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Samenvatting

Het project Topsites van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed richt zich op het duurzaam 
behoud van bedreigde monumenten. Binnen dit 
project wordt onder andere onderzoek gedaan 
naar de status van conservering van beschermde 
monumenten. 
Het beschermde scheepswrak De Ravage (mo-
nument 528007), aan de Godendreef in de 
gemeente Almere, is in 1974 en 1980 afgedekt 
met een ophogingspakket. De ophoging is sterk 
begroeid geraakt en sinds enige tijd verblijven er 
bevers in de bufferzone. Hoewel de omstandig-
heden nat zijn, is onduidelijk of het scheepswrak 
onderhevig is aan verdroging of dat het wrak 
schade ondervindt van de aanwezige overdadige 
begroeiing. Hier is met behulp van sondeer- en 
booronderzoek onderzoek naar gedaan.
Het onderzoek laat zien dat delen van het wrak 
de afgelopen 34 jaar niet aan hevige degradatie 
hebben blootgestaan. De ophoging van het 
terrein heeft een positief effect gehad op de 
conservering. De grondwaterstand is hierdoor 
plaatselijk iets verhoogd, wat enerzijds heeft 
geleid tot een zuurstofarme omgeving voor het 
scheepswrak en anderzijds heeft gezorgd voor 

een minder diepe wortelgroei.
Grondwateranalyses laten zien dat in dit gebied 
een sterke kweldruk optreedt, waardoor grond-
waterstanden ver boven slootpeilen komen te 
staan. Nalevering van grond- en/of kwelwater 
heeft een positief effect op het bodemmilieu en 
bevorderd daarmee behoud in situ. 
Van aantasting door wortels is, voor zover met 
het booronderzoek waar te nemen, geen sprake. 
De rietwortels reiken tot ca. 70 cm onder het 
huidige maaiveld. Op deze diepte vormen zij 
geen bedreiging voor het scheepswrak.
Gezien de resultaten zijn eenmalige fysieke be-
schermingsmaatregelen, zoals het inkuilen van 
het wrak, niet nodig om het wrak te behouden. 
Voor de instandhouding van het scheepswrak 
spelen twee factoren een belangrijke rol. Ten 
eerste is het van belang de huidige grondwa-
terstand te handhaven. Bij een verlaging van de 
grondwaterstand zal de oxidatie-reductiegrens 
ter plaatse van het scheepshout ook lager ko-
men te liggen. Ten tweede is het van belang de 
vegetatie bij te houden. Het riet noch eenjarige 
planten vormen een directe bedreiging, maar 
boomgroei moet worden vermeden.



5
—

5
—

1.1  Aanleiding

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van 
het project Topsites van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Dit project richt zich op 
duurzaam behoud van bedreigde beschermde 
monumenten. Hieronder vallen ook twee niet 
ingekuilde scheepswrakken in Flevoland, waar-
onder het wrak De Ravage (monumentnummer 
528007, afb. 1.1). Er zijn aanwijzingen dat veel 
wrakken onderhevig zijn aan degradatie: oxida-
tie en schimmelvorming op scheepshout en/of 
overdadige worteling van planten en struiken als 
gevolg van een te lage grondwaterstand.

Het beschermde scheepswrak is niet ingekuild, 
maar afgedekt met een ophogingspakket. Het 
scheepswrak met omringende bufferzone is 
sterk begroeid geraakt met struikgewas, boom-
pjes, riet en planten. Sinds enige tijd verblijven 
er ook bevers in de bufferzone. Hoewel de 
omstandigheden nat zijn, is onduidelijk of het 
scheepswrak onderhevig is aan verdroging of 
dat het wrak schade ondervindt van de overda-
dige begroeiing.
Het onderzoek had als doel vast te stellen of het 
wrak onderhevig is aan degradatie. Daarvoor 
was het nodig de exacte ligging van het wrak te 
bepalen, zicht te krijgen op de vochthuishouding 
en beworteling ter plaatse van het rijksmo-
nument, alsook de bodemopbouw in kaart te 

1  Inleiding
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Afb. 1.1: De locatie van het onderzoek.
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brengen. Uit de resultaten van het onderzoek 
volgde een advies voor eventuele vervolgstap-
pen ter bescherming en instandhouding van het 
rijksmonument.

1.3  Archivering en documentatie

De documentatie is tijdelijk opgeslagen bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort en zal na afronding van de rappor-
tage worden overgedragen aan het Provinciaal 
Depot voor Bodemvondsten Flevoland.
 

1.2  Administratieve gegevens

Provincie Flevoland

Gemeente Almere

Plaats Almere

Toponiem Godendreef

Kaartblad 25H

Coördinaten zuidwest: X: 138.843; Y: 485.760 
noordwest: X: 138.816; Y: 485.810
noordoost: X: 138.917; Y: 485.865
zuidoost: X: 138.944; Y 485.816

Objectnaam ALBR13

CMA/AMK-status terrein van zeer hoge 
archeologische waarde, 
beschermd

Rijksmonumentnummer 528007

Archis monumentnummer 12311

ARCHIS-
waarnemingsnummer 

29012

Onderzoeksmeldings-
nummer

57916

Complextype(n) ESCH – Scheepvaart

Periode nieuwe tijd

Cultuur n.v.t.

Huidig grondgebruik natuurgebied

Eigenaar gemeente Almere

Grondgebruiker gemeente Almere

Beheerder gemeente Almere

Opdrachtgever Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed

Bevoegd gezag Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed

Uitvoerder Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed

Projