het ijs 

werden opgeslagen. Aan het einde van deze ijstijd lag de zeespiegel vele tientallen meters 

lager dan nu, zoals goed te zien is op figuur 12 hieronder.109 

 

Het gehele Noordzeebekken lag droog en was een grote zandvlakte, waar door de kou en 

het lage grondwaterpeil niets wilde groeien. Het was toen mogelijk om vanaf Nederland naar 

Engeland te lopen. De wind had op de vlakte vrij spel en zette dikke pakketten zand af over 

heel Nederland, de zogenaamde dekzanden.110 

 

In het Weichselien kwamen ook minder koude perioden voor, waarin het landschap veran-

derde in een bloeiende steppen-toendra. Tijdens die warmere perioden kwamen af en toe 

zelfs bossen voor en groepen jagers-verzamelaars trokken rond in het Noordzeebekken om 

er op groot wild te jagen, zoals mammoeten, wolharige neushoorns, steppewisenten, paar-

den en rendieren. Botten van de genoemde dieren en ook gereedschappen van deze eerste 

jagers-verzamelaars spoelen zo nu en dan aan op de stranden en kust van Nederland. Daar-

naast worden deze overblijfselen door vissers vaak aangetroffen in hun netten.111 

 

De Westelijke Waddenzee werd in deze periode heel beperkt afgevlakt en uitgeschuurd door 

rivieren die hun weg naar zee zochten.112   

                                                 
107 Oost/Kleine Punte 2004, 9. 
108 Koeveringe et al. 2011, 11. 
109 http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/laat-pleistoceen 
110 Koeveringe et al. 2011, 11. 
111 Mennens/Wilmink 2014a, 9. 
112 Speelman et al. 2009, 37. 

Figuur 12: Stijging en daling van de zeespiegel. 

http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/laat-pleistoceen
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Een groot gedeelte van het landschap van de Westelijke Waddenzee bleef relatief hoog ten 

opzichte van de Oostelijke Waddenzee en Noord-Holland. Door de hoge ligging werd de 

zandige barrièrekust in de Westelijke Waddenzee op veel grotere afstand van de vaste-

landskust gevormd dan in de Oostelijke Waddenzee.113  

 

5.2.4 Afzettingen in het Holoceen 

Ongeveer 10.000 jaar geleden maakte de laatste ijstijd plaats voor een warmere periode. 

Deze warmere periode is het Holoceen, de huidige periode. Het gevormde landschap van 

pleistocene afzettingen (keileem) waarin zich diepe rivierdalen hebben ingesneden vormt als 

het ware de basis (‘het geraamte’) van het huidige waddengebied. De zeespiegel stijgt tijdens 

het Holoceen door het smelten van het landijs en het uitzetten van het water door de tempe-

ratuurstijging. Op figuur 12 (vorige pagina) is de enorme stijging van de zeespiegel vanaf de 

laatste ijstijd te zien in het vierkant aan de rechterkant van het figuur. Het gevolg van deze 

zeespiegelstijging is dat het droogliggende deel van de Noordzee door de zee wordt her-

overd. Over het hele Noordzeebekken wordt bovendien sediment herverdeeld.114  

 

Gedurende het Holoceen werden de tijdens het Weichselien uitgeschuurde rivierdalen als één 

van de eerste plekken overstroomd. Ten zuiden en ten oosten van de Westelijke Waddenzee 

en in het Vlie vormden zich estuaria of zeegaten. Estuaria zijn plaatsen waar een rivier uit-

mondt in een zee of oceaan en waar zoet en zout water gemengd worden. Estuaria bestaan 

daardoor vooral uit brak water.115 

 

  

                                                 
113 Oost/Kleine Punte 2004, 10. 
114 http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/holoceen 
115 Oost/Kleine Punte 2004, 11. 

Figuur 13: Paleogeografische reconstructie 9000 voor Chr. 

http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/holoceen
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Meer neerslag zorgde ook voor een vernatting van het landschap. Grote delen van Nederland 

veranderden in uitgestrekte veenmoerassen, terwijl de wat hogere plekken, zoals de stuwwal-

len, begroeid raakten met bossen. De mensen die in deze periode leefden, trokken door deze 

bossen heen en voeren met boomstamkano’s door de moerassen. Zij leefden van de jacht op 

bijvoorbeeld wilde zwijnen en edelherten, van visvangst en van het verzamelen van eetbare 

planten.116  

 

Laagten in het landschap werden in het Holoceen voor een deel opgevuld met veen en ge-

deeltelijk gebruikt door de rivieren die via de dalen hun weg naar zee zochten en daarbij de 

dalen deels uitschuurden. Deze dalen bepalen nog steeds in grote lijnen de route waarlangs 

het Vlie zijn weg naar zee zoekt. De sterkte van de in de ondergrond aanwezige keileem be-

paalt tot op heden de positie van de hals van het Vlie.117 

 

Ongeveer 7000 jaar geleden was de huidige kustlijn bijna bereikt. In deze periode nam de 

snelheid van zeespiegelstijging steeds verder af. Op diverse plaatsen werden zeegaten ge-

vormd daar waar zich oorspronkelijk in de laatste ijstijd diepe rivierdalen bevonden.118  

 

Ten noorden van de huidige Waddeneilanden ontstonden vanaf 6000 jaar geleden enkele 

strandwallen. De Noordzee zette daar zand en klei af, dat zich ophoopte tot banken en pla-

ten. Op de paleogeografische reconstructie kaart van 5500 voor Chr. (figuur 14) is te zien dat 

de strandwallen (de gele stroken) in die tijd nog een stuk noordelijker lagen dan de tegen-

woordige Waddeneilanden.  

  

                                                 
116 Koeveringe et al. 2011, 11. 
117 Oost/Kleine Punte 2004, 10. 
118 Oost/Kleine Punte 2004, 10. 

Figuur 14: Paleogeografische reconstructie 5500 voor Chr. 
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Door de stijgende zeespiegel verplaatsten de strandwallen en bijbehorende getijdebekkens 

zich met een snelheid van enkele meters per jaar naar het zuiden. De pleistocene dekzanden 

(lichtgele gebieden) waren nog niet helemaal verdronken. De strandwallen raakten op een 

aantal plaatsen doorbroken met grote zeegaten, zoals het Vlie tussen Vlieland en Terschel-

ling. In het huidige waddengebied ontstond een intergetijdengebied met wadplaten die tij-

dens eb grotendeels droogvielen en weer onder water liepen bij vloed.119 

 

Aan de landzijde van de strandwallen werden moerassen gevormd en hier ontwikkelde zich 

hoogveen, dit zijn de bruine stroken op figuur 14. De vorming van moerassen en de ontwik-

keling van hoogveen werd versterkt toen 5000 jaar geleden de strandwallen zich sloten. De 

duinen lagen tientallen kilometers westelijker dan de huidige kustlijn. Tussen 3500 en 750 

voor Chr. lagen er in het noorden twee lange strandwallen. De westelijke strandwal liep van 

Alkmaar tot Vlieland, de noordelijke strandwal liep van Terschelling tot Ameland. Deze 

strandwallen waren gescheiden door het Vlie, dat een verbinding vormde tussen het Almere 

of Flevomeer en de Noordzee.120  

 

Tussen 4000 en 3000 voor Chr. drong de zee het kustgebied opnieuw binnen. Doordat de 

zeespiegel bleef stijgen verdronk het zandgebied uiteindelijk dat nog tot in de late steentijd 

(tot circa 2000 voor Chr.) bewoonbaar was geweest (zie figuur 15). Het veen breidde zich ver-

der uit en de convexe strandboog ten westen van Noord-Holland, Texel en Vlieland mi-

greerde oostwaarts.121   

                                                 
119 Mennens/Wilmink 2014a, 9-11. 
120 Koeveringe et al. 2011, 13. 
121 Mennens/Wilmink 2014b, 7. 

Figuur 15: Paleogeografische reconstructie 3850 voor Chr. 
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De paleogeografische kaart van 2750 voor Chr. (figuur 15) laat zien dat er door de zeespie-

gelstijging inmiddels een kleipakket was afgezet op de pleistocene zandgronden en op de 

strook veen langs de wadden. De wadplaten en geulen binnen het waddengebied verander-

den in de loop van de tijd van omvang en vorm. Steeds grotere delen van de voormalige 

zandgebieden raakten bedekt met een pakket veen. In het intergetijdengebied met wadden 

en platen was geen bewoning mogelijk. De strandwallen schoven nog steeds verder zuid-

waarts.122  

 

Vanaf ongeveer 1500 voor Chr. ontwikkelde zich een kwelderlandschap langs de noordelijke 

kust door het voortdurende proces van opslibbing en verlanding. Dit kwelderlandschap was 

door deze opslibbing relatief hoog komen te liggen en overstroomde alleen nog bij extreem 

hoge waterstanden. Via een geulen- en krekensysteem werd dit gebied ontwaterd. Door een 

voortdurende instroom van zout water via de zeegaten bleef achter de strandwallen een 

waddengebied aanwezig, bestaande uit een ondiep waterbekken met getijdegebieden, zand-

banken, kwelders en geulen en een betrekkelijk gering getijverschil (2-3 m). Langs de 

wadkant ontstonden hoger gelegen kwelderwallen en langs de kreken en geulen oeverwal-

len. Behalve het getijdenlandschap met geulen en wadplaten en het kwelderlandschap met 

kwelderwallen, kweldervlaktes en prielen, maakte ook het achterliggende veengebied onder-

deel uit van dit dynamische natuurlijke kustlandschap. Tussen 1500 en 1000 voor Chr. werden 

de oude zandduinen op de strandwallen gevormd.123  

  

                                                 
122 Mennens/Wilmink 2014b, 8. 
123 Mennens/Wilmink 2014b, 8. 

Figuur 16: Paleogeografische reconstructie 2750 voor Chr. 



  Het landschap van Vlieland en de Westelijke Waddenzee 

 

64 

Het huidige waddengebied was rond 1000 voor Chr. één groot veengebied. De drassige 

veengronden waren niet geschikt om op te wonen of om voedsel op te verbouwen. In de 

eeuwen daarna bleef de zee stijgen waardoor op den duur grote stukken veenmoeras wer-

den weggeslagen.124 

 

Pollenanalytisch onderzoek heeft aangetoond dat circa 900 voor Chr. op Vlieland een bosve-

getatie aanwezig was waarin de hazelaar overheerste. Daarnaast kwamen els, berk, wilg en 

eik voor, samen met struiken als gagel, duindoorn en jeneverbes. Sporen van rogge en smalle 

weegbree duiden op menselijke aanwezigheid en prehistorische landbouwactiviteit. Om-

streeks 400 voor Chr. was er in het midden van Vlieland een meer open begroeiing en er was 

een toename van menselijke activiteit. Jeneverbes en duindoorn waren toen schaarser en 

daarnaast werd er heide in niet overheersende mate aangetroffen. Mogelijk werd het lokaal 

op Vlieland aanwezige bos dus tussen 900 en 400 voor Chr. vervangen door een meer open 

vegetatie.125 

 

In de Late IJzertijd (250 - 12 voor Chr.) en de Romeinse tijd (12 voor Chr. - 450 na Chr.) werd 

de verbinding, het Vlie, tussen de Waddenzee en de lagune van het Almere steeds breder. Dit 

leidde later tot de vorming van de Zuiderzee, waardoor West-Friesland werd gescheiden van 

Friesland.126 

  

                                                 
124 Koeveringe et al. 2011, 13. 
125 De Jong 1984, 272. 
126 Mennens/Wilmink 2014a, 11. 

Figuur 17: Paleogeografische reconstructie 1500 voor Chr. 
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5.3 Menselijke invloed op het landschap 

Het Nederlandse landschap is in sterke mate beïnvloed door de mens. In een groot deel van 

Nederland heeft het natuurlijke landschap plaatsgemaakt voor het cultuurlandschap. De 

aardkundige waarden uit het natuurlijke landschap zijn aangetast of verstoord als gevolg van 

de beïnvloeding van de mens. In eerste instantie gebeurde deze aantasting op kleine schaal, 

maar de invloed van de mens op het landschap is door de tijd heen een steeds belangrijkere 

factor geworden.127  

 

 

 

 

 

5.3.1 De Middeleeuwen 

Vanaf 600 voor Chr. werd bewoning van het kweldergebied mogelijk. In de Vroege Middel-

eeuwen zorgden stormvloeden voor grootschalige overstromingen en inbraken. De boeren 

vestigden zich op de iets hoger gelegen kwelder- en oeverwallen. Om zich te beschermen te-

gen overstromingen werden er verhogingen in de vorm van terpen of wierden aangelegd. In 

de Vroege Middeleeuwen begonnen de bewoners met het ontginnen van de veengebieden 

ten zuiden van het kweldergebied. Door het in gebruik nemen van deze veengronden vond 

ook op grote schaal ontwatering plaats door het graven van sloten, zie bijvoorbeeld figuur 

19.128  

  

                                                 
127 http://www.geologievannederland.nl/landschap/vormende-krachten/mens-handige-kracht 
128 Mennens/Wilmink 2014a, 11. 

Figuur 18: Paleogeografische reconstructie 500 voor Chr. 

http://www.geologievannederland.nl/landschap/vormende-krachten/mens-handige-kracht
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Het gevolg van het ontwateren was dat de grond inklonk en lager kwam te liggen. Daardoor 

kon de zee tot diep in het achterland binnendringen en ontstonden rond 800 na Chr. onder 

andere de Middelzee en de Lauwerszee. Door de stormvloeden tussen de 4de en 8ste eeuw 

ontstond ook het Marsdiep, waardoor de duinwallen loskwamen van het vasteland en uiteen-

vielen tot ‘eilanden’. Zoals op de kaarten van 800 na Chr. (en eerder) is te zien, zijn er geulen 

die vanuit de Noordzee tot in het kweldergebied reiken, maar er was nog geen sprake van 

geulen die de eilanden volledig afsneden van de vaste wal. De ‘eilanden’ waren vanaf de kust 

van het vaste land nog wel te bereiken via de wadplaten.129 Verder is te zien dat de strandwal 

ter hoogte van het latere Vlieland een behoorlijke omvang had. Aan de noordoostzijde van 

deze strandwal lag de monding van het Vlie en aan de zuidzijde het Anegat.130 

                                                 
129 Mennens/Wilmink 2014b, 11. 
130 Mennens/Wilmink 2014a, 11. 

Figuur 19: In 1988 blootgespoelde verkavelingssloot bij 

paal 46 op Vlieland. Foto’s W. Messchaert. 

Figuur 20: Paleogeografische reconstructie 800 na Chr. 
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De wateroverlast nam toe. De Allerheiligenvloed van 1 november 1170 trof het hele gebied 

tussen Zijpe en Vlie en verbond de Noord- en de Zuiderzee onder Texel definitief met elkaar. 

Op 6 december 1196 maakte de St. Nicolaasvloed het werk af. Tussen Stavoren, Medemblik 

en Texel lag daarna een ondiepe zee die ten noord(westen) van Friesland soms droogviel.131  

Tot het einde van de 13de eeuw was de kust van Noord-Nederland per schip te bereiken via 

het Vlie en een aantal brede geulen die vanuit de Noordzee tot ver in het kweldergebied 

reikten. Bij laag water was Vlieland te bereiken vanuit het kweldergebied van Noord-Holland. 

Pas tijdens de Sint-Luciavloed in december 1287 raakten de eilanden afgesneden van de 

vaste wal.132 

 

5.3.2 De Nieuwe tijd 

De historie van Vlieland is er één van strijd tegen de zee. Rond 1200 was het eiland nog een 

stuk groter dan nu, maar in de 13de eeuw werd het eiland in twee stukken opgedeeld. Dit 

kwam doordat monniken van het Ludinga-klooster een kanaal door de duinen hadden ge-

graven. De zee kreeg vrij spel in deze 'Monnikensloot' en zo ontstond het Eierlandse Gat, het 

zeegat tussen Eierland en Vlieland.133 In paragraaf 5.4.3 en 6.6 wordt het ontstaan van het Ei-

erlandse gat uitgebreider beschreven. In de eeuwen die volgden was er dan weer aanslibbing 

en dan weer afslag, maar afslag kreeg uiteindelijk de overhand. In de 17de eeuw kwam door 

hevige kustafslag West-Vlieland in gevaar en in de 18de eeuw werd het dorp opgegeven. Zie 

paragraaf 6.11 voor meer informatie over de ondergang van het dorp West-Vlieland. Het ge-

hele vruchtbare westelijke deel van het eiland veranderde uiteindelijk in een strandvlakte, de 

Vliehors. Langs de Noordzeekust van het eiland waren in de 19de eeuw doorbraken, zodat de 

duinvalleien onder water kwamen te staan.134  

 

Na de ondergang van West-Vlieland kwam er geld van de overheid om het dorp Oost-Vlie-

land te beschermen en kwam heel Vlieland onder de hoede van Rijkswaterstaat. Rijkswater-

staat legde een haven aan in de buurt van het dorp Oost-Vlieland, waar schepen konden 

worden gelost en van waaruit verdere activiteiten werden ondernomen. De huidige haven is 

op dezelfde locatie gevestigd. In 1825 werd de dijk om het dorp Oost-Vlieland aangelegd. De 

dijk was zo laag dat bij storm regelmatig de zee het dorp instroomde. Het heeft tot 1916 ge-

duurd voor de dijk werd verhoogd. Met het afsluiten van het IJsselmeer steeg het waterpeil 

rond Vlieland gemiddeld 18 centimeter, wat de aanleiding was om de dijk in 1934 opnieuw te 

verhogen. In 1953 stond het water tot aan de kruin van de verhoogde dijk.135  

 

De afkalving van de Noordzeekust op Vlieland werd vanaf het midden van de 19de eeuw be-

streden. Rijkswaterstaat ging strandhoofden aanleggen. In 1854 kwam het eerste strand-

hoofd gereed, waarna er nog vele zouden volgen. In 1995 werd een totaal van 66 werd be-

reikt, dat is inclusief de breuksteen dammen uit dat jaar. De wateren net buiten bereik van 

Rijkswaterstraat bleven hun dynamiek behouden: oude geulen verzandden en nieuwe geulen 

sleten uit. De dammen houden de ebstroom uit de kust. Zand dat door de vloedstroom 

wordt aangevoerd blijft tussen de dammen liggen, waardoor minder afkalving plaatsvindt.136 

                                                 
131 Doedens/Houter 2015, 14. 
132 Mennens/Wilmink 2014a, 11. 
133 Pronker/van Eck 1972, 17. 
134 Huiskes 2000, 25. 
135 Pronker/van Eck 1972, 33-35. 
136 Pronker/van Eck 1972, 25-32. 
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5.3.3 De invloed van de Afsluitdijk 

In 1932 werd het IJsselmeer afgesloten van de Waddenzee door de aanleg van de Afsluitdijk. 

Om de invloed van de aanleg van de Afsluitdijk op het ontstaan van nieuwe geulen en het se-

dimentatiepatroon in de Waddenzee te kunnen beoordelen, is door Periplus Archeomare de 

dieptekaart van 1852 vergeleken met een gedetailleerde recente dieptekaart. Deze diepte-

kaart is in 2004 samengesteld met behulp van lodingsgegevens van het IJsselmeer en de 

Waddenzee. Door de twee kaarten te vergelijken blijkt dat de invloed van de aanleg van de 

Afsluitdijk vrij beperkt is binnen de gemeente Vlieland. De ligging van de geulsystemen die in 

1852 zijn gekarteerd komen vaak overeen met de huidige. Ten westen van Vlieland is wel veel 

zand afgezet. De zee is hier aanmerkelijk ondieper dan in 1852. De verlegging van sedimen-

tatiezones rond het eiland is echter niet, of slechts gedeeltelijk, toe te schrijven aan de aanleg 

van de Afsluitdijk.137  

 

5.4 Zeegaten, zandplaten en vaarroutes 

Binnen de gemeentegrenzen van Vlieland ligt 

een groot aantal zeegaten, zie figuur 21. De 

hiernaast afgebeelde zeegaten zijn allemaal 

relevant voor de historische vaarroutes. De 

geulen zijn over het algemeen van pleistocene 

oorsprong als afwatering van veenriviertjes en 

zijn in de Volle en Late Middeleeuwen uitge-

groeid tot natuurlijke vaargeulen in het wad-

dengebied. Het ontstaan van de binnenzee ter 

hoogte van de Almere-lagune en daarmee het 

ontstaan van een groot komgebied, hebben 

geleid tot een versterkte erosie van de stroom-

geulen. Het ontstaan van het waddengebied in 

de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd heeft 

geleid tot grootschalige erosie van de holo-

cene waterbodem.138 Een aantal van de be-

langrijkste zeegaten binnen de gemeente Vlie-

land wordt hierna in detail behandeld.  

 

  

                                                 
137 Waldus/van den Brenk/van Lil 2009, 26. 
138 Waldus/van den Brenk/van Lil 2009, 25. 

Figuur 21: Overzichtskaart van de zeegaten. 
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5.4.1 Het Vlie 

Na de vorming van het Marsdiep in de 8ste eeuw ontstond 

omstreeks 1300 een groot aantal zeegaten. Ten oosten van 

Vlieland was in die periode al het Vlie, dat ook toen al als 

grote riviermonding een belangrijke landscheiding was. 

Het was een goed bevaarbare route van het Flevomeer 

naar de Noordzee, waaraan indirect ook Amsterdam lag. In 

de tijd dat de zeevaart van de Nederlanden zich richtte op 

de Oostzee, was het Vlie de uitvalspoort voor alle schepen 

van de vele handelssteden rondom de vroegere Zuiderzee. 

Toen de handel zich later ook naar het zuiden richtte, bleef 

het Vlie voor de koopmanssteden van Holland en West-

Friesland een belangrijke vaarweg. Afhankelijk van de 

windrichting begon ook het Marsdiep daarbij een belang-

rijke rol te spelen.139 

 

 

Hierboven is een zogenaamde paskaart te zien van het Vlielandse gat. Op paskaarten werden 

voornamelijk zeegaten aangegeven. De paskaarten gaven informatie die voor schippers 

noodzakelijk was om veilig een haven binnen te zeilen. De hoeveelheid dieptecijfers op deze 

kaarten is niet erg groot en de dichtheid van de peilingen/lodingen is laag.140   

                                                 
139 Pronker/van Eck 1972, 16; 42. 
140 Haartsen/Ligtendag 1996, 2. 

Figuur 23: Paskaart van het Vlielandse gat. 

Figuur 22: Het Vlie was de belang-

rijkste vaarroute tussen de Noord-

zee en de Zuiderzee. 
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De bebakening van het Vlie vond reeds in de 14de eeuw plaats. Het was noodzakelijk dat er 

een betonning kwam voor de schepen die Vlieland passeerden uit of naar de Zuiderzee. Be-

tonning is het met behulp van markeringen aangeven van vaarwegen in relatief ondiep water. 

Grootste belanghebbende daarbij was Kampen, als vooraanstaand lid van de Hanze. Aanvan-

kelijk was Kampen dan ook verantwoordelijk voor de betonning en bebakening van het 

‘Oude Vaarwater’, de vaarroute door de Zuiderzee tot en met de laatste boei, de Uiterton, 

voorbij Vlieland. Op figuur 24 is deze betonning aangegeven.141 

 

 

De betonning op figuur 24 komt overeen met die op een kaart van Waghenaer uit 1584 (zie 

figuur 71 in bijlage 7 voor de gevectoriseerde kaart). Aangegeven op het figuur zijn naam en 

diepte van de ton, diepte van de vaargeul en de te zeilen koers na het passeren van de ton. 

Bij de vaart naar zee zijn de tonnen aan stuurboordzijde.  

 

Vlieland had banden met de Hanze. Hanzeschepen konden op de rede van Vlieland, hierna 

Vlierede genoemd, veilig wachten op gunstige wind. De koggen voeren naar buiten via de 

laatste boei bij Oost-Vlieland, de zogenaamde uiterton.142  

                                                 
141 Pronker/van Eck 1972, 43-44. 
142 Doedens/Houter 2015, 35. 

Figuur 24: Betonning van het Vlie omstreeks 1580. 
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Vanaf 1300 zijn uit alle eeuwen zeekaarten van het Vlie bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat 

dit zeegat in zijn hoofdvorm nauwelijks veranderde. Op figuur 25 en 26 is bijvoorbeeld te 

zien dat tussen 1350 en 1550 de vaarroutes grotendeels hetzelfde zijn gebleven. Wel doet 

zich een voortdurende verplaatsing voor van de hoofdgeul tussen Vlieland en Terschelling. 

De overgang van de Vliestroom naar de geulen in het bankengebied tussen de eilanden blijkt 

zich voortdurend tussen oost en west te hebben verplaatst.143  

 

 

  

                                                 
143 Pronker/van Eck 1972, 43-44. 

Figuur 25: De vaarroutes rond 1350. 

Figuur 26: De vaarroutes rond 1550. 
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Van de 14de tot en met de 17de eeuw liep de Vliestroom recht op het dorp Oost-Vlieland aan, 

boog vrij dicht onder de kust iets naar het oosten af en stroomde dan door het Stortemelk 

naar zee. In deze periode lag de Vlierede onder de kust van Oost-Vlieland op de splitsing van 

de Vliestroom, het Stortemelk en de Vliesloot. De Vliesloot is de verbinding die wordt ge-

bruikt om van het dorp Oost-Vlieland naar het vaarwater van de Vliestroom te komen. Het 

Stortemelk werd de belangrijkste toegangsroute vanaf de Noordzee naar de Vlierede. Sche-

pen kwamen aan via het Stortemelk, waar ze een scherpe bocht moesten maken richting de 

Vlierede. Dit gat werd echter steeds nauwer en was gevaarlijk insturen. Daar zijn dan ook, 

vooral bij slecht weer, veel schepen op de zeebank terechtgekomen. In 1580 was de Vlierede 

zover naar het westen verplaatst dat zij een bijzonder veilige rede voor de zeescheepvaart 

vormde en daardoor een grote bijdrage leverde aan Vlielands zeevaartkundige geschiedenis. 

Vanaf de Vlierede konden schepen via de Monnikensloot naar Amsterdam en de Zuiderzee 

varen. Grotere schepen, bijvoorbeeld driemasters, moesten via het Vlie naar Amsterdam en 

de Zuiderzee varen.144  

 

Bovenstaand figuur is een prent gemaakt door Claes Janz Rietschoof in 1660. Op deze prent 

is te zien dat de Vlierede zeer dicht bij het dorp Oost-Vlieland lag. Duidelijk zichtbaar zijn de 

vuurbakens op het eiland en aan de rechterkant is een ton te zien. De grote zeilschepen ver-

lieten zo licht mogelijk beladen hun thuishavens en verzamelden zich op de Vlierede waar zij 

lading, water en bemanning aan boord namen voordat zij uit voeren. Na het wachten op 

gunstige weersomstandigheden kozen ze een route naar de open zee.145 
 

                                                 
144 Pronker/van Eck 1972, 17, 43-44. 
145 Pronker/van Eck 1972, 43-44. 

Figuur 27: De rede van Oost-Vlieland in 1660, gemaakt door Claes Janz Rietschoof. 
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Na 1712 zette het verplaatsingsproces in omgekeerde richting in en waaierde de Vliestroom 

en daarmee de Vlierede, weer in oostelijke richting uit. Tussen Oost-Vlieland en de Vlierede 

ontwikkelde zich een grote zandplaat, de Richel, die Vlieland van het hoofdvaarwater en van 

de Vlierede scheidde. Die scheiding is goed te zien op figuur 28. Vervolgens heeft het ten 

zuiden van Vlieland gelegen Robbe- of Krackezand zich verenigd met de Richel. De Vliesloot 

heeft toen een weg gezocht om de noordoost hoek van Vlieland en verbinding gevonden 

met het Stortemelk. Door deze ontwikkeling was het gedaan met belang van het Vlie voor de 

scheepvaart. De Vlierede lag nu dichterbij de haven van Terschelling en veel opener en min-

der beschermd dan de oude Vlierede. Voor het ten anker gaan van de vloten in de zeiltijd 

was de locatie van de nieuwe Vlierede niet geschikt. Het verloren gaan van deze goede en 

veilige rede betekende het einde van de bloeiperiode van Oost-Vlieland.146 

 

Aan het begin van de 18de eeuw, toen het dorp West-Vlieland ten onder ging, kwamen er 

zulke grote hoeveelheden zand van het westelijk deel van Vlieland in zee terecht dat daar-

door tijdelijk ook het Stortemelk verzandde. Zo was Vlieland ook buitenom voor schepen las-

tig bereikbaar. Later herstelde het Stortemelk zich, onder meer onder invloed van de verdere 

achteruitgang van het Eierlandse Gat. Tegen het midden van de 18de eeuw begon het Storte-

melk weer geschikt te worden voor de scheepvaart. Vlieland kon nu weer loodsen leveren en 

bemanning voor schepen, maar de scheepvaart ging het eiland voorbij.147  

                                                 
146 Pronker/van Eck 1972, 45. 
147 Pronker/van Eck 1972, 45-47. 

Figuur 28: De locatie van de Vlierede in 1830. 
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5.4.2 Het Oude Vlie 

Het Oude Vlie stroomde door de Waardgronden die ten zuiden van Vlieland liggen. De loca-

tie waar het Oude Vlie stroomde is goed te zien op onderstaande uitsnede. 

 

5.4.3 Het Eierlandse Gat 

Zoals eerder beschreven groeven monniken van 

het Ludinga-klooster een kanaal door de duinen. 

De zee kreeg vrij spel in deze 'Monnikensloot' en 

zo ontstond het Eierlandse Gat, het zeegat tussen 

Eierland en Vlieland. Eierland werd door het ont-

staan van het Eierlandse Gat van Vlieland losge-

maakt, waarna het richting Texel ‘wandelde’. Het 

Eierlandse Gat kreeg een steeds grotere omvang 

onder invloed van de zee. Sinds die tijd is ook het 

stromingspatroon in de Noordzee veranderd. Tot 

dan toe was de hoofdstroom pal op de kust ge-

richt, maar daarna overheerste een stroming van 

west naar oost langs de kust. Deze stroom 

schuurde Vlieland aan de noordzijde af, terwijl het 

eiland aan de zuidzijde aanslibde. In de loop van 

de laatste acht eeuwen is Vlieland dan ook ruim-

schoots over haar eigen breedte wad inwaarts verplaatst.  

In de 17de eeuw werd Eierland door een stuifdijk met Texel verbonden (niet zichtbaar op fi-

guur 30). Een stuifdijk is een in een rechte lijn kunstmatig opgestoven duinenrij.148 

  

                                                 
148 Pronker/van Eck 1972, 16-18. 

Figuur 29: Het Oude Vlie. Uitsnede van een kaart van Pieter Goos uit 1666. 

Figuur 30: Eierland als los eiland. Uitsnede 

van een kaart van Pieter Goos uit 1666. 
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5.5 Bodemkaart 

Volgens de KNA Waterbodems 3.2, om precies te zijn LS03 van protocol 4102 Bureauonder-

zoek Waterbodems, moet bij het verzamelen van relevante wetenschappelijke informatie 

voor het opstellen van een archeologische verwachting de bodemkaart van Nederland wor-

den geraadpleegd. Op de bodemkaart is te zien dat het eiland Vlieland bestaat uit kalkhou-

dende (donkergeel) en kalkloze (lichtgeel) zandgronden. Verder is uiteraard wat bebouwing 

aanwezig en zijn bij de Kroonspolders moerige eerdgronden (lichtpaars) te zien met een 

moerige bovengrond. Helaas is de bodemkaart verder niet bruikbaar voor de waterbodem en 

is er verder geen bruikbare informatie uit deze bron verkregen. 

 

 

Figuur 31: Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000. 
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5.6 Geomorfologie 

De geomorfologische kaart van Nederland (schaal 1:50.000) geeft de mate van reliëf en de 

vormen die in het landschap te onderscheiden zijn weer. Op de geomorfologische kaart is te 

zien dat de vlakten ten zuiden van het eiland allemaal als hoofdklasse ‘Strandvlakte, zand-

plaat of slik, al dan niet met lage duinen’ hebben met de code 2M41. Code 2M41 betekent 

volgens de bijbehorende legenda dat er sprake is van een vlaklandreliëf met lokaal een maxi-

maal hoogteverschil van 0,25 tot 0,5 meter. De vormbepalende factoren waren water met ge-

tij-invloed en in mindere mate wind. De ouderdom van de vorm kan vanaf het begin van het 

Holoceen zijn. Helaas is dit een hele algemene beschrijving en kan hier geen archeologische 

waarde aan worden toegekend voor de archeologische verwachtingskaart. 

 

 

 

  

Figuur 32: De geomorfologische kaart van Nederland schaal 1:50.000. 



  Het landschap van Vlieland en de Westelijke Waddenzee 

 

77 

Uit de geraadpleegde boringen op DINOloket149 is gebleken dat in het waddengebied ma-

riene afzettingen voorkomen die behoren tot het Laagpakket van Walcheren (de Formatie 

van Naaldwijk) bestaande uit schelpenhoudend fijn zand met kleiige lagen. Op de platen di-

rect langs de actieve geulen bestaan de afzettingen door de hoge stroomsnelheden uit zand. 

In het waddengebied komen tussen het zich sterk vertakkende geulsysteem geïsoleerde zo-

nes voor, waar slechts beperkte erosie is opgetreden. Op deze locaties kan de oorspronkelijke 

lithostratigrafische opbouw nog intact zijn. De diepste afzettingen daar betreffen afzettingen 

van de Rijn behorend tot de formatie van Urk. Deze zanden dateren uit het Eind Cromerien  

(circa 475.000 jaar geleden) tot en met het Midden Saalien (circa 150.000 jaar geleden). Het 

leem en de zandige sedimenten die hierop zijn afgezet betreffen pleistocene afzettingen die 

behoren tot de Formatie van Boxtel. Of de top van de Formatie van Boxtel, die vermoedelijk 

uit dekzand bestaat, intact is kan uit de DINO-boringen niet worden opgemaakt.150 In het Ho-

loceen is onder invloed van een stijgende grondwaterspiegel veen gevormd. Het veen be-

hoort tot de Formatie van Nieuwkoop. Het moment waarop de veengroei is begonnen kan 

alleen door C-14 datering worden vastgesteld. In de oude duinzanden op Vlieland komen 

veenlaagjes voor die met behulp van de C-14 methode zijn gedateerd. De resultaten daarvan 

laten zien dat de oudste van deze veenlaagjes naar het oosten toe steeds jonger worden.151 

 

In de kaartenset is een kaart opgenomen waarop de dikte van de holocene bedekking is be-

paald: DHOL_2003_50mb_cont_region, zie figuur 33. De dikte van de holocene bedekking is 

bepaald door de huidige ligging van de waterbodem (meest recente dieptemodel, 2005) af te 

trekken van een model met daarop de ligging van het huidige pleistocene oppervlak (plm-

geul_region). Dit compacte holocene pakket wordt ook wel aangeduid als de mobiele laag, 

omdat deze (in ieder geval in een aantal gebieden) erg onderhevig is aan erosie en sedimen-

tatiewerking.152  

                                                 
149 https://www.dinoloket.nl/ 
150 Waldus/van den Brenk/van Lil 2009, 25. 
151 de Jong 1984, 270-273. 
152 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 56. 

Figuur 33: Dikte holocene bedekking. 

https://www.dinoloket.nl/
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5.7 Actueel Hoogte- en Dieptebestand Nederland (AHN en ADN) 

Volgens protocol LS03 van de KNA Waterbodems 3.2 dient bij het verzamelen van relevante 

wetenschappelijke informatie voor het opstellen van een archeologische verwachting het Ac-

tueel Dieptebestand Nederland (ADN) van de Rijkswaterstaat Waterdienst worden geraad-

pleegd. Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is namelijk niet bruikbaar, aangezien 

op het AHN niets is te zien van de waterbodem van de gemeente Vlieland. De gebruikte 

techniek voor het AHN penetreert het wateroppervlak namelijk niet diep genoeg. Daarom is 

er gekozen om een kaart te gebruiken met daarop een combinatie van het AHN en het ADN 

van de Rijkswaterstaat Waterdienst (figuur 34).  

 

 

Figuur 34 is het resultaat van duizenden dieptemetingen. Op deze gecombineerde kaart is 

daardoor veel verschil in hoogte te zien. Roze is het hoogst, daarna komt geel, groen en 

blauw. De watergeulen zijn duidelijk zichtbaar en ook is te zien dat de Richel ten oosten en 

de Waardgronden ten zuiden van Vlieland een stuk hoger liggen. Binnen de archeologie wor-

den dit soort bestanden veel gebruikt, omdat deze bestanden landschappelijke of archeolo-

gische fenomenen zeer goed in beeld kunnen brengen. Als alleen wordt gekeken naar de wa-

terbodems dan zijn er op dit kaartbeeld geen patronen te herkennen die bijvoorbeeld kun-

nen duiden op menselijke activiteiten of verstoringen. 

  

 

  

Figuur 34: Combikaart Waddenzee AHN en ADN. 
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5.8 Verdieping en verzanding 

Veranderingen in de morfologie door de tijd kunnen zichtbaar gemaakt worden door (in ie-

der geval) twee thematische kaarten uit de kaartenset: 

 Maximale_verdieping_1925_2005_region 

 Maximale_verzanding_1925_2005_region  

 

Op de maximale verzandingskaart (figuur 35) is direct te zien welke gebieden in de afgelopen 

tachtig jaar stabiel zijn gebleven en welke gebieden veranderd zijn. De veranderingen kunnen 

verdieping, verzanding of een combinatie van beide betreffen. In de gebieden die al die tijd 

stabiel zijn gebleven, zijn weinig archeologische waarnemingen gedaan. Dit hoeft niet te be-

tekenen dat in deze gebieden geen onderwater cultureel erfgoed aanwezig is. De stabiele ge-

bieden worden echter vaak minder bevaren (ondiepten zoals de Waardgronden) en omdat 

het holocene pakket stabiel is liggen eventuele objecten uit het zicht en goed afgedekt.153  

 

De rode gebieden zijn tussen 1925 en 2005 één meter of meer opgehoogd. Dat betekent dus 

dat ze in die periode zijn opgevuld met sediment (verzand). Voor de archeologische verwach-

ting kan worden gesteld dat in deze rode gebieden geen, of hooguit verstoorde, cultuurhis-

torische resten in de ophogingspakketten van 1925-2005 kunnen worden aangetroffen.154 

 

 

  

                                                 
153 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 58-59. 
154 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 59. 

Figuur 35: De maximale verzanding in de periode 1925-2005. 
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Net als op de maximale verzandingskaart, is op de maximale verdiepingskaart (figuur 36) di-

rect te zien welke gebieden in de afgelopen tachtig jaar stabiel zijn gebleven en welke gebie-

den veranderd zijn. De veranderingen kunnen ook bij deze kaart komen door verdieping, ver-

zanding of een combinatie van beiden. De blauwe gebieden zijn tussen 1925 en 2005 ondie-

per geworden. Dat betekent dat deze blauwe gebieden zijn geërodeerd. Voor de archeolo-

gische verwachting kan worden gesteld dat in deze blauwe gebieden in situ resten aan het 

huidige bodemoppervlak kunnen zijn komen te liggen. Vrijwel alle waarnemingen uit Archis 

zijn gevonden in deze gebieden. Het zijn ook juist de gebieden waar in de loop van de eeu-

wen onderwater cultureel erfgoed door deze erosie verdwenen is.155 

 

 

Door de erosie- en sedimentatiemodellen te verwerken in de archeologische verwachtings-

kaart, is het bijvoorbeeld mogelijk om een lagere archeologische waarde te geven aan gebie-

den waar veel erosie heeft plaatsgevonden en een hogere archeologische waarde aan gebie-

den waar veel afzetting van zand heeft plaatsgevonden. 

  

                                                 
155 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 58-60. 

Figuur 36: De maximale verdieping in de periode 1925-2005. 
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Met behulp van de kaartenset is het mogelijk om een model op te stellen voor toekomstige 

verstoringen die kunnen gaan plaatsvinden in het gebied. Door een vergelijking te maken 

tussen de verschillende dieptekaarten van 1925-2005, is te zien waar veel erosie plaats heeft 

gevonden en hoe de stromen en vaargeulen zich hebben verplaatst. Met deze informatie is 

het vervolgens mogelijk een inschatting te maken van welke gebieden in de toekomst be-

dreigd zullen worden door erosie en de richting waarin stromen en vaargeulen zich zullen 

verplaatsen. In de kaartenset is de thematische kaart ‘Maximale_Diepte_1925_2005 opgeno-

men’, die een overzicht geeft van gebieden die in het (nabije) verleden bedreigd werden. 

Voor een toekomstvoorspelling zou een aangepaste kaart kunnen worden gemaakt op basis 

van extrapolatie van trends.156 Voor dit onderzoek is omwille van de tijd niet verder gekeken 

naar waar in de toekomst verstoringen zullen plaatsvinden, maar dit verdient wel de aandacht 

van de gemeente Vlieland. Mogelijk kan met kennis over toekomstige verstoringen het ar-

cheologiebeleid worden aangescherpt. Bedreigde gebieden kunnen namelijk zeker inzichte-

lijk worden gemaakt op basis van de beschikbare gegevens. Dit zegt echter niks over het 

voorkomen van onderwater cultureel erfgoed, maar wel over de bedreiging ervan. 

 

  

                                                 
156 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 72. 
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6. De (maritieme) geschiedenis van Vlieland 
 

6.1 Inleiding 

Vlieland kent een rijke geschiedenis. In dit hoofdstuk wordt vooral gekeken naar de mari-

tieme geschiedenis. In bijlage 1 is een tabel opgenomen met daarop alle archeologische 

tijdsperioden die in dit hoofdstuk worden genoemd. 

 

6.2 Prehistorische sporen 

Ongeveer 35.000 jaar geleden, tijdens het Weichselien, was de huidige Noordzee een giganti-

sche poolsteppe. Deze steppe was voornamelijk begroeid met hard, stug gras en alleen langs 

de oevers van rivieren en meren groeiden enkele bomen. Dit landschap was het territorium 

van inmiddels uitgestorven dieren zoals mammoeten, sabeltandtijgers, muskusossen, wolha-

rige neushoorns en grottenleeuwen, maar ook woonden hier nog steeds bekende soorten 

zoals allerlei ganzen, snoeken, bevers en scholeksters. Tussen al deze oerbeesten liepen ook 

mensen, waarschijnlijk een soort die verwant was aan de Neanderthaler.157  

 

Op Vlieland zelf is maar een aantal prehistorische vondsten gedaan, waarschijnlijk omdat het 

een zogenaamd wandelend zandeiland was. Vlieland had in de Prehistorie geen vaste kern, 

waardoor het eiland niet altijd hoger lag dan het omringende land of de zee en dus ook niet 

altijd een ideale plek voor bewoning was. Op en in de waterbodem van Vlieland zijn mogelijk 

wel resten van prehistorisch leven aan te treffen. Botten van dieren en ook gereedschappen 

van de eerste jagers-verzamelaars spoelen zo nu en dan aan op de stranden. Daarnaast wor-

den ze door vissers regelmatig aangetroffen in hun netten. Uit zowel het Paleolithicum, Me-

solithicum, Neolithicum en de Vroege Bronstijd zijn artefacten aangetroffen, deze artefacten 

worden uitgebreider besproken in paragraaf 7.3.1.158 Op de paleogeografische reconstructie 

kaart van 2750 voor Chr. (zie figuur 16 in paragraaf 5.2.3) is ten zuidoosten van Vlieland een 

toen nog aan het oppervlak liggend gebied van dekzand te zien, omzoomd door veen en 

circa ter grootte van Texel.159 Dit zou een mogelijk woongebied kunnen zijn van de gebruiker 

van een neolithische bijl gemaakt van granulitische gneis, gevonden door Idzard Vonk op de 

Vliehors in 1971.160 Zie figuur 37 hieronder. 

 

 

  

                                                 
157 Petersen 2007, 14. 
158 Petersen 2007, 14. 
159 Vos et al. 2011, 50-53. 
160 Stapert et al. 2011, 1. 

Figuur 37: Een geslepen bijl van granulitische gneis, 

gevonden in 1971. 



  De (maritieme) geschiedenis van Vlieland 

 

83 

6.3 Scheepvaart in de Romeinse tijd 

De delta van de grote West-Europese rivieren behoorden tot het Romeinse rijk. Langs de Rijn 

bouwden de Romeinen forten die de noordgrens van het rijk bewaakten. Het zompige ge-

bied ten noorden van die rivier onttrok zich aan de Romeinse overheersing. Het was er nat, 

lastig begaanbaar en de Friezen heersten hier. Al die factoren zorgden ervoor dat de Romei-

nen nooit de macht kregen over het gebied ten noorden van de Rijn. Tussen de bevolking 

ten noorden van de Rijn en de Romeinen waren wel handelsbetrekkingen en bekend is dat 

de Romeinen het eiland Texel hebben bezocht.161  

 

Romeinse schepen voeren over de Utrechtse Vecht, via het Flevomeer en het Vlie naar het 

noordelijke terpen- en wierdengebied om van daaruit naar de noordelijke kusten van Germa-

nia te varen. De schepen waarmee de Romeinen zich in het waddengebied en op de noorde-

lijke rivieren, de Boorne, de Eems en de Weser waagden, waren volgens de Romeinse ge-

schiedschrijver Tacitus, aangepast aan de omstandigheden van het waddengebied. Het betrof 

platbodems die waren uitgerust met zeilen, roeiriemen en stuurriemen aan de voor- en ach-

terzijde voor de wendbaarheid (zie figuur 38). Grotere schepen kwamen in de problemen op 

de wadden. De platbodems zijn waarschijnlijk gebruikt om de rivieren, de Boorne en de Eems, 

en de getijdengeulen in het kweldergebied op te varen, terwijl de grotere schepen in de 

monding van deze rivieren voor anker gingen. Tot nu toe zijn er in Noord-Nederland geen 

restanten van Romeinse schepen teruggevonden.162   

                                                 
161 Petersen 2007, 16. 
162 Mennens/Wilmink 2014a, 37. 

Figuur 38: Een reconstructietekening van een Romeinse platbodem. 



  De (maritieme) geschiedenis van Vlieland 

 

84 

6.4 Scheepvaart in de Vroege Middeleeuwen 

In de Vroege Middeleeuwen werd in het noordelijke kustgebied nog steeds gebruik gemaakt 

van de vaarroute via de Utrechtse Vecht, het Almere en het Vlie naar de Noordzee. De han-

delsplaatsen bevonden zich in de 7de eeuw aan de grenzen van de verschillende machtsge-

bieden, zoals de handelsnederzetting Dorestad (Wijk bij Duurstede) op de grens van het 

Frankische en het Friese rijk. Met de landen langs de Oostzee werd handel gedreven. Vanuit 

Dorestad voer men via het Almere en het Vlie naar de Noordzee en vandaar naar Ribe (Dene-

marken), Kaupang (Noorwegen), Haithabu (Duitsland) en Birka (Zweden). De handelsschepen 

zullen bij die tochten ook het noordelijke kustgebied aangedaan hebben.163 

 

Vanaf het einde van de 8ste eeuw tot circa 1000 bezochten de Vikingen Nederland om met 

hun vrachtschepen hier handel te drijven. Dorestad was voor de Vikingen een belangrijke 

handelshaven. Later voerden de Vikingen regelmatig raids uit op de Friese gebieden en daar-

bij werd Dorestad een aantal keren geplunderd en platgebrand. De Vikingen hadden verschil-

lende soorten schepen waarmee ze ook door het noordelijk kustgebied moeten zijn gevaren. 

In Dorestad, Tiel en Vlaardingen zijn scheepsfragmenten uit de scheepsbouwtraditie van de 

Vikingen gevonden. Vermoed wordt dat de Friezen ook schepen bezaten die in de traditie 

van de Vikingscheepbouw zijn gemaakt.164 

 

In de noordelijke kustwateren, rivieren en geulen zijn geen vroegmiddeleeuwse scheepswrak-

ken teruggevonden. Verondersteld wordt dat terp- en wierdebewoners vooral met kano-ach-

tige bootjes en wellicht platbodems hebben gevaren in de ondiepe getijdenwateren van het 

waddengebied. De platbodems, ook al bekend uit de Romeinse tijd, waren geschikt voor 

vrachtvervoer en het vervoer van mensen en dieren. Daarnaast zullen ook schepen van de Vi-

kingen en Friese handelaren regelmatig het waddengebied zijn binnengevaren via de mon-

ding van het Vlie, over het Almere en door de Utrechtse Vecht richting Dorestad en andere 

handelsplaatsen langs de Rijn. 

 

                                                 
163 Mennens/Wilmink 2014a, 38-39. 
164 Mennens/Wilmink 2014a, 39. 

Figuur 39: Replica van een handelsschip van de Vikingen. 
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6.5 De eerste bewoning op Vlieland 

De naam Vlieland is waarschijnlijk afgeleid van ‘Insula Fle', wat het eiland bij de Flevostroom 

betekent. Hoewel er bewoningssporen van voor het begin van de jaartelling gevonden zijn, 

werd het waddengebied pas sinds de 8ste eeuw na Chr. permanent gekoloniseerd. Vlieland 

ontstond in zijn huidige vorm pas in de 13de eeuw. In die tijd waren er twee dorpen op Vlie-

land: West-Vlieland en Oost-Vlieland.165 In de eerste helft van de Middeleeuwen was het 

kwelder- en veengebied, dat tussen Vlieland en de wal lag, zomerweidegrond voor veehou-

ders uit Friesland en van Vlieland zelf. De kwelder brokkelde steeds meer af, maar tot in de 

19de eeuw waren grote delen van het wad tussen Vlieland en Harlingen bij laag water nog be-

gaanbaar.166 

 

6.6 Het scheiden van Vlieland en Eerland 

Vlieland maakte lange tijd deel uit van het vaste land. Het ontstaan van het eiland is hoogst-

waarschijnlijk te danken aan de kloosterbroeders van Ludinga, een klooster bij Achlum dat in 

de buurt van Harlingen ligt. Rond 1230 gaf graaf Willem II Vlieland, dat toen nog één was 

met Eierland, aan de monniken van dit klooster. Het klooster had een verbinding met de Vlie-

stroom, maar dit zou pas later, door ontwikkeling van de zeevaart, interessant worden voor 

de monniken. Het uitgestrekte gebied rond het westelijk gedeelte van Vlieland had daarente-

gen wel een betekenis voor de monniken vanwege de landbouw die daar mogelijk was en de 

visserij. Om een betere verbinding met West-Vlieland te krijgen, groeven de monniken een 

kanaal langs het zuiden van Vlieland. Rond 1237 gaven zij dit kanaal tussen West-Vlieland en 

Eierland een verbinding met de Noordzee. Dit kanaal, dat tussen Griend en de Vlierede uit de 

Vliestroom aftakte, kreeg de naam Monnikensloot. De naam Sloot is nu nog terug te vinden 

in de huidige Vliesloot, de verbinding die wordt gebruikt om van het dorp Oost-Vlieland naar 

het vaarwater van de Vliestroom te komen.167 

 

Het aanleggen van het kanaal tussen West-Vlieland en Eierland bleek echter niet zonder ge-

volgen. Tijdens een zware storm werd er een gat in de duinenrij geslagen en het water zocht 

haar weg langs het gegraven kanaal. Het Eierlandse Gat ontwikkelde zich al spoedig tot één 

van de grootste zeegaten van de Waddenzee en was aanzienlijk breder dan het nu is. Door 

het ontstaan van het twee kilometer brede Eierlandse Gat kwam Eierland los van Vlieland. De 

zogenaamde Wanda-sage vormt wellicht een herinnering aan de grote overstromingen die in 

de Middeleeuwen plaatsvonden. In deze sage wordt beschreven hoe de heidense koningin 

Wanda van Vlieland zich verzet tegen de activiteiten van de monniken van het Ludingakloos-

ter bij Harlingen.168 

 

  

                                                 
165 Doedens/Houter 2010, 15-16. 
166 Pronker/van Eck 1972, 17-19. 
167 Pronker/van Eck 1972, 17. 
168 Pronker/van Eck 1972, 17-18. 
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6.7 Scheepvaart in de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd 

In de Middeleeuwen werd er hoofdzakelijk op trekvissen als steur en zalm gevist. Andere vis-

sen die gevangen werden waren schelvis, wijting, schol, kabeljauw, schar, rog, tong en haring. 

In de 15de en 16de eeuw werden de haring-, schelvis- en kabeljauwvisserij steeds belangrijker. 

Dat er veel platvissen werden gevangen blijkt ook uit het feit dat er in de 19de eeuw een spe-

ciaal schip voor ontwikkeld werd. De Wieringer Aak (zie figuur 40) was een vrij breed schip 

dat werd gebouwd te Hindeloopen, Makkum en Workum. Hiermee werd gevist op platvis, 

schelpen en wier. Veel schepen die in de Zuiderzee voeren waren ook op de Waddenzee te 

vinden, omdat de platbodems zeer geschikt waren voor het ondiepe water.169  

 

Vanaf de 18de eeuw werd er ook gevist met snikken, rond gebouwde schepen met een 

stompe voorsteven. Verder waren ook schokkers vanaf de 18de eeuw veel gebruikte vissers-

schepen (zie figuur 41 op de volgende pagina). Schokkers die langer waren dan 15 meter wa-

ren bestemd voor de Noordzeevisserij om te vissen op schol, makreel en andere zoutwater-

vissen. Op de Noordzee voer vanaf 1750 ook een speciale variant van de botter. De aak, een 

aan de schokker verwant schip en de blazer, een schip verwant aan de botter, waren in de 

19de eeuw veel voorkomende scheepstypen.170 

  

                                                 
169 Mennens/Wilmink 2014a, 43-44. 
170 Mennens/Wilmink 2014a, 44. 

Figuur 40: Bouwtekening van een Wieringer Aak, het schip was 11.7 meter lang en 4.4 meter breed. 
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Haring werd voor 1200 al veel gevangen in de Waddenzee, maar de vis bedierf snel. In de 

12de eeuw werd in Denemarken het haringkaken uitgevonden. De ingewanden van de haring 

werden daarbij verwijderd behalve de alvleesklier. Haring bleef hierdoor langer houdbaar en 

kon nu over langere afstanden verhandeld worden. De haringbuis, een groot schip dat veel in 

Nederland werd gebouwd, maakte het mogelijk om aan boord de haring te kaken. In Fries-

land werd er veel gevist op haring en ansjovis met een haringboot. De boten werden vanaf 

het begin van de 18de eeuw gebruikt en konden over de dijk gesleept worden. Ze hadden 

geen roer en werden geroeid of geboomd. Als men wilde draaien was het voldoende om an-

dersom te gaan zitten en de riemen te verleggen.171 

 

Behalve met schepen werd er langs de waddenkust ook gevist met een slikslee of kraite. Een 

slikslee is een vlakke houten vlonder met een handgreep. Met één knie wordt er gesteund op 

de slee en met het andere been wordt er afgezet in de modder. Garnalenvissers gebruikten 

de slikslee om bij de netten te komen die in geulen op het wad werden uitgezet. De vangst 

werd dan voorop de slikslee geladen. Met een slikslee kon een gemiddelde snelheid van 20 

kilometer per uur worden gehaald. Om meer te kunnen vervoeren gebruikten de vissers een 

slikbak, maar dit ging minder snel. De slikbak had een touw aan beide zijden tussen de 

oogstplek en de dijk en kon zo heen en weer worden getrokken.172  

                                                 
171 Mennens/Wilmink 2014a, 44-45. 
172 Mennens/Wilmink 2014a, 45. 

Figuur 41: Lithografie van een Schokker 1860-1880, Johan Conrad Greive. 
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Het Hanzeverbond en de handel met de Oostzee zorgden ervoor dat er veel handelsschepen 

door het waddengebied voeren. Voor de binnenvaart waren kleine schepen met weinig diep-

gang nodig in verband met de sluizen, drempels en bruggen. Zeeschepen kwamen niet ver 

het binnenland in, omdat ze te veel diepgang hadden. Schepen die voor de binnenvaart be-

stemd waren konden wel op zee komen. Dit was volledig op eigen risico van de schipper en 

bij stormen zijn zo heel wat schepen vergaan die niet bestand waren tegen het ruige water. 

Schippers uit de veenkoloniën voeren bijvoorbeeld met een tjalk naar Amsterdam, Emden, 

Bremen en Hamburg. Turfschippers waren echte vrachtvaarders, omdat ze vaak met een re-

tourvracht terugvoeren. In koffen, brikken en schoeners voeren deze veenschippers ook in de 

diepere wateren.173 

 

6.8 Vlieland in de Nieuwe tijd 

In de buurt van het dorp Oost-Vlieland was geen landbouw mogelijk, omdat er geen ge-

schikte landbouwgrond was. Bij het dorp West-Vlieland was landbouw aanvankelijk wel mo-

gelijk. Vanaf 1500 was Vlieland echter, als gevolg van de inkrimping van het landbouwareaal 

door kustafslag en verstuivingen, vrijwel uitsluitend nog maritiem georiënteerd. Het mari-

tieme bedrijf zou samen met de kustvisserij nog eeuwenlang de hoofdbron van bestaan blij-

ven op Vlieland.174 In de Middeleeuwen was Vlieland economisch dan ook vrijwel volledig op 

zee gericht: visserij, loondienst op koopvaardijschepen en loodsen in het Vlie. Verder bood 

Vlieland amper middelen van bestaan. De Vlielanders hielden zich vooral bezig met visserij en 

in minder mate vrachtvaart. Zij hadden twaalf pinken, die op schol, schelvis en kabeljauw vis-

ten, drie rijnschepen of binnenvaarders die de vaart met het vasteland onderhielden en een 

kleine boeier, die met koopmansgoederen oostwaarts voer.175 

 

In 1510 stonden er op Oost-Vlieland slechts zo’n twintig plaggenhutten. Na de vrede met 

Frankrijk in 1559 groeide Oost-Vlieland en werden er houten huizen gebouwd die de plag-

genhutten vervingen. Door de oplevende handel was er werk voor schippers, stuurlui, lood-

sen en andere scheepslieden.176 De geschiedenis van de dorpen in het westen en oosten van 

Vlieland laten vanaf de 16de eeuw onderling grote verschillen zien. Dit heeft te maken met het 

karakter van de twee zeegaten die Vlieland begrenzen: het Vlie en het Eierlandse Gat. Alleen 

het Vlie had een grote economische betekenis vanwege de scheepvaart op Amsterdam. Voor 

de kustvorming en kusterosie van westelijk Vlieland was het Eierlandse Gat niet minder be-

langrijk, maar voor de scheepvaart betekende het zeegat weinig.177 Vanaf de tweede helft van 

de 16de eeuw diende Vlieland in toenemende mate als uit- en invalspoort naar en van de 

open zee. De Admiraliteiten van Amsterdam en het Noorderkwartier (afwisselend gevestigd 

in Hoorn en Enkhuizen) benutten Vlieland als steunpunt voor de oorlogs- en handelsvloten 

die hun thuishavens hadden in de oude Zuiderzeesteden. Vanaf de Vlierede vertrokken veel 

schepen om in het Oostzeegebied handel te drijven. Juist deze handel heeft Nederland een 

enorme voorspoed gebracht, nog meer dan de Verenigde Oost-Indische Compagnie.178 

  

                                                 
173 Mennens/Wilmink 2014a, 45. 
174 Huiskes 2000, 22. 
175 Schoorl 2000, 552-554. 
176 Huiskes 2000, 23. 
177 Schoorl 2000, 565. 
178  http://www.trompshuys.nl/index.php/martieme-verleden 

http://www.trompshuys.nl/index.php/martieme-verleden
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In 1573 versloegen de Geuzen de Spaanse troepen bij Alkmaar. Filips II, de Spaanse koning, 

wilde zijn greep op Holland niet verliezen en gaf in de jaren daarna regelmatig bevel voor 

veldtochten en strafexpedities.179 Tijdens één van deze strafexpedities, geleid door Caspar Di 

Robles, legden de Spanjaarden in 1575 bijna geheel Oost-Vlieland in as. Alle nu nog staande 

gebouwen in Oost-Vlieland dateren dan ook van na 1575.180 In korte tijd werd een groot ge-

deelte van de houten woningen weer opgebouwd, waaronder een admiraliteitshuis, dat rond 

1600 werd gebouwd. Dit was het kantoor en de woning van de 'Commissaris op het Vlije': 

een functionaris die toezicht hield op het scheepvaartverkeer over het Vlie. Het kantoor werd 

in de loop van de 17de en 18de eeuw uitgebreid met een dienstwoning. De admiraal en andere 

gezagsdragers van de vloot van de Republiek pleegden in het admiraliteitshuis overleg met 

de ‘Commissaris op het Vlije’. Admiraals als Maarten Harpertszoon Tromp en Michiel Adri-

aenszoon de Ruyter kwamen hier om zaken te bespreken. Tegenwoordig is het gebouw ge-

restaureerd en is het museum Tromp’s Huys in dit gebouw gevestigd. Op figuur 42 is het mu-

seum te zien. Voor het museum staat een kanon van de Lutine (zie paragraaf 7.6.2).181 

 

De strafexpeditie van de Spanjaarden in 1575 veranderde echter niets aan de explosieve 

groei van Oost-Vlieland. De Zuiderzee viel namelijk in handen van de Geuzen en Spaansge-

zind Amsterdam werd afgesneden van de Oostzeehandel. Schippers uit Amsterdam, Water-

land en het Noorderkwartier vestigden zich op Vlieland. Aan het einde van de 16de eeuw was 

de beroepsbevolking op Oost-Vlieland dan ook behoorlijk gegroeid en bestond voornamelijk 

uit schippers, scheepsvolk en ambachtslieden.182  

                                                 
179 van Os/Potjer 2003, 33-34. 
180 Doedens/Houter 2010, 47. 
181 http://www.trompshuys.nl/index.php/martieme-verleden 
182 Pronker/van Eck 1972, 105-106. 

Figuur 42: Het museum Tromp’s Huys. 

http://www.trompshuys.nl/index.php/martieme-verleden
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Het Vlie bleek een zeer geschikte aanloop om in alle richtingen uit te zeilen. De Texelse rede 

lag weliswaar beter beschut, maar het zeegat het Marsdiep, vlakbij Texel, was nog smal en de 

vaargeul liep er pal van oost naar west. Het was er erg moeilijk om goed tegen de westen-

wind in te kunnen varen (laveren), daardoor moesten schepen bij Texel dan ook vaak langer 

wachten op een gunstige wind dan wanneer zij op de Vlierede lagen.183  

 

Vanaf 1580 was de Vlierede pal ten zuiden van Oost-Vlieland zover naar het westen komen te 

liggen door de werking van wind, water en zand, dat deze een zeer goede ankerplaats was 

geworden voor de grote vloten die er in de loop van de tijd zouden ankeren. Zo vertrok bij-

voorbeeld in mei 1596 de bekende expeditie naar Nova Zembla vanaf Vlieland.184  

 

 

In de 17de eeuw leefden de Vlielanders meer dan ooit van en bij het water. De belangrijkste 

maritieme levenslijn van het eiland was die met de Oostzee. In de 17de eeuw zeilden de 

meeste van de 2000-4000 schepen die naar de Sont en terug voeren tussen Vlieland en Ter-

schelling door. De schippers van deze eilanden hadden ongeveer veertig procent tot vijftig 

procent van de Hollandse Oostzeevaart in handen. De eilanden verbonden ook de vaart op 

de Zuider-, Oost- en Noordzee met elkaar. Daarnaast waren de eilanders actief op de vaart 

naar het verre noorden (Archangelsk en IJsland) en die naar Frankrijk. Vlieland lag dus op een 

knooppunt van zeewegen, niet alleen naar verre oorden, maar ook naar havens dichterbij, zo-

als de binnenzee de Zuiderzee. Het eiland leverde in de jaren veertig en vijftig van de 17de 

eeuw een vijfde tot een kwart van alle Hollandse schippers die de Sont passeerden, op weg 

uit of varend naar de Republiek. Deze schepen transporteerden vooral wijn, zout, haring, 

graan en ijzer. Dit waren producten die de Hollanders een spilfunctie gaven in de Europese 

economie.185 

 

 

  

                                                 
183 Huiskes 2000, 25. 
184 Pronker/van Eck 1972, 44. 
185 Doedens/Houter 2013, 31-32. 

Figuur 43: Willem Barentsz voor anker achter Vlieland. 
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6.9 Walvisvaart 

Met de oprichting van de Noordsche Compagnie in 1614 kende de Nederlandse economie 

een nieuwe bedrijfstak: de walvisvaart. Vlieland had ook een aandeel in de walvisvaart. De 

Vlielanders brachten voedsel en drank naar het Hoge Noorden en haalden er (stok)vis en 

wollen artikelen vandaan. De walvisvaarders zorgden in de 17de eeuw ook voor veel gebruikte 

producten als balein en walvistraan.186 Hoewel de andere Nederlandse en Oostfriese Wad-

deneilanden een groter aandeel hierin hadden, waren ook Vlielanders actief bij de jacht en 

het traankoken. In het dorp West-Vlieland stond in ieder geval één traankokerij en mogelijk 

hebben er meer gestaan.187 

 

In haar bloeitijd telde Vlieland 74 commandeurs, oftewel kapiteins ter walvisvaart, onder de 

bevolking. De meeste commandeurs woonden op West-Vlieland. Een bekende onder hen 

was Rijk Corneliszoon IJs die de eilanden ten oosten van Spitsbergen ontdekte. Alle activitei-

ten rond de walvisvaart en de vangstverwerking speelden zich in het Hoge Noorden af, met 

Spitsbergen als centrum. Na terugkeer hechtte men weinig waarde aan de afgewerkte botten. 

Ze werden gebruikt als schuurpaal voor het vee, de kaakhelften dienden als materiaal voor 

schuttingen en hekwerk en de schouderbladen werden gebruikt als stoeptegel of als uithang-

bord van een herberg. Vlieland was een armer eiland dan de andere Waddeneilanden. Op 

Vlieland werden de walviskaken daarom ook wel gebruikt als grafmonument. Dat was goed-

koper dan een grafsteen. Tegenwoordig maken die grafpalen deel uit van Vlielands cultuur-

historische rijkdom.188 

                                                 
186 Simon Thomas 1935, 156. 
187 Doedens/Houter 2013, 32. 
188 Huiskes 2000, 58-59. 

Figuur 44: ‘Walvisvangst’ van Abraham Storck, gemaakt rond 1670. 
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6.10 De ramp van 1666 

Midden in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667), in de zomer van 1666, vond 

een aantal belangrijke gebeurtenissen plaats. Deze gebeurtenissen leidden uiteindelijk tot de 

tocht van Michiel de Ruyter en Cornelis de Witt naar Chatham in juni 1667, waar zij het Britse 

admiraliteitsschip de Royal Charles veroverden. De Ruyter en de Witt namen daarmee wraak 

voor de ondergang van de grootste Nederlandse koopvaardersvloot ooit en voor het in 

brand steken van het dorp West-Terschelling.189 

 

In de 17de eeuw voerden Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden drie 

oorlogen om handelssuprematie. Tijdens deze oorlogen vonden veel zeeslagen plaats. De 

Tweedaagse Zeeslag op 4 en 5 augustus 1666 eindigde negatief voor de Republiek. De Repu-

bliek had slechts twee schepen verloren, maar de vloot was zeer gehavend. Admiraal Michiel 

de Ruyter wist zonder verdere scheepsverliezen zijn gehavende vloot de Schelde in te lood-

sen naar Vlissingen en zich zo te onttrekken aan de achtervolging van de Engelsen.190 

 

De Engelsen bleven wachten voor de Zeeuwse kust tot de Hollanders weer zouden uitvaren, 

maar er gebeurde niets. Dit kwam doordat de Hollanders de schade aan het repareren waren 

en zij waren niet van plan uit te varen voordat hun vloot weer slagvaardig zou zijn. Hierdoor 

hadden de Engelsen ondertussen vrij spel op de Noordzee. Toen de Engelsen begrepen dat 

zij enkele dagen vrij spel hadden, lichtten zij de ankers om een strooptocht langs de Hol-

landse kust te maken. Door verraad van de Hollandse deserteur Laurens van Heemskerk, was 

bekend dat er waarschijnlijk een rijke koopvaardersvloot ter hoogte van het Vlie lag. Op 18 

augustus gidste Laurens van Heemskerk de Engelse vloot daarom richting het Vlie.191  

                                                 
189 Doedens/Houter 2013, 9. 
190 Doedens/Houter 2013, 14-15. 
191 Mayer 1989, 3. 

Figuur 45: Situatieschets van de door de Engel-

sen gevolgde route. 
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Bij het Vlie aangekomen zag Sir Robert Holmes, de leider van de Engelse expeditie, ongeveer 

170 schepen liggen. Dit waren twee oorlogsschepen en verder voornamelijk Hollandse koop-

vaartschepen die lagen te wachten tot de omstandigheden geschikt waren om uit te varen. 

Op 19 augustus 1666 vielen de Engelsen net onder de kust van Oost-Vlieland de Neder-

landse handelsvloot aan, die tot op 10 à 15 schepen na volledig verwoest werd. De Engelsen 

stuurden oorlogsschepen en zogenoemde branders op de wachtende koopvaardijschepen af. 

Deze schepen zorgden ervoor dat de koopvaardijschepen in brand vlogen. Verder sprongen 

de Engelsen met brandende strozakken van schip naar schip om de rest van de klus te kla-

ren.192 

 

Een dag later ging West-Terschelling in vlammen ten onder, een slag die de Engelsen naar de 

aanvoerder van de raid Sir Robert Holmes de ‘Holmes Bonfire’ noemden. De Nederlanders 

spraken op hun beurt van ‘d’Engelsche furie’. De bewoners waren inmiddels vrijwel allemaal 

gevlucht. Nadat ze het dorp geplunderd hadden, staken de Engelsen ongeveer 200 huizen in 

brand.193 

 

De gevolgen van de ramp waren groot. Minstens tweeduizend mensen op de eilanden Vlie-

land en Terschelling stierven en de economie van de Republiek kreeg een enorme slag toe-

gediend. De vracht van de gezonken schepen had namelijk een waarde van wat nu honder-

den miljoenen euro’s zou zijn. De Amsterdamse beurs zakte diep weg en de handel werd drie 

dagen stilgelegd. Wekenlang werden nog wrakstukken opgeruimd om de Vlierede en het Vlie 

weer bevaarbaar te maken.194  

                                                 
192 Mayer 1989, 4-5. 
193 Doedens/Houter 2010, 109. 
194 Doedens/Houter 2014, 20-21. 

Figuur 46: ‘De branden van 19 en 20 augustus 1666’ van Willem van de Velde sr. 



  De (maritieme) geschiedenis van Vlieland 

 

94 

Naast de vele (delen van) gezonken scheepswrakken, moet er ook nog veel van de lading lig-

gen op de locatie van de ramp van 1666. Twee Zweedse schepen vervoerden bijvoorbeeld 

wel 500 kanonnen.195 De mogelijke scheepswrakken zijn zeer waarschijnlijk zwaar beschadigd 

door brand, maar juist daarom is het interessant om te onderzoeken wat de overblijfselen 

van deze ramp precies zijn, wat er te zien is van strijd en wat er overblijft als een schip in 

brand wordt gestoken. In bijlage 4 is een lijst opgenomen van schepen die mogelijk zijn ge-

zonken tijdens de ramp van 1666. 

 

6.11 De ondergang van West-Vlieland 

Al sinds de 14de eeuw lag op het westelijke punt van het eiland het dorp West-Vlieland. Aan 

het einde van de 17de eeuw zette de zee haar aanval in op West-Vlieland. Dit kwam waar-

schijnlijk door de aanleg van de stuifdijk tussen Texel en Eierland in 1630. Hierdoor veran-

derde het geulenpatroon op de zeebodem en als gevolg hiervan kreeg West-Vlieland te ma-

ken met sterkere zeestromingen, waardoor het gehele dorp geleidelijk in zee verdween. Tij-

dens februaristormen in 1714 verdween de kerk en een groot deel van de huizen in de gol-

ven. In de daaropvolgende twintig jaar sloeg zoveel duin af, dat het dorp onbeschut midden 

op het strand terechtkwam. Op een kaart uit 1722 is nog maar één van de oorspronkelijk drie 

aan elkaar evenwijdig liggende straten te zien (figuur 47). In 1736 stonden er nog maar twee 

huizen. West-Vlieland lag aan het bevaarbare Eierlandse Gat en moet ook over een kleine ha-

ven hebben beschikt die waarschijnlijk een flink eind naar binnen lag en daardoor beschermd 

was.196 Op verschillende kaarten is deze rede aangegeven, zoals op figuur 47 aan de rechter-

kant. 

 

  

                                                 
195 Doedens/Houter 2013, 241. 
196 Pronker/van Eck 1972, 19-20. 

Figuur 47: Rechts (ten zuiden) van West-Vlieland is op deze kaart een rede aangegeven. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stuifdijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Texel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eierland


  De (maritieme) geschiedenis van Vlieland 

 

95 

Het Eierlandse Gat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de ondergang van West-Vlieland 

werd versneld. Door de invloed van het Eierlandse Gat verdween de haven van West-Vlieland 

en verdwenen ook de landbouwgronden die aan de binnenkant van het eiland lagen.197  

Uiteindelijk werd er geen serieuze poging meer gedaan om het dorp nog te redden en verlie-

ten de laatste mensen het dorp in 1736.198   

 

Tegenwoordig is er zowel boven als onder water niets meer van dit verlaten dorp te zien. Het 

verdronken dorp ligt tegenwoordig dan ook een aantal kilometers in zee. Door de locatie van 

Vlieland in 1680 over de huidige locatie van het eiland te leggen is goed te zien hoeveel het 

eiland verplaatst is en hoe ver West-Vlieland nu in zee ligt. Dit is te zien op figuur 48, waarbij 

geel de huidige omtrek van Vlieland is en grijs de omtrek van Vlieland rond 1680. De locatie 

van West-Vlieland ligt niet meer binnen de gemeentegrens en is daarom ook niet apart aan-

gegeven op de archeologische verwachtingskaart. Vissers halen er wel nog af en toe puin op 

in hun netten. Op de plaats waar het dorp ooit lag staat nu ongeveer 27 meter water. Het 

verdronken dorp lag tientallen jaren in de branding en zal daarna door de stroming zijn op-

geruimd of door zand zijn afgedekt.199 

 

  

                                                 
197 Pronker/van Eck 1972, 21. 
198 Huiskes 2000, 25. 
199 Huiskes 2000, 16-17. 

Figuur 48: De omtrek van Vlieland rond 1680 en de omtrek nu. 
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6.12 Tweede Wereldoorlog 

In de Tweede Wereldoorlog zag ook Vlieland zich onderworpen aan een nieuw landsbestuur. 

Het eiland maakte deel uit van de Atlantikwall en daarvan zijn ook nog overblijfselen te vin-

den op het eiland. De Duitsers bouwden er twee batterijen luchtafweergeschut en legerden 

een garnizoen dat ruim dubbel zo groot was als de plaatselijke bevolking. Particuliere woon-

ruimte en pensions werden door de Kriegsmarine gevorderd. Later verbleven de meeste sol-

daten in barakken en bunkers direct bij de batterijen gelegen. Deze bouwwerken zijn allemaal 

gesloopt. Niet alleen het getalsmatig overwicht smoorde elk verzet in de kiem. De bezetter 

benoemde ook een Inselkommandant die zelf van een Duits Waddeneiland kwam. Hij kende 

de mentaliteit van de plaatselijke bevolking en zorgde voor goede verhoudingen. Het lijkt 

erop dat de Vlielanders een ernstig beperkte bewegingsvrijheid voor lief namen in ruil voor 

het besparen van de ellende die de bezetter elders in het land bracht. Ze pasten zich aan, 

maar deden dat niet overdreven.200 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zonk een aantal schepen in de buurt van Vlieland en ook 

stortte een aantal vliegtuigen neer. Elk Brits toestel dat vanuit Midden-Engeland opsteeg met 

bestemming Hamburg, Bremen of het Ruhrgebied koerste eerst naar het oosten. Nederland 

en Duitsland waren verduisterd. Maar in een glanzende zee waren de Waddeneilanden als 

matte plekken herkenbaar. De vliegers konden zo zien waar ze waren. Het was een kwestie 

van eilanden tellen. Boven Texel, Vlieland en Terschelling vlogen dus heel wat bommenwer-

pers en droppingsvliegtuigen. Sommige vliegtuigen werden onderschept door het Duitse af-

weergeschut.201 Zie paragraaf 7.6.4 voor een overzicht van vliegtuigwrakken en scheepswrak-

ken uit de Tweede Wereldoorlog. 

 

  

                                                 
200 Huiskes 2000, 53. 
201 http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/gebieden/waddengebied/nederlands-waddengebied/ 

vlieland/geschiedenis-van-vlieland/wo-ii-op-vlieland/ 

http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/gebieden/waddengebied/nederlands-waddengebied/vlieland/geschiedenis-van-vlieland/wo-ii-op-vlieland/
http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/gebieden/waddengebied/nederlands-waddengebied/vlieland/geschiedenis-van-vlieland/wo-ii-op-vlieland/
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7. Archeologie en cultuurhistorie 
 

7.1 Inleiding 

Vlieland is zowel qua archeologie als cultuurhistorie een zeer interessant gebied. Jaarlijks ko-

men bij het Maritiem Programma van de RCE 50 à 70 meldingen van maritieme vondsten die 

onder, maar ook boven water worden aangetroffen. Hieruit blijkt dat in Nederland een 

enorme rijkdom aan overblijfselen van maritieme historie aanwezig is.202 De meldingen wor-

den gedaan door Rijkswaterstaat, vissers, vaarwegbeheerders en duikers. In dit hoofdstuk zijn 

alle bekende waarden opgenomen uit diverse databases en deze zullen kort worden beschre-

ven. Voor de bewoningsgeschiedenis en het specificeren van een archeologische verwachting 

voor het gebied, is het namelijk van belang de bekende archeologische waarden te beschrij-

ven. In bijlage 1 is een tabel opgenomen met daarin alle archeologische tijdsperioden die in 

dit hoofdstuk worden genoemd. 

 

7.2 Verschillende waarden 

Binnen de gemeente Vlieland komen zowel cultuurhistorische, archeologische als cultuur-

landschappelijke waarden voor. In deze paragraaf is een lijst gegeven ter illustratie met al de 

verschillende cultuurhistorische waarden die aanwezig zijn binnen de gemeentegrenzen van 

Vlieland. Al deze verschillende cultuurhistorische waarden zijn niet aanwezig op de archeolo-

gische verwachtingskaart, want daar is gefocust op het archeologische deel van het onderwa-

ter cultureel erfgoed. In de toekomst zouden op een cultuurhistorische waardenkaart al deze 

verschillende cultuurhistorische waarden wel opgenomen kunnen worden.203 

 
 Aanwas(vlaktes)  Atlantikwall-bouwwerken 

 Archeologisch waardevolle terreinen  Afvallagen 

 Badpaviljoen  Baken 

 Beschermd dorpsgezicht  Buitendijkse kwelders 

 Buitendijkse polders  Bunkers 

 Dammen  Dijken (in zee verdwenen dijken en  

 Drinkdobbes         voormalige zeedijken) 

 Grenspalen  Havenlichten 

 Havenwerken  Historische vaargeulen 

 Historische huizen  Kaden 

 Kadijken  Kapen (scheepsbakens) 

 Landhoofd  Lichtopstanden 

 Oude wegen  Palenrijen 

 Palenschermen  Peilschaalhuis 

 Prehistorische delta  Prehistorische vindplaatsen 

 Reddingshuis  Resten van de Atlantikwall 

 Rijksgetijmeters  Rijsdammen of rijshouten dammen 

 Scheepshelling  Scheepswrakken 

 Slikvelden  Strekdammen 

 Veenontginningen  Verdronken delen van de kust 

 Verdronken dorpen (West-Vlieland)  Verdronken steenhuizen en stinsen 

 Verdronken veenontginningen  Verdwenen eilanden en wadplaten 

 Vliegtuigwrakken  Voogdenwoningen 

 Voormalige veeneilanden  Vuurboeten of vuurbaken 

 Vuurtoren  

                                                 
202 Akker et al. 2007, 7. 
203 Naar Mennens/Willink 2014, 46. 
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7.3 Prehistorie 

 

7.3.1 Bekende waarnemingen uit de Prehistorie 

In paragraaf 6.2 is te lezen dat een neolithische bijl is gevonden op de Vliehors te Vlieland. 

Dit is de één van de weinige bekende prehistorische vondsten gedaan op Vlieland. In een ar-

tikel dat archeoloog Dirk Stapert over deze vondst schreef, is te lezen dat de vinder van deze 

bijl, de heer Idzard Vonk, een collectie heeft met nog meer artefacten. De collectie Vonk be-

staat uit zo’n 200 artefacten en is deels tentoongesteld in het Bezoekerscentrum De Noord-

wester te Vlieland. Op basis van de typologie kunnen de meeste strand-artefacten van Vlie-

land gedateerd worden in het Neolithicum of de Vroege Bronstijd. Duidelijke voorbeelden in 

de collectie Vonk uit deze perioden zijn een verbrand sikkelfragment  dat waarschijnlijk van 

Helgoland-vuursteen is en een ‘klokbekermes’. Verder komen er in de collectie verschillende 

typen spitsen en halffabrikaten uit deze periode voor. Daarnaast is ook een serie korte krab-

bers aanwezig, waaronder enkele die vermoedelijk gemaakt zijn van sikkelfragmenten. Het 

opvallendste voorbeeld van een werktuig uit het Neolithicum is de, bijna 18 centimeter lange, 

geslepen bijl van granulitische gneis (zie figuur 37). In de collectie is ook een kern uit het 

Jong-Paleolithicum herkend door de heer Stapert en een Levallois-kern uit het Midden-Pale-

olithicum. Geen van deze artefacten is opgenomen in Archis. De precieze herkomstlocatie van 

de vondsten is onbekend.204  Dirk Bruin, de kleinzoon van Idzard Vonk, wist te vertellen dat 

vrijwel alle vondsten gedaan zijn op de Vliehors. De Vliehors is een breed strand van onge-

veer 24 vierkante kilometer dat ligt op de westelijke helft van Vlieland. Dirk ging regelmatig 

mee met zijn oom Idzard, die als amateurarcheoloog een passie had voor stenen werktuigen 

uit de Prehistorie. Zijn oom liep dan systematisch de delen van de Vliehors af waar stenen-

concentraties lagen.205   

 

Veel van de artefacten in de collectie Vonk zijn waarschijnlijk aangespoeld op het strand van 

de Vliehors. Deze artefacten vertonen dan ook verweringsverschijnselen die duiden op ver-

spoeling en verblijf onder water, zoals zwarte patina. Niet alle artefacten vertonen echter die 

verwering.206  

 

7.3.2 Intact Pleistoceen oppervlak 

In de kaartenset is de thematische kaart ‘Verschil_PL_MG_ZG_cont_region’ aanwezig. Deze 

kaart is gemaakt door de volgende kaartlagen te combineren: 

 Top Pleistoceen, Vos 2013, model zonder geul (plzgeul_region, zie bijlage 3). Dit is een 

reconstructie van de ligging van het pleistocene landschap aan het begin van het Holo-

ceen. 

 Top Pleistoceen, Vos 2013, model met geul (plmgeul_region, zie bijlage 3). Op deze kaart 

staat de ligging van het huidige pleistocene oppervlak weergegeven, inclusief erosiegeu-

len. 

 

  

                                                 
204 Stapert et al. 2011, 1-7. 
205 Pers. com. Dirk Bruin, 26-02-2015. 
206 Stapert et al. 2011, 4. 
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De kaart met de huidige ligging van het pleistocene oppervlak (Top Pleistoceen met geul) is 

gebaseerd op boringen uit de DINO dataset. De kaartlaag met daarop de ligging van het 

pleistocene oppervlak aan het begin van het Holoceen (Top Pleistoceen zonder geul) is een 

reconstructie op basis van de huidige ligging van het pleistocene oppervlak, het weghalen 

van recente erosiegeulen en expert judgement.207  

 

Door de beide pleistocene modellen (Top Pleistoceen met en zonder geul) van elkaar af te 

trekken ontstaat een model, waarmee zichtbaar wordt waar het originele pleistocene opper-

vlak nog intact is, zie figuur 49.208  

 

Dit intacte pleistocene oppervlak definieert de plek waar mogelijk nog resten van prehistori-

sche bewoning in situ kunnen worden aangetroffen, maar geeft ook de maximale diepte aan 

voor het wegzinken van wrakken in latere perioden. Het pleistocene pakket is namelijk te 

compact voor scheepswrakken om in weg te zakken. Wel kan eventueel door erosie van het 

pleistocene oppervlak een verdieping ontstaan waardoor de schepen lager dan het originele 

oppervlak van het Pleistoceen komen te liggen.209 Op figuur 49 is te zien dat de Vliehors, de 

westelijke helft van Vlieland, precies in een zone ligt met een intact Pleistoceen oppervlak. De 

prehistorische artefacten die op de Vliehors zijn gevonden komen mogelijk uit deze zone. 

  

                                                 
207 Manders/van de Brenk/Kosian 2014, 55. 
208 Manders/van de Brenk/Kosian 2014, 55. 
209 Manders/van Os/Wallinga 2009, 46. 

Figuur 49: Gebieden met een intact Pleistoceen oppervlak. 
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7.3.3 Historische kustlijnen 

Door de thematische kaart met daarop de reconstructie van de ligging van het pleistocene 

oppervlak aan het begin van het Holoceen (Top Pleistoceen zonder geul) te combineren met 

een curve van de zeespiegelrijzing kunnen historische kustlijnen worden gegenereerd, zoals 

te zien op figuur 50.210 Op de kaart is per periode te zien of en waar bewoning mogelijk was. 

 

In de kaartenset zijn deze historische kustlijnen terug te vinden als de kaartlagen: 

 Histkustlijnen_region: een combinatie van de ligging van historische kustlijnen op basis 

van de ligging van het pleistocene oppervlak aan het begin van het Holoceen. 

 Kustlijn_M22_region: kustlijn NAP -10 meter op basis van de ligging van het pleistocene 

oppervlak aan het begin van het Holoceen. 

 Kustlijn_M3_region: kustlijn NAP -3 meter op basis van de ligging van het pleistocene op-

pervlak aan het begin van het Holoceen. 

 Kustlijn_M6_region: kustlijn NAP -6 meter op basis van de ligging van het pleistocene op-

pervlak aan het begin van het Holoceen. 

 Kustlijn_M8_region: Kustlijn NAP -8 meter op basis van de ligging van het pleistocene op-

pervlak aan het begin van het Holoceen. 

 

  

                                                 
210 Manders/van de Brenk/Kosian 2014, 56. 

Figuur 50: Hoog gelegen gebieden (geel) tijdens verschillende perioden op basis van ligging Top Pleistoceen. 
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7.4 Bekende waarnemingen 

Bekende archeologische waarnemingen kunnen een indicatie zijn voor het aantreffen en voor 

de conditie van andere, nog onbekende archeologische waarden in hetzelfde gebied en uit 

dezelfde periode. Om een uitspraak te kunnen doen over de kans op aantreffen is het van 

belang om een indicatie te geven van de waarde van de datasets met daarin de bekende 

vindplaatsen. Niet elke waarneming en dataset is namelijk even betrouwbaar. Daar waar de 

Dienst der Hydrografie zich focust op de ligging van obstakels, is het voor de RCE belangrijk 

om de cultuurhistorische waarde van een plek aan te geven. Van de overheidsdatabases is 

vaak de herkomst van de gegevens goed te achterhalen. Dat is niet altijd het geval bij de vele 

amateurdatasets die in omloop zijn en daar moet dan ook rekening mee worden gehouden. 

Bij het gebruik van bekende waarden moet men zich wel realiseren dat deze bekende waar-

den niet alles zeggen over het voorkomen van ander onderwater cultureel erfgoed in het-

zelfde gebied. Het aantreffen van onderwater cultureel erfgoed is namelijk in hoge mate ver-

bonden met de erosieve zones. Bij de erosieve zones komen de resten aan het oppervlak te 

liggen en daar vinden ook vaak de meeste activiteiten (varen en baggeren) plaats. Op deze 

locaties wordt het onderwater cultureel erfgoed dus het meest waargenomen. Dit betekent 

niet dat elders geen onderwater cultureel erfgoed ligt, maar daar vindt geen erosie plaats en 

zijn er minder activiteiten.211  De kaartenset bevat in totaal negen kaartlagen met bekende ar-

cheologische waarden die in de komende paragrafen zullen worden behandeld. Hieronder 

zijn deze kaartlagen aangegeven in de orde waarin ze in de komende paragrafen zullen wor-

den behandeld: 

 

 Selectie van waarnemingen op de huidige waterbodem uit Archis (Wng_waterbodem).  

 Bekende paleolithische waarnemingen uit Archis (Paleolithicum). 

 Bekende mesolithische waarnemingen uit Archis (Mesolithicum). 

 Bekende neolithische waarnemingen uit Archis (Neolithicum). 

 Bekende waarnemingen van het wrakkenregister HP39 van de Dienst der Hydrografie en 

van SonarReg92 van Rijkswaterstaat Zee en Delta (Selectie_SonarReg). 

 Gecombineerde bekende waarnemingen: het Nationaal Contact Nummer Nederland  

(Selectie_NCN). 

 Bekende waarnemingen van Rijkswaterstaat voormalige directie Friesland  

(Selectie_Wrakkenregister_RWS). 

 Bekende waarnemingen van diverse sportduikers (Selectie_Waarnemingen_Archeomare). 

 

  

                                                 
211 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 46-47. 
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7.4.1 Bekende waarnemingen uit Archis 

Een belangrijke informatiebron is het landelijke archeologisch informatie systeem, Archis, dat 

beheerd wordt door de RCE. In deze database worden alle archeologische gegevens verza-

meld en via internet is deze database te raadplegen voor archeologen.212 In figuur 51 zijn de 

waarnemingen uit Archis weergegeven binnen de gemeente Vlieland, hiervoor is gebruik ge-

maakt van de kaartlaag ‘Wng_waterbodems’. Dit betreffen alleen de waarnemingen op de 

huidige waterbodem (op basis van grafisch filter TOP10 vectorbestand) en niet de meldingen 

in vroegere waterlopen of waterbodems die nu verzand zijn. In de kaartenset zijn nog drie Ar-

chis kaartlagen aanwezig met daarin prehistorische vondsten per periode: ‘Paleolithicum’, 

‘Mesolithicum’ en ‘Neolithicum’. Uit de Prehistorie zijn binnen de gemeente Vlieland in Archis 

echter geen vondsten bekend en deze kaartlagen zijn daarom niet gebruikt binnen dit onder-

zoek. De eerder besproken prehistorische vondsten zijn nooit gemeld en staan daarom niet 

in Archis. In het rapport behorende bij de kaartenset van de Westelijke Waddenzee, wordt 

gesproken over een kaartlaag ‘ARCHIS_nat’. Deze kaartlaag zou alle bekende waarnemingen 

uit Archis moeten bevatten, maar deze kaartlaag is niet opgenomen in de huidige versie van 

de kaartenset. 

 

Voor de Westelijke Waddenzee zijn in de Archis kaartlaag 190 wrakmeldingen bekend die 

verdeeld zijn over 175 locaties en 416 overige waarnemingen die verdeeld zijn over 109 loca-

ties. Binnen de gemeente Vlieland zijn 12 waarnemingen bekend, maar aangezien er geen 

                                                 
212 http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/archis 

Figuur 51: Overzicht van de waarnemingen uit Archis. 

http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/archis
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waarnemingen na december 2013 zijn toegevoegd in de dataset, is deze informatie verou-

derd. In de huidige database van Archis (april 2015) zijn op dit moment in totaal 14 waarne-

mingen bekend in de gemeente Vlieland, variërend in soort, complex, datering en locatie.  

Van de 14 waarnemingen zijn 12 waarnemingen (delen van) scheepswrakken. De andere twee 

waarnemingen zijn twee maalstenen. Alle waarnemingen dateren uit de Middeleeuwen tot en 

met de Nieuwe tijd. De scheepswrakken hebben een wisselende gaafheid, sommige waarne-

mingen zijn slechts meldingen van delen van scheepswrakken en andere waarnemingen zijn 

volledige scheepswrakken. Helaas staat, zoals te zien in bijlage 5, niet veel extra informatie bij 

de waarnemingen die bruikbaar is voor het vaststellen van de fysieke kwaliteit. Opvallend is 

het cluster van 8 schepen met Vlielanderbalg als toponiem in de buurt van de vermoede lo-

catie van de Vlierede.  

 

Eén van de waarnemingen die nu mist in de Archis kaartlaag, is het houten scheepswrakje 

Vlieland Westerveld 2, wat wordt beschreven in paragraaf 7.6.5. Hieruit blijkt hoe belangrijk 

het is dat de kaartenset up-to-date blijft. Voor de archeologische verwachtingskaart is de lo-

catie van dit scheepswrakje toegevoegd aan de hand van de coördinaten.  

 

Binnen de gemeente Vlieland zijn in Archis ook twee onderzoeksmeldingen bekend. Deze on-

derzoeksmeldingen zitten niet in de kaartenset, maar het zou wel nuttig zijn om deze toch op 

te nemen. Het is namelijk wel van belang om te weten of al eerder onderzoek heeft plaatsge-

vonden in een gebied en wat de aard en uitkomsten waren van het onderzoek. Als een heel 

gebied al onderzocht is dan kan dit bovendien worden vrijgegeven. In bijlage 5 is een uitge-

breide rapportage van alle waarnemingen en onderzoeksmeldingen uit Archis opgenomen. 
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7.4.2 Bekende waarnemingen van de Dienst der Hydrografie 

De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en geva-

ren onder water, zoals scheepswrakken. De dienst maakt hiervoor zeekaarten, legt de zee-

grenzen van Nederland daarin nauwkeurig vast en verricht dieptemetingen. Bovendien houdt 

de dienst ook een overzicht bij van obstakels die een gevaar kunnen vormen voor de zee-

vaart. Dit overzicht wordt gepubliceerd in het HP39 Wrakkenregister. Het wrakkenregister 

Nederlands Continentaal Plat en Westerschelde is een opsomming van alle wrakken in de 

kustwateren en aangrenzende zeegebieden.213 In figuur 52 zijn de waarnemingen uit het 

HP39 Wrakkenregister weergegeven binnen de gemeente Vlieland. Binnen het register wordt 

onderscheid gemaakt tussen drie verschillende typen contacten: 

 
Tabel 4: Verschillende contacttypen in het wrakkenregister van de Dienst der Hydrografie. 

Type contact Aantal binnen Vlieland 

Wreck (wrak) 15 

Obstruction (obstakel) 5 

Foul ground (mogelijke obstructie) 0 

 

De Dienst der Hydrografie is wel geïnteresseerd in waar iets ligt, de posities zijn dan ook zeer 

nauwkeurig, maar is niet altijd geïnteresseerd in wat het is. Voor de Dienst der Hydrografie is 

de cultuurhistorische waarde helemaal van ondergeschikt belang. In de tabellen is dus verder 

geen inhoudelijke informatie te vinden over de 15 aanwezige scheepswrakken. Van de 5 ob-

structies is ook niet bekend wat deze precies zijn.  

                                                 
213 http://www.defensie.nl/organisatie/marine/inhoud/eenheden/dienst-der-hydrografie 

Figuur 52: Overzicht van de waarnemingen in het HP39 Wrakkenregister. 

http://www.defensie.nl/organisatie/marine/inhoud/eenheden/dienst-der-hydrografie
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7.4.3 Bekende waarnemingen van Rijkswaterstaat Zee en Delta 

Sinds 2009 worden alle waarnemingen van Rijkswaterstaat Zee en Delta geregistreerd in de 

SonarReg92 database. Voor de Westelijke Waddenzee zijn in de dataset 2775 waarnemingen 

bekend. Een groot aantal hiervan (circa 2280) betreft de individuele stenen bij het Texelse 

stenenveld. Dit is een geologisch en geen cultuurhistorisch fenomeen.214 

 

In SonarReg92 zijn 31 waarnemingen bekend binnen de grenzen van de gemeente Vlieland. 

Net als bij de Hydrografische Dienst zijn de posities van de SonarReg92 database zeer nauw-

keurig, maar ook Rijkswaterstaat Zee en Delta is niet altijd geïnteresseerd in wat er daadwer-

kelijk ligt en wat de cultuurhistorische waarde daarvan is. Bij SonarReg92 gaat het slechts om 

contacten, er is geen onderscheid gemaakt in de aard of typologie van deze contacten zoals 

bij de Hydrografische Dienst. 

 

  

                                                 
214 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 49. 

Figuur 53: Waarnemingen uit SonarReg92, Rijkswaterstaat Zee en Delta. 



  Archeologie en cultuurhistorie 

 

106 

7.4.4 Bekende waarnemingen: Nationaal Contactnummer Nederland 

Drie verschillende rijksdiensten hebben in 2009 het initiatief genomen om hun database met 

informatie over objecten in de Nederlandse waterbodems te koppelen, zie tabel 5. Het resul-

taat is het Nationaal Contactnummer Nederland (NCN). Het NCN is een centrale tabel waarin 

aan wrakken die in meerdere databases/kaarten voorkomen, unieke NCN nummers zijn toe-

gekend. Deze NCN nummers zijn gekoppeld aan de databases bij de verschillende rijksdien-

sten. NCN wordt namens Rijkswaterstaat Zee en Delta beheerd door Periplus.215 Het NCN 

brengt de overlap (hetzelfde object in meer dan één database) en het verschil (verschillende 

informatie over hetzelfde object) tussen de databases in beeld. 

 
Tabel 5: De verschillende gekoppelde databases in het NCN. 

Rijksdienst Database 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Archis 

Dienst der Hydrografie Wrakkenregister HP39 

Rijkswaterstaat SonarReg92 

 

 

De NCN is een koppeling van bestaande gegevens. De betrouwbaarheid en beperkingen van 

de data worden dus gewoon één op één overgenomen uit de originele data. Eenmaal per 

kwartaal worden de nummers bijgewerkt aan de hand van nieuwe meldingen van de verschil-

lende diensten. Het NCN is ontsloten via een (besloten) geowebapplicatie van RWS Zee en 

Delta.216 Binnen de grenzen van de gemeente Vlieland zijn 58 waarnemingen bekend. 

                                                 
215 http://rwsgeoweb.nl/geoweb41/Viewer.html?Viewer=ZD_Contacten 
216 http://rwsgeoweb.nl/geoweb41/Viewer.html?Viewer=ZD_Contacten 

Figuur 54: Waarnemingen in Nationaal Contact Nummer (NCN). 

http://rwsgeoweb.nl/geoweb41/Viewer.html?Viewer=ZD_Contacten
http://rwsgeoweb.nl/geoweb41/Viewer.html?Viewer=ZD_Contacten
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7.4.5 Bekende waarnemingen van Rijkswaterstaat voormalige directie Friesland 

De RCE heeft in 2012 een analoog register van Rijkswaterstaat met wrakgegevens in de 

Noordzee en Waddenzee gedigitaliseerd.217 Het digitaliseren ging om twee ordners met in 

totaal 684 A4-bladen met getypte tekst plus drie A0-kaarten met als titel: Wrakkenregister 

Noordzee- en Waddengebied, Rijkswaterstaat Directie Friesland, Arrondissement Friesland-

West. Dit betreft de beschrijving van vondsten van scheepswrakken in de periode 1820-1988. 

De teksten bevatten beschrijvingen van circa 700 scheepswrakken. Van deze 700 wraklocaties 

vallen er 443 binnen het onderzoeksgebied Westelijke Waddenzee. Van deze 443 wrakloca-

ties vallen er 79 binnen Vlieland.  

 

In deze dataset zijn niet alleen scheepswrakken opgenomen, maar ook alle gestrande sche-

pen. Veel van deze gestrande schepen zijn naderhand weggehaald door bewoners van Vlie-

land, de eigenaar van het schip of later door Rijkswaterstaat. Als een wrak een bedreiging 

vormt voor de zeevaart, dan haalt Rijkswaterstaat deze namelijk weg. Bij gebruik van de data-

set moet dus rekening worden gehouden met het feit dat het schip er misschien niet meer 

ligt. Dat is ook de reden dat informatie uit deze dataset niet is opgenomen in het NCN. Soms 

is in de dataset beschreven of het schip geruimd is. 

 

De dataset is erg gedetailleerd. De naam van de meeste schepen is opgenomen, het type 

schip, de lading, het bouwjaar, de rederij, de eigenaar, de gezagvoerder en een beschrijving. 

Het veld ‘Gegevens’ heeft helaas een maximum van 254 karakters. Door deze beperking is bij 

sommige schepen niet de gehele beschrijving te lezen en is mogelijk belangrijke informatie 

niet beschikbaar.  

                                                 
217 Muis/van den Brenk 2013. 

Figuur 55: Het wrakkenregister van Rijkswaterstaat, voormalige directie RWS Friesland. 
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7.4.6 Bekende waarnemingen van diverse sportduikers en bedrijven 

Binnen Nederland zijn door sportduikers en commerciële surveybedrijven waarnemingen ver-

zameld die in diverse lijsten en databases zijn opgenomen. Periplus Archeomare heeft in op-

dracht van de RCE, programma Visie en Ruimte, een aantal van deze gegevens bijeenge-

bracht met toestemming van de opstellers. De belangrijkste bronnen zijn:  

 De Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW); 

 Pandora (nu wrecksite.eu); 

 Database de Lange; 

 GIS_RWS_DNH (Wraksys); 

 Periplus Archeomare. 

 

In totaal zijn binnen het gebied Westelijke Waddenzee 6636 waarnemingen bekend. Van 

deze 6636 waarnemingen liggen er 566 waarnemingen binnen de gemeentegrenzen van 

Vlieland. Geen van de waarnemingen is geverifieerd en de overlap met de NCN moet nog 

worden uitgezocht. 

 

 

  

Figuur 56: Waarnemingen van diverse sportduikers. 
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7.5 Afvallaag 

Tijdens een bezoek aan Vlieland is samen met amateurarcheoloog Michael Horn het wad be-

zocht dat net ten zuiden van Oost-Vlieland ligt. De waddenplaat wordt door de amateurar-

cheoloog vaker afgelopen en hij heeft er erg veel scherven en ander afval gevonden, maar 

ook een maalsteen, een stuk zeldzaam vuursteen en enkele scheepsdelen. Vorig jaar heeft de 

amateurarcheoloog bovendien een scheepswrakje gemeld waarover meer in paragraaf 7.6.5 

te lezen is. Sommige van de bekeken scherven dateerden uit de Middeleeuwen en het lijkt er 

op dat bewoners van Oost-Vlieland dit wad in ieder geval vanaf de Late Middeleeuwen als 

afvaldumpplaats hebben gebruikt, omdat toen het afval nog niet opgehaald werd. Op het 

wad is daardoor een overzicht te vinden van de hele materiële geschiedenis van Oost-Vlie-

land. Bovendien zijn er volgens de amateurarcheoloog op het wad bij heel laag water op 

meerdere plekken uitstekende delen van schepen te zien.218 

 

 

Op bovenstaand figuur is de locatie te zien van de afvallaag. Dit kaartje is samengesteld in 

samenwerking met de amateurarcheoloog Michael Horn. Mogelijk loopt de afvallaag nog iets 

verder, maar op deze locatie zijn door de amateurarcheoloog in ieder geval vondsten ge-

daan. Te zien is dat de afvallaag verder doorloopt dan het huidige Oost-Vlieland. Het lijkt lo-

gisch dat bewoners hun afval niet ver weg brachten, maar over de dijk liepen en het in het 

wad dumpten. Dat de afvallaag verder doorloopt dan het huidige dorp lijkt dan raar. Jan 

Houter, amateurhistoricus en schrijver van diverse boeken over de historie van Vlieland, is be-

zig met een onderzoek waaruit blijkt dat de Dorpsstraat van Vlieland vroeger veel verder 

doorliep en dat daar ook huizen stonden.219 Met dat gegeven zou het doorlopen van de af-

vallaag dan ook verklaard kunnen worden.  

                                                 
218 Pers. com. Michael Horn, 27-02-2015. 
219 Pers. com. Jan Houter, 26-02-2015. 

Figuur 57: De locatie van de afvallaag. 



  Archeologie en cultuurhistorie 

 

110 

7.6 Wrakkenjournaal 

Het gehele waddengebied was en is voor de zeevaart gevaarlijk terrein, vooral bij de zand-

banken en ondiepten bij de zeegaten. Berucht zijn de gronden bij Vlieland. In de loop van de 

eeuwen vergingen daar grote hoeveelheden schepen. Schepen vergaan vooral bij zware stor-

men, zoals een zware storm in september 1367 ter hoogte van Texel en Vlieland waarbij 26 

schepen vergingen.220 Vaak wordt in historische bronnen wel melding gemaakt van de storm 

en dat er schepen zijn gezonken, maar helaas wordt niet altijd vermeld om welke schepen het 

gaat en wat de precieze locatie is waar deze zijn gezonken. Wel kunnen bekende scheeps-

wrakken eventueel aan de hand van hun datering en locatie worden gekoppeld aan deze 

stormen. Binnen de gemeente Vlieland zijn veel verschillende scheepswrakken gevonden en 

van een aantal is ook bekend om welke wrakken het gaat.  

 

Figuur 58 is de Wrakkenkaart van Vlieland, gemaakt door Frans Schot. Deze Wrakkenkaart is 

gemaakt aan de hand van historische meldingen en op de kaart zijn zowel gezonken als ge-

strande schepen ingetekend. De Wrakkenkaart geeft dus slechts een indicatie van het aantal 

nog aanwezige wrakken, omdat alleen de bekende wrakken zijn aangegeven en omdat er 

ook gestrande schepen op de kaart zijn ingetekend. Een aantal van deze gestrande scheeps-

wrakken is naderhand al verwijderd door de eigenaar, bewoners van Vlieland of door Rijks-

waterstaat. Verder is de locatie van de wrakken ook niet accuraat. De Wrakkenkaart geeft wel 

een impressie te zien van het grote aantal wrakken rondom Vlieland. In de volgende paragra-

fen worden enkele van de bekendste wrakken ter illustratie behandeld. 

 

  

                                                 
220 Doedens/Houter 2010, 26. 

Figuur 58: De Wrakkenkaart van Vlieland gemaakt door Frans Schot. Uitgegeven in 2009. 
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7.6.1 De Dwinger 

In maart 1793 lag een hulk genaamd ‘De Dwinger’ op de Vlierede. Commandant van dit schip 

was Willem Livius van Bouricius. De grote driemaster had, naast 22 kanonnen, een beman-

ning aan boord van 113 personen. Daarbij werd nog een detachement van 27 soldaten ge-

voegd, waardoor er totaal 140 man aan boord was van het schip. Zij stonden onder leiding 

van jonkheer S.V. van Sytzama.221  

 

Het schip lag op de Vlierede te wachten op nadere bevelen. In de avond of nacht van 15 

maart 1793 brak plotseling brand uit op het schip. De brand, die in de kombuis begonnen 

was, greep zeer snel om zich heen. De 30.000 pond buskruit die aan boord was werd al snel 

in zee gegooid en met behulp van een kanon werd een noodsignaal gegeven. Dit noodsein 

werd door verschillende Vlielanders gehoord, die daarna het schip probeerden te naderen, 

maar dit was moeilijk door de mist. De bemanning op het schip, van wie er veel niet konden 

zwemmen, raakten in paniek. Uiteindelijk begonnen zij in het water te springen, waarbij er 

veel verdronken. Toen het schip tenslotte in tweeën brak, kwam de rest van de mannen in zee 

terecht. Op balken, delen van de mast en ander drijvend materiaal probeerden zij zich drij-

vend te houden. Op deze manier bereikte een aantal mensen de wal. Uiteindelijk werden 73 

van de 140 man gered. De uitgevaren Vlielanders konden weinig tot niets in de mist uitvoe-

ren. Twee scheepjes liepen flinke schade op door ronddrijvend hout. Een Vlielandse visser-

man wist vijf geüniformeerde soldaten op zijn scheepje te trekken en zo te redden. Tot de 

omgekomenen behoorden ook commandant Bouricius en jonkheer Sytzama. De joodse sche-

peling Abraham Jager, die door een Vlielandse visserman uit het water gehaald werd en 

daardoor de ramp overleefde, heeft nog getracht commandant Bouricius te redden. De com-

mandant kon niet zwemmen en het lukte Jager niet hem boven water te houden.222  

                                                 
221 Vermeulen 1979, 213. 
222 Houter 1977, 7. 

Figuur 59: De hulk 'De Dwinger'. 
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7.6.2 De Lutine 

Een van de beroemdste scheepsrampen is de ondergang van de Lutine. ln 1779 werd in 

Frankrijk het fregat La Lutine voor de marine gebouwd. Op 18 december 1793, na de Franse 

revolutie, was het één van de zestien schepen die door Franse koningsgezinden in Toulon 

aan de Britse viceadmiraal Lord Hood werden overgedragen. Onder Engelse vlag werd de 

naam van het schip gewijzigd in H.M.S. Lutine en ingedeeld bij de Engelse marine.223 

 

Na in verschillende zeeslagen meegevochten te hebben werd de Lutine in 1799 gebruikt voor 

het vervoeren van een grote lading goud en zilver van Engeland naar Hamburg. De handel 

maakte in die tijd een hevige crisis door, die verschillende bankiers in Hamburg aan de rand 

van faillissement bracht. Als de stad failliet ging, zouden andere Europese steden zoals Lon-

den kunnen volgen. Dus stuurden Engelse kooplieden goud en zilver naar Hamburg, met 

toestemming van de Bank of England. Doordat het in dat najaar vrij stormachtig was ge-

weest, konden de pakketboten niet uitvaren richting Hamburg. Post en pakketten stapelden 

zich op in de haven en ook verschillende passagiers moesten wachten. De Lutine zou deze 

reis met lening, pakketten en passagiers gaan maken.224  

 

Een dag nadat de Lutine vertrok kwam het terecht in een flinke storm op de Noordzee. Het 

schip raakte uit koers en strandde uiteindelijk in de nacht van 9 op 10 oktober 1799 tussen 

Vlieland en Terschelling op een zandbank. Alle 270 opvarenden, op één na, kwamen om. De 

gehele lening van goud en zilver verdween in de zee. Hoeveel goud en zilver er naar de zan-

derige bodem van de Noordzee was gezonken, bleef onduidelijk. Talloze pogingen werden 

door de jaren heen ondernomen om de schat te bergen.225  

  

                                                 
223 Hendriksma 2013, 29-30. 
224 Hendriksma 2013, 74, 102-105. 
225 van der Molen 1979, 28-38.  

Figuur 60: De Lutine vlak voor de stranding. Schilderij van Frans Schot. 
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7.6.3 De ramp van 1666 

Bij de gebeurtenissen in 1666, beschreven in paragraaf 6.10, zijn 150-170 schepen gezonken. 

Dit waren voornamelijk Nederlandse koopvaartschepen en enkele oorlogsschepen, maar ook 

een aantal Engelse oorlogsschepen en branders. Een groot deel van deze schepen en lading 

ligt mogelijk nog steeds in de zeebodem van Vlieland in de buurt van de Richel, waar vroeger 

de Vlierede was. 

 

Anne Doedens en Jan Houter hebben archiefonderzoek gedaan voor hun boek ‘1666: De 

Ramp van Vlieland en Terschelling’. Dit archiefonderzoek was gericht op de schepen die mo-

gelijk tijdens de ramp van 1666 zijn gezonken. In bijlage 4 is een lijst te vinden die van de 

schepen die naar alle waarschijnlijkheid via het Vlie voeren in 1666. Deze lijst is overgenomen 

uit het boek ‘1666. De ramp van Vlieland en Terschelling’ van Anne Doedens en Jan Houter. 

 

7.6.4 Bekend erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog 

Binnen de gemeente Vlieland zijn enkele scheepswrakken en vliegtuigwrakken bekend uit de 

Tweede Wereldoorlog.226 In de thematische kaarten uit de kaartenset met bekende archeolo-

gische waarden konden deze wrakken echter niet worden gevonden. Bij de vliegtuigwrakken 

komt dit doordat de locatie van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog niet openbaar 

is. De locatie van de vliegtuigwrakken kon daarom ook niet worden opgenomen in de arche-

ologische verwachtingskaart. 

 

In onderstaande tabel staan de bekende scheepswrakken uit de Tweede Wereldoorlog weer-

gegeven: 
 

Tabel 6: Het bekende erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. 

Naam Type 

V801 Max Gundelach Vorposten boot 

V1110 Hermann Hinrich Vorposten boot 

V1256 Heinrich Onnen Vorposten boot 

V1318 Hans Pickenpack Vorposten boot 

U-Jäger 126 Steiermark Vorposten boot 

 

 

  

                                                 
226 Bosman et al. 2014, 186-187. 
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7.6.5 Houten scheepswrakje Vlieland Westerveld 2 

In 2013 is door een amateurarcheoloog een houten scheepswrakje gevonden op het wad ten 

zuiden van het dorp Oost-Vlieland. Vanuit de RCE is toen besloten om vast te stellen welke 

archeologische waarden nog bewaard zijn gebleven; tussen 31 maart en 2 april 2014 heeft er 

veldwerk plaatsgevonden. Hierbij hebben de onderzoekers de zichtbare restanten van het 

wrak opgemeten en ingetekend. Het betreft waarschijnlijk een zogenaamd waterschip dat 

dateert uit de 16de eeuw, maar het rapport en onderzoek zijn op het moment van schrijven 

nog niet afgerond. Het houten scheepswrakje heeft de toponiem Vlieland Westerveld 2 ge-

kregen. Wat wel al vaststaat, is dat de archeologische informatiewaarde van het scheeps-

wrakje groot is. De site waar het scheepswrakje ligt wordt echter zeer sterk bedreigd, voorna-

melijk door de natuurlijke processen op de getijdenvlakte, maar ook deels door menselijke 

handelingen. Op enkele meters van de site ligt namelijk een slijpgeul waarin het opkomend 

en wegtrekkend water de getijdenvlakte in en af vloeit. Het wrakje ligt aan de buitenbocht 

van de slijpgeul die aan het opschuiven is. Hierdoor dreigt de site verloren te gaan. Boven-

dien wordt er in de zomer op deze locatie geankerd door plezierjachten die bij laag water 

ook droog vallen. Het ankeren zelf en het rusten van een jacht op kwetsbaar hout is schade-

lijk voor de site.227  

 

Op dit moment wordt bekeken door de gemeente Vlieland hoe dit wrak tijdelijk beschermd 

kan worden, zodat het volgend jaar opgegraven kan worden. Het lijkt er echter op dat het 

wrakje zodanig bedreigd wordt dat het misschien niet mogelijk is om het nog een jaar lang in 

situ te beschermen. Vandaar dat er ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een 

noodopgraving. In hoofdstuk 13 is voor het behoud van dit scheepswrakje een aanbeveling 

opgenomen. 

  

                                                 
227 Opdebeeck/Koehler 2015, 4-11. 

Figuur 61: Foto van het onderzoek naar het houten scheepswrakje op Vlieland. 
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8. Verstoringen 
 

8.1 Inleiding 

In de Westelijke Waddenzee vinden veel verstoringen plaats, die zowel door de mens worden 

veroorzaakt als door de natuur. Dit hoofdstuk bespreekt de menselijke verstoringen die be-

kend zijn en die in de kaartenset verwerkt zijn, maar ook is getracht in kaart te brengen welke 

natuurlijke verstoringen er plaats vinden in het waddengebied. 

 

8.2 Algemene verstoringen in de kaartenset 

Via vergunningen houdt Rijkswaterstaat bij welke gebieden voor werkzaamheden verstoord 

zijn of mogen worden. Deze gegevens zijn opgenomen in de kaartlaag ‘Verstoringen_Gecom-

bineerd’ en kunnen worden gebruikt om de huidige verstoringen, van op basis van geolo-

gische en historische data interessante gebieden, in kaart te brengen. Het is daarbij van be-

lang om aan te geven welke gebieden reeds zijn verstoord en welke gebieden wel zijn aange-

wezen, maar waar nog geen ingreep heeft plaatsgevonden. Ieder type ingreep heeft een spe-

cifieke mate van verstoring. Deze informatie kan uiteindelijk gebruikt worden bij het maken 

van archeologische beleidskaarten voor gemeenten, om tot een bepaalde diepte vrijstelling 

te verlenen of om de huidige potentie van een gebied te onderbouwen.228 

 

De bekende waterbodemverstoringen worden door RWS verdeeld in verschillende catego-

rieën: 
 

Tabel 7: Overzicht van de bekende verstoringen in de Nederlandse Waddenzee. 

Type Omschrijving Mate van verstoring 

Baggervakken Reguliere verdieping werkzaamhe-

den ten behoeve van op diepte hou-

den van vaargeulen 

In principe alleen verstoring van re-

cent ingespoeld sediment 

Baggerstort Storten van baggerspecie Geen bodemverstoring, mogelijke 

zetting door afdekking 

Dammen en strand-

hoofden 

Aanleggen van strekdammen Bodemverstoring beperkt tot top-

laag, mogelijke zetting door  

afdekking 

Kabels en leidingen Trenchen en verdiepen van kabels en 

leidingen 

Bodemverstoringen tot maximaal 6 

meter diepte en 20 meter breedte 

Mosselpercelen Opkweken van mosselzaad Oppervlaktestoring tot circa 15  

centimeter diepte bij oogsten 

Mosselzaadinstalla-

ties (MZI’s) 

Opkweken van mosselzaad Verstoring door per seizoen palen 

te plaatsen en te verwijderen, erosie 

door stromingsverandering 

Stortsteen en zink-

stukken 

Aanleg van verstevigingen onder wa-

ter 

Bodemverstoring beperkt tot top-

laag, mogelijke zetting door  

afdekking 

Schelpenwinning Opzuigen van schelpen Verstoring tot maximaal enkele  

meters diepte 

  

                                                 
228 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 53. 
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Mosselpercelen werd tot voor kort gebruikt voor het opkweken van mosselzaad. De versto-

ring bij deze methode beperkte zich tot het plaatsen van ankers. In de dynamische Wadden-

zee bleken mosselpercelen echter niet voldoende versteviging te bieden en daarom is over-

gegaan op mosselzaadinstallaties. Voor deze mosselzaadinstallaties geldt een veel hogere 

mate van verstoring en daarom zijn deze apart opgenomen in tabel 7.229 

 

Op figuur 62 staan de bekende verstoringen aangegeven op de waterbodem van de ge-

meente Vlieland, gebaseerd op diverse bronnen van Rijkswaterstaat. De gebiedsomtrekken 

zijn als polygonen door Rijkswaterstaat aangeleverd. In de attribuutinformatie van deze poly-

gonen zijn gegevens met betrekking tot bronnen en verstoringsdiepte opgenomen. De ver-

storingsdiepte is niet altijd standaard opgenomen in de metadata van Rijkswaterstaat. Voor 

baggervakken is daarom de maximale toegestane roerdiepte aangehouden en voor kabels en 

leidingen een waarde van één meter. Kabels en pijpleidingen worden in de waterbodem ge-

ploegd, vandaar dat er een bufferzone van 5 meter rond de oorspronkelijke polylijnen is ge-

trokken. In de kaartenset zijn de verschillende type verstoringen beschikbaar gemaakt als 

vectorbestanden en zij bestrijken de hele Waddenzee.230 

 

8.3 Specifieke verstoringen op Vlieland 

 

  

                                                 
229 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 54. 
230 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 53-54. 

Figuur 62: Overzicht aanwezige verstoringen binnen de gemeente Vlieland. 
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Op figuur 62 is te zien dat binnen de gemeentegrenzen van Vlieland een aantal verstoringen 

voorkomt. Om de kust van Vlieland liggen dammen en strandhoofden (strekdammen). De 

bodemverstoring wordt daarbij beperkt tot de toplaag, maar wel is er een kans op zet-

ting/compressie door afdekking. Bij zetting wordt de grond samengedrukt door het extra 

aangebrachte gewicht. Door zetting kunnen bodemlagen vervormen en artefacten of andere 

resten in de bodem beschadigd raken.231 Voor de kust is een drietal gebieden aangegeven 

waar baggerspecie is gestort. Hierbij vindt geen bodemverstoring plaats, maar is ook weer 

een kans op mogelijke zetting door afdekking. Binnen de gemeentegrenzen ligt een groot 

aantal kabels en leidingen. Bij de aanleg van deze kabels en leidingen wordt de bodem tot 

maximaal 6 meter diep en 20 meter breed verstoord. Verder is er in het zuiden en oosten van 

de gemeente een aantal mosselpercelen, waar mosselzaad wordt gekweekt. Voor mosselper-

celen geldt een oppervlakteverstoringen tot circa 15 centimeter diep bij het oogsten. Als laat-

ste vallen twee kleine gebieden binnen de gemeente waar aan schelpenwinning wordt ge-

daan. Schelpen worden hier opgezogen wat leidt tot een verstoring tot maximaal enkele me-

ters diep.  

 

Ingrepen buiten het waddengebied kunnen ook van belang zijn, maar hiermee is geen reke-

ning mee gehouden in de kaartenset. Voor de Waddenzee is de aanleg van de Afsluitdijk bij-

voorbeeld zeer interessant.232 Over de invloed die de aanleg van de Afsluitdijk had op het 

waddengebied is meer te lezen in paragraaf 5.3.3. 

 

8.4 Natuurlijke degradatieprocessen 

Naast de bekende, door mensen veroorzaakte, verstoringen zijn er ook natuurlijke verstorin-

gen die plaatsvinden in het gebied. Deze natuurlijke verstoringen zijn moeilijk te voorspellen 

vanwege het dynamische karakter van de Waddenzee. Voorbeelden van deze natuurlijke ont-

wikkelingen zijn zeespiegelstijging en veranderingen van de getijslag. Deze processen wor-

den ook wel mechanische degradatieprocessen genoemd.233 

 

Als een schip zinkt, zakt het door het gewicht direct iets weg in de enigszins plastische bo-

dem van zand met klei en water. Het water dat langs het schip stroomt, krijgt een versnelling 

rondom het obstakel. Door deze versnelling van het water ontstaat een slijpgeul waarin het 

schip steeds verder kan wegzinken. In de scheepsromp staat het water vrijwel stil en hier 

vindt afzetting van zand en klei plaats. Na verloop van tijd breken de boorden (de zijden) 

meestal af en deze komen plat op de bodem te liggen. Als de scheepsromp diep genoeg is 

weggezakt of als de opstaande delen zijn afgebroken, treedt een nieuw evenwicht op en 

raakt het geheel afgedekt met een laag beschermend sediment. Het scheepshout en ander 

organisch materiaal dat niet wordt afgedekt, raakt al snel aangetast door de paalworm, bac-

teriën en andere organismen. Uiteindelijk verdwijnen deze niet afgedekte delen. De afge-

dekte delen van schip en lading kunnen, in een zuurstofarm milieu en relatief beschermd te-

gen inwerking van buitenaf, eeuwenlang bewaard blijven.234  

  

                                                 
231 http://oud.cultureelerfgoed.nl/Archeologie/Archeologie/Onderzoek/Bouwen%20en%20archeologie/ 

Veldwaarnemingen 
232 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 10. 
233 Vos 2005 7-8. 
234 Vos 2005, 7. 

http://oud.cultureelerfgoed.nl/Archeologie/Archeologie/Onderzoek/Bouwen%20en%20archeologie/Veldwaarnemingen
http://oud.cultureelerfgoed.nl/Archeologie/Archeologie/Onderzoek/Bouwen%20en%20archeologie/Veldwaarnemingen
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De Waddenzee kent, zoals hierboven beschreven, bodems met dikke lagen beschermend se-

diment, maar de situatie in de Waddenzee is ook zeer dynamisch en zacht sediment kan ge-

makkelijk weer wegspoelen. Stroomgeulen hebben de eigenschap te meanderen volgens het 

principe dat buitenbochten uitslijten en binnenbochten aanslibben. Dat is met een stroom-

geul in zee dus niet anders dan in een rivier. In getijdenwateren wordt de situatie echter com-

plexer als gevolg van eb en vloed. Door eb en vloed verandert de stroming namelijk dagelijks 

twee keer van richting. Bovendien heeft de wind op open watervlaktes veel invloed. Als ge-

volg van deze mechanismen veranderen stroomgeulen en zandbanken voortdurend van 

plaats. Dit betekent dat er op sommige plekken voortdurend erosie plaatsvindt door de slij-

pende werking van het getransporteerde zand.235 

 

Golven, deining en branding zorgen er voor dat vastgelopen of gezonken schepen in de 

brandingszone volledig uit elkaar worden geslagen, waarbij de lading daardoor vaak wijd ver-

spreid wordt. Op dieper gelegen waterbodems en wrakresten hebben golven en deining een 

vergelijkbare uitwerking. Bepalend voor de mate van verstoring is de golflengte; de afstand 

tussen twee opeenvolgende golftoppen. Een vuistregel is dat de energie van golven en dei-

ning tot een halve golflengte naar beneden doorwerkt. Bij een golflengte van 50 meter bete-

kent dit dat een bodem op 20-25 meter diepte nog altijd wordt geraakt. De topzandlaag 

wordt zo voortdurend omgewoeld, met alle mogelijke gevolgen voor lichte en kwetsbare ma-

terialen. Zwaarder vondstmateriaal zal steeds dieper in het omgewoelde zand wegzakken, 

meestal tot op een hardere, meer gecompacteerde onderlaag, waar dan allerlei (ook inge-

spoeld) materiaal verzameld kan liggen. Afhankelijk van de windkracht en de afstand waar-

over de wind ononderbroken op het windoppervlak kan inwerken, kunnen golven hoger en 

langer worden. Op de Noordzee is een golflengte van 50 meter niet bijzonders en een wrak 

op 20 meter diepte ligt dus bij storm niet veilig. De Waddenzee is vrij besloten waardoor een 

dergelijke golflengte niet snel gehaald zal worden, maar de bodem in Waddenzee is in het 

algemeen ook minder diep dan die in de Noordzee.236  

 

Hiervoor werd al beschreven dat scheepswrakken het best bewaard blijven als deze afgedekt 

zijn door een laag beschermend sediment. Op sommige plekken in de Waddenzee vindt ech-

ter voortdurend ontzanding plaats, dit is bijvoorbeeld bij de wrakken bij Burgzand Noord 

waargenomen.237 Bij ontzanding komen allereerst de constructie en lading bloot te staan aan 

de getijdenstroom en daarmee ook aan de slijpende werking van het daarin getranspor-

teerde zand. Vaak zijn constructie en lading toch al verzwakt door een wrakvormingsproces 

van eeuwen, waarin ze al vaker geheel of gedeeltelijk zijn vrijgespoeld. Tere zaken van orga-

nisch materiaal spoelen direct weg en gaan verloren. De scheepsconstructie vormt, net als 

vlak na het zinken, een hard obstakel in de stroming, dat wervelingen en stroomversnellingen 

veroorzaakt. Opnieuw ontstaan er geulen door deze wervelingen en stroomversnellingen die 

de constructie (mogelijk al voor de zoveelste keer) ondermijnen. Op den duur zal de ver-

zwakte constructie onder zijn eigen gewicht bezwijken, waarbij delen in de slijpgeulen storten 

en delen wegspoelen. De delen die in de slijpgeulen terecht komen raken opnieuw afgedekt 

en blijven, in een nog weer slechtere conditie, bewaard.238  

                                                 
235 Vos 2005, 7-8. 
236 Vos 2012, 64. 
237 Vos 2012, 62-64. 
238 Vos 2012, 64. 
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8.5 Chemische en biologische degradatieprocessen 

Naast de in de vorige paragraaf genoemde mechanische factoren spelen ook chemische en 

biologische processen een rol bij de degradatie van wrakresten en lading. Een voorbeeld van 

chemische degradatie is de omzetting van ijzer in restproducten als roest en grafiet. Onder 

water zorgt deze omzetting ervoor dat ijzeren verbindingen als spijkers en bouten volkomen 

kunnen verdwijnen, waardoor allerlei constructies uiteenvallen.239  

 

Een andere veel voorkomende vorm van corrosie onder water is galvanische corrosie. Zeewa-

ter is een goede geleider voor elektrische stroom. Een scheepswrak waarin twee of meer me-

talen als goud, zilver, brons, koper, messing, tin, lood, ijzer of zink dicht op elkaar liggen, 

werkt in feite als een grote batterij. Allerlei elektrische stroompjes lopen van metalen met een 

lage(re) elektrische ‘potentiaalwaarde’, waarvan ijzer en zink voorbeelden zijn, naar metalen 

met een hoge(re) ‘potentiaalwaarde’, de zogenaamde edele(re) metalen zoals onder andere 

zilver en goud. Dit verschijnsel kan zich in allerlei combinaties voordoen, maar steeds zal het 

materiaal met de lagere potentiaalwaarde als het ware worden opgevreten door het edeler 

metaal en zal het gedeeltelijk of geheel verdwijnen.240  

 

Levende organismen kunnen ook aanzienlijke schade aanrichten, zoals de paalworm (Teredo 

navalis). De paalworm is feitelijk geen worm, maar een wormvormig schelpdier. De paalworm 

boort gangen in hout, dat als voedsel wordt opgenomen. Afgedekt onder een laag sediment 

is hout veilig voor de paalworm want het dier moet zuurstof opnemen uit het water. Wanneer 

scheepshout vrijspoelt uit de bodem, dan vormt het een voedingsbron voor de paalworm. Na 

verloop van tijd is het hout dusdanig verzwakt dat het breekt in de stroming. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat eikenhout onder voor de paalworm gunstige condities binnen vijf tot 

tien jaar is verdwenen en soms nog veel sneller.241 

 

8.6 De mens als (onbewuste) verstoorder 

De eerder beschreven ontzanding veroorzaakt indirect ook andere problemen voor de wrak-

resten. Vissers kunnen bijvoorbeeld met hun sleepnetten vastraken in de uit de bodem ste-

kende delen. Een andere menselijke factor die van invloed is op de vrijgespoelde wrakken 

wordt gevormd door sportduikers en commerciële bergers. De sportduikers zijn meestal op-

recht historisch geïnteresseerd en merken dat het vrijliggende vondstmateriaal wegspoelt. Zij 

nemen dat materiaal vervolgens mee, met het idee het zo te redden en omdat zij het histo-

risch belang ervan ervaren. Soms nemen sportduikers echter ook anorganisch materiaal mee 

dat voldoende zwaar is om niet weg te spoelen en dat niet zou verteren door paalworm en 

dergelijke. Het gaat dan bijvoorbeeld om loodbaren of kanonnen of zelfs een lading bakste-

nen, die allemaal juist de onderliggende scheepsconstructie vasthouden en beschermen. Dit 

gebeurt meestal vanuit de redenering dat anders iemand anders het materiaal wel mee-

neemt. Helaas wordt ook soms doelbewust op wrakken gegraven en gezocht naar vondsten 

met grote airlifts of een prop-wash, een installatie die gebruik maakt van de scheepsschroef 

om grote hoeveelheden sediment weg te blazen. Dergelijke praktijken leiden direct tot ver-

snelde erosie van het vondstcomplex.242  

  

                                                 
239 Vos 2012, 66. 
240 Vos 2012, 66. 
241 Vos 2012, 66-68. 
242 Vos 2012, 68-70. 



  Verstoringen 

 

120 

Sporadisch wordt hier en daar wel wat gedocumenteerd en kan een vondst daadwerkelijk lei-

den tot kennisvermeerdering over een enkel onderdeel of zelfs over een heel vondstcomplex, 

maar vaak is eventuele documentatie voor derden niet toegankelijk. Veel vaker blijft docu-

mentatie helemaal achterwege en gaat het geborgen materiaal na verloop van tijd verloren, 

omdat de noodzakelijke deskundige conservering achterwege is gebleven.243  

 

  

                                                 
243 Vos 2012, 70. 
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9. Mogelijkheden voor behoud in situ 
 

9.1 Inleiding 

Cultureel erfgoed blijft over het algemeen het best geconserveerd op de plek en de omstan-

digheden waarin ze ooit terecht kwamen, oftewel in situ. Door in situ het erfgoed te bewaren 

wordt het behouden voor de toekomst als de conserverings- en onderzoeksmethoden wel-

licht beter zijn dan nu. Soms worden de resten toch bedreigd door natuurlijke omstandighe-

den (zie ook paragraaf 8.4 en 8.5). Verschillende soorten bedreigingen worden onderschei-

den, die aanleiding kunnen zijn voor het nemen van maatregelen: 

 Biologische bedreiging (bijvoorbeeld de paalworm (Teredo navalis) in zout en brak water, 

bacteriën of andere organismen); 

 Mechanische bedreiging (bijvoorbeeld sterke stroming); 

 Chemische bedreiging (bijvoorbeeld het roesten van metalen delen); 

 Bedreigingen door de mens (bijvoorbeeld sleepnetten of illegale berging). 

 

Om bedreigd cultureel erfgoed toch in situ te behouden kunnen maatregelen nodig zijn. Het 

streven is om het (verdere) verval van het cultureel erfgoed voor de lange termijn tegen te 

gaan. De maatregelen die nodig zijn om archeologische erfgoed op lange termijn te behou-

den, kunnen fysiek of beleidsmatig van aard zijn. In dit hoofdstuk worden eerst de fysieke en 

beleidsmatige maatregelen behandeld en daarna de monitoring die daarbij hoort.244 

 

9.2 Fysieke bescherming 

Met fysieke maatregelen worden alle daadwerkelijke ingrepen in het landschap bedoeld die 

het cultureel erfgoed beschermen tegen de bedreigingen vanuit de omgeving. Een voorbeeld 

hiervan is het afdekken van scheepswrakken als bescherming tegen sterke getijdenstroming 

en tegen bacteriële en biologische bedreigingen. Om zicht te krijgen op te nemen maatrege-

len is door de RCE meegedaan aan een aantal internationale projecten, waarin onderzoek is 

gedaan naar degradatie en het voorkomen daarvan. In onderstaande tekst worden de be-

langrijkste projecten beschreven.245 

 

In 1988 werd voor het eerst een wrak fysiek beschermd in Nederland. Dit was de Burgzand 

Noord 3 (BZN 3), een 17de-eeuws VOC-wrak. Het wrak werd afgedekt met polypropeen net-

ten en ongeveer 6000 zandzakken.246 Zie figuur 63 voor een schematische weergave van af-

dekking met steigergaas. Afdekken heeft veel positieve effecten zoals het tegengaan van 

plunderen en het biedt bescherming tegen sterke getijdenstroming (erosie) en bacteriële en 

biologische bedreigingen. Doordat het scheepswrak is afgedekt onder een laag sediment is 

het hout namelijk veilig voor de paalworm want dit dier moet zuurstof opnemen uit water.  

  

                                                 
244 http://archeologieinnederland.nl/sites/default/files/attachments/1402_factsheet%20Bescherming%20 

Texels%20wrak%20onder%20water_0.pdf 
245 http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/beschermen-archeologische-vindplaatsen-onderwater 
246 Manders 2008a, 32. 

http://archeologieinnederland.nl/sites/default/files/attachments/1402_factsheet%20Bescherming%20Texels%20wrak%20onder%20water_0.pdf
http://archeologieinnederland.nl/sites/default/files/attachments/1402_factsheet%20Bescherming%20Texels%20wrak%20onder%20water_0.pdf
http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/beschermen-archeologische-vindplaatsen-onderwater
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Het proces van afdekking bij de BZN 3 kostte veel tijd en was daardoor erg duur. Daarom is 

geprobeerd de methode simpeler, minder tijdrovend en goedkoper te maken. De methode is 

doorontwikkeld en nu wordt er alleen nog gebruikt gemaakt van netten en niet van zandzak-

ken. Deze techniek is speciaal ontwikkeld voor de dynamische Waddenzee, waar het erg 

goed werkt.247 

 

Van 2001 tot en met 2005 deed Nederland mee aan het MoSS wat staat voor ‘Monitoring, 

Safeguarding and Visualising North-European Shipwreck Sites’. Het doel van het project was 

om een inzicht te krijgen in welke processen onder water verantwoordelijk zijn voor de de-

gradatie van scheepswrakken en wat de gevolgen zijn. Verder werd er onderzoek gedaan 

naar monitoring, bescherming en het visualiseren van scheepswrakken voor het publiek.248 

 

Het EU-project ‘Preserving cultural heritage by preventing bacterial decay of wood in founda-

tion piles and archaeological sites’ (BACPOLES) was een project dat zich focuste op bacteriële 

hout degradatie op land en onder water.249  

 

Een andere EU-project waaraan het Maritiem Programma heeft mee gedaan is Wreckprotect. 

Dit project focuste zich op het onderzoeken van de groeiende verspreiding van de paalworm 

in de Baltische zee en had als doel het ontwikkelen van richtlijnen voor bescherming van on-

derwater cultureel erfgoed tegen de paalworm.250 Voor de Waddenzee is uit dit onderzoek 

naar voren gekomen dat bij sommige schepen cyclische degradatie plaatsvindt door de paal-

worm. Te zien is dat schepen door een continu proces van afdekking en vrijspoeling regelma-

tig worden aangevallen door de paalworm.251 

 

Door wetenschappelijke projecten als MoSS, BACPOLES en Wreckprotect zijn hout en het mi-

lieu waarin scheepswrakken liggen systematisch onderzocht en is informatie verzameld over 

de processen die verantwoordelijk zijn voor de degradatie van hout en scheepswrakken. Door 

de projecten is veel nieuwe informatie over deze degradatieprocessen beschikbaar gekomen, 

er zijn nieuwe technieken getest en er is een basis gevormd voor het effectief beschermen en 

monitoren van scheepswrakken.252  

                                                 
247 Manders/Maarleveld 2006, 134. 
248 Manders 2004, 279. 
249 Manders 2004, 285. 
250 Björdal et al. 2012, 201. 
251 Manders 2011, 27. 
252 Manders 2004, 285. 

Figuur 63: Een schematische weergave van afdekking met steigergaas. 
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Bovendien is door de projecten bekend geworden dat behoud in situ een goede manier is 

om het degradatieproces te vertragen, maar het degradatieproces helemaal stoppen doet 

het helaas niet. Het geeft wel meer tijd om onderzoek te doen naar de scheepswrakken en 

om verantwoorde keuzes te maken wat betreft het beheer van de scheepswrakken.253  

 

SASMAP is eigenlijk een vervolg op MoSS, BACPOLES en Wreckprotect. Het driejarige project 

is gestart in september 2012 en heeft als doel het ontwikkelen en testen van methoden en 

technieken om archeologische vindplaatsen onderwater op te sporen, te onderzoeken en in-

situ te beschermen. In 2013 is voor dit project een nieuwe afdekkingsmethode uitgepro-

beerd. Met behulp van matten met kunstmatig zeegras wordt geprobeerd zand te vangen op 

bepaalde plekken in de afdekking die nu door erosie of (met name visserij-) beschadiging be-

dreigd worden. De matten zorgen er niet alleen voor dat er zand wordt opgevangen, maar de 

slierten zorgen er ook voor dat de stroming wordt afgeremd. Door het afremmen van de 

stroming wordt er ook zand rondom het wrak afgezet en kunnen de randen rondom het wrak 

niet uitzanden.254  

 

In tegenstelling tot het al jaren gebruikte steigergaas, zullen de matten van kunstmatig zee-

gras altijd dynamisch blijven. Daar waar zand weg erodeert zullen hopelijk de sprieten weer 

omhoog gaanstaan en het zand weer opnieuw invangen. Hiermee is het misschien wel een 

ideale combinatie met de steigergaas afdekking. De komende jaren moeten aantonen of de 

matten ook op langere termijn effect hebben.255 

   

9.3 Beleidsmaatregelen 

Om een bedreigde archeologische vindplaats toch in situ te kunnen behouden zijn verschil-

lende beleidsmaatregelen mogelijk. Bij beleidsmaatregelen die kunnen worden getroffen 

moet worden gedacht aan een aanwijzing als monument, afspraken met de terreinbeheerder 

over het gebruik van de locatie, het invoeren van een visverbod (sleepnetten), vaarverbod of 

ankerverbod en de bijbehorende handhaving. Een voorbeeld is de aanwijzing van BZN 3 als 

eerste rijksmonument onder water in 1991. In 2013 is het gebied met scheepswrakken te 

Burgzand Noord in zijn geheel als rijksmonument aangewezen en is hier door archeologen 

van het Maritiem Programma het nieuwe Rijksmonumentenbord geplaatst.256  

 

  

                                                 
253 Manders 2008a, 32. 
254 Coenen et al. 2013, 34-50. 
255 Coenen et al. 2013, 34-50. 
256 http://www.cultureelerfgoed.nl/nieuws/ook-onder-water-zijn-rijksmonumenten-voortaan-herkenbaar 

Figuur 64: Het nieuwe Rijksmonumentenbordje bij 

het rijksmonument Burgzand Noord. 

http://www.cultureelerfgoed.nl/nieuws/ook-onder-water-zijn-rijksmonumenten-voortaan-herkenbaar
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Een ander voorbeeld van een beleidsmaatregel is de afspraak die is gemaakt met de ge-

meente Cuijk en Rijkswaterstaat over de handhaving van een aanmeerverbod boven een 

vindplaats met kaderesten uit de Romeinse tijd.257 

 

9.4 Monitoring 

Na fysieke maatregelen en na beleidsmaatregelen is het van 

belang om in de gaten te houden of de genomen maatregelen 

ook werkelijk het gewenste effect hebben. Dit wordt gedaan 

door periodieke monitoring. Het doel van monitoring is de ver-

andering van de fysieke kwaliteit van het erfgoed in kaart te 

brengen om vervolgens eventuele achteruitgang te stoppen of 

te vertragen. Door monitoringprojecten is de laatste jaren ge-

tracht in kaart te brengen wat het afdekken precies voor effect 

heeft op de scheepswrakken. Nieuwe monitoringsmethoden 

zijn ontwikkeld en ingezet die moeten bijdragen aan een beter 

inzicht in de effectiviteit van actieve in situ bescherming. Verder 

is ook onderzoek gedaan naar degradatie van de gebruikte be-

schermingsmaterialen.258 

 

Monitoring onder water gebeurt met behulp van sonar en mul-

tibeam. In de loop van de jaren is door de RCE een goed moni-

toringsbeleid met behulp van multibeam sonar ontwikkeld. Op 

figuur 65 zijn hoge resolutie multibeam opnamen weergege-

ven van de BZN 10 waar sinds 2002 jaarlijks monitoring plaats-

vindt. Via deze opnamen kan de situatie van de vindplaats per 

jaar worden vergeleken. Uit monitoring van de wrakken bij BZN 

blijkt dat het afdekken met steigergaas een goede methode is 

om wrakken te beschermen, maar dat deze methode niet ge-

schikt is voor de lange termijn. In het steigergaas kunnen gaten 

ontstaan als gevolg van vissen en natuurlijke erosie waardoor 

archeologische structuren en objecten weg kunnen spoelen. 

Het kan een oplossing zijn om de wrakken met meerdere lagen 

gaas af te dekken of door de eerder beschreven combinatie 

van steigergaas en de matten met kunstmatig zeegras. Door de 

wrakken, eenmaal afgedekt, regelmatig te blijven monitoren  

kan de methode steeds verbeterd worden.259 

  

                                                 
257 Manders 2008b, 19. 
258 http://www.cultureelerfgoed.nl/Lelystad_nb/dec2012/index.html 
259 Vroom 2014, 19. 

Figuur 65: Multibeam opnamen 

van BZN 10 van 2002-2010. 

http://www.cultureelerfgoed.nl/Lelystad_nb/dec2012/index.html
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10. Huidig archeologiebeleid gemeente Vlieland 
 

10.1 Inleiding 

Oost-Vlieland heeft een van rijkswege beschermd dorpsgezicht en Vlieland heeft in totaal 40 

rijksmonumenten, die zich alle op het land bevinden. Een deel van deze rijksmonumenten 

wordt beheerd door de vereniging Hendrick de Keyser.260 Voor het beheer van het cultureel 

erfgoed op het land maakt de gemeente Vlieland gebruik van de Friese Archeologische Mo-

numentenkaart Extra (FAMKE). Het onderwater cultureel erfgoed is op dit moment niet in het 

archeologiebeleid van de gemeente Vlieland opgenomen, maar er wordt gewerkt aan een 

beheersverordening. In dit hoofdstuk zullen zowel FAMKE als de beheersverordening uitge-

breid worden behandeld. 

 

10.2 FAMKE 

Voor het archeologisch beleid op het land maakt de gemeente Vlieland gebruik van de 

FAMKE. De provincie Friesland heeft de FAMKE ontwikkeld in samenwerking met het Rijk en 

gemeenten. Uitgangspunt van FAMKE is dat voor een betere bescherming van het bodemar-

chief een zo goed mogelijk inzicht in de verwachte ligging, verspreiding en aard van het bo-

demarchief nodig is. De FAMKE is gebaseerd op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Daarnaast houdt de FAMKE reke-

ning met de omvang van de bodemingreep en met de kans dat het mogelijke aanwezige ar-

cheologische erfgoed verstoord is. In FAMKE staan bovendien adviezen hoe om te gaan met 

het bodemarchief in het geval er plannen worden gemaakt waardoor het bodemarchief be-

dreigd wordt.261 

 

De FAMKE bestaat uit twee advieskaarten: één voor de periode Steentijd - Bronstijd (300.000 

- 800 voor Chr.) en één voor de periode IJzertijd - Middeleeuwen (800 voor Chr. - 1500 na 

Chr.). Voor deze indeling in twee perioden is gekozen omdat volgens de makers van de 

FAMKE de adviezen voor mogelijke vindplaatsen uit de Steentijd vaak verschillen van die voor 

mogelijke jongere vindplaatsen. De adviezen op deze kaarten geven aan welke vervolgstap-

pen noodzakelijk zijn om op een verantwoorde manier om te gaan met het bodemarchief in 

een nieuw te maken bestemmingsplan, een bestemmingsplanwijziging, een ontgronding of 

een sanering. Voor de Nieuwe tijd (na 1500) is in FAMKE geen advieskaart opgenomen.262  

 

In de FAMKE is helemaal geen aandacht voor de waterbodem. Alleen op land zijn op de 

FAMKE waardes toegekend en het water is niet meegenomen. Voor de waterbodem zou 

FAMKE ook eigenlijk niet geschikt zijn, omdat vooral gebruik is gemaakt van de IKAW. Zie pa-

ragraaf 3.2 voor redenen waarom de IKAW niet helemaal geschikt is voor waterbodems. 

  

Ondanks dat de FAMKE over de archeologische verwachtingen en het archeologiebeleid op 

land gaat en dit onderzoek zich richt op het water, is er voor gekozen de FAMKE toch te be-

spreken. Oorspronkelijk was de intentie om de op te stellen archeologische verwachtings-

kaart voor de waterbodem van Vlieland aan te laten sluiten op het huidige archeologiebeleid. 

FAMKE werkt echter niet met verwachtingszones, daarom was het niet mogelijk hier op aan 

te sluiten met de archeologische verwachtingskaart.  

                                                 
260 http://www.hendrickdekeyser.nl/ 
261 http://www.fryslan.frl/famke 
262 http://www.fryslan.frl/famke 

http://www.hendrickdekeyser.nl/
http://www.fryslan.frl/famke
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Op de advieskaart IJzertijd-Middeleeuwen (figuur 66) is te zien dat enkele percelen aan de 

Dorpsstraat, de kerk en het plein rond de kerk een zeer hoge archeologische verwachtings-

waarde hebben gekregen. De rest van het eiland is vrijgesteld van archeologische onderzoek 

indien er werkzaamheden plaatsvinden. Voor de advieskaart Steentijd-Bronstijd geldt ook dat 

het hele eiland is vrijgesteld van archeologisch onderzoek. 

 

10.3 Beheersverordening Waddenzee en Noordzee 

 

10.3.1 Inleiding 

Op dit moment hebben veel Waddengemeenten een sterk verouderd bestemmingsplan. 

Dertien gemeenten, waaronder Vlieland, hebben er voor gekozen om gezamenlijk een be-

heersverordening voor de Waddenzee en Noordzee te ontwikkelen. De gemeenten hebben 

daarmee een eerste initiatief genomen om meer sturing over het eigen grondgebied te krij-

gen en te houden, te midden van de complexe regelgeving over de Waddenzee en de 

Noordzee. Op het moment van schrijven is de beheersverordening nog niet vastgesteld.263 

De gemeente Vlieland heeft op dit moment dan ook geen archeologiebeleid voor de water-

bodem. In bestemmingsplannen en de erfgoedverordening is het (mogelijk) aanwezige cultu-

reel erfgoed op en in waterbodem van de gemeente niet opgenomen.  

 

10.3.2 Achterstand beleid waterbodems 

Bianca Verheij, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Bouw- en woningtoezicht bij de 

gemeente Vlieland, gaf in een gesprek aan dat de gemeente nog geen archeologiebeleid 

voor de waterbodem heeft, omdat het niet verplicht was. Daarnaast is de gemeente van me-

ning dat ze geen invloed kan uitoefenen op de wateren binnen haar gemeentegrenzen en 

dat het ook eigenlijk niet nodig is een archeologiebeleid voor waterbodems te formuleren, 

aangezien er weinig tot geen ontwikkelingen plaatsvinden in de Waddenzee.264  

  

                                                 
263 Terpstra et al. 2014, 4-5. 
264 Pers. com. Bianca Verheij, 26-02-2015.  

Figuur 66: FAMKE advieskaart IJzertijd – Middeleeuwen. 
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De gemeente Vlieland is niet de enige gemeente die de zorg voor het cultureel erfgoed in 

waterbodems nog niet heeft vastgelegd. In 2011 is de archeologische wetgeving geëvalu-

eerd. Voor deze evaluatie is de stand van zaken in beleid en ruimtelijke ordening geïnventari-

seerd, onder andere ten aanzien van waterbodems. Uit deze inventarisatie werd duidelijk dat 

de zorg voor het archeologische erfgoed in waterbodems achterblijft ten opzichte van de 

zorg voor het archeologische erfgoed op het land. De beleidsmatige en planmatige borging 

van de archeologische waarden onder water blijven ook achter bij die op het land. Dit houdt 

in dat de wateren daardoor niet terugkomen in archeologische beleidskaarten, het bestem-

mingsplan of de beheersverordening. Vaak beleken de wel bestaande bestemmingsplannen 

niet van een recente datum te zijn en was er ook geen erfgoedverordening. Daardoor werd 

en wordt bij ontwikkelingen niet altijd rekening gehouden met het erfgoed onder water of in 

voormalige waterbodems, waardoor sporen uit het Nederlandse (maritieme) verleden onge-

zien kunnen verdwijnen.265   

 

Verschillende factoren kunnen deze achterstand verklaren. Eén daarvan is de onbekendheid 

met het fenomeen cultureel erfgoed in waterbodems. Het gebruik van het water zelf, bijvoor-

beeld als transportroute en voor de visserij, leidt tot archeologische erfgoed in de waterbo-

dem. Hierbij wordt vaak wel gedacht aan scheepswrakken, maar niet aan resten die daarmee 

samenhangen zoals kade- en beschoeiingsconstructies of scheepshellingen. Daarnaast staat 

men er niet bij stil dat in de waterbodem complete (pre)historische landschappen bewaard 

kunnen zijn gebleven.266 Dit cultureel erfgoed onder water is vaak goed bewaard gebleven. 

Kwetsbare materialen als hout, leer of textiel kunnen in goede staat zijn. Gezamenlijk laten 

deze resten zien hoe mensen in dorpen en steden vaak op karakteristieke wijze omgingen 

met de waterrijke omgeving, maar ook hoe dit in de loop van de eeuwen soms veranderde.267 

 

De tweede factor is dat de Waddenzee wordt beschermd en de Waddenzee wordt ‘geregeld’: 

de planologische Kernbeslissing Waddenzee, de Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte, 

het Beheer- en Ontwikkelingsplan, het Delta programma, het programma ‘Naar een Rijke 

Waddenzee’, de provinciale streekplannen (structuurplannen) en de aanwijzing als Natura-

2000 gebied. Dit zijn allemaal voorbeelden van de verschillende (beleids)regels en pro-

gramma’s die er voor het gebied zijn (of nog) gaan gelden. De indruk die gemeenten hiervan 

krijgen is dat de Waddenzee op slot zit. De complexiteit van de regelgeving en programma’s 

leidt tot een slecht overzicht tussen zaken waar gemeenten wel over gaan en waar zij niet 

over gaan. Dit leidt ook tot de gedachte bij gemeenten dat zij toch niets kunnen regelen voor 

de Waddenzee.268 Bij dit alles speelt ook mee dat de waterbeheerders, zoals het waterschap, 

de hoogheemraadschappen of Rijkswaterstaat, altijd een grote rol hebben gehad in de wate-

ren. Doordat deze waterbeheerders altijd een grote rol hebben gehad is de afbakening van 

rollen en taken in de praktijk niet altijd duidelijk voor gemeenten. Hierdoor verkeren ge-

meenten vaak in de veronderstelling dat er voor hen geen rol is weggelegd in het beheer van 

de archeologie in de wateren.269   

                                                 
265 Houkes et al. 2014, 5. 
266 Houkes et al. 2014, 5. 
267 Houkes 2014, 3. 
268 http://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Dossiers/Overheid/pdfs_beheersverordening_waddengemeenten/ 

Waddenzee_verleidingsdocument_300112HD__1_.pdf 
269 Houkes et al. 2014, 5. 

http://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Dossiers/Overheid/pdfs_beheersverordening_waddengemeenten/Waddenzee_verleidingsdocument_300112HD__1_.pdf
http://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Dossiers/Overheid/pdfs_beheersverordening_waddengemeenten/Waddenzee_verleidingsdocument_300112HD__1_.pdf
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De waterbeheerder is echter direct verantwoordelijk voor waterkwaliteit en waterveiligheid, 

terwijl de gemeente verantwoordelijk is voor de borging van de zorg voor het cultureel erf-

goed. Dit geldt voor alle wateren in het gemeentelijk grondgebied, of het nu gaat om de 

grote rijkswateren of om kleine waterlopen zoals weteringen, beken en kanalen. Binnen dit 

gemeentelijk grondgebied vinden wel degelijk ontwikkelingen plaats, denk aan dijkverster-

kingen, werkzaamheden aan havens, de aanleg van kabels en leidingen, mosselzaadinstalla-

ties en energiewinningsinstallaties.270  

 

10.3.3 Wettelijk kader 

Volgens de Monumentenwet (artikel 38a) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het ver-

plicht om bij vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met in de bodem 

aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. Dit geldt ook voor cultureel erf-

goed in alle wateren in het gemeentelijk grondgebied. Waterbeheerders zoals Rijkswater-

staat, waterschappen en hoogheemraadschappen zijn verantwoordelijk voor de waterkwali-

teit en waterveiligheid. De gemeente is verantwoordelijk voor de borging van de zorg voor 

de archeologische (verwachtings-)waarden. Voor onder meer het waddengebied en de gro-

tere wateren is, in navolging van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, nog een nadere 

invulling opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Hierin wor-

den specifieke cultuurhistorische elementen benoemd en een datum wanneer de ruimtelijke 

plannen in het gebied geactualiseerd moeten zijn.271 

 

Volgens de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) kan de gemeente een beheersverordening vast-

stellen in plaats van een bestemmingsplan. Een beheersverordening legt de bestaande situa-

tie vast, is vergelijkbaar met een bestemmingsplan en is bedoeld voor gebieden waar geen 

ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. Dat alleen de bestaande situatie wordt geregeld 

is een beperking van een beheersverordening. Binnen de bestemming passende ontwikkelin-

gen, die soms echter verstorend kunnen werken op de waterbodem, mogen dan wel plaats 

vinden. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen binnen de bestemming wordt 

een afzonderlijk ruimtelijk plan gemaakt met een eigen inspraakprocedure. Daarvoor is het 

noodzakelijk een afweging te maken over hoe in deze nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met 

eventueel onderwater cultureel erfgoed omgegaan zal worden. De Wro bevat geen procedu-

revoorschriften voor het vaststellen van een beheersverordening.272 Gezien de vele partijen 

die actief zijn in de Waddenzee hebben de gemeenten gekozen voor een inspraakproces. Na 

vaststelling van de beheersverordening door de 13 gemeenteraden is er geen mogelijkheid 

om bezwaar of beroep in te dienen. Dit inspraakproces is op het moment van schrijven net 

afgerond.273 

 

De gemeente is via het bestemmingsplan of de beheersverordening verantwoordelijk voor de 

afweging hoe zal worden omgegaan met cultureel erfgoed bij ruimtelijke ontwikkeling. 

Meestal verloopt de vergunningverlening in het kader van ontwikkelingen via de regels in het 

bestemmingsplan en treedt dus de gemeente op als bevoegd gezag.274   

                                                 
270 Houkes et al. 2014, 5. 
271 Houkes 2014, 3. 
272 http://www.vlieland.nl/digitaal-loket/plannen-en-projecten_3631/item/ontwerp-beheersverordening-wadden-

zee-en-noordzee_12635.html 
273 Pers. com. Bianca Verheij, 26-02-2015. 
274 Houkes 2014, 4-7. 
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Het is ook mogelijk dat een provincie of rijksoverheid hier invulling aan geeft, bijvoorbeeld 

wanneer sprake is van een Rijksmonument of een ontwikkeling waarvoor een provinciaal of 

rijksinpassingsplan wordt opgesteld. Ontwikkelingen die worden geïnitieerd door een water-

beheerder worden getoetst aan het gemeentelijk bestemmingsplan of de beheersverorde-

ning. Deze waterbeheerders zullen dus, als het gebied en het type ingrepen zijn opgenomen 

in het bestemmingsplan of de verordening, vergunningplichtig zijn. In de voorbereiding op 

de ontwikkelingen worden door de waterbeheerder bovendien projectplannen opgesteld.275  

  

Volgens de Waterwet moet in deze projectplannen omschreven worden wat de mogelijke na-

delige gevolgen van de geplande ingrepen zijn en hoe met deze nadelige gevolgen omge-

gaan zal worden. Dit betekent dat ook wordt aangegeven wat de mogelijke gevolgen voor 

erfgoed zijn en hoe het vervolgtraject er uit ziet, bijvoorbeeld behoud in situ of ex situ, door 

onderzoek.276  

 

10.3.4 Beheersverordening Waddenzee en Noordzee 

De grens van de beheersverordening ‘Waddenzee en Noordzee’ loopt vanaf de voet van de 

zeezijde van de dijk langs de randen van de Waddenzee en langs delen van de Noordzee bo-

ven de Waddeneilanden van de 13 gemeenten. De verordening geldt dus voor het water, 

geulen en ook de kwelders en schorren. Archeologie is één van de hoofdonderdelen van de 

beheersverordening.277 

 

De beheersverordening is sober en doelmatig en vervangt de bestaande gemeentelijke ruim-

telijke plannen voor het gebied. De regels met betrekking tot het cultureel erfgoed zijn ge-

richt op de intactheid van de waterbodem en voorzien van een zeebodemdieptekaart. Hier-

voor is eerst alle informatie over afdekking en verspoeling in de afgelopen eeuw in kaart ge-

bracht. BügelHajema, het bureau dat de beheersverordening opstelt, heeft onder andere 

FAMKE en de erosie- en sedimentatiemodellen van de kaartenset gebruikt bij het opstellen 

van de beheersverordening. Dit heeft een kaartbeeld opgeleverd met zones waarvoor is aan-

gegeven tot welke diepte geen cultureel erfgoed meer verwacht wordt.278  

                                                 
275 Houkes 2014, 4-7. 
276 Houkes 2014, 4-7. 
277 http://www.vlieland.nl/digitaal-loket/plannen-en-projecten_3631/item/ontwerp-beheersverordening-wadden-

zee-en-noordzee_12635.html 
278 Houkes 2014, 11. 

Figuur 67: Visualisatie van de dieptevrijstelling. 

http://www.vlieland.nl/digitaal-loket/plannen-en-projecten_3631/item/ontwerp-beheersverordening-waddenzee-en-noordzee_12635.html
http://www.vlieland.nl/digitaal-loket/plannen-en-projecten_3631/item/ontwerp-beheersverordening-waddenzee-en-noordzee_12635.html
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Op figuur 67 is te zien hoe aan de hand van de erosie- en sedimentatiemodellen bepaalde 

dieptes zijn vrijgegeven. De makers van de beheersverordening hebben gekeken naar ver-

zanding en hebben dat recente (bovenste) zandpakket vrijgegeven voor ontwikkeling, aange-

zien het daar slechts om recente wrakken kan gaan. De laag daaronder is ouder en deze heeft 

wel een archeologische waarde gekregen. 

 

10.3.5 Commentaar op de beheersverordening 

Het kaartbeeld met daarop de zones, waarvoor is aangegeven tot welke diepte geen cultu-

reel erfgoed meer verwacht wordt, is op het moment van schrijven nergens online te vinden. 

In het document, dat bij alle gemeenten ter inzage ligt, staat aangegeven dat er een hyper-

link moet worden toegevoegd naar de digitale kaart in verband met de gedetailleerdheid. 

Deze kaart was dus nergens te bekijken voor mensen die gebruik wilden maken van het in-

spraakproces. Het risico is dat nu dus niet op de juiste manier is ingesproken. 

 

Bij de beheersverordening moet er rekening mee worden gehouden dat er in de bovenste 

vrijgegeven laag toch zeer interessante wrakken aanwezig kunnen zijn, zoals schepen en 

vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Bovendien kan het zo zijn dat, als er werkzaamhe-

den plaatsvinden in de bovenste vrijgegeven laag, dat dit ook een invloed heeft op de laag 

daaronder en er is een kans op zetting/compressie door een mogelijke afdekking. Bij zetting 

wordt de grond samengedrukt door het extra aangebrachte gewicht. Door zetting kunnen 

bodemlagen vervormen en artefacten of andere resten in de bodem beschadigen.  

 

10.3.6 Archeologische verwachtingskaart 

Aan de hand van de beheersverordening kunnen de deelnemende gemeenten ieder voor 

zich het kaartbeeld verder gaan verfijnen door informatie over bekende locaties en de eigen 

bevindingen toe te voegen. Om een goed overzicht te krijgen van de archeologische waar-

den in het gemeentelijk grondgebied zou gebruik gemaakt kunnen worden van een gemeen-

telijke archeologische verwachtingskaart. Door deze kaart op te (laten) stellen wordt alle be-

schikbare archeologische, geologische, geomorfologische en historische data gecombineerd, 

zodat in één oogopslag de archeologische verwachtingswaarden in een gebied zichtbaar 

worden. Deze archeologische verwachtingskaart kan vervolgens vertaald worden naar een ar-

cheologische beleidskaart, waarin procedures en maatregelen worden gekoppeld aan zones 

met een archeologische verwachtingswaarde. Zo zou inzichtelijk gemaakt kunnen worden 

hoe om dient te worden gegaan met (water-)bodemverstorende ontwikkelingen. De archeo-

logische beleidskaart (en het onderliggende rapport met deelkaarten) functioneert vervol-

gens als ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan.279 

 

Door de beheersverordening aan te vullen met de archeologische verwachtingskaart en 

maatregelenkaart, ontstaat een goede basis voor de gemeente Vlieland waarmee het erfgoed 

planologisch geborgd kan gaan worden. Op de archeologische maatregelenkaart zijn ver-

wachtingscategorieën (zones) onderscheiden, waaraan maatregelen zijn gekoppeld. Het ver-

dient de aanbeveling om een beleidskaart op te stellen, waarop aan de verwachtingscatego-

rieën (zones) maatregelen en procedures zijn gekoppeld, zodat het erfgoed planologisch ge-

borgd kan gaan worden. Met de beheersverordening wordt al voldaan aan de wettelijke re-

gelgeving, maar door er een archeologische verwachtings- en beleidskaart aan toe te voegen 

wordt het archeologiebeleid transparanter en het beleidskader helderder.  

                                                 
279 Houkes 2014, 9-11. 
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11. Opstellen archeologische verwachtingskaart Vlieland 
 

11.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is met behulp van de kaartenset en alle informatie die is verzameld en ver-

werkt in de vorige hoofstukken een gespecificeerde archeologische verwachting geformu-

leerd. Vervolgens is aan de hand van deze gespecificeerde archeologische verwachting een 

archeologische verwachtingskaart opgesteld voor de waterbodem van de gemeente Vlieland 

(microniveau). Daarbij is rekening gehouden met een aantal belangrijke aspecten die in dit 

hoofdstuk zullen worden behandeld. De gehanteerde methode voor het opstellen van de ar-

cheologische verwachtingskaart wordt beschreven in dit hoofdstuk en de keuzes die zijn ge-

maakt bij het opstellen van de archeologische verwachtingskaart worden ook toegelicht. Ver-

wachtingen zijn opgesteld voor de Prehistorie, gerelateerd aan de intacte bodemlagen, en 

voor de Romeinse tijd tot de Nieuwe tijd, gerelateerd aan de ligging van oude vaargeulen en 

de Vlierede. De opgestelde archeologische verwachtingskaart is vanwege de gedetailleerd-

heid opgenomen in bijlage 8. Als laatste zijn aan de archeologische verwachtingscategorieën 

en de bekende waarden maatregelen gekoppeld op de opgestelde archeologische maatrege-

lenkaart, die is opgenomen in bijlage 9. 

 

11.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Aan de hand van alle verzamelde informatie over de aardkundige waarden, de historische 

waarden en over de archeologische waarden is een gespecificeerde archeologische verwach-

ting opgesteld. 

 

Uit alle periode van de Prehistorie zijn vondsten gedaan, te beginnen vanaf het Jong Paleoli-

thicum. Het gaat hier voornamelijk om vondsten die buiten hun oorspronkelijke context zijn 

gedaan (aangespoelde strandvondsten). Binnen de gemeente Vlieland zijn locaties aanwezig 

waar het pleistocene oppervlak nog intact is en waar mogelijk nog resten van prehistorische 

bewoning kunnen worden aangetroffen (zie paragraaf 7.3.2). Dit intacte pleistocene opper-

vlak geeft ook de maximale diepte aan voor het wegzinken van wrakken in latere perioden. 

Het pleistocene pakket is namelijk te compact voor scheepswrakken om in weg te zakken. 

Wel kan eventueel door erosie van het pleistocene oppervlak een verdieping ontstaan waar-

door de schepen lager dan het originele oppervlak van het Pleistoceen komen te liggen.280 

Op figuur 68 in paragraaf 11.9.1 is een kaart te zien die aangeeft uit welke periode, waar en 

op welke diepte prehistorische vondsten kunnen worden gedaan in de gemeente Vlieland.  

 

Als de geologische opbouw intact is, kunnen op verschillende niveaus in de ondergrond res-

ten van bewoning verwacht worden in de vorm van: 

 Gebruiksvoorwerpen (vooral artefacten van vuursteen en bot) van jagers en verzamelaars 

in de top van het keileem (Midden en Laat-Paleolithicum) en in het of op het afdekkende 

pakket dekzand. 

 Resten van (semi)permanente bewoning of begravingen uit het Neolithicum en de Brons-

tijd in de top van het dekzand. 

  

                                                 
280 Manders/van Os/Wallinga 2009, 46. 



  Opstellen archeologische verwachtingskaart Vlieland 

 

132 

 Overblijfselen van vlaknederzettingen of terpjes uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Middel-

eeuwen in de top van het veen en in de kwelderafzettingen. De aanwezigheid van derge-

lijke nederzettingen in de ondergrond wordt vaak ‘verraden’ door het voorkomen van af-

vallagen met houtskool, botresten en aardewerk.281 

 

Uit de fysisch geografische en historische beschrijving is naar voren gekomen dat de nadruk 

binnen de gemeente Vlieland ligt op een verwachting van scheepvaartgerelateerde vondsten. 

De verschillende zeegaten kunnen gerelateerd worden aan door de tijd veranderende vaar-

routes. De verschuiving van de vaarroutes in het kader van de historische ontwikkelingen 

heeft voor de archeologische verwachting tot gevolg dat de datering van vondsten te koppe-

len is aan de datering van de vaarroute waarbinnen deze vondsten zijn gedaan.282 Vooral 

wrakken die (deels) door sediment zijn afgedekt kunnen tot op heden verborgen zijn geble-

ven. Juist deze wrakken zijn archeologisch interessant, omdat door kleiige sedimenten afge-

dekte wrakken vaak goed geconserveerd zijn.283  

 

De vondstlocaties van de bekende scheepswrakken zijn te onzeker en voorzien van te weinig 

informatie om een specifieke uitspraak te doen over de omvang, ligging, aard en datering 

van nog te ontdekken scheepswrakken. Op grond van de ontstaansgeschiedenis van het 

waddengebied kunnen scheepswrakken vanaf de Vroege Middeleeuwen en mogelijk zelfs de 

Romeinse tijd voorkomen. Dit ging in die perioden nog om een klein aantal schepen en de 

kans dat er uit die periode vondsten worden gedaan is dan ook vrij klein.  

 

Door de vorming van het Marsdiep (waarschijnlijk) in 1170, gevolgd door het verder openen 

van de zeegaten en het ontstaan van de Zuiderzee in de 17de eeuw is erosie opgetreden. De 

kans dat scheepsresten uit de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen zijn aangetast of 

opgeruimd is daardoor groot. Tenzij deze scheepsresten in een zone liggen waar veel sedi-

mentatie heeft plaatsgevonden. Scheepswrakken uit de Late Middeleeuwen en vooral de 

Nieuwe tijd kunnen wel nog goed bewaard zijn gebleven. De trefkans voor scheepswrakken 

uit deze perioden is ook groter omdat het om grotere aantallen schepen gaat. De bekende 

scheepswrakken zijn voornamelijk afkomstig uit de Late Middeleeuwen. Het intensieve ge-

bruik van de vaarwegen door de Waddenzee voor internationale handel en het aanbod van 

rijke gronden voor de visserij, maakt de kans op het voorkomen van houten vracht- en vis-

sersschepen uit de Late Middeleeuwen groot. Uit de recente geschiedenis, vooral WOII, kun-

nen oorlogsschepen en (gevechts)vliegtuigen verwacht worden en metalen vrachtschepen. 

Naast de wrakken kunnen tevens de ladingen aanwezig zijn. Bij houten schepen is het zelfs 

mogelijk dat de lading of ballast beter bewaard is dan de schepen zelf.284 

 

Doordat de vondstlocaties van de bekende scheepswrakken van weinig informatie voorzien 

zijn en doordat er zo weinig bekende scheepswrakken zijn, is het niet mogelijk om een uit-

spraak te doen over al de te verwachten scheepstypen. In de paragrafen 6.3, 6.4 en 6.7 is een 

wel aantal scheepstypen besproken die in ieder geval verwacht kunnen worden in de Wad-

denzee. Dit is dus echter geen volledig overzicht van de scheepstypen die verwacht kunnen 

worden.   

                                                 
281 Waldus/van den Brenk/van Lil 2009, 44.  
282 Waldus/van den Brenk/van Lil 2009, 3. 
283 Waldus/van den Brenk/van Lil 2009, 44. 
284 Waldus/van den Brenk/van Lil 2009, 43-44. 
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Volgens de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie lijken de Waardgronden ten zuiden 

van Vlieland kansrijk voor wat betreft het onderzoek naar Middeleeuwse bewoningssporen. 

De waardgronden waren een hoogveengebied ten zuiden van Vlieland dat werd ontwaterd 

en daarna door de zee weggeslagen. Texel maakte waarschijnlijk samen met Vlieland en de 

achtergelegen waardgronden één geheel uit. Het in de 18de eeuw door de Noordzee verzwol-

gen West-Vlieland is ook kansrijk voor wat betreft het onderzoek naar Middeleeuwse bewo-

ningssporen, maar helaas valt de locatie waar het dorp lag net buiten de huidige gemeente-

grenzen van Vlieland.285  

 

11.3 De (on)mogelijkheid van het voorspellen 

Een langlopende discussie is of het aantreffen van scheepswrakken wel te voorspellen is en of 

het opstellen van een indicatieve kaart archeologische waarden wel of niet nuttig is. De ver-

wachting voor het aantreffen van scheepswrakken uit verschillende perioden is wel aan te 

duiden. Hierbij gaat het echter om een trefkans. Bij een lage archeologische verwachting is er 

ook een kans dat er toch iets wordt aangetroffen. Het tegenovergestelde is ook waar: hoe 

hoog de archeologische verwachting ook is, er is altijd een kans dat er niets wordt aangetrof-

fen. Het aanduiden van gebieden met een hoge of een lage archeologische verwachting is 

met name van belang voor beheer van het cultureel erfgoed. Met deze kennis kan namelijk 

gefundeerd een besluit worden genomen over de te nemen maatregelen bij infrastructurele 

projecten die bodemverstorend zullen zijn of bij de selectie van gebieden waar extra monito-

rings- of beschermingsmaatregelen moeten worden genomen.286  

 

Schepen zijn puntlocaties, eventueel met daaromheen door wrakvormingsprocessen ontstane 

verstoringen in de bodem. Deze locaties zijn nog altijd lastig op te sporen. Dit bemoeilijkt het 

(tijdig) aantreffen van de scheepswrakken, maar maakt het opstellen van een trefkans en het 

daadwerkelijk aantreffen niet onmogelijk.287  

 

Voor zowel het voorspellen van een kans op de aanwezigheid van scheepswrakken als voor 

de resten van prehistorische bewoning, geldt dat dit in feite het lezen van het landschap is: 

 Hoe zag het landschap eruit? 

 Wat was het gebruik van het landschap? 

 Is het landschap in de loop van de tijd veranderd? 

 Welke invloed heeft die verandering gehad?288 

 En toeval. 

 

Aan de hand van de beantwoording van deze vragen kan een indicatie worden gegeven van 

de mogelijkheid dat er ook daadwerkelijk schepen in bepaalde gebieden zijn vergaan en be-

waard zijn gebleven. Voor de Prehistorie kan een indicatie worden gegeven van de mogelijk-

heid dat er ook daadwerkelijk bewoning kon plaats vinden en dat daar resten van bewaard 

zijn gebleven.  

 

Het is zelfs mogelijk dat er op plekken waar schepen overwegend niet gevaren hebben, bij-

voorbeeld vanwege extreme ondiepten, toch scheepswrakken voorkomen. Juist omdat met 

                                                 
285 Knol et al. 2008, 8. 
286 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 8. 
287 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 8. 
288 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 8. 
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de huidige technieken geen volledige zekerheid gegeven kan worden over het wel of niet 

aantreffen van scheepswrakken, is het voorspellen van de mogelijke aanwezigheid van groot 

belang.289  

 

Nieuw ontwikkelde technieken en verbeterde bestaande technieken maken het voorspellen 

steeds betrouwbaarder. Het is mogelijk dat er in de toekomst daadwerkelijk op grote schaal 

in de bodem kan worden gekeken, maar het is de vraag hoe gedetailleerd dat beeld dan zal 

zijn. De huidige technieken zoals subbottom profiling (seismiek) en de magnetometer zijn niet 

toereikend. Voor het bepalen van de waarde van het gelokaliseerde erfgoed zijn namelijk ook 

gegevens nodig over onder meer de periode en de conditie van de afgedekte vindplaats. 

Deze gegevens kunnen deels door onderzoek naar landschapsgenese worden bepaald. Land-

schapsgenese omschrijft de verschillende processen en landschapsvormende factoren die 

aanleiding geven tot de vorming van het landschap.290  

 

Aangezien nu nog veel van de volledig afgedekte scheepswrakken niet gelokaliseerd en ge-

waardeerd zijn, is het juist een goede reden om zoveel mogelijk van het archief in de bodem 

te bewaren. Het bewaren van scheepswrakken kan het best wanneer planaanpassing in een 

vroeg stadium mogelijk is. Daarvoor is een risicoanalyse van het gebied nodig, waarbij wordt 

gekeken hoe groot de kans is op het aantreffen van erfgoed in de bodem en er moet worden 

gekeken of er uitwijkmogelijkheden zijn. Hierdoor wordt de optie van de planaanpassing re-

eler. Helaas is het nog niet zover dat op grote schaal gedetailleerd in de bodem gekeken kan 

worden. De stapeling van een grote hoeveelheid verkrijgbare informatie over de opbouw, 

verandering en het gebruik van het gebied is wel een grote stap voorwaarts in het lezen van 

het landschap en daarmee het voorspellen van de aanwezigheid van scheepswrakken.291 

 

11.4 Dynamische holocene toplaag 

De Nederlandse zeebodem heeft op veel locaties een enorme dynamiek. Met name in de 

Waddenzee volgen sediment- en erosieprocessen elkaar op en deze zijn niet overal gelijk. De 

dynamiek van sedimentatie en erosie van de holocene toplaag door de eeuwen heen is niet 

eenvoudig te visualiseren in platte kaarten. Daarnaast zijn de beschikbare gegevens niet voor 

ieder gebied en voor iedere periode gelijk. Welke gegevens beschikbaar zijn verschilt, net als 

wanneer, hoe en met welke nauwkeurigheid deze zijn verzameld. Niet voor iedere periode is 

dezelfde set gegevens van belang. Voor het vaststellen van de aan- of afwezigheid van pre-

historische vindplaatsen kan bijna uitsluitend gebruik worden gemaakt van de geologische 

en (geo)morfologische kennis van de bodem. Daaraan moet expert judgement gekoppeld 

worden over de keuze van locaties door de prehistorische mens. Voor de scheepvaart moet 

ook de kennis over het gebruik van het water, bijvoorbeeld vaarroutes, en de aangrenzende 

kusten worden meegenomen.292 

 

11.5 Bekende waarden als indicator 

Het aantreffen van scheepswrakken of andere cultuurhistorische resten in een gebied, de be-

kende voorraad, is de beste indicatie dat er ook ander erfgoed uit dezelfde periode kan wor-
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den aangetroffen. De bekende voorraad bevat al het bekende cultureel erfgoed, in situ of an-

ders. In de mate van bekendheid zijn er echter verschillende niveaus. Sommige vindplaatsen 

zijn officieel gewaardeerd, terwijl andere vindplaatsen waarnemingen zijn van vissers, sport-

duikers en amateurarcheologen.293  

 

Verder zijn er vindplaatsen waarvan de locatie exact bekend is en anderen waarvan ongeveer 

bekend is waar deze liggen, maar waarvan er misschien maar weinig details zijn over de 

waarde. Met deze verschillende niveaus van bekendheid moet rekening worden gehouden bij 

het gebruik van de verschillende datasets van ‘bekende waarden’.294 

 

Kennis over het bekende erfgoed helpt om een inschatting te kunnen maken van de potentie, 

het onbekende erfgoed, in een gebied. Daarbij moet worden gerealiseerd dat er een reden is 

dat deze locaties bekend zijn. De technieken om in de bodem te kijken zijn zeer gelimiteerd 

en daarom zijn overwegend de (meer en minder) bekende locaties aangetroffen die zijn vrij-

gespoeld door erosie. In veel mindere mate speelt ook de onderzoeksintensiteit in een ge-

bied mee. Vrijwel zonder uitzondering liggen de bekende cultuurhistorische vondsten in de 

Westelijke Waddenzee in de meest erosieve zones. In de meest stabiele zones is vrijwel niets 

gevonden, terwijl dit juist de gebieden zijn met een hoge potentie voor het aantreffen van 

prehistorische vindplaatsen. Voor het aantreffen van scheepsvondsten zal dit misschien wat 

minder zijn, in ieder geval daar waar de zee altijd erg ondiep is geweest en waar het de grote 

scheepvaart betreft. Mochten er scheepswrakken liggen, dan is de kwaliteit door eeuwen-

lange afdekking waarschijnlijk uitzonderlijk hoog. Het is daarom van belang om eerst een ar-

cheologisch verwachtingsmodel te maken op basis van landschappelijke culturele factoren en 

pas in tweede instantie het bekende erfgoed en een eventueel verstoringenpatroon als filter 

toe te voegen.295 

 

Bij het opstellen van de archeologische verwachtingskaart zijn de bekende archeologische 

waarden gebruikt om het opgestelde model te toetsen. De reden hiervoor is dat er weinig ar-

cheologische waarden bekend zijn binnen de gemeente Vlieland en er dus niet op basis van 

statistiek een archeologische verwachting kon worden toegekend. Van prehistorische vond-

sten is de precieze herkomstlocatie niet bekend en bovendien zijn deze vondsten gedaan 

buiten hun oorspronkelijke context, waardoor moet worden opgepast met de interpretatie en 

datering. Pas vanuit de Late Middeleeuwen zijn er enkele vondsten bekend in Archis. Veel van 

de bekende archeologische waarden zijn niet gewaardeerd en de huidige fysieke kwaliteit en 

de datering van deze waarden is onbekend. Aangezien het soms om oude meldingen gaat, is 

het zelfs mogelijk dat er überhaupt niks meer te vinden is door verspoeling en erosie. Een 

scheepswrak dat in slechte staat is, kan echter wel een hoge archeologische waarde toege-

kend krijgen doordat het een interessant schip is qua informatiewaarde. De bekende waarden 

die zichtbaar zijn op de archeologische verwachtingskaart zijn afkomstig uit het NCN.  

 

11.6 Inventarisatie archeologische verwachtingskaarten 

Voordat is begonnen met het opstellen van een archeologische verwachtingskaart voor de 

gemeente Vlieland, zijn methoden bestudeerd die gebruikt kunnen worden bij het opstellen 

van archeologische verwachtingskaarten. Hiervoor is onder andere gekeken naar methoden 
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die gebruikt zijn bij het opstellen van een archeologische verwachtingskaart voor Texel296 en 

bij het project Maasvlakte 2297.  

 

Aangezien Texel ook in het waddengebied ligt, leek dit een logische archeologische verwach-

tingskaart om te bestuderen qua methodiek. Voor de archeologische verwachtingskaart van 

Texel is echter voor het toekennen van een archeologische verwachtingswaarde voor de wa-

terbodem gebruik gemaakt van de IKAW.  

 

In paragraaf 3.2 is al beschreven waarom de IKAW niet geschikt is voor waterbodems en 

überhaupt eigenlijk niet gebruikt moet worden voor het opstellen van een archeologische 

verwachtingskaart. In het rapport staat dat gekozen is voor de IKAW in verband met de com-

plexiteit van het opstellen van een maritiem-archeologisch verwachtingsmodel en het ont-

breken van bruikbare basiskaarten. Om een dergelijk maritiem-archeologisch verwachtings-

model op te stellen is het volgens de makers noodzakelijk om de historisch-geografische en 

de geologische ontwikkeling, inclusief de veranderingen in de ligging van stroomgeulen, van 

de Waddenzee gedetailleerd in beeld te brengen. Hiermee kan beter inzicht worden verkre-

gen in waar voormalige lagerwallijnen en redes lagen en dus waar de kans op scheepswrak-

ken groter is en wat de kansen en bedreigingen voor behoud zijn (degradatie).298 Dat het een 

complex proces is om een maritiem-archeologisch verwachtingsmodel op te stellen lijkt geen 

reden om het niet te doen. Misschien dat bedoeld wordt dat er niet genoeg informatie be-

schikbaar was om een dergelijk model op te stellen? Dit staat echter niet nadrukkelijk ver-

meld. Wel wordt vermeld dat er geen bruikbare basiskaarten beschikbaar waren. Door de 

Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee is meer informatie 

beschikbaar gekomen en ook zijn er basiskaarten in de kaartenset opgenomen. Met behulp 

van de hier getoetste kaartenset moet het mogelijk zijn om een dergelijk complex maritiem-

archeologisch verwachtingsmodel voor Texel op te stellen.  

 

Wat uiteindelijk is overgenomen uit het rapport van Texel is de duidelijke beschrijving van de 

gebruikte methodiek voor het opstellen van de archeologische verwachtingskaart, zoals de 

lagenbenadering en de gebruikte categorieën: hoog, gematigd en laag. Bij het opmaken van 

de archeologische verwachtingskaart voor Vlieland is bovendien goed gekeken naar de op-

maak van de archeologische verwachtingskaart van Texel, omdat de kaart van Texel een rus-

tig en overzichtelijk kaartbeeld heeft en een prettig kleurgebruik.  

 

Bij het opstellen van de archeologische verwachtingskaart voor Vlieland is geprobeerd be-

paalde aspecten over te nemen, zoals de manier waarop de bekende waarden zijn weergege-

ven, de opmaak van de legenda en het kaartje met daarop de locatie in Nederland. 

 

Voor de zeewaartse uitbreiding van de Maasvlakte 2 is besloten door het Havenbedrijf Rot-

terdam om een archeologisch vooronderzoek uit te laten voeren. De uitbreiding zou gaan 

plaatsvinden in een gebied genaamd Maasvlakte 2 en in de nabijgelegen zandwingebieden. 

Voor deze gebieden is een archeologische verwachtingskaart opgesteld die vervolgens in het 

                                                 
296 Hessing/Klerks/Weerheijm, 2013. 
297 Hessing et al. 2005. 
298 Hessing/Klerks/Weerheijm, 2013, 31. 



  Opstellen archeologische verwachtingskaart Vlieland 

 

137 

veld getest is door prospectief onderzoek. Voor deze archeologische verwachtingskaart heb-

ben de archeologen zich vooral gericht op geologische gegevens, omdat ze gericht zochten 

naar resten van bewoning uit het Mesolithicum en mogelijk ook uit het Laat-Paleolithicum.299   

 

Op basis van deze geologische gegevens is gekeken naar archeologisch relevante geolo-

gische eenheden, de diepte van deze eenheden en de dikte van afdekking. In het gebied van 

de Maasvlakte 2 bleek het Prehistorisch landschap afgedekt te zijn door het zogenaamde 

Bligh Bank laagpakket. Dit is een pakket met jonge mariene zeezanden. Indien het Bligh Bank 

laagpakket intact is, is er een grote kans dat eventueel archeologische waarden onder dat 

pakket goed bewaard zijn gebleven.300  

 

Voor het opstellen van de archeologische verwachtingskaart voor de Maasvlakte 2 heeft een 

zeer uitgebreid onderzoek plaatsgevonden waarbij alle mogelijke bronnen zijn geraadpleegd. 

Als er een Historisch Geo-Morfologische Kaartenset was geweest voor het gebied had dit de 

makers bij het opstellen van de archeologische verwachtingskaart waarschijnlijk veel tijd be-

spaard, omdat in de kaartenset al veel van de geraadpleegde data bijeen zouden zijn ge-

bracht.  

 

Het idee van het koppelen van cultuurhistorische objecten aan de verschillende bodemlagen 

is een idee wat is overgenomen uit het Maasvlakte 2 rapport. Voor het Pleistoceen is bepaald 

op welke diepte de top van het pleistocene oppervlak te vinden is en dit is gekoppeld aan de 

periode waarin er bewoning mogelijk was op die plek, dit is verder beschreven in paragraaf 

11.9.1 en te zien op figuur 68. De diepte van de top van het pleistocene oppervlak is ook ge-

lijk de maximale diepte voor het wegzinken van wrakken in latere perioden. Het pleistocene 

pakket is namelijk te compact voor scheepswrakken om in weg te zakken.301 De dikte van het 

holocene pakket is ook bepaald, zie figuur 33 in paragraaf 5.6. Dit holocene pakket wordt ook 

wel aangeduid als de mobiele laag, omdat deze laag (in ieder geval in een aantal gebieden) 

erg onderhevig is aan erosie en sedimentatiewerking. Het is mogelijk dat in deze mobiele 

laag nog (goed bewaarde) scheepswrakken aanwezig zijn. Scheepswrakken kunnen door 

wegzakken (vaak veroorzaakt door erosiewerking rondom het wrak) of sedimentatie geheel 

afgedekt in deze mobiele laag komen te liggen. In gebieden met een dikke laag Holoceen 

zand waar geen scheepswrakken aan het bodemoppervlak liggen, hoeft dat dus niet te bete-

kenen dat er geen scheepswrakken aanwezig zijn.302 
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301 Manders/van de Brenk/Kosian 2014, 55. 
302 Manders/van de Brenk/Kosian 2014, 56-57. 



  Opstellen archeologische verwachtingskaart Vlieland 

 

138 

11.7 Gebruikte methodiek 

Voor de archeologische verwachtingskaart van Vlieland is gebruik gemaakt van een lagenbe-

nadering. Iedere informatie-eenheid wordt als een ‘laag’ beschouwd. Aan iedere ‘laag’ is per 

eenheid een archeologische verwachtingswaarde toegekend (zie paragraaf 11.8). Vervolgens 

zijn de lagen op elkaar gestapeld. Bij een dergelijke gestapelde archeologische verwachtings-

kaart wordt van de aanname uitgegaan dat wanneer op één punt in de tijd een willekeurige 

locatie voor één van de archeologische hoofdperioden een hoge archeologische verwachting 

heeft, de samengestelde archeologische verwachting hoog is.  

 

De samengestelde kaart geeft in feite de totale archeologische verwachting weer onafhanke-

lijk van de stratigrafie en de periode. Daar waar sprake is van bodemverstoringen of bodem-

erosie is de archeologische verwachting naar beneden bijgesteld. De uitkomst is vervolgens 

vergeleken met de ligging en verspreiding van al bekende waarden op de waterbodem van 

de gemeente Vlieland.  

 

Op de archeologische verwachtingskaart zijn de volgende archeologische verwachtingswaar-

den opgenomen: 

 Hoge archeologische verwachting: De vondstdichtheid en archeologische trefkans in deze 

gebieden zijn hoog en de aanwezige vindplaatsen zijn door bodemkundige omstandig-

heden bovendien meestal goed tot redelijk goed geconserveerd. De landschappelijke ei-

genschappen zijn hier zodanig dat het gebied voor de mens in de Prehistorie gunstig was 

voor bewoning en/of agrarische activiteiten. De verwachte dichtheid van veelal door sedi-

ment bedekte scheepswrakken met een grote mate van samenhang is relatief hoog.  

 Gematigde archeologische verwachting: vindplaatsen komen in mindere mate voor, maar 

op basis van landschappelijke kenmerken (onder andere de bodemgeschiktheid) is bewo-

ning zeker mogelijk geweest. Soms beperkt de verhoogde trefkans zich tot een specifieke 

periode. De verwachte dichtheid van scheepswrakken met een grote mate van samen-

hang is lager dan in gebieden met een hoge trefkans. 

 Lage archeologische verwachting: bekende vindplaatsen zijn in deze zones afwezig, zijn 

mogelijk verstoord of geërodeerd of deze zones hebben een lage trefkans. De verwachte 

dichtheid van scheepswrakken met een grote mate van samenhang is laag. In deze gebie-

den komen vooral losse resten van schepen voor die over een uitgestrekt gebied ver-

spreid zijn geraakt. 

Wat hoog is en wat laag, blijft echter een zaak van expert judgement. Hiervoor zijn geen re-

gels voor handen. 

 

Voor de archeologische verwachtingscategorieën en de bekende waarden maatregelen ge-

formuleerd en gekoppeld op de opgestelde archeologische maatregelenkaart. In paragraaf 

11.10 wordt de vertaling van de archeologische verwachtingscategorieën en de bekende 

waarden naar de gemeentelijke maatregelenkaart beschreven.  
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11.8 Nauwkeurigheid van de gebruikte kaartlagen 

In bijlage 6 is een tabel opgenomen waarin alle kaartlagen staan die zijn gebruikt voor de ar-

cheologische verwachtingskaart voor de gemeente Vlieland. Per kaart is aangegeven wat de 

nauwkeurigheid van deze kaart is. Theoretisch gezien wordt de maximale nauwkeurigheid 

van een kaart bepaald door de meest onnauwkeurige kaartlaag die gebruikt is. De gebruikte 

kaartlagen met de laagste nauwkeurigheid zijn de gevectoriseerde historische kaarten, die 

zijn opgebouwd uit blokken van 500x500 en dus een kaartschaal hebben van 1:50.000.  

 

De onderlaag van de archeologische verwachtingskaart is de topografische kaartlaag 

TOP25raster die een kaartschaal heeft van 1:25.000 en dus is opgebouwd uit blokken van 

250x250 meter. De kaartlaag ‘Maximale_verdieping_1925_2005’ is opgebouwd uit blokken 

van 20x20 meter, of in kaartschalen 1:2000.  

 

De volgende kaartlagen zijn op de meter nauwkeurig (kaartschaal 1:1): 

 Bestuurlijke Grenzen Actueel  Verstoringen_Gecombineerd 

 Selectie_NCN  Wng_waterbodem 

 

11.9 Archeologische verwachtingskaart Vlieland 

In deze paragraaf wordt de totstandkoming van de archeologische verwachtingskaart voor 

Vlieland besproken, onderverdeeld naar de Prehistorie en scheepswrakken. Vliegtuigwrakken 

zijn niet meegenomen bij het opstellen van de archeologische verwachtingskaart. Voor vlieg-

tuigwrakken zijn geen indicatoren en bovendien was de dataset met de locaties van bekende 

vliegtuigwrakken niet beschikbaar voor dit onderzoek, omdat deze niet openbaar is. Eerst zal 

in paragraaf 11.9.1 de totstandkoming van de archeologische verwachting voor de Prehistorie 

worden besproken. In paragraaf 11.9.2 zal vervolgens de totstandkoming worden besproken 

van de archeologische verwachting voor de scheepswrakken. Paragraaf 11.9.3 gaat over de 

totstandkoming van de archeologische verwachting voor een afvallaag. In paragraaf 11.9.4 

worden de contra-indicatoren besproken, zoals erosie en verstoringen. 

 

11.9.1 Verwachtingen Prehistorie 

Op basis van het model met het intacte Pleistoceen oppervlak (figuur 49 in paragraaf 7.3.2) 

en het model met de historische kustlijnen (figuur 50 in paragraaf 7.3.3), is het mogelijk om 

een archeologische verwachtingskaart voor de Prehistorie te maken. Het model met de histo-

rische kustlijnen kan worden gebruikt om de prehistorische kustlijnen te reconstrueren. Daar-

bij wordt er dan van uitgegaan dat het droge landschap in deze periode niet te sterk veran-

derde. Met behulp van de verschuiving van de prehistorische kustlijnen zijn vervolgens de 

hoge en droge gebieden aan te wijzen waar bewoning mogelijk was.  

 

Hierbij moet worden bedacht dat bij de uiteindelijke keuze voor bewoning meerdere criteria 

van belang waren, zoals de nabijheid van water en van gradiëntzones, zowel in reliëf als in de 

zin van verschillende ecologische zones bij elkaar.303 Over deze aspecten is in de kaartenset 

niets opgenomen. De opgestelde archeologische verwachtingskaart (figuur 68) geeft voor de 

Prehistorie aan waar, op welke diepte en uit welke periode vindplaatsen zouden kunnen lig-

gen in de gemeente Vlieland.  
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Locaties waar het Pleistoceen oppervlak intact is (niet geërodeerd), hebben een hoge archeo-

logische verwachtingswaarde gekregen. Locaties waar het Pleistoceen oppervlak mogelijk in-

tact is (Pleistoceen oppervlak geërodeerd 0 tot 2 meter) hebben een gematigde archeolo-

gische verwachtingswaarde gekregen en locaties waar het Pleistoceen oppervlak meer dan 2 

meter geërodeerd is hebben een lage archeologische verwachtingswaarde gekregen (zie ta-

bel 8). Om de prehistorische verwachting te onderscheiden van die van scheepswrakken is er 

een raster over heen gelegd.  

 

Hieronder is in tabel 8 weergegeven welke indicatoren gebruikt zijn en welke archeologisch 

verwachtingswaarde daaraan is toegekend: 
 

Tabel 8: Overzicht van de toegekende waarde aan de indicatoren. 

Indicator Archeologische  

verwachtingswaarde 

Mogelijk te verwachten erfgoed Gebruikte kaartlaag 

Pleistoceen oppervlak 

intact 

Hoog Nederzetting (Paleolithicum,  

Mesolithicum en Neolithicum) 

Verschil_PL_MG_ZG_cont_region 

Pleistoceen oppervlak 

mogelijk intact 

Gematigd Nederzetting (Paleolithicum,  

Mesolithicum en Neolithicum) 

Verschil_PL_MG_ZG_cont_region 

Pleistoceen oppervlak 

geërodeerd 

Laag Nederzetting (Paleolithicum,  

Mesolithicum en Neolithicum) 

Verschil_PL_MG_ZG_cont_region 

Figuur 68: Verwachtingsmodel voor de Prehistorie. 
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11.9.2 Verwachtingen scheepwrakken 

Voor het opstellen van een verwachting voor de scheepswrakken zijn twee locaties gebruikt: 

de vaargeulen en de Vlierede, die hieronder zullen worden toegelicht.  

 

11.9.2.1 Vaargeulen 

De vaargeulen die (gedeeltelijk) binnen de gemeente Vlieland stromen zijn het Vlie, het Oude 

Vlie, het Stortemelk en de Monnikensloot. Deze vaargeulen zijn vanaf de 14de eeuw druk be-

varen. Niet alleen zijn vaargeulen een indicatie dat er schepen voeren en mogelijk zijn gezon-

ken, maar door de verplaatsing van zandplaten en vaargeulen worden scheepswrakken afge-

dekt of komen deze juist vrij te liggen.  

 

Door historische kaarten te bestuderen waarin bekende vaargeulen zijn aangegeven, is ge-

probeerd om meer inzicht te krijgen in het gebruik van het gebied en dus ook in de kans dat 

er scheepswrakken kunnen worden aangetroffen. Voor het bestuderen van de vaargeulen is 

gebruik gemaakt van historische kaarten die gevectoriseerd zijn door Menne Kosian, die als 

landschapsarcheoloog en GIS-specialist werkzaam is bij de RCE.  

 

Kosian heeft over de gevectoriseerde historische kaarten een artikel geschreven. In dit artikel 

stelt hij dat de historische kaarten een belangrijke bron van informatie zijn over de geografi-

sche situatie in die tijd. De Nederlandse zeekaarten uit de 16de en 17de eeuw stonden bekend 

om hun nauwkeurigheid en detailniveau. Omdat de kaarten waren bedoeld als navigatiekaar-

ten zijn vooral de belangrijkste vaargeulen op deze kaarten gedetailleerd weergegeven. De 

eilanden en het land zijn ‘slechts’ ter completering van het kaartbeeld opgenomen en hebben 

niet het detailniveau of de mate van nauwkeurigheid als de gekarteerde vaargeulen. Wanneer 

nu naar deze originele historische kaarten gekeken wordt, lijken deze vervormd en onbe-

trouwbaar; de verhoudingen tussen verschillende gebieden op de kaart lijken zoek, kustlijnen 

lijken meer schetsmatig of juist voorzien van overdreven veel detail en de kaarten staan niet 

in een herkenbare (moderne) projectie. De historische kaarten en de daarop weergegeven in-

formatie zijn door Menne Kosian naar een herkenbaar en bruikbaar kaartbeeld omgezet in 

een GIS.304  

 

Als de gevectoriseerde kaart van Waghenaer uit 1584 en de kaart van Goos uit 1666 worden 

vergeleken (zie bijlage 7), valt op dat de grote platen in de Westelijke Waddenzee langzaam 

naar het westen verplaatsen en dat de aangegeven en gelode vaargeul zeer sterk naar het 

westen is verlegd. Aangezien dergelijke navigatiekaarten erg kostbaar waren, is het daarom 

niet ondenkbaar dat veel schippers hun kaarten niet regelmatig vervingen. Het feit dat schip-

pers met verouderde kaarten op ‘blind’ voeren, zal in de 17de eeuw in geval van slecht zicht 

en slecht weer tot gevaarlijke situaties hebben geleid.305  

 

Indien de wrakmeldingen uit Archis over de gevectoriseerde historische kaart uit 1584 wor-

den gezet, valt op dat er zich een concentratie wrakken op de veilige diepe geul bevindt. 

Waar op de 16de-eeuwse kaart de veilige diepe geul zich bevindt en de bakens de ondiepte 

markeren, is op de 17de-eeuwse kaart de rand van de ondiepte en de concentratie wrakken te 

zien.306 

                                                 
304 Kosian 2013, 137-138. 
305 Kosian 2013, 146. 
306 Kosian 2013, 146. 
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Mogelijk hadden deze schippers nog oude kaarten en was het weer te slecht om op zicht te 

navigeren. De gewoonte om (handels)vloten in een flotielje of schepenwolk te laten opereren 

speelde hierbij waarschijnlijk ook een negatieve rol. Ondanks het feit dat loodsen in de Ne-

derlandse wateren een verplichting waren, zijn dit soort navigatiefouten niet uit te sluiten.307 

Uiteraard is dit niet de enige verklaring voor het aantal schepen daar.  

 

De gevectoriseerde historische kaarten die zijn gebruikt tijdens dit onderzoek zijn: 

 1584 - L.J. Waghenaer, Tvlie en Tmaersdiep. Uit: Spiegel der Zeevaerdt, deel 1. 

 1649 - W. Blaeu, Hollandia Comitatus. 

 1666 - P. Goos, Pascaarte vande Zuyder-Zee, Texel, ende Vlie-stroom, als mede ’t Ame-

lander-gat.  

 1773 - J.C. Sepp, De Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrije Provinciën Gesloten in den 

Jaare 1579 te Utrecht in 1773. Uit: Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak-

atlas. 

 1799 - English admirality, Dutch MEN of WAR Surrendered in the Nieueve Diep to the Ad-

mirals DUNCAN & MITCHELL. Augt. 30 1799. 

 1850 – TMK, Chromo-topografische Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 

(Topografische Militaire Kaart/TMK). 

 

Door alle beschikbare gevectoriseerde historische kaarten over elkaar te leggen is voor dit 

onderzoek gekeken waar oude vaargeulen hebben gelopen. Aan deze oude vaargeulen is 

een hoge archeologische verwachtingswaarde toegekend. Bij de vaargeulen is een buffer 

aangehouden van 100 meter. Deze buffer is aangehouden omdat de vaargeulen regelmatig 

verplaatsten en omdat schepen op de zandbanken kunnen zijn gelopen aan de zijkanten van 

de vaarroutes, zoals goed te zien was door de historische kaarten te vergelijken. Door een 

buffer aan te houden van 100 meter wordt ook rekening gehouden met de mogelijk mindere 

nauwkeurigheid van de historische kaarten en de afwijkingen die zijn ontstaan bij het vectori-

seren.  

 

Hieronder is in tabel 9 weergegeven welke indicatoren gebruikt zijn en welke archeologisch 

verwachtingswaarde daaraan is toegekend. 

 
Tabel 9: Overzicht van de toegekende waarde aan de indicatoren. 

Indicator Archeologische  

verwachtingswaarde 

Mogelijk te verwachten erfgoed Gebruikte kaartlaag 

Oude vaargeulen Hoog 

(buffer van 100 meter) 

Scheepswrakken en scheepsresten Gevectoriseerde historische kaarten 

 

11.9.2.2 Vlierede en havens 

De Vlierede lag voor de kust van het dorp Oost-Vlieland en was een zeer belangrijke anker-

plaats van de 14de tot en met de 17de eeuw, voor meer informatie over de Vlierede zie para-

graaf 5.4.1 en hoofdstuk 6. In 1666 vond er bij de Vlierede een aanval plaats van de Engelsen 

waarbij 150-170 schepen tot zinken werden gebracht, zie paragraaf 6.10 voor een uitgebreide 

beschrijving van deze gebeurtenis. 

 

  

                                                 
307 Kosian 2013, 146. 
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Vanwege bovenstaande redenen heeft de Vlierede een hoge archeologische waarde gekre-

gen. Op basis van het beschikbare kaartmateriaal is de exacte ligging en omvang van de Vlie-

rede niet vast te stellen, daarom is een brede begrenzing aangehouden met een marge van 

2000 meter rondom een ankerpunt dat op de historische kaart van P. Goos is aangegeven. 

De buffer van 2000 meter is tevens gebaseerd op het feit dat in 1666 er 150-170 schepen la-

gen op de Vlierede. Daarnaast kunnen schepen in de buurt van de rede zijn gezonken bij bij-

voorbeeld (zware) stormen en ongelukken of kan een schip zijn losgeslagen en op een zand-

bank in de buurt zijn vastgelopen. Bovendien verplaatste de rede zich langzaam in de loop 

der eeuwen ten gevolge van stroming. Omdat de locatie van de Vlierede een belangrijk aan-

dachtsgebied is, is dit gebied apart weergegeven op de archeologische verwachtingskaart en 

komt het gebied terug in de legenda. 

 

In paragraaf 6.11 werd een rede beschreven behorende bij West-Vlieland. De precieze locatie 

van het dorp West-Vlieland is niet bekend, maar lijkt net buiten de huidige gemeentegrenzen 

te liggen. De rede lijkt te zijn verdwenen onder het eiland. Om die redenen zijn zowel het 

dorp als de rede niet aangegeven op de verwachtingskaart. In 1824 werd een werkhaven aan-

gelegd door Rijkswaterstaat bij het dorp Oost-Vlieland. Daarna is deze haven meerdere ma-

len vernieuwd. Rond de haven bij Vlieland worden geen scheepswrakken verwacht aangezien 

deze een obstakel zouden vormen en dan al weggehaald zouden zijn.  

 

Hieronder is in tabel 10 weergegeven welke indicatoren gebruikt zijn en welke archeologisch 

verwachtingswaarde daaraan is toegekend. 

 
Tabel 10: Overzicht van de toegekende waarde aan de indicatoren. 

Indicator Archeologische  

verwachtingswaarde 

Mogelijk te verwachten erfgoed Gebruikte kaartlaag 

Oude vaargeulen Hoog 

(buffer van 100 meter) 

Scheepswrakken en scheepsresten Gevectoriseerde historische kaar-

ten 

Locatie Vlierede Hoog  

(buffer van 2 kilometer) 

Scheepswrakken en scheepsresten Gevectoriseerde historische kaar-

ten 

 

11.9.3 Verwachting afvallaag 

Het wad net ten zuiden van het dorp is vanaf in ieder geval de Late Middeleeuwen als afval-

dumpplaats gebruikt door de bewoners, omdat toen het afval nog niet opgehaald werd. Al-

hoewel dit afval niet gelaagd zal worden gevonden, is het afval zeker niet contextloos. Op het 

wad is namelijk een overzicht te vinden van de gehele materiële geschiedenis van Oost-Vlie-

land, waardoor het afval zeker een waarde heeft als informatiebron. Het is eigenlijk als een 

spiegel van het dorp Oost-Vlieland. Bovendien kan bepaald afval gekoppeld worden aan be-

roepen en dus aan bepaalde huizen, percelen en misschien zelfs aan personen. Dan is de her-

komst dus ook nog te achterhalen. Zie paragraaf 7.5 voor een uitgebreidere beschrijving.  

 

Op het wad ligt ook het houten scheepswrakje Vlieland Westerveld 2, zie voor meer informa-

tie paragraaf 7.6.5. Volgens de amateurarcheoloog Michael Horn zijn op het wad bij heel laag 

water op meerdere plekken uitstekende delen van schepen te zien. Vanwege de aanwezige 

afvallaag en de mogelijkheid op meer aanwezige scheepswrakken is aan deze locatie een 

hoge waarde toegekend.  
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Hieronder is in tabel 11 weergegeven welke indicatoren gebruikt zijn en welke archeologisch 

verwachtingswaarde daaraan is toegekend. 

 
Tabel 11: Overzicht van de toegekende waarde aan de indicatoren. 

Indicator Archeologische  

verwachtingswaarde 

Mogelijk te verwachten erfgoed Gebruikte kaartlaag 

Afvallaag en scheeps-

wrak 

Hoog Divers archeologisch materiaal en 

scheepswrakken 

Geen 

 

11.9.4 Contra-indicatoren 

Nadat aan de indicatoren een archeologische verwachtingswaarde is toegekend, is gekeken 

naar contra-indicatoren. Deze contra-indicatoren verlagen de archeologische verwachtings-

waarde die toe zijn gekend aan de indicatoren. Als de archeologische verwachtingswaarde al 

laag was, dan kan deze uiteraard niet verder worden verlaagd. 

 

Op basis van de verdiepingskaart is de toegekende archeologische verwachtingswaarde ver-

laagd op plekken waar veel verdieping heeft plaatsgevonden. Bij een verdieping van meer 

dan 5 meter wordt de archeologische verwachtingswaarde aangepast naar laag en bij een 

verdieping van 1-5 meter wordt de archeologische verwachtingswaarde aangepast naar ge-

matigd. Bij het verwachtingsmodel dat is opgesteld voor de Prehistorie, is gebruik gemaakt 

van het meeste recente dieptemodel uit 2005. Hierdoor is bij het opstellen van de prehistori-

sche verwachting al rekening gehouden met de verdieping en is de toegekende archeolo-

gische verwachtingswaarde niet verlaagd. 

 

Qua verstoringen zijn er binnen de gemeente Vlieland twee categorieën die het erfgoed tot 

diep in de bodem verstoren. Deze categorieën zijn kabels en leidingen en schelpenwinning.  

Bij de aanleg van kabels en leidingen wordt de bodem tot maximaal 6 meter diep en 20 me-

ter breed verstoord. Indien er kabels en leidingen zijn aangelegd op een locatie wordt de ar-

cheologische verwachtingswaarde van die locatie aangepast naar laag. Binnen de gemeente 

Vlieland vallen twee kleine gebieden waar aan schelpenwinning wordt gedaan. Schelpen wor-

den hier opgezogen wat leidt tot een verstoring tot maximaal enkele meters diep. Indien er 

aan schelpenwinning is gedaan in een gebied dan wordt de archeologische verwachtings-

waarde daar aangepast naar gematigd. Beide categorieën verstoringen hebben invloed op de 

verwachting voor de Prehistorie en voor scheepswrakken. De andere aanwezige verstoringen 

veroorzaken mogelijke zetting door afdekking en er zijn enkele mosselpercelen aanwezig 

waar de bodem tot circa 15 centimeter diep bij het oogsten wordt verstoord. Deze kleine ver-

storingen zijn niet meegenomen als contra-indicatoren. 

 

Hieronder is in tabel 12 kort weergegeven welke contra-indicatoren gebruikt zijn en welke ar-

cheologisch verwachtingswaarde daaraan is toegekend. 

 
Tabel 12: Overzicht van de contra-indicatoren. 

Contra-indicatoren Effect op de archeologische 

 verwachtingswaarde 

Gebruikte kaartlaag 

Verdieping >5 meter Aanpassing naar laag Maximale_verdieping_1925_2005 

Verdieping 1-5 meter Aanpassing naar gematigd Maximale_verdieping_1925_2005 

Verdieping <1 meter Geen aanpassing Maximale_verdieping_1925_2005 

Verstoring: kabels en leidingen  Aanpassing naar laag Verstoringen_Gecombineerd_region 

Verstoring: schelpenwinning Aanpassing naar gematigd Verstoringen_Gecombineerd_region 

Verstoring: overig Geen aanpassing Verstoringen_Gecombineerd_region 
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11.10 Opstellen archeologische maatregelenkaart 

De RCE bepaalt niet meer door het maken van waardenkaarten welke gebieden op het ge-

meentelijk grondgebied van hoge en welke van lage waarde zijn. De gemeente moet zelf een 

archeologiebeleid formuleren. Om deze reden is er binnen deze scriptie geen beleidskaart, 

maar een maatregelenkaart opgesteld, deze is te vinden in bijlage 9. Op de archeologische 

maatregelenkaart zijn beleidscategorieën (zones) onderscheiden, waaraan maatregelen zijn 

gekoppeld. Dit zijn praktische maatregelen die opgesteld zijn volgens de AMZ-cyclus (zie pa-

ragraaf 1.8.1). 

 

Voor de locaties met bekende waarden geldt dat wordt gestreefd naar behoud in de huidige 

staat of dat er een waardestellend onderzoek moet plaatsvinden. 

 

Voor de verwachtingscategorieën geldt het volgende: 

 

Prehistorie 

Bij een hoge en gematigde archeologische verwachting voor de Prehistorie, geldt dat hier 

moet worden gestreefd naar behoud in de huidige staat. Het verschil tussen een hoge en een 

gematigde archeologische verwachting is alleen gebaseerd op de fysieke kwaliteit/gaafheid 

van het onderwater cultureel erfgoed. Bij planvorming en voorafgaand aan de vergunning-

verlening is vroegtijdig archeologisch onderzoek vereist. Een inventariserend archeologisch 

onderzoek moet plaatsvinden volgens de AMZ-cyclus. Dit houdt in dit geval in dat er moet 

worden begonnen met detaillering van het prehistorisch landschap aan de hand van een ar-

cheologisch bureauonderzoek of, indien er geen nieuwe datasets beschikbaar zijn, boringen 

en/of sonderingen.  

 

Bij een lage archeologische verwachting voor de Prehistorie, geldt dat streven naar behoud in 

de huidige staat niet is vereist. Bij planvorming en voorafgaand aan de vergunningverlening 

is archeologisch bureauonderzoek vereist. Afhankelijk van de uitkomsten van het archeolo-

gisch bureauonderzoek en het gemeentelijk selectiebesluit wordt al dan niet een verkennend 

veldonderzoek vereist. 

 

Romeinse tijd – Nieuwe tijd 

Bij een hoge en gematigde archeologische verwachting voor de periode Romeinse tijd - 

Nieuwe tijd, geldt dat hier moet worden gestreefd naar behoud in de huidige staat. Het ver-

schil tussen een hoge en een gematigde archeologische verwachting is alleen gebaseerd op 

de fysieke kwaliteit/gaafheid van het onderwater cultureel erfgoed. Bij planvorming en voor-

afgaand aan de vergunningverlening is vroegtijdig archeologisch onderzoek vereist. Een in-

ventariserend archeologisch onderzoek moet plaatsvinden volgens de AMZ-cyclus, te begin-

nen bij een archeologisch bureauonderzoek of, indien er geen nieuwe datasets beschikbaar 

zijn, geofysisch onderzoek opwater.  

 

Bij een lage archeologische verwachting voor de periode Romeinse tijd - Nieuwe tijd, geldt 

dat streven naar behoud in de huidige staat niet is vereist. Bij planvorming en voorafgaand 

aan de vergunningverlening is vroegtijdig archeologisch bureauonderzoek vereist. Afhanke-

lijk van de uitkomsten van het archeologisch bureauonderzoek en het gemeentelijk selectie-

besluit wordt al dan niet een verkennend veldonderzoek vereist. 
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Het verdient bij alle verwachtingscategorieën de aanbeveling om waar mogelijk gebruik te 

maken van onderzoek dat aan de hand van het ruimtelijk ontwerp al wordt uitgevoerd. Indien 

bij werkzaamheden archeologische vondsten worden gedaan geldt een meldingsplicht. 

 

11.11 Vergelijking met de IKAW 

Nadat de archeologische verwachtingskaart voor de gemeente Vlieland is opgesteld, is deze 

vergeleken met de IKAW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verschillen tussen de archeologische verwachtingskaart (figuur 68) en de IKAW (figuur 67) 

zijn groot. Door gedetailleerdere kaarten over de zeebodem te gebruiken is met de nieuwe 

archeologische verwachtingskaart veel gedifferentieerder verwachtingsbeeld ontstaan dan 

hetgeen de IKAW bood; daar waar de IKAW een algemene verwachting uitspreekt, zonder 

onderscheid naar periode, daar toont de nieuwe verwachtingskaart de potentie voor prehis-

torische vindplaatsen en die voor scheepswrakken naast elkaar. Doordat de kaarten van de 

zeebodem een hogere nauwkeurigheid hebben, kunnen er ook meer nuances en kleinere de-

tails in de nieuwe verwachtingskaart worden getoond, zoals de geulenstelsels. Ook waren de 

bekende locaties van scheepswrakken, dus de bekende archeologische monumenten, nog 

niet opgenomen in de IKAW. Bovendien gaat de IKAW voorbij aan de mogelijke verstoringen 

die onder water hebben plaatsgevonden.  Op de nieuwe archeologische verwachtingskaart is 

namelijk goed te zien dat de plekken waar bekend erfgoed aanwezig is, ook de locaties zijn 

waar erosie heeft plaatsgevonden die het onderwater cultureel erfgoed hebben vrijgespoeld. 

  

Figuur 69: Uitsnede IKAW. Figuur 70: Uitsnede archeologische ver-

wachtingskaart. 
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11.12 Korte termijn verbeteringen verwachtingskaart 

De opgestelde archeologische verwachtingskaart voor Vlieland kan nog op een aantal punten 

op korte termijn worden aangescherpt. Vanwege de beperkte tijd voor het onderzoek is er 

voor gekozen om dit nu niet te doen. De snel te realiseren verbeteringen zijn: 

 De vaargeulen die zijn aangegeven op de gevectoriseerde historische kaarten hebben nu 

een hoge archeologische waarde gekregen. Door te onderzoeken waar voormalige lager-

wallijnen lagen kan dat een beter inzicht verschaffen over waar binnen de vaargeulen een 

hogere kans is op het aantreffen van scheepswrakken.  

 Op de verwachtingskaart zijn nu geen vliegtuigwrakken aangegeven, omdat die informa-

tie niet openbaar beschikbaar is. Door een zonering aan te brengen waar binnen het aan-

tal vliegtuigwrakken wordt aangegeven zou deze informatie kunnen worden toegevoegd 

aan de archeologische verwachtingskaart (zie paragraaf 13.2.7). 

 De exacte locatie van de Vlierede van de 14de tot en met de 17de eeuw is onbekend en 

daarom is nu een buffer aangehouden van twee kilometer. Misschien is er archiefmateri-

aal of ander historisch kaartmateriaal dat nu niet is geraadpleegd, waaruit een exactere 

locatie kan worden bepaald. 

 Voor een toekomstvoorspelling zou een aangepaste kaart gemaakt moeten worden op 

basis van extrapolatie van trends voor wat betreft erosie en sedimentatie. Voor dit onder-

zoek is omwille van de tijd niet verder gekeken naar waar in de toekomst verstoringen 

zullen plaatsvinden, maar dit verdient wel de aandacht van de gemeente Vlieland. Moge-

lijk kan met kennis over toekomstige verstoringen het archeologiebeleid worden aange-

scherpt. 
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12 Conclusie en discussie 
 

12.1 Inleiding 

Om de doelstelling te behalen zijn er voor dit onderzoek een hoofdvraag en een aantal deel-

vragen opgesteld. Bij de deelvragen is onderscheid gemaakt in micro-, meso- en macroni-

veau. Zie paragraaf 2.4 voor een uitwerking van de probleemstelling. 

 

12.2 Beantwoording van de deelvragen 

In deze paragraaf worden eerste alle deelvragen één voor één beantwoord en in paragraaf 

12.3 zal de hoofdvraag worden beantwoord. 

      

1. Wat is de achtergrond van de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Wes-

telijke Waddenzee en hoe is deze ontstaan? 

In 2011 is een evaluatie van de archeologiewetgeving uitgevoerd, waaruit bleek dat de zorg 

voor het cultureel erfgoed in waterbodems achterblijft ten opzichte van de zorg voor het cul-

tureel erfgoed op land. De beleidsmatige en planmatige borging van de archeologische 

waarden onder water blijven ook achter bij die op het land. Dit houdt in dat de wateren daar-

door niet terugkomen in archeologische beleidskaarten, het bestemmingsplan of de beheers-

verordening. Mede naar aanleiding van de uitkomst van de evaluatie archeologiewetgeving 

besloot de RCE om voor een aantal pilot-gebieden in Nederland historisch geomorfologische 

kaartensets samen te gaan stellen specifiek voor de waterbodems. Eén van deze kaartensets 

is die van de Westelijke Waddenzee. Deze kaartenset is erop gericht verschillende themati-

sche kaarten bijeen te brengen die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van archeo-

logische verwachtings- en beleidskaarten voor het beheer van het onderwater cultureel erf-

goed op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Niet alleen voor gemeenten kan de kaartenset 

dus als handvat dienen, maar ook provincies en de Rijksoverheid kunnen ieder vanuit eigen 

verantwoordelijkheid en taken gebruik maken van de kaartenset. Het ontstaan van de kaar-

tenset wordt uitgebreider beschreven in hoofdstuk 3. 

 

2. Waarom was een vervanger voor de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

(IKAW) nodig voor de waterbodems?  

De nieuwste versie van de IKAW heeft nog grote beperkingen ten aanzien van het gebruik in 

zowel wetenschappelijke als cultuurhistorische management context, zie paragraaf 3.2. Dit 

komt mede doordat de makers er vanuit zijn gegaan dat de aanwezigheid van individuele 

scheepswrakken niet te voorspellen is, maar wel de mogelijkheid dat er scheepswrakken zijn 

die de verschillende degradatieprocessen hebben doorstaan. Hiermee verschilt de IKAW van 

de waterbodems van die van de landbodems. Bij landbodems wordt namelijk geen uitspraak 

gedaan over de kwaliteit van de aanwezige waarden. Zo is het mogelijk dat in gebieden met 

een hoge trefkans de kwaliteit van de aanwezige waarden laag is. Toch is de IKAW van de 

landbodems en waterbodems geïntegreerd tot één fysieke kaart. Bij het opstellen van de 

IKAW was een aantal belangrijke thematische kaarten over de bodem van de Waddenzee 

nog niet beschikbaar, waardoor de te verwachten aanwezigheid van onderwater cultureel erf-

goed niet goed kon worden voorspeld. Eveneens ontbraken thematische kaarten die de po-

tentiele verstoringen goed in beeld brachten.  

 

In de kaartenset van de Westelijke Waddenzee zijn wel actuele bodem(gesteldheids)kaarten 

en verstoringenkaarten verwerkt. De bekende waarden, de verstoringen en de potentie op 
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het mogelijk aantreffen van vindplaatsen zijn aan de hand van de kaartenset tot in detail ver-

werkt in de archeologische verwachtingskaart voor de gemeente Vlieland, zie bijlage 8. Dit 

heeft geleid tot een veel gedetailleerder verwachtingsmodel dan mogelijk is met de IKAW. 

 

3. Welke informatie verschaft de kaartenset over de aanwezigheid van onderwater cul-

tureel erfgoed? 

In de kaartenset zijn de volgende kaartlagen beschikbaar met daarin bekende waarden en 

waarnemingen, de inhoud van deze kaartlagen is toegelicht in paragraaf 7.4:  

 Selectie van de waarnemingen op de huidige waterbodem uit Archis (Wng_waterbodem).  

 Bekende paleolithische waarnemingen uit Archis (Paleolithicum). 

 Bekende mesolithische waarnemingen uit Archis (Mesolithicum). 

 Bekende neolithische waarnemingen uit Archis (Neolithicum). 

 Bekende waarnemingen van het wrakkenregister HP39 van de Dienst der Hydrografie en 

van SonarReg92 van Rijkswaterstaat Zee en Delta (Selectie_SonarReg). 

 Gecombineerde bekende waarnemingen: het Nationaal Contact Nummer Nederland  

(Selectie_NCN). 

 Bekende waarnemingen van Rijkswaterstaat voormalige directie Friesland  

(Selectie_Wrakkenregister_RWS). 

 Bekende waarnemingen van diverse sportduikers (Selectie_Waarnemingen_Archeomare). 

 

De kaartenset bevat verder een aantal kaartlagen waarmee een verwachtingsmodel is op te 

stellen voor de Prehistorie: 

 Combinatie ligging historische kustlijnen op basis van Pleistoceen aan het begin van het 

Holoceen (Histkustlijnen). 

 Reconstructie van het pleistocene oppervlak aan het begin van het Holoceen (Plzgeul).  

 Huidige ligging top Pleistoceen (Plmgeul).  

 Verschil reconstructies Pleistoceen aan begin Holoceen en huidige ligging Pleistoceen 

(Verschil_PL_MG_ZG_cont). 

  

De bedoeling is dat er ook gevectoriseerde historische kaarten in de kaartenset worden op-

genomen. Op deze kaarten zijn bekende vaargeulen aangegeven, waardoor meer inzicht kan 

worden verkregen in het gebruik van het gebied en dus ook in de verwachtingen ten aanzien 

van het aantreffen van scheepvaartgerelateerd erfgoed. Op het moment van schrijven zijn de 

gevectoriseerde historische kaarten nog niet openbaar gemaakt, maar ze konden wel voor dit 

onderzoek worden ingezien en gebruikt.  

 

Verder is een aantal thematische kaarten opgenomen die informatie verschaffen over eventu-

ele verstoring of juist afdekking van de waterbodem, wat invloed kan hebben op de aanwe-

zigheid van onderwater cultureel erfgoed: 

 Dieptekaarten 1925-2005 (verscheidene kaartlagen zie bijlage 3). 

 Maximale verdieping 1925-2005 (Maximale_verdieping_1925_2005). 

 Maximale verzanding 1925-2005 (Maximale_verzanding_1925_2005). 

 Verschil minimum en maximumdieptewaarden 1925-2005  

(Totaaldikte_1925_2008_m4_vereenv_contour). 

 

De informatie uit deze kaarten is verwerkt in de archeologische verwachtingskaart voor de 

gemeente Vlieland, zie bijlage 8. 
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4. Hoe is het fysieke landschap van de Westelijke Waddenzee en Vlieland ontstaan en 

veranderd vanaf de Prehistorie tot nu en welke informatie verschaft deze kennis 

over de (mogelijke) aanwezigheid van onderwater cultureel erfgoed? 

Vanaf het begin van het Pleistoceen, wisselden koude perioden (glacialen of ijstijden) met 

een lage zeespiegelstand en warme perioden met een hoge zeespiegelstand (interglacialen) 

elkaar af. In de pleistocene afzettingen van keileem hebben zich in de laatste ijstijd diepe ri-

vierdalen ingesneden, die aan de basis liggen van het huidige waddengebied.  

 

Ongeveer 10.000 jaar geleden maakte de laatste IJstijd plaats voor het Holoceen, de huidige 

warmere periode. De zeespiegel steeg tijdens het Holoceen door het smelten van het landijs 

en het uitzetten van het water door de temperatuurstijging. Het gevolg van deze zeespiegel-

stijging was dat het in het Pleistoceen droogliggende deel van de Noordzee langzaam steeds 

verder onder water kwam te staan.  

 

Ten noorden van de huidige Waddeneilanden ontstonden vanaf 6000 jaar geleden enkele 

strandwallen. De Noordzee zette daar zand en klei af, dat zich ophoopte tot banken en pla-

ten. Door de stijgende zeespiegel verplaatsten de strandwallen en bijbehorende getijdebek-

kens zich met een snelheid van enkele meters per jaar naar het zuiden. De strandwallen, waar 

Vlieland deel van uitmaakte, raakten op een aantal plaatsen doorbroken met grote zeegaten, 

zoals het Vlie tussen Vlieland en Terschelling. Pas in de Middeleeuwen kwam Vlieland los van 

Texel en werd het een apart eiland. 

 

Door de landschapsgeschiedenis van de Westelijke Waddenzee en Vlieland te bestuderen, 

kon worden bepaald waar en in welke perioden bewoning mogelijk was. Binnen de gemeente 

Vlieland blijkt dat, binnen het gebied dat nu als de Waddenzee bekend staat, bewoning mo-

gelijk was vanaf het Paleolithicum tot aan de Vroege Bronstijd. In deze tijdspanne loopt het 

Noordzeebekken langzaam vol, zoals te zien op figuur 50 in paragraaf 7.3.3, waardoor uitein-

delijk het gebied na de Vroege Bronstijd geheel onder water stond. Tot aan de Middeleeu-

wen was het gebied niet geschikt voor permanente bewoning, met uitzondering van de bo-

ven de zeespiegel uitstekende strandwallen.  

 

De landschapsgeschiedenis ligt dus aan de basis van de verwachtingskaart ten aanzien van 

de Prehistorie en levert gedeeltelijke verklaring voor de ligging van de huidige vaargeulen. In 

paragraaf 5 wordt de landschapsgeschiedenis uitgebreider besproken. 

 

5. Welke informatie verschaffen de (maritiem) historische bronnen over de (mogelijke) 

aanwezigheid van onderwater cultureel erfgoed binnen de gemeente Vlieland? 

De eerste vaste bewoning vond op Vlieland pas in de 13de eeuw plaats. Op Vlieland waren 

lange tijd twee dorpen, Oost-Vlieland en West-Vlieland, tot in de 18de eeuw het dorp West-

Vlieland verdween in de zee. Van de 14de tot en met de 17de eeuw was de Vlierede, die voor 

de kust van het dorp Oost-Vlieland lag, een belangrijk knooppunt voor de scheepvaart. Uit 

deze perioden zijn dan ook scheepswrakken te verwachten in de nabijheid van deze rede. De 

mogelijke scheepstypen die in deze periode in de Waddenzee voorkwamen zijn in paragraaf 

6.3, 6.4 en 6.7 besproken. In 1666 vond er een aanval plaats op de Vlierede waarbij 150 tot 

170 schepen tot zinken werden gebracht. Van deze aanval zijn mogelijk ook nog scheepsres-

ten en lading in de omgeving van de Vlierede te verwachten. De historie van Vlieland wordt 

in hoofdstuk 6 besproken. 
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De relevante informatie over de maritieme geschiedenis van Vlieland is verwerkt in de arche-

ologische verwachtingskaart voor de gemeente Vlieland, zie bijlage 8. 

 

6. Welke vaarroutes en aanlegplaatsen waren er rond Vlieland? 

Van de 14de tot en met de 17de eeuw liep de Vliestroom recht op het dorp Oost-Vlieland aan, 

boog vrij dicht onder de kust iets naar het oosten af en stroomde dan door het Stortemelk 

naar de Noordzee. De Vliesloot was de verbinding die werd gebruikt om van het dorp Oost-

Vlieland naar het vaarwater van de Vliestroom te komen. In deze periode lag de Vlierede on-

der de kust van Oost-Vlieland op de splitsing van de Vliestroom, het Stortemelk en de Vlies-

loot. Vanaf de Vlierede vertrokken veel schepen om in het Oostzeegebied handel te drijven. 

Het Stortemelk werd de belangrijkste toegangsroute vanaf de Noordzee naar de Vlierede en 

weer terug. Kleine schepen konden vanaf de Vlierede via de Monnikensloot naar Amsterdam 

en de Zuiderzee varen. Grotere schepen (bijvoorbeeld driemasters) moesten via het Vlie naar 

Amsterdam en de Zuiderzee varen. In paragraaf 5.4 zijn deze vaarroutes beschreven en weer-

gegeven. 

 

7. Hoe zijn zandplaten en vaargeulen rond de gemeente Vlieland veranderd in de afge-

lopen eeuwen en wat had dit voor gevolg voor de vaarroutes? 

Uit de bestudering van de (gevectoiseerde) historische kaarten blijkt dat de vaarroutes, on-

danks de verplaatsing en vernauwing van de zandplaten en vaargeulen altijd nagenoeg het-

zelfde zijn gebleven. Het Stortemelk vernauwde bijvoorbeeld, maar bleef gebruikt worden als 

voornaamste vaarroute van de Noordzee naar de Vlierede. Hetzelfde kan gezegd worden 

voor het Vlie, deze vaargeul verplaatste zich voortdurend, maar bleef in gebruik als vaarroute. 

Op het belang van de Vlierede hadden de veranderingen van de zandplaten en vaargeulen 

wel veel invloed. In 1580 was de Vlierede zover naar het westen verplaatst dat zij een bijzon-

der veilige rede voor de zeescheepvaart vormde. Na 1712 zette het verplaatsingsproces in 

omgekeerde richting in en waaierde de Vliestroom en daarmee de Vlierede, weer in oostelijke 

richting uit. Tussen Oost-Vlieland en de Vlierede ontwikkelde zich een grote zandplaat, de Ri-

chel, die Vlieland van het hoofdvaarwater en van de Vlierede scheidde. In paragraaf 5.4 zijn 

de veranderingen in de ligging van zandplaten en vaargeulen beschreven en weergegeven. 

 

8. Welke resten van onderwater cultureel erfgoed zijn bekend binnen de gemeente 

Vlieland en uit welke perioden zijn deze afkomstig? 

Bij het beantwoorden van deze deelvraag is gebruik gemaakt van een aantal van de themati-

sche kaarten uit de kaartenset met daarop bekende archeologische waarden: 

 Selectie van waarnemingen op de huidige waterbodem uit Archis (Wng_waterbodem).  

 Gecombineerde bekende waarnemingen: het Nationaal Contact Nummer Nederland  

(Selectie_NCN). 

 Bekende waarnemingen van het wrakkenregister HP39 van de Dienst der Hydrografie en 

van SonarReg92 van Rijkswaterstaat Zee en Delta (Selectie_SonarReg). 

 Bekende waarnemingen van diverse sportduikers (Selectie_Waarnemingen_Archeomare). 

 Bekende waarnemingen van Rijkswaterstaat voormalige directie Friesland  

(Selectie_Wrakkenregister_RWS). 
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De thematische kaarten met daarop bekende archeologische waarden worden uitgebreid 

toegelicht in paragraaf 7.4. Uit de thematische kaarten is gebleken dat bij de bekende resten 

betreffende het onderwater cultureel erfgoed de nadruk binnen de gemeente Vlieland ligt op 

de scheepvaartgerelateerde zaken. Deze vindplaatsen en vondsten dateren uit de Late Mid-

deleeuwen tot en met de Nieuwe tijd.  

 

Naast de scheepvaartgerelateerde zaken zijn er ook enkele prehistorische vondsten bekend. 

Ze zijn gevonden door de amateurarcheoloog Idzard Vonk (zie paragraaf 7.3.1), maar echter 

nooit officieel als vondst gemeld in Archis of in een andere database gezet. Daarom zijn deze 

vondsten niet opgenomen in de thematische kaarten van de kaartenset. De prehistorische 

vondsten zijn werktuigen die gebruikt zijn door jagers-verzamelaars en zijn gedateerd vanaf 

het Jong Paleolithicum tot en met de Vroege Bronstijd. 

 

De resultaten zijn verwerkt in de archeologische verwachtingskaart, zie bijlage 8. 

 

9. Welke zones zijn binnen de gemeente Vlieland aan te wijzen waar onderwater cultu-

reel erfgoed te vinden is en wat is er te zeggen over de gaafheid van dit erfgoed? 

Met behulp van thematische kaarten uit de kaartenset is gekeken naar zones waar het Pleis-

toceen oppervlak intact, dat wil zeggen: niet verspoeld, is en waar dus mogelijk nog sporen 

van bewoning te vinden zijn uit de Prehistorie. Deze zones zijn aangegeven op figuur 48 in 

paragraaf 7.3.2, waarop is te zien dat er onderscheid is gemaakt tussen een intact Pleistoceen 

oppervlak, een mogelijk intact Pleistoceen oppervlak en een geërodeerd Pleistoceen opper-

vlak. Bij de plekken met een geërodeerd Pleistoceen oppervlak worden geen pleistocene res-

ten meer verwacht. Binnen de zones met een mogelijk intact Pleistoceen oppervlak zullen 

eventuele vindplaatsen in enige mate zijn aangetast. In het geval sprake is van een intact 

Pleistoceen oppervlak zijn de condities voor het aantreffen van onverstoorde vindplaatsen uit 

de Prehistorie het gunstigst. 

 

Met behulp van de kaartenset en de gevectoriseerde historische kaarten, is voor dit onder-

zoek gekeken waar oude vaargeulen, de Vlierede, zandplaten en andere relevante locaties 

hebben gelegen. 

 

Door alle beschikbare gevectoriseerde historische kaarten over elkaar te leggen is inzicht ver-

kregen in de ligging van oude vaargeulen. De historische kaarten zelf maken geen onderdeel 

uit van de kaartenset van de RCE, maar de gevectoriseerde historische kaarten wel (zie para-

graaf 11.9.2.1). Vaargeulen geven een indicatie waar schepen voeren en dus mogelijk ook 

waar zij zijn gezonken. Door de verplaatsing van zandplaten en vaargeulen, worden scheeps-

wrakken opnieuw afgedekt of komen deze juist weer vrij te liggen. Daardoor is op grond van 

historische kaarten met vaargeulen niet een eenduidige inschatting te maken van de poten-

tiele gaafheid van eventuele scheepswrakken. Binnen de gemeente Vlieland zijn enkele 

scheepswrakken bekend zoals bijvoorbeeld de Lutine (zie paragraaf 7.6.2) en het scheeps-

wrakje uit de 16de eeuw (zie paragraaf 7.6.5). De bekende scheepswrakken zijn echter niet vol-

doende onderzocht om daaruit algemene conclusies te kunnen trekken over de gaafheid van 

het te verwachten onderwater cultureel erfgoed. 
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Het wad dat direct ten zuiden van het dorp Oost-Vlieland is vroeger gebruikt als afvaldump-

plaats (zie paragraaf 7.5). Dit biedt inzicht in de materiële geschiedenis van Oost-Vlieland 

vanaf de stichting van het dorp in de 13de eeuw. Op ditzelfde wad ligt ook een scheepje uit 

de 16de eeuw.  

 

Het erfgoed op deze wadplaat wordt bedreigd doordat er plezierjachten aanmeren, aan pier-

steken wordt gedaan en doordat er door geïnteresseerden actief naar dit erfgoed wordt ge-

zocht. De locatie wordt daarnaast ook bedreigd door natuurlijke processen, zoals erosievor-

ming door getijdewerking van het water. Op enkele meters van het wrak ligt een diepe slijp-

geul die het water vervoert tijdens eb en vloed. Het wrakje ligt aan de buitenbocht van deze 

geul die zich recentelijk aan het verplaatsen is in de richting van de site. 

 

Op de archeologische verwachtingskaart is met behulp van de dieptekaarten uit de kaarten-

set aangegeven op welke locaties verdieping heeft plaatsgevonden (zie paragraaf 11.9.4). De 

plekken waar veel verdieping heeft plaatsgevonden zijn geërodeerd en de archeologische 

waarde is op die locaties naar beneden bijgesteld. Voor de archeologische verwachting op 

die plekken kan er namelijk van worden uitgegaan dat eventuele vindplaatsen ernstig ver-

stoord zijn. Door de verdiepingskaart te gebruiken bij het opstellen van de verwachtingskaart 

is rekening gehouden met de mogelijke aantasting van de gaafheid van het erfgoed. Voor de 

verwachtingswaarde voor de Prehistorie geldt dat deze niet naar beneden is aangepast als er 

veel verdieping heeft plaatsgevonden. Bij het opstellen van de prehistorische verwachting is 

namelijk gebruik gemaakt van het meeste recente dieptemodel uit 2005 en dus al rekening 

gehouden met de verdieping. 

 

De resultaten zijn verwerkt in de archeologische verwachtingskaart, zie bijlage 8. 

 

10. Welke zones zijn binnen de gemeente Vlieland aan te wijzen waar meer onderwater 

cultureel erfgoed uit een bepaalde periode aanwezig is dan elders? 

Door het combineren van de thematische kaart met het intacte pleistocene oppervlakte met 

de thematische kaart met de historische kustlijnen, is het mogelijk om per prehistorische pe-

riode zones aan te geven waar bewoning (niet meer) mogelijk was. Deze zones zijn aangege-

ven op figuur 50 in paragraaf 7.3.3. 

 

In de buurt van waar nu de zandplaat de Richel ligt, lag vroeger de Vlierede en daar zijn mo-

gelijk op en in de waterbodem scheepswrakken en lading te vinden (zie paragraaf 11.9.2.2). 

De Vlierede werd van de 14de tot de 17de eeuw gebruikt en uit die periode kunnen daar dan 

ook schepen worden verwacht. In 1666 zijn daar bovendien 150 tot 170 schepen tot zinken 

gebracht door de Engelsen (zie paragraaf 6.10). Uit die periode moet een concentratie van 

scheepswrakken en lading in de nabijheid van de voormalige rede aanwezig zijn. Zie ook de 

voorgaande deelvraag. 
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11. In hoeverre is de uitkomst van het onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van 

onderwater cultureel erfgoed binnen de gemeente Vlieland anders dan volgens de 

bestaande IKAW? 

De archeologische verwachtingskaart is veel gedetailleerder (en qua resolutie hoger) dan de 

IKAW (vergelijk figuur 69 en 70 in paragraaf 11.11 ). Wanneer de IKAW en de archeologische 

verwachtingskaart worden vergeleken is duidelijk te zien dat bij de IKAW geen rekening is 

gehouden met bekende waarden, verstoringen, zandplaten en potentiele vaargeulen. 

 

Op de archeologische verwachtingskaart is goed te zien dat de plekken waar bekend erfgoed 

aanwezig is, juist die locaties zijn waar zandplaten of geulen voorkomen en waar erosie heeft 

plaatsgevonden. De erosie heeft het afdekkende zand boven de wrakken op die locaties juist 

weggespoeld, waardoor de wrakken zichtbaar zijn geworden. 

 

12. In hoeverre is er een discrepantie tussen de mogelijke aanwezigheid van onderwater 

cultureel erfgoed (onbekend en voorspeld erfgoed) en de kaarten met het ‘bekende’ 

erfgoed en hoe komt dit? 

Het bekende erfgoed geeft een vertekenend beeld omdat dit voornamelijk het erfgoed is wat 

is vrij komen te liggen als gevolg van erosie, zie de voorgaande deelvraag. Vrijwel zonder uit-

zondering liggen de bekende cultuurhistorische vondsten in de Westelijke Waddenzee in de 

meest erosieve zones. In de meest stabiele zones is vrijwel niets gevonden, terwijl dit juist de 

gebieden zijn met een hoge potentie voor het aantreffen van prehistorische vindplaatsen. In 

zekere mate speelt ook de geringe onderzoeksintensiteit in dit gebied een rol. Vrijwel zonder 

uitzondering liggen de bekende cultuurhistorische vondsten in de Westelijke Waddenzee in 

de meest erosieve zones. In de meest stabiele zones is vrijwel niets gevonden, terwijl dit juist 

de gebieden zijn met een hoge potentie voor het aantreffen van prehistorische vindplaatsen.  

 

13. Welke gegevens zouden kunnen bijdragen aan een nog betere voorspelbaarheid van 

de aanwezigheid van onderwater cultureel erfgoed die nu niet zijn meegenomen? 

Het bestuderen van soortgelijke kaartensets uit het buitenland heeft helaas geen verbete-

ringspunten opgeleverd voor de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke 

Waddenzee. De buitenlandse GIS-viewers hebben niet tot doel het gemeentelijk beleid te on-

dersteunen. Zij zijn enkel gericht op het tonen van wrakken (waarden) en gaan niet in op mo-

gelijke verwachtingen (kansrijke zones). In het buitenland lijkt het zo te zijn dat de data min-

der gemakkelijk vrij beschikbaar worden gesteld aan derden. Belangstellende externe partijen 

kunnen wel via een GIS viewer data over het onderwater cultureel erfgoed bekijken, maar 

krijgen geen toegang tot de achterliggende GIS-bestanden 

 

Gegevens die wel zouden kunnen bijdragen aan betere voorspelbaarheid van de aanwezig-

heid van onderwater cultureel erfgoed en die nu niet zijn meegenomen in de kaartenset van 

de RCE zijn: 

 GeoTOP: als GeoTOP gebruikt zou worden in plaats van het Vos 2013 grid/punten-be-

stand, dan zou een veel gedetailleerder model van het pleistocene oppervlak gemaakt 

kunnen worden (micro-, meso- en macroniveau). 

 Booronderzoek: een gericht booronderzoek zou kunnen worden opgestart om gegevens 

over gebieden, waar geen of nauwelijks boorgegevens van zijn, aan te vullen (micro- en 

mesoniveau). 
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 Optical Stimulated Luminescence (OSL): met de toepassing van OSL datering zou mogelijk 

een beter inzicht kunnen worden verkregen in de chronologie binnen de holocene zand-

pakketten (micro- en mesoniveau). 

 Onderzoeksmeldingen: de onderzoeksmeldingen uit Archis zijn niet opgenomen in de 

kaartenset, maar het zou wel nuttig zijn om deze toch op te nemen (micro- en mesoni-

veau). Het is namelijk wel van belang om te weten of al eerder onderzoek heeft plaatsge-

vonden in een gebied en wat de aard en uitkomsten waren van het onderzoek. 

 

14. Welke bekende verstoringen van de waterbodem zijn er binnen de gemeente Vlie-

land aanwezig? 

Bij deelvraag 3 wordt op dit onderdeel al deels ingegaan bij het stuk over verdieping. Infor-

matie over menselijke verstoringen van de waterbodem is te vinden in hoofdstuk 8 en in de 

kaartenset beschikbaar in de vorm van de thematische kaart ‘Verstoringen_Gecombineerd’. 

Binnen de gemeente Vlieland komt een aantal concrete verstoringen van de waterbodem 

voor: 

 Dammen en strandhoofden: aanleggen van strekdammen; 

 Storten van baggerspecie; 

 Kabels en leidingen; 

 Mosselpercelen; 

 Schelpenwinning. 

 

In hoofdstuk 8 worden deze verstoringen behandeld en op figuur 62 is de locatie van deze 

verstoringen weergegeven. Op plekken waar deze verstoringen voor komen is de archeolo-

gische verwachtingswaarde naar beneden aangepast. 

 

15. Wat zijn op de zeebodem van de gemeente Vlieland de bedreigingen en de kansen 

voor behoud in situ? 

De bedreigingen op de zeebodem van de gemeente Vlieland zijn onder te verdelen in vier 

categorieën, zoals genoemd in hoofdstuk 8: 

 Biologische bedreigingen: de paalworm (alleen in zout en brak water), bacteriën en an-

dere organismen. 

 Natuurlijke erosie (mechanische bedreiging): bijvoorbeeld door sterke stroming. 

 Chemische bedreiging: bijvoorbeeld het roesten van metalen delen. 

 Bedreigingen door de mens: bijvoorbeeld baggeren, sleepnetten of illegale berging. 

 

Om deze degradatieprocessen tegen te gaan zijn de volgende maatregelen te nemen: 

 Fysieke maatregelen: bijvoorbeeld het afdekken van scheepswrakken, zie paragraaf 9.2. 

 Beleidsmaatregelen: bijvoorbeeld aanwijzing als monument, afspraken met de terreinbe-

heerder over het gebruik van de locatie, het invoeren van een vis-, vaar- of ankerverbod 

en de bijbehorende handhaving, zie paragraaf 9.3. 
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16. Wat is op dit moment het archeologiebeleid van de gemeente Vlieland met betrek-

king tot het onderwater cultureel erfgoed? 

De gemeente Vlieland heeft op dit moment geen archeologiebeleid voor wat betreft het on-

derwater cultureel erfgoed (zie hoofdstuk 10). Wel wordt in samenwerking met twaalf andere 

gemeenten een beheersverordening gemaakt met daarin enkele regels die van toepassing 

zijn op het onderwater cultureel erfgoed. Bij de beheersverordening wordt ook een zeebo-

demdieptekaart geleverd. Op deze kaart staat aangegeven tot op welke diepte recente afzet-

tingspakketten kunnen worden verwacht. Deze recente pakketten zijn in de beheersverorde-

ning vrijgegeven. In de bovenste vrijgegeven laag kunnen toch zeer interessante wrakken 

aanwezig zijn, zoals schepen en vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Bovendien kan het 

zo zijn dat, als er werkzaamheden plaatsvinden in de bovenste vrijgegeven laag, dat dit ook 

een invloed heeft op de laag daaronder en er is een kans op zetting/compressie door een 

mogelijke afdekking. Bij zetting wordt de grond samengedrukt door het extra aangebrachte 

gewicht. Door zetting kunnen bodemlagen vervormen en artefacten of andere resten in de 

bodem beschadigen. De beheersverordening houdt met bovenstaande geen rekening en 

geeft bovendien niet aan waar wel onderwater cultureel erfgoed te verwachten is. 

 

17. In hoeverre is het mogelijk om aan de hand van de Historisch Geo-Morfologische 

Kaartenset een helder archeologiebeleid op te stellen voor het beheren van onder-

water cultureel erfgoed? 

De kaartenset bestaat uit een aantal thematisch opgezette GIS-kaarten. De gegevens in de 

kaartenset blijken op grond van voorliggende scriptie een zeer goede informatiebron bij het 

opstellen van een archeologische verwachtingskaart. Het opstellen van beleid is echter een 

aangelegenheid die bij wet aan de gemeenten is toegekend. Daarbij wordt aan de gemeen-

ten de ruimte geboden voor een eigen afweging tussen de archeologische en maatschappe-

lijke belangen. Om deze reden is er in deze scriptie geen beleidskaart, maar een maatrege-

lenkaart opgesteld voor de gemeente Vlieland. Voor de verschillende archeologische waar-

den en verwachtingen is gezocht naar passende maatregelen gericht op het behoud van het 

erfgoed en aansluitend op de KNA. 

 

De gemeente zal zelf een archeologiebeleid moeten formuleren. De kaartenset helpt om de 

bekende en te verwachten waarden inzichtelijk te maken, wat weer als basis kan dienen voor 

het besluitvormingsproces omtrent het te volgen beleid. Voor landbodems zijn dergelijke be-

leidskaarten al volop gemaakt. Wat nu nog onderzocht moet worden is het uitwerken van be-

leidskaarten voor de watergebieden. In paragraaf 13.3 zijn aanbevelingen opgenomen voor 

het archeologiebeleid van de gemeente Vlieland.  
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12.3 Conclusie 

De hoofdvraag was: 

In hoeverre kan de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset informatie verschaffen 

over het (mogelijke) onderwater cultureel erfgoed binnen de gemeente Vlieland en wat 

zegt dit over de bruikbaarheid van deze kaartenset? 

 

Tijdens dit onderzoek is gekeken naar de methodieken die gebruikt zijn bij het opstellen van 

andere archeologische verwachtingskaarten, zoals die van Texel en voor het project Maas-

vlakte 2. De auteurs van de Texelse waardenkaart hadden er voor gekozen om de IKAW te 

gebruiken in verband met de complexiteit van het opstellen van een maritiem-archeologisch 

verwachtingsmodel en het ontbreken van bruikbare basiskaarten. Zij gaven al aan dat voor 

het opstellen van een maritiem-archeologisch verwachtingsmodel het noodzakelijk is om de 

historisch-geografische en de geologische ontwikkeling van de Waddenzee, inclusief de ver-

anderingen in de ligging van stroomgeulen, gedetailleerd in beeld te brengen. Hiermee zou 

volgens hen een beter inzicht kunnen worden verkregen in waar voormalige lagerwallijnen en 

redes lagen. Daaruit kan worden opgemaakt waar de kans op scheepswrakken groter is en 

wat de kansen en bedreigingen voor behoud zijn (degradatie).  

 

De Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee vult feitelijk pre-

cies die kennislacune in die de auteurs van de Texelse kaarten hadden benoemd. Met deze 

nieuwe kaartenset is anno 2015 wel een complex maritiem-archeologisch verwachtingsmodel 

op te stellen.  

 

Op grond van de gerealiseerde archeologische verwachtingskaart voor Vlieland kan de con-

clusie getrokken worden dat de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke 

Waddenzee zeer geschikt is voor het opstellen van verwachtings- en beleidskaarten. De be-

schikbare basiskaarten op het gebied van de archeologie, historische geografie en geologie 

bevatten de juiste informatie om een archeologisch verwachtingsmodel te kunnen opstellen. 

Door de in de kaartenset aanwezige geologische en geomorfologische basiskaarten, de gedi-

gitaliseerde/geïnterpreteerde historische kaarten en de kaartlagen met bekende waarden te 

combineren in een GIS, kunnen uitspraken gedaan worden over de mogelijkheid van voorko-

men, conditie, toegankelijkheid en bedreiging van het onderwater cultureel erfgoed. Door 

daarnaast een archeologisch bureauonderzoek uit te voeren en er lokale data aan toe te voe-

gen ontstaat een zeer gedetailleerd beeld van het aanwezige en mogelijk aanwezige onder-

water cultureel erfgoed.  
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12.4 Discussie 

 

12.4.1 Bureauonderzoek 

Voor de scriptie is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd volgens de richtlijnen van 

de KNA Waterbodems versie 3.2 (protocol 4102). Dit archeologisch bureauonderzoek be-

stond uit een studie naar de geologische, geomorfologische, bodemkundige en historisch-

geografische ontwikkeling en naar de bekende archeologische waarden van de gemeente 

Vlieland. Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het komen tot een gespecifi-

ceerde archeologische verwachting, die nodig was voor het opstellen van de archeologische 

verwachtingskaart. Volgens de KNA moet er voor een archeologisch bureauonderzoek onder 

andere een bodemkaart en een geomorfologische kaart worden geraadpleegd. Voor water-

bodems was op deze kaarten echter geen informatie te vinden en zijn deze als informatie-

bron niet bruikbaar. 

 

Een groot deel van het archeologisch bureauonderzoek bestond uit een literatuuronderzoek. 

Voordat het onderzoek begon, is al onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van enkele 

te gebruiken bronnen. Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen, heeft ook tijdens 

het onderzoek regelmatig een bronnencontrole plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek is ge-

probeerd om zo recent mogelijke bronnen te gebruiken. Dit was voor sommige onderwerpen 

helaas niet altijd mogelijk. Met name voor het historisch onderzoek is een aantal oudere 

bronnen gebruikt uit bijvoorbeeld 1971, 1977 en 1984. De geraadpleegde archeologische, 

historische en landschappelijke artikelen, boeken en rapporten zijn bijna allemaal geschreven 

door specialisten in hun vakgebied. Een aantal van de geraadpleegde historische bronnen is 

echter geschreven door amateur-historici, zoals de boeken van Houter en Pronker. Voor die 

bronnen is gebruik gemaakt van archiefmateriaal, waardoor de informatie wel enigszins be-

trouwbaar is. Wel zouden bronnen uit het archief fout kunnen worden geïnterpreteerd. Bij de 

bronnen geschreven door amateur-historici, is daarom extra gelet op eventuele fouten en is 

geprobeerd om de gepresenteerde feiten te vergelijken met andere bronnen. Dit was moei-

lijk, omdat veel van de bronnen over Vlieland zijn geschreven door amateur-historici. Door de 

verschillende bronnen van de amateur-historici te vergelijken was het toch mogelijk om de 

betrouwbaarheid van de bronnen te verifiëren en de kwaliteit van de informatie in deze scrip-

tie te waarborgen. Het vinden van recente literatuur over archeologie en over verwachtings-

kaarten was een stuk makkelijker. 

 

12.4.2 GIS en archeologische verwachtingskaarten 

Bij het opstellen van een verwachtingskaart wordt door middel van een verwachtingsmodel 

geprobeerd inzicht te krijgen in het gedrag van mensen in het verleden, met name in relatie 

tot het landschap. Het landschap heeft namelijk altijd een belangrijke rol gespeeld in de 

keuze voor de nederzettingslocatie. Daarnaast levert dit, specifiek voor het onderzoek naar 

potentiële locaties van onderwater cultureel erfgoed, ook kennis op over oude (vaar)geulen, 

zandplaten en redes. Aanvullend kan uit historische bronnen, zowel kaarten als literatuur, in-

formatie worden verkregen over mogelijke vaarroutes, havens, redes en afvaldumpplaatsen. 

Door de bekende vindplaatsen in dit model te plaatsen, ontstaat een mogelijkheid het model 

empirisch te toetsen: liggen de bekende waarden ook daadwerkelijk op die plekken die uit 

het model als hoog potentieel naar voren komen?  
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Daarbij dient wel in het achterhoofd te worden gehouden dat het slechts om een model gaat. 

Zo is het altijd mogelijk dat er op plekken waar schepen overwegend niet gevaren hebben 

(bijvoorbeeld vanwege extreme ondiepten) toch scheepswrakken voorkomen. Eveneens heeft 

het landschappelijke model voor de Prehistorie de beperking dat het nog enigszins grofma-

zig is en kan een prehistorische vindplaats onverwachts opduiken in een zone met een lage 

verwachting. Het tegenovergestelde is ook waar: hoe groot de archeologische verwachting 

ook is, er is altijd een gerede kans dat er op één specifieke locatie niets wordt aangetroffen. 

 

Binnen de archeologische vakwereld is de kwaliteit en betrouwbaarheid van archeologische 

verwachtingskaarten een blijvend onderwerp van discussie. Zowel in de commerciële als de 

wetenschappelijke branche zijn er archeologen die niet overtuigd zijn van de betrouwbaar-

heid van de Nederlandse archeologische verwachtingskaarten. Zij stellen dat het gedrag van 

mensen niet alleen door de omgeving wordt bepaald. Mensen maakten in het verleden niet 

altijd voor ons logische keuzes; die keuzes kunnen afhankelijk zijn van veel factoren, waaron-

der bijvoorbeeld cultuur en geloof. Aan de andere kant zijn mensen altijd wel enigszins beïn-

vloed door zaken als het klimaat, de vruchtbaarheid van de grond en de afstand tot water.  

 

De Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee bestaat uit zowel 

objectieve (of zo objectief mogelijk) gevisualiseerde databronnen als uit geïnterpreteerde en 

dus subjectief opgebouwde kaarten. Het visualiseren van historische kaarten in een GIS door 

deze te vectoriseren en in de juist projectie te zetten bevat bijvoorbeeld veel interpretatie. 

Feitelijk zitten hier verschillende schakels van subjectiviteit en onnauwkeurigheid in: namelijk 

in het verleden heeft de opmeting van de dieptes plaatsgevonden met andere technieken 

dan wij nu zouden hanteren; de locatie van de dieptemeting is ‘handmatig’ bepaald; het mo-

ment van opmeten van de dieptes (hoogtij of laagtij) kan variëren; het uitwerken van de me-

tingen naar een (papieren) kaart; het omzetten van de kaart naar een sjabloon om de kaart 

drukklaar te maken; het inscannen van deze kaarten anno 2014 (waarbij het papier van de 

kaart aan rek en krimp onderhevig kan zijn geweest), het interpreteren en vectoriseren van de 

relevante lijnen uit de papieren kaart; het projecteren in het huidige coördinatenstelsel. Ie-

dere stap vergt interpretatie en het maken van keuzes. 

  

De kwaliteit van de data die aanwezig zijn in de kaartenset is ook verschillend. Als voorbeeld 

hebben alle aanwezige databases met bekende waarden beperkingen. De Dienst der Hydro-

grafie kijkt naar obstakels en naar eventuele bedreigingen voor de scheepvaart. Zij zijn wel 

geïnteresseerd in waar iets ligt (de posities zijn zeer nauwkeurig), maar niet altijd in wat er 

daadwerkelijk ligt. Voor de Hydrografische Dienst is de cultuurhistorische waarde dus van on-

derschikt belang. Hetzelfde geldt voor de SonarReg92 database van Rijkswaterstaat. Voor de 

vele, vaak regionale, databases van amateurarcheologen en andere geïnteresseerden in de 

maritieme geschiedenis geldt dat deze vaak zijn opgebouwd uit gegevens die door verschil-

lende organisaties en door individuen verzameld zijn. De kwaliteit van de gegevens, zowel de 

locatie als de identificatie, in de databases is dus zeer wisselend en de herkomst is soms niet 

meer te traceren. Doordat de gegevens vaak op één hoop zijn gegooid, is niet altijd duidelijk 

hoeveel waarde aan individuele gegevens toegekend kan worden. Door middel van de meta-

data kunnen de verschillende databases wel worden onderscheiden. De gegevens uit deze 

databases zijn toch een nuttige toevoeging, in die zin dat zij een indicatie geven van de mo-

gelijkheid om cultureel erfgoed aan te treffen op en in de zeebodem. Deze gegevens dienen 

wel met enige terughoudendheid te worden gebruikt. 
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Bij het gebruik van de kaartenset en het opstellen van een archeologische verwachtingskaart, 

moet ook rekening worden gehouden met de mate van subjectiviteit: inzicht over wat er in 

het verleden is gebeurd, kan alleen tot stand komen door een combinatie van meetbare ge-

gevens, de persoonlijke kennis over een bepaald gebied en/of bepaalde periode en de logi-

sche redenatie van de opsteller van de verwachtingskaart. Een verwachtingskaart is dus geen 

automatische uitkomst van een GIS bewerking, maar in hoge mate het resultaat van expert 

judgement. 

 

Desondanks al de hier voorgenoemde beperkingen is het voorspellen van de mogelijke aan-

wezigheid van onderwater cultureel erfgoed juist belangrijk, omdat met de huidige (kostbare) 

onderzoekstechnieken geen volledige zekerheid gegeven kan worden over het wel of niet 

aantreffen van onderwater cultureel erfgoed. Een archeologische verwachtingskaart is een 

belangrijk hulpmiddel om cultureel erfgoed vroegtijdig in beeld te brengen binnen het AMZ-

proces en de ruimtelijke ordening. Wanneer de archeologie tijdig in beeld is bij beleidsma-

kers en ontwikkelaars, wordt de kans op behoud in situ aanzienlijk vergroot, of kan tijdig naar 

passende alternatieven worden gezocht. Een archeologische verwachtingskaart geeft dus 

richting aan de inhoudelijke, beleidsmatige en financiële keuzes die gemaakt moeten wor-

den. Kosten technisch is een verwachtingskaart bovendien zeer gunstig en helpt de beschik-

bare middelen efficiënter in te zetten. In de toekomst zullen de verwachtingskaarten met de 

verbetering van de onderzoekstechnieken alleen maar betrouwbaarder en gedetailleerder 

worden. 

 

De Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee is zeer geschikt 

voor het opstellen van verwachtings- en beleidskaarten. Niet alleen voor gemeenten kan de 

kaartenset als handvat dienen (microniveau), maar ook provincies en de Rijksoverheid kunnen 

ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid en taken gebruik maken van de kaartenset (meso- en 

macroniveau). De nauwkeurigheid van de dataset vormt wel een beperking: enkele digitale 

basiskaarten uit de dataset zijn gegenereerd (gedigitaliseerd) uit oude papieren kaarten.  

 

Uit de kaartenset moeten nog wat fouten worden gehaald en een aantal verbeteringen is nog 

mogelijk met betrekking tot de detaillering. Zo is de datadichtheid erg variabel, met soms wel 

10 kilometer tussen twee boringen en als GeoTOP gebruikt zou worden in plaats van het Vos 

2013 grid/punten-bestand, dan zou een veel gedetailleerder model van het pleistocene op-

pervlak gemaakt kunnen worden. Het voordeel van de huidige kaartenset is wel dat er ge-

makkelijk nieuwe data kunnen worden toegevoegd, waardoor het mogelijk is de kaartenset 

steeds verder te verfijnen en te actualiseren. Door nieuwe (lokale) geomorfologische, archeo-

logische of geologische data aan de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Weste-

lijke Waddenzee toe te voegen, is het ook mogelijk om uiteindelijk steeds gedetailleerdere 

archeologische verwachtingskaarten op te stellen. 

 

Voor dit onderzoek is een methodiek ontwikkeld die kan worden gebruikt bij het opstellen 

van een archeologische verwachtingskaart voor de waterbodems, aangezien die nog niet be-

stond. Deze methodiek is besproken met specialisten van de RCE om zo de kwaliteit van deze 

methodiek te waarborgen. De opgestelde archeologische verwachtingskaart voor Vlieland 

kunnen nog op een aantal punten worden voorzien van meer detail door de methodiek te 

verbeteren. Vanwege de beperkte tijd voor het onderzoek is er voor gekozen om dit nu niet 

te doen.   



  Conclusie en discussie 

 

161 

De opgestelde methodiek en de archeologische verwachtingskaart voor Vlieland zou nog op 

de volgende punten kunnen worden verbeterd: 

 De vaargeulen die zijn aangegeven op de gevectoriseerde historische kaarten hebben nu 

een hoge archeologische waarde gekregen. Door te onderzoeken waar voormalige lager-

wallijnen lagen kan een beter inzicht worden verkregen waar binnen de vaargeulen een 

hogere kans is op het aantreffen van scheepswrakken.  

 Op de verwachtingskaart zijn nu geen vliegtuigwrakken aangegeven, omdat die informa-

tie niet openbaar beschikbaar is. Door een zonering aan te brengen waar binnen het aan-

tal vliegtuigwrakken wordt aangegeven zou deze informatie kunnen worden toegevoegd 

aan de archeologische verwachtingskaart. 

 De exacte locatie van de Vlierede van de 14de tot en met de 17de eeuw is onbekend en 

daarom is nu een buffer aangehouden van twee kilometer. Misschien is er archiefmateri-

aal of ander historisch kaartmateriaal dat nu niet is geraadpleegd, waaruit een exactere 

locatie kan worden bepaald. 

 

12.4.3 Micro-, meso- en macroniveau 

Op microniveau, of lokaal niveau in dit geval, is onderzocht welke informatie de kaartenset 

verschaft over specifieke vondstlocaties en (mogelijk) waardevolle zones binnen de gemeente 

Vlieland. Deze informatie is vervolgens verwerkt in de verwachtings- en beleidskaart die op-

gesteld zijn. Hierdoor is op de archeologische verwachtingskaart in één oogopslag te zien 

waar de bekende archeologische onderwater vindplaatsen zijn en waar locaties zijn waar een 

kans is om onderwater cultureel erfgoed aan te treffen binnen de gemeente Vlieland.  

 

Door deze verwachtingskaart op te stellen is de bruikbaarheid van de kaartenset getest en 

ook is er gelijk gewerkt aan de probleemstelling op mesoniveau. Op mesoniveau, of regio-

naal en provinciaal niveau in dit geval, is onderzocht hoe bruikbaar de kaartenset daadwerke-

lijk is en wat er nog verbeterd en verfijnd zou kunnen worden, om soortgelijke (toekomstige) 

kaartensets bruikbaar(der) te maken voor alle gemeenten in Nederland. Daarbij is ook geke-

ken welke informatie eventueel nog aan de kaartenset kan worden toegevoegd om deze be-

ter geschikt te maken voor het opstellen van een gemeentelijke archeologische verwach-

tings- en beleidskaart. Deze verbeteringen zijn opgenomen in paragraaf 13.2. 

 

Op macroniveau, of nationaal en internationaal niveau in dit geval, zijn in het buitenland ge-

maakte kaartensets vergeleken met de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Wes-

telijke Waddenzee. Al snel bleek dat het eigenlijk niet mogelijk was om vergelijkbare kaarten-

sets te vinden, want Nederland loopt op dit gebied ver voor op andere landen. Veel landen 

zijn bovendien minder ver in het algemeen beschikbaar stellen van hun data en er zijn vaak 

alleen GIS viewers en databases beschikbaar in plaats van kaartensets met GIS-bestanden. 

Het bestuderen van de viewers heeft helaas dan ook geen inhoudelijke verbetersuggesties 

opgeleverd voor de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee. 

De buitenlandse GIS viewers zijn niet vergelijkbaar met het daadwerkelijk beschikbaar stellen 

van de verschillende kaartlagen en data. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat Neder-

land één van de weinige landen is die gebruik maakt van archeologische verwachtings- en 

beleidskaarten. Dat kan uiteraard ook een verklaring zijn waarom geen archeologische ver-

wachtingskaarten of kaartensets zijn gevonden. Het Maritiem Programma van de RCE, en dus 

Nederland, lijkt met het beschikbaar stellen van de kaartensets dan ook voor te lopen ten op-

zichte van het buitenland. 
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13 Aanbevelingen 
 

13.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan alle aanbevelingen die zijn opgesteld naar aanleiding van dit onder-

zoek. De aanbevelingen zijn gesplitst in aanbevelingen voor het Maritiem Programma  

(micro-, meso- en macroniveau) en aanbevelingen voor de gemeente Vlieland (micro- en me-

soniveau).  

 

13.2 Aanbevelingen voor het Maritiem Programma 

In deze paragraaf worden enkele aanbevelingen gedaan voor het Maritiem Programma van 

de RCE. De aanbevelingen betreffen voornamelijk de kaartenset. Een aantal van de aanbeve-

lingen is alleen van belang voor Vlieland en dus op microniveau en een aantal aanbevelingen 

heeft betrekking op alle gemeenten rondom de Westelijke Waddenzee en dus op mesoni-

veau. Indien er ook voor andere gebieden een kaartenset zou worden gemaakt, is een aantal 

aanbevelingen ook van belang voor gemeenten in heel Nederland en dus op macroniveau. 

Per aanbeveling staat het niveau aangegeven: micro-, meso- of macroniveau. 

 

13.2.1 Aandacht voor de kaartenset 

De belangrijkste aanbeveling is dat de RCE de kaartenset onder de aandacht brengt van alle 

Waddengemeenten en hen daarbij wijst op de goede bruikbaarheid bij het opstellen of verfij-

nen van archeologische verwachtingskaarten voor het onderwater cultureel erfgoed (micro- 

en mesoniveau). Indien er een nieuwe versie beschikbaar is van de kaartenset, dan verdient 

het de aanbeveling dat de gemeenten rondom de Westelijke Waddenzee daar van op de 

hoogte worden gebracht. 

 

13.2.2 De kaartenset verfijnen 

Als het Maritiem Programma een volgende versie van de Historische Geo-Morfologische 

Kaartenset van de Westelijke Waddenzee uitbrengt, wordt het aanbevolen om te proberen de 

kaartenset te verfijnen. In deze paragraaf worden verbeteringen besproken die al werden ge-

noemd in het rapport behorende bij de kaartenset, maar voor de volledigheid zijn deze hier 

toch opgenomen en aangevuld. Zie paragraaf 3.6 voor een uitgebreidere beschrijving van de 

hieronder genoemde verfijningen. Sommige van deze verbeteringen gelden alleen voor de 

kaartenset van de Westelijke Waddenzee (micro- en mesoniveau), terwijl andere ook voor de 

kaartenset van het Markermeer-IJmeer (mesoniveau) en voor eventuele toekomstige kaarten-

sets gelden (macroniveau). Per hier onder besproken onderwerp is het desbetreffende niveau 

aangegeven: 

 GeoTOP: als GeoTOP gebruikt zou worden in plaats van het Vos 2013 grid/punten-be-

stand, dan zou een veel gedetailleerder model van het pleistocene oppervlak gemaakt 

kunnen worden. De 2 meter trap wordt dan uitgesloten en ook de fouten op één van de 

twee inputmodellen hebben dan geen invloed meer (micro-, meso- en macroniveau).   

 Boringen uit het RIJP-archief: dit archief met 5000 boorbeschrijvingen is recentelijk ge-

vonden en wordt op het moment van schrijven gevalideerd en toegevoegd aan DINO. Als 

deze boringen worden toegevoegd aan de kaartenset van de Westelijke Waddenzee zal 

het probleem van de beperkte datadichtheid gedeeltelijk zijn opgelost (micro- en meso-

niveau). 
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 In hoger detail lokale brongegevens toevoegen: een gericht booronderzoek zou kunnen 

worden opgestart om gegevens over gebieden, waar geen of nauwelijks boorgegevens 

van zijn, aan te vullen (micro- en mesoniveau).  

 Met de toepassing van Optical Stimulated Luminescence datering zou mogelijk een goed 

inzicht kunnen worden verkregen in de dateringen van de verschillende lagen binnen het 

holocene zandpakket (micro-, meso- en macroniveau). 

 Onderzoeksmeldingen toevoegen: de onderzoeksmeldingen uit Archis, in tegenstelling 

tot de Archis waarnemingen, zijn niet opgenomen in de kaartenset, maar het zou wel nut-

tig zijn om deze wel op te nemen. Het is namelijk wel van belang om te weten of al eer-

der onderzoek heeft plaatsgevonden in een gebied en wat de aard en uitkomsten waren 

van het onderzoek (micro-, meso- en macroniveau). 

 

13.2.3 Regelmatig actualiseren van de kaartenset(s) 

Door de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee met enige 

regelmaat te actualiseren, is het mogelijk om uiteindelijk een meer gedetailleerdere archeolo-

gische verwachtingskaart te maken (micro- en mesoniveau). Dit kan door nieuwe geomorfo-

logische, archeologische of geologische data aan de kaartenset toe te voegen. Op dit mo-

ment worden bijvoorbeeld verschillende onderzoeken uitgewerkt die het gebruik van land en 

water in de Prehistorie, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen in Nederland als onderwerp 

hebben. Deze onderzoeken zullen nieuwe inzichten bieden die leiden tot een beter begrip 

van het geo(morfo)logische en door de mens gebruikte landschap.  

 

De gegevens uit Archis en NCN die verwerkt zijn in de kaartenset zijn verouderd. De aanwe-

zige data van Archis en van het NCN dateren van december 2013. Daardoor is bijvoorbeeld 

een scheepswrakje dat werd gevonden in juni 2014 nog niet toegevoegd aan de kaartenset. 

Van de database van het Nationaal Contact Nummer komt om de drie maanden een nieuwe 

versie beschikbaar.308 Daarom wordt aanbevolen de kaartenset(s) regelmatig met de actuele 

gegevens uit Archis en de NCN database te updaten. Dit is belangrijk voor de gemeenten 

binnen de Westelijke Waddenzee (micro- en mesoniveau), maar verdient ook de aanbeveling 

voor de kaartenset van het Markermeer-IJmeer (mesoniveau) en (eventuele) toekomstige 

kaartensets (macroniveau) elders.  

 

13.2.4 Fouten in de kaartenset 

De kaartlagen ‘Selectie_SonarReg_RD_point’ en ‘Selectie_NCN_RD_point’ bevatten precies de-

zelfde gegevens. Het lijkt erop dat ‘Selectie_NCN_RD_point’ twee keer in de kaartenset aan-

wezig is en dat ‘Selectie_SonarReg_RD_point’ niet aanwezig is. Hierdoor missen de Sonar-

Reg92 data van Rijkswaterstaat Zee en Delta in de kaartenset (micro- en mesoniveau).  

 

Bij de kaartlaag ‘Selectie_Wrakkenregister_RWS_RD_point’ heeft het veld ‘Gegevens’ een 

maximum veldlengte van 254 karakters. Door deze beperking is bij sommige schepen een 

deel van de beschrijving weggevallen. Daarmee is belangrijke informatie niet volledig be-

schikbaar in de Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee (mi-

cro- en mesoniveau). 

 

  

                                                 
308 Manders/van den Brenk/Kosian 2014, 49-50. 



  Aanbevelingen 

 

164 

In het rapport behorende bij de kaartenset van de Westelijke Waddenzee, wordt gesproken 

over een kaartlaag ‘ARCHIS_nat’. Deze kaartlaag zou alle bekende waarnemingen uit Archis 

moeten bevatten, maar deze kaartlaag is niet opgenomen in de huidige versie van de kaar-

tenset. 

 

13.2.5 Toevoegen metadata 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de metadata niet volledig zijn. Bij de kaartlagen van 

Archis en het NCN is bijvoorbeeld niet vermeld wat de download/actualiseringsdatum is van 

de gegevens die zijn verwerkt in de kaartenset. Deze datum staat wel in het rapport vermeld, 

namelijk december 2013. Bij veel bestanden is bovendien het gebruikte grid, oftewel de af-

meting van de gridcellen in de thematische kaarten, niet aangegeven. Dit is van belang om-

dat theoretisch gezien de maximale nauwkeurigheid van een kaart bepaald wordt door de 

meest onnauwkeurige kaartlaag die gebruikt is. De metadata moeten een zelfstandig bestand 

zijn. Daarom is het van belang dat de metadata zo compleet mogelijk zijn en dat deze waar 

nodig aangevuld worden (micro-, meso- en macroniveau). 

 

13.2.6 Toevoegen gevectoriseerde historische kaarten 

In het rapport ‘De gelaagde geschiedenis van de Westelijke Waddenzee’, behorende bij de 

kaartenset, wordt op verschillende plaatsen gesproken over historische kaarten, bijvoorbeeld 

op pagina 20 tot en met 23. Deze historische kaarten waren echter op het moment van schrij-

ven niet aanwezig in de kaartenset. De gevectoriseerde historische kaarten worden op termijn 

wel aan de kaartenset toegevoegd. Voor dit onderzoek was het wel mogelijk alvast gebruik te 

maken van de (gevectoriseerde) historische kaarten, wat duidelijk maakte dat het ontbreken 

van de historische kaarten op dit moment een groot gemis is voor gebruikers van de kaarten-

set. Deze kaarten zijn namelijk erg handig bij het vaststellen van vaarroutes en daardoor dus 

ook absoluut noodzakelijk bij het opstellen van een archeologische verwachtingskaart voor 

een waterbodem (micro- en mesoniveau).  

 

13.2.7 Zonering vliegtuigwrakken 

Van het Ministerie van Defensie mag de locatie van de vliegtuigwrakken niet openbaar wor-

den gemaakt. Alhoewel deze informatie dus wel beschikbaar is, mocht deze niet worden ge-

publiceerd in de kaartenset(s). Tijdens het symposium ‘Erfgoed Binnenboord’ kwam mevrouw 

Ellen Rozema, Adviseur Bodem, Archeologie en Fysieke Veiligheid bij de gemeente Lelystad, 

met de suggestie om van de vliegtuigwrakken niet de precieze locatie weer te geven, maar 

om per zone het aantal vliegtuigwrakken aan te geven. Het gebied kan bijvoorbeeld worden 

voorzien van een grid waarbij per kilometervak is aangegeven of er vliegtuigwrakken aanwe-

zig zijn en hoeveel vliegtuigwrakken zich in dat gebied bevinden. Daarbij kan dan een verwij-

zing worden gegeven naar het Ministerie van Defensie, waar de gebruiker dan meer informa-

tie kan inwinnen waaronder over de exacte locatie van het vliegtuigwrak. Hierdoor zou bij het 

maken van een verwachtings- en beleidskaart toch rekening kunnen worden gehouden met 

aanwezige vliegtuigwrakken (micro-, meso- en macroniveau). 
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13.2.8 Legenda bij de bestanden in de kaartenset 

Aan de bestanden in de kaartenset zijn geen lay-out bestanden (.lyr voor ArcGIS of .wor voor 

MapInfo) verbonden. Het scheelt erg veel tijd wanneer een bestaande lay-out kan worden 

overgenomen. Wanneer de bijbehorende digitale legenda ook is meegeleverd is het dan in 

één oogopslag duidelijk wat voor gelaagde gegevens er aanwezig zijn in de kaartenset  

(micro-, meso- en macroniveau). 

 

13.2.9 Link naar ‘missende’ kaartlagen 

De kaartenset bestaat uit gegevens die zeer nuttig zijn voor het opstellen van een archeolo-

gische verwachtings- en beleidskaart en waar soms moeilijk aan te komen is, maar bevat nog 

niet alle kaartlagen die nodig zijn. Wat mist is bijvoorbeeld een geomorfologische, geolo-

gische (bodemkaart) en topografische kaartlaag en kaartlagen met de gemeente-, provinciale 

en landelijke grenzen. Deze laatstgenoemde kaarten zijn voor iedereen beschikbaar, maar 

soms moeilijk te vinden. Tijdens het opstellen van de archeologische verwachtingskaart voor 

Vlieland moest veel tijd worden gestoken in het vinden van een aantal kaarten, zoals de 

TOP25raster en de gemeentegrenzen.  

 

Als links naar de benodigde kaarten worden toegevoegd op de website ‘Archeologie in Ne-

derland’ of in een bijgevoegd tekstdocument, zijn deze kaarten voor de gebruikers van de 

kaartenset sneller te vinden zijn (micro-, meso- en macroniveau). 

 

13.2.10 De viewer 

Voor de nog te ontwikkelen viewer zijn enkele ideeën opgedaan door buitenlandse GIS vie-

wers te bestuderen (macroniveau). De Australian National Shipwrecks Database laat zien hoe 

per wrak informatie duidelijk en overzichtelijk kan worden weergegeven en ook de uitge-

breide zoekfunctie is een goed voorbeeld. Als de viewer voor de kaartenset ontwikkeld is, kan 

deze gebruikt worden om verschillende partijen bewust te maken van het onderwater cultu-

reel erfgoed binnen de Westelijke Waddenzee om zo het draagvlak te vergroten (micro- en 

mesoniveau). Dit is ook het doel van de behandelde buitenlandse viewers. Het zou daarnaast 

mooi zijn als de nog te ontwikkelen viewer niet alleen bekende waarden laat zien, zoals som-

mige van de onderzochte buitenlandse GIS viewers, maar bijvoorbeeld ook historische kaar-

ten beschikbaar stelt en de verplaatsing van de kustlijn, zandplaten en vaargeulen laat zien. 

Op die manier zou de viewer net als MACHU GIS een op zichzelf staande tool worden en niet 

slechts een viewer met de bekende waarden.  

 

13.2.11 Wettelijke bescherming 

Ten oosten van Texel, in het gebied van de rede van Texel, is een cluster van scheepswrakken 

aangewezen als wettelijk beschermd archeologische rijksmonument. Het terrein waar vroeger 

de Vlierede lag zou mogelijk ook als beschermd monument kunnen worden aangewezen, 

aangezien daar een zeer grote hoeveelheid scheepswrakken moet liggen. Dit gebied kan als  

rijksmonument beschermd worden of als een gemeentelijk monument. De exacte locatie van 

de Vlierede moet dan wel eerst worden bepaald. Andere (scheeps)vindplaatsen zouden ook 

in aanmerking kunnen komen voor wettelijke bescherming (microniveau). 
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13.2.12 Voorlichting geven en melding gemakkelijker maken 

Zoals in deze scriptie al vaker is vermeld, kan het bekende onderwater cultureel erfgoed een 

indicatie geven over de mogelijke aanwezigheid van ander cultureel erfgoed. Tot en met de 

Late Middeleeuwen is de bekende voorraad in het westelijk Waddenzeegebied zeer klein. Dit 

betekent echter niet dat er in de afgelopen jaren niets is gevonden. 

  

Objecten van voor de Late Middeleeuwen liggen bijvoorbeeld vaak op grotere diepte en ko-

men dan alleen bij bagger- of zand- en grindwinningsprojecten naar boven (zonder context). 

Door voorlichting te geven aan de uitvoerders en het melden van deze vondsten eenvoudi-

ger te maken, is het misschien mogelijk om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van pre-

historische vondsten en losse elementen van (laat) middeleeuwse scheepjes. In het kader van 

het Maritiem Programma is in 2013 hiervoor een folder uitgegeven getiteld ‘Herkennen van 

archeologische vondsten uit waterbodems’. Het verspreiden van deze folder en het geven 

van presentaties aan uitvoerders kan mogelijk leiden tot meer meldingen (micro- en mesoni-

veau).  

 

Eventueel kan ook worden geholpen met het opzetten van een meldpunt voor maritieme en 

archeologische vondsten op de gemeente Vlieland, zie verderop in paragraaf 13.3.3. De ge-

meente Vlieland zal dan wel zelf het initiatief moeten nemen. 

 

13.2.13 Inzet lokale duikers 

Op Vlieland is een aantal lokale duikers aanwezig die veel kennis van onderwaterarcheologie 

hebben. Door op basis van persoonlijke contacten een goede relatie met hen te onderhou-

den, kunnen deze duikers worden ingezet voor het opsporen van wrakken en het doen van 

niet destructieve verkenningen. Daarnaast kunnen zij onder coördinatie van het Maritiem 

Programma assisteren bij waardestellende verkenningen en onderzoek (opgravingen) (micro-

niveau). De lokale duikers dienen uiteraard wel het belang van wetenschappelijk onderzoek 

te onderschrijven en daar ook naar te handelen. 

 

13.3 Aanbevelingen voor de gemeente Vlieland 

Voor de gemeente Vlieland zijn ook enkele aanbevelingen opgesteld, deze aanbevelingen 

betreffen voornamelijk het huidige archeologiebeleid. De aanbevelingen hebben allemaal al-

leen betrekking op microniveau, aangezien het alleen de gemeente Vlieland betreft. 

 

13.3.1 Implementeren verwachtingskaart en formuleren van archeologiebeleid voor de 

waterbodems 

Met de beheersverordening wordt al voldaan aan de wettelijke regelgeving, maar door er een 

archeologische verwachtings- en beleidskaart aan toe te voegen wordt het archeologiebeleid 

transparanter en het beleidskader helderder. Met deze scriptie is aangetoond dat een goede 

verwachtingskaart op basis van de beschikbare kaartenset van de RCE binnen handbereik ligt. 

Door de beheersverordening aan te vullen met de opgestelde archeologische verwachtings- 

en maatregelenkaart, ontstaat een goede basis voor de gemeente Vlieland.  
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Op de archeologische maatregelenkaart kunnen verwachtingscategorieën (zones) worden 

onderscheiden, waaraan praktische archeologische maatregelen zijn gekoppeld (microni-

veau). Hiervoor is in de scriptie een voorbeeld uitgewerkt, dat te vinden is in bijlage 9. Het 

verdient daarnaast de aanbeveling om aan de verwachtingscategorieën (zones) ook procedu-

res te koppelen in de vorm van een beleidskaart, zodat het erfgoed planologisch geborgd 

kan gaan worden.  

 

13.3.2 Aanvullen verwachtingskaart 

De verwachtingskaart kan op een aantal punten nog verfijnd worden, zie ook paragraaf 11.12. 

In de kaartenset is de thematische kaart ‘Maximale_Diepte_1925_2005 opgenomen’, die een 

overzicht geeft van gebieden die in het (nabije) verleden bedreigd werden. Voor een toe-

komstvoorspelling zou een aangepaste kaart gemaakt moeten worden op basis van extrapo-

latie van trends. Voor dit onderzoek is omwille van de tijd niet verder gekeken naar waar in 

de toekomst verstoringen zullen plaatsvinden, maar dit verdient wel de aandacht van de ge-

meente Vlieland. Mogelijk kan met kennis over toekomstige verstoringen het archeologiebe-

leid worden aangescherpt.  

 

Verder zou door aanvullend archief- of historisch onderzoek misschien uitsluitsel kunnen ge-

ven over de exacte locatie van de Vlierede gedurende de 14de tot de 17de eeuw. Deze locatie 

kan dan preciezer worden aangegeven op de verwachtingskaart. Als laatste kan door te on-

derzoeken waar voormalige lagerwallijnen lagen een beter inzicht worden verkregen waar 

binnen de vaargeulen een hogere kans is op het aantreffen van scheepswrakken.  

 

13.3.3 Meldpunt voor maritieme en archeologische vondsten 

Landelijk zijn er verschillende regio’s en gemeenten die werken met een lokaal meldpunt 

voor archeologische vondsten. Burgers kunnen daar gemakkelijk vondsten melden die zij 

hebben gedaan op bijvoorbeeld het strand of in het water. De vondst blijft het bezit van de 

vinder, maar kan door het meldpunt geregistreerd worden in Archis, de landelijke database 

van vondsten en vindplaatsen. Hiervoor hoeft slechts een formulier te worden ingevuld en te 

worden voorzien van enkele foto’s. Het is aan te bevelen ook voor Vlieland zo’n meldpunt op 

te zetten. Hopelijk ontstaat er op die manier een beter overzicht van vondsten die worden 

gedaan en gaat er minder cultureel erfgoed (ongezien) verloren. Bovendien kunnen de vond-

sten een waardevolle bijdrage leveren aan de kennis over het verleden van Vlieland. 

 

Het Maritiem Programma van de RCE kan mogelijk assisteren bij het opzetten van zo’n meld-

punt.  

 

13.3.4 Wettelijke bescherming 

In de gemeente Vlieland bevinden zich 40 rijksmonumenten en het van rijkswege be-

schermde dorpsgezicht Oost-Vlieland. Vlieland heeft geen gemeentelijke monumenten aan-

gewezen. Het monumentenbeleid van de gemeente bestaat voor een belangrijk deel uit door 

de rijksoverheid aan de gemeente overgedragen besteltaken op het vlak van vergunningver-

lening voor rijksmonumenten. Het advies is om informatie over het gemeentelijk cultureel 

erfgoed beter in beeld te brengen en het bijbehorend erfgoedbeleid meer onder de aan-

dacht van de burgers te brengen. Eilandbewoners zijn over het algemeen zeer geïnteresseerd 

in de eilandgeschiedenis en door meer informatie naar buiten te brengen kan het draagvlak 

voor het cultureel erfgoed binnen de gemeente worden vergroot.  
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Ten oosten van Texel, in het gebied van de rede van Texel, is een cluster van scheepswrakken 

aangewezen als wettelijk beschermd archeologische rijksmonument. Het terrein waar vroeger 

de Vlierede lag, en waar de ramp van 1666 plaatsvond, zou mogelijk ook als beschermd mo-

nument kunnen worden aangewezen, aangezien daar een zeer grote hoeveelheid scheeps-

wrakken moet liggen. Dit gebied zou kunnen worden beschermd als een gemeentelijk monu-

ment. De exacte locatie van de Vlierede moet dan wel eerst worden bepaald. Andere 

(scheeps)vindplaatsen zouden ook in aanmerking kunnen komen voor wettelijke bescher-

ming (microniveau). 

 

13.3.5 Onderzoek naar bedreiging en inventarisatie scheepswrakken 

Binnen de gemeente Vlieland zijn door verschillende instanties meldingen gedaan van 

scheepswrakken. Het is belangrijk om deze meldingen te controleren en te inventariseren wat 

de gaafheid is van dit erfgoed. Vooral in omgevingen met een hoge dynamiek, zoals de Wad-

denzee, kunnen eenmaal vrijgespoelde resten namelijk binnen enkele jaren volledig verdwij-

nen. Dit proces en de veranderingen in de stromingen in de Waddenzee vormen een ernstige 

bedreiging voor het behoud van scheepswrakken. Het verdient aanbeveling om de gevolgen 

hiervan beter in kaart te brengen en behoudsprioriteiten te stellen. 

 

Door een gericht veldonderzoek (opwater en/of onderwater) naar al het onderwater cultureel 

erfgoed kan gekeken worden welke wrakken bedreigd worden en nader onderzoek of be-

scherming behoeven. Voor een aantal vindplaatsen is het dan ook zinvol om waardestellende 

verkenningen uit te voeren (micro-, meso- en macroniveau). 

 

13.3.6 Behoud houten scheepswrakje Vlieland Westerveld 2 

In 2013 is door een amateurarcheoloog een houten scheepswrakje gevonden op de wadden 

ten zuiden van het dorp Oost-Vlieland. Dit houten scheepswrakje heeft de toponiem Vlieland 

Westerveld 2 gekregen. Op deze locatie is vervolgens een waarderend onderzoek uitgevoerd 

door de RCE. Het betreft waarschijnlijk een zogenaamd waterschip dat dateert uit de 16de 

eeuw en de archeologische informatiewaarde van het scheepswrakje is groot. De site waar 

het scheepswrakje ligt wordt echter zeer sterk bedreigd, voornamelijk doordat het wrakje aan 

de buitenbocht ligt van een slijpgeul die aan het opschuiven is. Op dit moment wordt beke-

ken door de gemeente Vlieland hoe dit wrak tijdelijk beschermd kan worden, zodat het vol-

gend jaar opgegraven kan worden. Het lijkt er echter op dat het wrakje zodanig bedreigd 

wordt dat het misschien niet mogelijk is om het nog een jaar langer in situ te laten liggen. 

Vandaar dat er ook door de gemeente en het Maritiem Programma moet worden gekeken 

naar de mogelijkheden voor een noodopgraving. Het verdient de aanbeveling om ook naar 

alternatieve bronnen te zoeken om de opgraving van dit scheepswrakje te financieren. Hierbij 

kan worden gedacht aan crowdfunding of aan sponsoren, bijvoorbeeld lokale bedrijven. Mo-

gelijk kan het opgegraven scheepswrakje een plek krijgen in één van de op Vlieland aanwe-

zige musea. 
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Begrippenlijst 
 

Archeologie 

Wetenschap die (aspecten van) menselijke samenlevingen in het verleden bestudeert op 

grond van materiële resten (vondsten/bodemsporen), die vaak door de bodem aan het oog 

onttrokken zijn. Een verzamelterm voor deze materiële resten is 'archeologische waarden'. 

Alle archeologische waarden bij elkaar zijn het 'bodemarchief'. Kenmerkend is de methode 

van het oudheidkundig bodemonderzoek (opgraven). Deze sporen kunnen zich ook onder 

water bevinden, zoals verdronken nederzettingen of scheepswrakken. 

 

Archeologische vindplaatsen 

Archeologische vindplaatsen zijn terreinen waarvan bekend is dat er zich archeologische 

en/of historische resten bevinden, zoals sporen van een oude nederzetting. 

 

Archeologische verwachting 

De aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van 

archeologische relicten. 

 

Archeologische verwachtingskaart 

Een kaart waarop in vlakken staat aangegeven waar cultureel erfgoed kan worden verwacht. 

De kaart is het resultaat van systematische analyse van relevante gegevens. De analyse is on-

derbouwd met behulp van een archeologische verwachtingsmodel. 

 

Archis 

Archis staat voor Archeologisch Informatie Systeem. Het is een centrale databank waarin al-

lerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen vanaf de Prehistorie tot de 

Nieuwe Tijd in Nederland zijn opgeslagen. Archis koppelt al deze informatie aan digitale 

kaartlagen, zoals de topografische kaart, de bodemkaart en de grondgebruikkaart. In Archis 

kunnen ook de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeolo-

gische Waarden (IKAW) opgevraagd worden. 

 

Archeoregio 

Gebied waarbinnen zowel sprake is van een globaal verband tussen landschap en bewo-

ningsgeschiedenis als tussen landschapsvormende processen en het ontstaan van archeolo-

gische vindplaatsen en het bodemarchief in het algemeen. 

 

Atlantikwall 

De Atlantikwall was een 2685 kilometer lange verdedigingslinie, die nazi-Duitsland tijdens de 

Tweede Wereldoorlog in de bezette gebieden had aangelegd ter voorkoming van een gealli-

eerde invasie. De Atlantikwall liep van Noorwegen via Nederland tot aan de grens met 

Spanje. De verdedigingslinie bestond onder andere uit bunkers (kazematten), kanonnen en 

mijnenvelden. 

 

Baken 

Een baken of baak is een merkteken dat bedoeld is voor de luchtvaart of scheepsvaart om 

veilig te kunnen navigeren. 
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Beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten 

Beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten zijn bijzondere cultuurhistorische gebieden. 

Gemeenten moeten er in bestemmingsplannen voor zorgen dat het historische karakter en 

de structuur van deze gebieden worden gehandhaafd. Gebouwen binnen beschermde stads- 

en dorpsgezichten hoeven geen monumenten te zijn.  

 

Cultuurhistorische waarden 

Archeologie: sporen en vondsten van menselijk handelen in het verleden die in de bodem zijn 

achtergebleven, bijvoorbeeld potscherven, resten van voedselbereiding, graven, maar ook 

verkleuringen in de grond die duiden op bewoning of infrastructuur. Een verzamelterm hier-

voor is ‘archeologische waarden’. Alle archeologische waarden bij elkaar zijn het ‘bodemar-

chief’. Deze sporen kunnen zich ook onder water bevinden, zoals verdronken nederzettingen 

of scheepswrakken.  

 

Cultuurlandschap/historische geografie: alle landschappelijke elementen die het gevolg zijn 

van menselijk handelen in het verleden, bijvoorbeeld verkavelingspatronen, pestbosjes, land-

goederenzones of ontginningsassen.  

 

Historische (steden)bouwkunde/bovengrondse monumentenzorg: bijvoorbeeld kastelen, ker-

ken, oude boerderijen of landhuizen, maar ook stedenbouwkundige elementen als be-

schermde stads- of dorpsgezichten. 

 

Dam 

Dwars door een water gelegen afsluiting. Bijvoorbeeld de Afsluitdijk is geen dijk maar een 

dam. 

 

Deining 

Een golfbeweging terwijl er geen wind meer is. 

 

Dobbe 

Een natuurlijke of gegraven poel zonder aan- of afvoer. 

 

Extrapolatie 

Op grond van een bekende reeks gegevens conclusies trekken buiten het meetgebied. 

 

Grid 

Raster waarbinnen iedere (grid) cel een waarde heeft die representatief is voor het gebied dat 

de cel beschrijft. Dit kan een gemiddelde zijn, maar ook bijvoorbeeld een minimum of maxi-

mum waarde. Het toekennen van een waarde aan een gridcel heet vergridden, en vindt door-

gaans plaats door middel van interpolatie. 

 

Havenlicht 

Een havenlicht is een lichtbaken dat de toegang van een haven markeert voor de scheep-

vaart. Dit lichtbaken wordt aan weerszijden van de haveningang aangebracht, zodat schepen 

veilig de haven kunnen binnenvaren. 
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Holoceen 

Het Holoceen is het geologische tijdvak van 11.700 jaar geleden tot nu. Het Holoceen is een 

relatief warme periode of interglaciaal vergeleken met de voorgaande koude periode aan het 

einde van het Pleistoceen. Deze laatste periode heet het Weichselien en vormde een ijstijd of 

glaciaal. 

 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 

Een kaart waarin door middel van zones (hoge, gematigd en lage) verwachtingen voor het 

aantreffen van cultuurhistorische waarden worden aangegeven. 

 

Interpolatie 

Het berekenen van waarden tussen gegeven punten of meetpunten in, door aan te nemen 

dat er een verband bestaat tussen deze punten. 

 

Kaap 

Een kaap of zeekaap is een baken voor de scheepvaart. Zeekapen worden gebouwd op zand-

platen, het uiteinde van een pier of dam of bovenop een duintop. Kapen zijn meestal een 

dagmerk-baken voor de scheepvaart. 

 

Kadijk 

Lage dijk, tussen een dijk en de kade in. 

 

Landbodem 

In het kader van archeologisch onderzoek is een landbodem een droog milieu waarin speci-

fiek voor land ontwikkelde methoden en technieken van toepassing zijn. 

 

Landhoofd 

Een in zee stekende havendam. 

 

Locatie 

De positie waar zich iets bevindt of waar iets plaatsvindt. 

 

Magnetometer 

Met de magnetometer wordt begraven cultureel erfgoed opgespoord waarvan de magneti-

sche eigenschappen afwijken van die van het aardmagnetisch veld. Het kan hierbij gaan om 

allerlei typen ovens of om concentraties baksteen. Soms zijn ook opgevulde structuren zicht-

baar zoals kuilen en greppels indien deze (deels) zijn opgevuld met materiaal met magneti-

sche eigenschappen. 

 

Malta archeologie 

Het Verdrag van Malta, ook wel de Conventie van Malta of het Verdrag van Valletta ge-

noemd, beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen in 

het kader van ontwikkelingen op het gebied van de Ruimtelijke Ordening. 
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Maritieme archeologie 

Een specialisme binnen de archeologie gericht op het onderzoek van de interactie tussen de 

mens en water (zee, rivieren, meren en kleine binnenwateren) op basis van materiële over-

blijfselen zoals vaartuigen, infrastructurele resten zoals havens, deposities en aan water gere-

lateerde nijverheden. 

 

Metadata 

Gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk 

data over data. 

 

Multibeam 

Akoestisch instrument dat vlakdekkend met verschillende bundels of beams de waterdiepte 

dwars op de vaarrichting onder een meetvaartuig meet, waarna al varende een gedetailleerd 

morfologisch model van de waterbodem kan worden gemaakt. Een systeem waarmee in twee 

dimensies in de bodem kan worden gekeken. Vergelijkbaar met de seismische profielen die 

gebruikt worden in de olie-industrie. 

 

Onderwaterarcheologie 

De beoefening van archeologie onder water met de daaraan gerelateerde specifieke metho-

den en technieken. 

 

Oude duinen 

Op de strandwallen die tussen 5000 voor Chr. tot aan de Romeinse tijd ontstonden voor de 

Nederlandse kust ontwikkelden zich de oude duinen die maximaal 10 meter hoog werden. 

 

Palenrij 

Rij palen op strand, strandhoofd of ander verdedigingswerk in getijgebied ter vermindering 

van stroom- en golfaanval op de kust of oever. 

 

Palenscherm 

Een zeewering bestaande uit een palenscherm. Zeedijken werden aan de zeekant vaak ver-

sterkt met een doorlopend palenscherm om de kracht van de golven te breken. 

 

Peilschaalhuisje 

Huisje langs de dijk waarin de waterstand tijdens hoogwaterperioden kan worden afgelezen. 

Het water kan door een pijp onder het huisje naar binnen stromen. 

 

Pleistoceen 

Het geologische tijdvak Pleistoceen duurde van 2,58 miljoen tot circa 11,7 duizend jaar gele-

den. Tijdens het Pleistoceen werden perioden met een gematigd warm klimaat (interglacialen 

of tussentijden, zoals de huidige tijd) afgewisseld door perioden met een overwegend veel 

kouder klimaat, de glacialen ofwel ijstijden. 

 

Rede 

Een door de natuurlijke gesteldheid min of meer beschutte ankerplaats voor schepen vóór of 

op korte afstand van een kust. Hier lagen grote zeegaande schepen om te laden en te lossen 

en te wachten op een gunstige wind om uit te varen. 
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Rijksgetijmeter 

Een peilschaalhuisje biedt onderdak aan een rijksgetijmeter. 

 

Rijksmonument (gebouwd) 

Een rijksmonument is een onroerend goed dat om haar cultuurhistorische waarde door de 

rijksoverheid is aangewezen om te worden beschermd en behouden te blijven. 

 

Rijsdammen 

Bij landaanwinningswerken en inpolderingen bevorderen de aanleg van rijsdammen gemaakt 

van paaltjes en gevlochten wilgentenen, de sedimentatie in de kustzone. 

 

Scheepsarcheologie 

De archeologie van vaartuigen en aan scheepvaart gerelateerde mobiele vondsten. 

 

Singlebeam 

Singlebeam of singlebeam echolood/echosounder is een akoestisch instrument (dieptemeter) 

dat gebruikt wordt om vanaf een meetvaartuig de waterdiepte te bepalen recht onder het 

vaartuig. De gemeten diepte na getijdecorrectie wordt de loding genoemd. 

 

Spike 

Afwijkende meting bij dieptemetingen, veroorzaakt door een valse reflectie (storing), troebel 

water (sediment in suspensie) of vis(sen). 

 

Strandwallen 

Langgerekte zandbanken van enkele honderden meters tot enkele kilometers breed, die 

naast elkaar liggen en worden gescheiden door lager gelegen strandvlaktes. 

 

Strekdammen 

Een strekdam is een dam in zee langs de kust, of een dam in een rivier langs de dijk, om af-

slag door golven tegen te gaan. Strekdammen worden ook aangelegd nabij havens om de 

daar voor anker liggende schepen te beschermen. 

 

Subbottom Profiler 

Akoestisch systeem waarmee in twee dimensies in de bodem kan worden gekeken. Het resul-

taat is vergelijkbaar met de seismische profielen die gebruikt worden in de olie-industrie. 

 

Vindplaats 

Locatie waar zich archeologische sporen en vondsten bevinden. 

 

Voogdenwoning 

De woning waarin de strandvoogden woonden. Strandvoogden of strandvonders zorgden 

voor aangespoelde goederen. 
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Voorraad 

Definitie: bevat (alle) fysieke overblijfselen die betrekking hebben op menselijke activiteit in 

het verleden. 

 

Bekende voorraad 

Definitie: bevat (alle) bekende archeologische overblijfselen die in de bodem liggen, in situ of 

anders. Het is alleen niet altijd duidelijk wat onder ‘bekend’ verstaan wordt.  

 

Onbekende voorraad/potentiële voorraad 

Definitie: hangt af van definitie ‘bekende voorraad’. Over het algemeen: materiële overblijfse-

len die daadwerkelijk in de bodem aanwezig zijn, maar waarvan op dit moment nog niets be-

kend is, of waarvan de locatie, het karakter, de leeftijd en/of de kwaliteit nog niet is vastge-

steld.  

 

Verwachte of voorspelde voorraad 

Dit is de voorraad die op basis van gegevens over het gebruik, bekende voorraad, bodem, 

geschiedenis en verstoring mogelijk aanwezig is. 

 

Waardestelling 

Een waardestelling is het onderdeel van een archeologisch onderzoek waarin op basis van 

vaste criteria, vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), de ‘archeolo-

gische’ waarde inzichtelijk wordt gemaakt en wordt beargumenteerd. 

 

Zomerkade of zomerdijk 

Lage dijk die de relatief lage waterstanden in de zomer keert. 
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Bijlage 1: Geologische en archeologische perioden 
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Bijlage 2: Waarderingscriteria 
  

Waarderingscriteria voor scheepswrakken en andere archeologische vindplaatsen op of in de 

waterbodem. Overgenomen uit de ‘Handreiking buitendijks erfgoed’. 
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Bijlage 3: Overzicht kaartlagen in de kaartenset 
 

Naam bestand Soort Beschrijving Bestandsformaat Nauwkeurigheid Bron/bewerking 

h1584_kri_50m Basis Dieptemodel 1584 op basis van kaart Waghenaer ASCII grid 100x100 meter RCE 

h1666_kri_50m Basis Dieptemodel 1584 op basis van kaart Goos ASCII grid 100x100 meter RCE 

h1773_kri_50m Basis Dieptemodel 1773 op basis van kaart Sepp ASCII grid 100x100 meter RCE 

Hist_1852_50m_wad Basis Dieptemodel 1852 op basis van kaart Hulst van Keulen ASCII grid 50x50 meter Periplus Archeomare 

Totaaldikte_1925_2008_m4 Afgeleid Verschil minimum en maximumwaarden 1925-2005, positieve waarden ASCII grid 20x20 meter Periplus Archeomare 

Verdieping_tov_huidig_m4 Afgeleid Verschil 2005 en maximumwaarden 1925-2005, hitcount minimaal 4,  

positieve waarden 

ASCII grid 20x20 meter Periplus Archeomare 

Verzanding_tov_huidig_m4 Afgeleid Verschil 2005 en minimumwaarden 1925-2005, hitcount minimaal 4,  

negatieve waarden 

ASCII grid 20x20 meter Periplus Archeomare 

WAD_1925_1930_20m Basis Dieptemodel periode 1925-1930 ASCII grid 20x20 meter RWS 

WAD_1948_1951_20m Basis Dieptemodel periode 1948-1951 ASCII grid 20x20 meter RWS 

WAD_1975_1978_20m Basis Dieptemodel periode 1975-1978 ASCII grid 20x20 meter RWS 

WAD_1985_1990_20m Basis Dieptemodel periode 1985-1990 ASCII grid 20x20 meter RWS 

WAD_1991_1997_20m Basis Dieptemodel periode 1991-1997 ASCII grid 20x20 meter RWS 

WAD_1997_2002_20m Basis Dieptemodel periode 1997-2002 ASCII grid 20x20 meter RWS 

WAD_2003_2008_20m Basis Dieptemodel periode 2003-2008 ASCII grid 20x20 meter RWS 

Convex_Hull_wadgrids Basis Omtrekken digitale dieptebestanden Polygonen Meters Periplus Archeomare 

DHOL_1925_50m_cont Afgeleid Verschil dieptemodel 1925 en ligging top Pleistoceen Polygonen Om de 2 meter Periplus Archeomare 

DHOL_2003_50mb_cont Afgeleid Verschil dieptemodel 2003 en ligging top Pleistoceen Polygonen Om de 2 meter Periplus Archeomare 

Histkustlijnen Afgeleid Combinatie ligging historische kustlijnen op basis van Pleistoceen aan het 

begin van het Holoceen 

Polygoon- 

contouren 

Om de 2 meter Vos en de Vries 2013 

Kustlijn_M22 Afgeleid Kustlijn NAP -10m op basis van Pleistoceen aan het begin van het Holoceen Polygoon- 

contouren 

Om de 2 meter Vos en de Vries 2013 

Kustlijn_M3 Afgeleid Kustlijn NAP -3m op basis van Pleistoceen aan het begin van het Holoceen Polygoon- 

contouren 

Om de 2 meter Vos en de Vries 2013 

Kustlijn_M6 Afgeleid Kustlijn NAP -6m op basis van Pleistoceen aan het begin van het Holoceen Polygoon- 

contouren 

Om de 2 meter Vos en de Vries 2013 

Kustlijn_M8 Afgeleid Kustlijn NAP -8m op basis van Pleistoceen aan het begin van het Holoceen Polygoon- 

contouren 

Om de 2 meter Vos en de Vries 2013 

Maximale_verdieping_1925_2005 Afgeleid Verschil 2005 en maximumwaarden 1925-2005 Polygonen 20x20 meter Periplus Archeomare 
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Maximale_verzanding_1925_2005 Afgeleid Verschil 2005 en minimumwaarden 1925-2005 Polygonen 20x20 meter Periplus Archeomare 

plangebied_west Basis Gebiedsbegrenzing  Polygonen Meters RCE 

plmgeul Basis Huidige ligging top Pleistoceen Polygoon- 

contouren 

Om de 2 meter Vos en de Vries 2013 

plzgeul Basis Reconstructie van het pleistocene oppervlak aan het begin van het Holoceen Polygoon- 

contouren 

Om de 2 meter Vos en de Vries 2013 

Totaaldikte_1925_2008_m4_ 

vereenv_contour 

Afgeleid Verschil minimum en maximumdieptewaarden 1925-2005, positieve waarden Polygonen 20x20 meter Periplus Archeomare 

Verschil_PL_MG_ZG_cont Afgeleid Verschil reconstructies Pleistoceen aan begin Holoceen en huidige ligging 

Pleistoceen 

Polygoon- 

contouren 

Om de 2 meter Vos en de Vries 2013 

Verstoringen_Gecombineerd Basis Bekende verstoringen Polygonen Meters RWS 

Boringen_RIZA Basis Selectie van boringen Rijksdienst IJsselmeerpolders binnen plangebied Punten Meters RWS 

Mesolithicum Afgeleid Archis waarnemingen met Meso in begin- of eindperiode (december 2013) Punten Meters RCE 

Neolithicum Afgeleid Archis waarnemingen met Neo in begin- of eindperiode (december 2013) Punten Meters RCE 

Paleolithicum Afgeleid Archis waarnemingen met Paleo in begin- of eindperiode (december 2013) Punten Meters RCE 

Selectie_NCN Basis Waarnemingen Nationaal Contact Nummer Westelijke Waddenzee Punten Meters RWS 

Selectie_SonarReg Basis Contacten SonarReg contactendatabase Westelijke Waddenzee Punten Meters RWS 

Selectie_Waarnemingen_ 

Archeomare 

Basis Diverse contacten diverse bronnen Westelijke Waddenzee Punten Meters Periplus Archeomare 

Selectie_Wrakkenregister_RWS Basis Historisch wrakkenregister RWS Westelijke Waddenzee Punten Meters RCE 

Wng_waterbodem Basis Archis selectie waarnemingen waterbodem (december 2013) Punten Meters RCE 
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Bijlage 4: Schepen in 1666, naar alle waarschijnlijkheid via het Vlie varend 
 

Achter de cijfers van de nummering staan in een aantal gevallen de kapitalen M dan wel V: 

 

V=zeker verbrand/gezonken op 19/8/1666 

M=mogelijk verbrand/gezonken op 19/8/1666 

 

Schepen die mogelijk vernietigd werden worden cursief weergegeven. Bij het toekennen van 

een M wordt aangenomen, dat schepen die voor 21/7 een bevrachtingscontract hadden, 

voor 18/7 buitengaats kunnen zijn geraakt. Dit is een aanname, gebaseerd op de datum van 

het bevrachtingscontract van het eerste schip dat zeker verbrandde; de Bottercoper met een 

contract van 21 juli 1666. Schepen die een bestemming naar Frankrijk of Spanje en Portugal 

hadden zijn hierbij niet meegenomen, aangezien die schepen via het Lands Diep bij Texel 

buitengaats zouden kunnen zijn geraakt. Schepen die na 19/8 nog blijken te varen werden, 

uiteraard, niet meegenomen. Bronnen die werden benut waren de Sontregisters en notariële 

archieven, vooral in Amsterdam (SAA. NA), maar ook in Haarlem (NANH) en Hoorn (WA).  

 

Bord=Bordeaux; Fr=Frankrijk; Sont=Oostzee; No=Noorwegen; Archangelsk=Archangelsk; 

Ib=Iberië; Kon. Berg=Koningsbergen; Kop=Kopenhagen. Bij datum (van dagtekening van de 

acte/registeraantekening) is het eerste cijfer de maand, het tweede de dag. 

 
Nr. Datum Naam schip Schipper Herkomst Eerste bestemming 

1 1 11 Vergulde Leeuw Pieter Hermenssen Bennebroek Bord/Fr 

2 1 12 Land van Beloften Dirck Jacobsz. Hoorn Bord/Fr 

3 1 20 Jonge Chirurgyn Claes Wouters Hoorn Bord/Fr 

4 1 21 Sint Marten Jan Gerritsz. Struys Hoorn Nantes/Fr 

5 1 22 Jacht van Saardam Jan Jac. Ommekomen Zaandam Bord/Fr 

6 1 23 Kapperhaven Cornelis Aris Hoorn Bord/Fr 

7 Jan. Moriaen Symon Claesz. Moorjaen Krommeniedijk Setubal/Ib 

8 2 2 Vier winden Jan Jansz. Wyndt Grootebroek Danzig/Sont 

9 2 9 Cleyne Swaen Cornelis Claess. Swan Medemblik Langesund/No 

10 2 10 Cramer Gerrit Alofsz. Cramer Vlieland Bord/Fr 

11 2 10 De Marij Jan Jansz. Appel Zaandam Bord/Fr 

12 2 15 Sint Pieter Peter Kuhne Friedrichstadt Oslo/No 

13 2 17 Sint Jacob Reilcke Douwesz. Terschelling Riga/Sont 

14 2 18 Witte Vos Pieter Rieuwertsz. Oostwoud Nantes/Fr 

15 2 26 Engel Gabriel Cornelis Jansz. Hem Bord/Fr 

16 2 26 Spitsbergen Claes Corn. Grote Claes Watergang Bord/Fr 

17 3 2 Crab Teunis Lambtsz. t Geweld Vlieland Västervik/Sont 

18 3 2 Melckmeijd Herman P. Swavelstock Vlieland Nävekvarn/Sont 

19 3 8 Dop Bisschop Botes - Bord/Fr 

20 31 3 Visscher Jelle Aelbertsz. Vlieland Bord/Fr 

21 3 8 Bruynvis Jacob Stynes Middellie Bord/Fr 

22 3 10 Rob Christoffel Jonas Bergen Bord/Fr 
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Nr. Datum Naam schip Schipper Herkomst Eerste bestemming 

23 3 16 Bruynvisch Jacop P. Stijns Danzig Bord/Fr 

24 3 18 Jonge Liefde Sybolt Geerts Hindeloopen Bragernes/No 

25 3 18 Noortsche Leeu Fonger Grates Hindeloopen Bragernes/No 

26 3 24 Hoop Dirck Jappes Hindeloopen Bragernes/No 

27 3 26 Schol Bouwe Scholties Workum Brest/Fr 

28 3 27 Valckenier Fredrick Symonsz. Pont Edam Bragernes/No 

29 3 29 Visscher Sipke Ayges Workum Bragernes/No 

30 3 29 Seerob Reinier Sipkes Workum Bragernes/No 

31 3 29 Engel Gabriel Cornelis Jansz. - Bord/Fr 

32 3 31 Visscher Jelle Aelbertsen Vlieland Bord/Fr 

33 4 5 Swarte Hond Claes Harmsz. Klinkerkt Emden Oslo/No 

34 4 5 Fortuyn Corn. Jacobson Göteborg Trondheim/No 

35 4 8 Gidion Evert Wybrantsz Molkwerum Dramsjfjord/No 

36 4 6 Juffrouw Sara Cornelis Arents Zuiderwoude Bord/Fr 

37 4 9  Nachtegael Pieter Corn. Klinckert Amsterdam Archangelsk 

38 4 12 Crab Symon Claesz. Crab Hoorn Bord/Fr 

39 4 12 Broecker Kerk Pieter Corn. Kooker Broek in W La Rochelle/Fr 

40 4 13 Sint Jan Haije Schacht Hamburg Trondheim/No 

41 4 16 Granaatappel Cornelis Hillebrants Broek in W Brouage/Fr 

42 4 16 Vrede Steven Cornelisz. Rotterdam Caraïben 

43 4 16 d’Jonge Set Ronnes Claesz. Ameland Lapland/No 

44 4 20 Swarte Raeven Andries E. Raeven Halden Köge/Sont 

45 5 3 Trouw Cornelis Schoon Zuiderwoude Archangelsk 

46 5 6 Sint Pieter Pieter Claessen - Archangelsk 

47 5 7 Nijdicheijt Corn. Willemsz. Clip Vlieland Bord/Fr 

48 5 7 De Stetijnn Hans Walman Stettin Nieburch/Sont 

49 5 7 Grauwe Valk Hans Fool Stettin Trondheim/No 

50 6 4 Liefde Reijnke Ockes Hindeloopen Archangelsk 

51 6 21 Pijnappel Willem Teunisz. Last Zaandam Mandal/No 

52 6 24 Juffrouw Maria Meinert Corn. Salm De Rijp Trondheim/No 

53 6 24 Vergulde Kievit Jappe Goyckes Hindeloopen Kopervik/No 

54 6 25 Vlieland Hessel Pauwelsz. Cleyn Vlieland Barösund/Sont 

55 7 1 Landtman Pieter Jac. Oonis Hoogwoud Kopervik/No 

56 7 2 Kooning David Jac. Jacobsz. Roos A’dam Nordmöre/No 

57 7 2 Vergulde Valck Boein Ottes Workum Kopervik/No 

58 5 7 - Andries/Mieuwe Colijnsz. Makkum - 

59 7 6 Visscher Jelle Albertsz. Vlieland Kopenhogen/Sont 

60 7 7 Sint Matthias Steven Thomas Terschelling Spanje/Ib 

61 7 8 Gerechticheyt Harman Salijnger Hindeloopen Christiana/No 

62 7 9 Hoop Jelle Jarichs Warns Vyborg/Sont 

63 7 10 Gadt van Zundt Willem Hillebr. Roos Terschelling Norköping/No 
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Nr. Datum Naam schip Schipper Herkomst Eerste bestemming 

64 7 12 Jager Claes Jansz. Terschelling Libau/Sont 

65 7 12 Johanna Pieter Tjebbes Vlieland Zweden/Sont 

66 7 12 Smith Cornelis Ijsbrantsz. Smit Vlieland Stockholm/Sont 

67 7 13 Melckmeijt Meijndert C. Jonge Schaap Terschelling Sont 

68 7 13 Abrahams Offerande Frederick Jansz. Mops Vlieland Zweden/Sont 

69 7 15 Groothertog v. Toscane Rinaldo Doci Livorno Archangelsk 

70 7 15 Sint Christina Claes Pietersz. Fudts Monnikendam Nomendael/No 

71 7 15 Huysman Aris Willemsz. Musch Zaandam Trondheim/No 

72 7 16 Vergulde Son Jan Aris de Boer Zuiderwoude Kon.berg/Sont 

73 7 16 Jonge Keijzer Willem Hillebr. Roos Terschelling Nörkoping/Sont 

74 7 17 ’t Zeehart Jan Moses Vlieland Ösel/Sont 

75V 7 21 Bottercoper Wybrants Oeges Workum Archangelsk 

76M 7 21 Sint Anna Hielke Reijnderts Stavoren Stockholm/Sont 

77M 7 21 d’Vader Gerrit Gilles Amsterdam IJsland 

78M 7 22 Corenmolen Corn. Isbrantsz. Croon Den Helder Archangelsk 

79M 7 22 Sint Pieter Jan Jacobsz. Sluys Akersloot Archangelsk 

80M 7 22 Kalff Pieter S. Kalff Zaandam Archangelsk 

81M 7 22 Sint Anna Hidde Douwesz. Hindeloopen No 

82 7 23 Gidion Evert Wibrants Molkwerum Kopervik/No 

83V 7 23 Orangeboom Heere Jolles Molkwerum Archangelsk 

84V 7 23 Hoop Takele Wybrants Warns Archangelsk 

85V 7 24 Gecroonde Liefde Corn. Claesz. Terschelling Archangelsk 

86 7 26 Wachter Pieter Janse Wachter Durgerdam La Rochelle/Fr 

87V 7 26/8 Sint Marten Douwe Jansz. Blaeuw Terschelling Vyborg/Sont 

88 7 26/7 Land v. Schoonen Jan Teunisz. Leijden Hoorn Archangelsk 

89V 7 27 Kaescoper Pieter C. ’t Kind Schermer Archangelsk 

90V 7 27 Oliphant Jac. Cor. Miensz. Durgerdam Archangelsk 

91V 7 28 Vergulde Snoeck Cornelis Jansz. Zuiderwoude Archangelsk 

92V 7 28 Houwerkerk Dirck P. Houwaert Zaandam Archangelsk 

93 7 28 Eendraght Willem Cornelis Amsterdam Bord/Fr 

94M 7 28 Sint Margriet Volckert Gemes Hindeloopen Sont 

95V 7 29 Maria Bootschap Jan Schout Zuiderwoude Archangelsk 

96V 7 29 Swaan Harmen Springer Enkhuizen Archangelsk 

97V 7 29 Casteel Egmont Sipke Jolles Molkwerum Archangelsk 

98V 7 30 Oude Seylemaecker Jan Jansz. Kleijn Terschelling Archangelsk 

99V 7 30 Creeft Dirck Adriaensz. Texel Archangelsk 

100M 7 30 Boomgaerd Claes Jansen Tymen Watergang Trondheim/No 

101 7 30/8 7 Catharina Pieter Symonsz. Zaandam Archangelsk 

102M 7 30 Hoop Pieter Cebles Workum Westkiel/No 

103V 7 31 Ste. Nicolaes Claes Aereans Den Helder Archangelsk 

104M Eind juli - Wijbrand Crebes Workum Vyborg/Sont 
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Nr. Datum Naam schip Schipper Herkomst Eerste bestemming 

105 Eind juli Christina Evert Heijns Staveren Lissabon/Ib 

106 Eind juli - Frans Joosten Vlieland - 

107M Eind juli - Simon Hermansen Vlieland - 

108 Eind juli - Albert Cornelissen Vlieland - 

109M 8 2 Land van Hessen Pieter Barendsz. - Bergen/No 

110M 8 3 Jager Lourens Jansz. Jager Akersloot Nomendael/No 

111 8 3 - Jacob Jelles Staveren Arcachon/Ib 

112M 8 3 Sint Catrina Sybrand Dircx Ameland Trondheim/No 

113 8 5 St. Marten Maerten Olvertsz. De Streek Condado/Ib 

114M 8 6 Schakelaer Jan Sybrantsz. Truyssen Buiksloot Kopervik/No 

115M 8 6 Oude Wagen Tjeerdt Boudewynsz. Hindeloopen Kopervik/No 

116M 8 6 Vergulde Hoop Sasker Hayes Warns Kopervik/No 

117M 8 9 Liefde Jan Bastiaens Nieuwendam Archangelsk 

118M 8 13 Valck Pieter Jansz. Kwadijk Nordmöre/No 

119 8 13 Prophete Samuel Isaäc Abramsen Amsterdam IJsland 

120M 8 16 Vergulde Kat Wybrant Tjerx Molkwerum Trondheim/No 

121 8 17 Sint Jacob Rey(l)ck(e) Douwesz. Terschelling Bergen/No 

122M 8 19 Aletta Jan Jansz. Van Aarlen - - 

123V 8 19 Coningck Davidt Corn. J. Heldt Vlieland Archangelsk 

124V 8 19 Jonge Tobias Willem Pietersz. IJs Vlieland Archangelsk 

125V 8 19 Kooning David Gerrit Maarz. Rooties - - 

126V 8 19 Vliegende Valk - - - 

127V 8 19 Boer (1) - - - 

128V 8 19 Boer (2) - - - 

129 8 19 - Gerrit Jansz. Amsterdam - 

130M 8 19 - Doede Jansz. Archangelsk - 

131V 8 19 Middelhove Hendrick van Toll - - 

132V 8 19 Vollenhoven Jan Jeroensz. Adelaer - - 

133M 8 19 Trouw Reyner Tjebbes - - 

134V 8 19 Goesarent Balthasar Cour Ösel Saarema/Sont 

135M 8 19 Sint Pieter Bommelaer Nieuwpoort - 

136 8 19 Roode Fortuyn Hendrick Bruyn Haen - - 

137V 8 19 (‘Uytlegger’, wachtschip) Oostwaard Medemblik - 

138V 8 19 Liefde Reijnke Ockes Hindeloopen Archangelsk 

139V 8 19 Pelgrom/Christina Gerrit Jansz. Amsterdam Riga/Sont 

140V 8 19 Engel Gabriel Jochem Annes Ronneby - 

141 8 23 Sint Joris Jan Jansz. Backer - Durgerdam 

142 9 11 Hoop Jacob Wybrandtsz. Terschelling Holbaek/Sont 

143 9 13 Eendracht Pieter Jansz. Veeringh Neck Bord/Fr 

144 9 13 Sint Pieter Jac. Maertsz. Luyt De Rijp Nantes/Fr 

145 9 14 Slot Waesberg Oege Reimers Varberg Trondheim/No 
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Nr. Datum Naam schip Schipper Herkomst Eerste bestemming 

146 9 14 Ipe Jelmers Hindeloopen Trondheim/No - 

147 9 16 Fortuyn Cornelis Jansz. Terschelling Holbaek/Sont 

148 9 20 Liefde Marten Tijss. Fock Stralsund St. Malo/No 

149 9 21 Hoop Gerrit C. Vierstoocker Terschelling Köge/Sont 

150 9 23 Rotgans Gerrit Hendricksz. Swart Terschelling Holbaek/Sont 

151 9 23 Hoop Douwe Hilles Terschelling Vordingborg/Sont 

152 9 23 Spinder Jan Claesz. Spinder Vlieland Köge/Sont 

153 20/21 - Jans Sivert Archangelsk - 

154 10 27 Vrede Douwe IJsacks Molkwerum Trondheim/No 

155 11 8 Witte Fortuyn ReyntjeTieckes Ameland Kon.berg/Sont 

156 11 12 Sint Jacob Rei(l)ck(e) Douwesz. Terschelling Kop/Kris-

tianopel/Sont 

157 11 12 Raedthuys v. Jisp Corn Reyntjes Moy Jisp Bord/Fr 

158 11 13 Hoveling Adriaen Alderts Archangelsk - 

159 11 15 Antonia Leendert Evertsen Vlieland Ähus/Skane/Sont 

160 11 15 Vlaswagen Symen Reijns Harlingen Danzig/Sont 

161 11 15 ’t Zeehart Corn. Jansz. Groet - Vordingborg/Sont 

162 11 15 Oude Wagen Gerrit Symen/Symons Staveren Maerdo/No 

163 23 11 Rotgans Gerrit Hendricksz. Swart Terschelling Kon.berg/Sont 

164 11 26 Sint Lourens Lourens Garbrantsz. De Rijp Bord/Fr 

165 12 6 Salamander Jan Willemsz. Hooft Archangelsk - 

166 12 6 De Vergulde Roemer Jacob Jacobsz. De Boer Graft Archangelsk 

167 12 6 Sint Jacob Jacob Isbrantss. Huisduinen Archangelsk 

168 12 8 Witte Valk Willem Schellinger Archangelsk - 

169 12 7 Vergulde Son Mattheues Bratz Stettin Nantes/Fr 

170 12 16 Raedthuys v. Stockholm Willem WIllemsz. Bolt Vlieland - 

171 12 23 De Vergulde Roemer Jacob Jacobsz. De Boer Graft Archangelsk 

172 12 28 Witte Hinde Jacob Idtsen Archangelsk - 

173 30 12 ’t Swarte Paard Dirck Reijersz. Vlieland Archangelsk 
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Waarnemingen 
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Onderzoeksmeldingen 
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Bijlage 6: Gebruikte kaartlagen voor de verwachtingskaart 
 

Hieronder een overzicht van de gebruikte kaartlagen bij het opstellen van de verwachtings- en maatregelenkaart. Bij soort wordt bedoeld of het 

een basiskaart, een afgeleide kaart of een extra toevoegde kaart is die niet in de kaartenset aanwezig is. De volgorde van de kaartlagen is geba-

seerd op de gelaagde volgorde in MapInfo. 

 
Naam bestand Soort Beschrijving Bestandsformaat Nauwkeurigheid Bron/bewerking 

Bestuurlijke Grenzen Actueel Extra Een vlakgericht bestand van de bestuurlijke grenzen van gemeenten, pro-

vincies en de landsgrens 

Polygonen Meters Kadaster 

Selectie_NCN Basis Waarnemingen Nationaal Contact Nummer Westelijke Waddenzee Punten Meters RWS 

Wng_waterbodem Basis Archis selectie waarnemingen waterbodem Punten Meters RCE 

Maximale_verdieping_1925_2005 Afgeleid Verschil 2005 en maximumwaarden 1925-2005 Polygonen 20x20 meter Periplus Archeomare 

Verstoringen_Gecombineerd Basis Bekende verstoringen Polygonen Meters RWS 

Verschil_PL_MG_ZG_cont Afgeleid Verschil reconstructies Pleistoceen aan begin Holoceen en huidige ligging 

Pleistoceen 

Polygooncontouren Om de 2 meter Vos en de Vries 2013 

1584 - L.J. Waghenaer Afgeleid L.J. Waghenaer – Tvlie en Tmaersdiep, Spiegel der Zeevaerdt, deel 1 Polygonen & punten 500x500 meter Menne Kosian (RCE) 

1649 – W. Blaeu Afgeleid W. Blaeu – Hollandia Comitatus Polygonen & punten 500x500 meter Menne Kosian (RCE) 

1666 – P. Goos Afgeleid P. Goos – Pascaarte vande Zuyder-Zee, Texel, ende Vlie-stroom, als mede ’t 

Amelander-gat 

Polygonen & punten 500x500 meter Menne Kosian (RCE) 

1773 – J.C. Sepp Afgeleid J.C. Sepp – De Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrije Provinciën Gesloten 

in den Jaare 1579 te Utrecht in 1773. Uit: Nieuwe Geographische Neder-

landsche Reise- en Zakatlas 

Polygonen & punten 500x500 meter Menne Kosian (RCE) 

1799 – English Admiralty Afgeleid Dutch MEN of WAR Surrendered in the Nieueve Diep to the Admirals 

DUNCAN & MITCHELL. Augt. 30 1799 

Polygonen & punten 500x500 meter Menne Kosian (RCE) 

1850 – TMK Afgeleid Chromo-topografische Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden 

(Topografische Militaire Kaart/TMK) 

Polygonen & punten 500x500 meter Menne Kosian (RCE) 

TOP25raster Extra Een digitale cartografische weergave van TOP10NL Raster 1:25.000 Kadaster 
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Bijlage 7: Vergelijking historische kaarten 
 

Vanwege de gedetailleerdheid van de kaarten zijn de twee vergeleken gevectoriseerde histo-

rische kaarten in paragraaf 11.9.2.1 hier weergegeven. Omdat het hier gaat om het kaartbeeld 

zijn geen coördinaten en schaalbalk toegevoegd. In paragraaf 11.9.2.1 is een analyse te vin-

den van de verschillen tussen deze twee kaarten, de oorzaken van deze verschillen en hoe 

deze kaarten zijn gebruikt bij het opstellen van de verwachtingskaart voor de gemeente Vlie-

land. 

Figuur 71: Historische kaart van L. Waghenaer uit 1584, gevectoriseerd door Menne Kosian. 
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Figuur 72: Historische kaart van P. Goos uit 1666, gevectoriseerd door Menne Kosian. 
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De digitale versie van deze kaart is als PDF-document bijgevoegd op de cd-rom.  
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De digitale versie van deze kaart is als PDF-document bijgevoegd op de cd-rom. 


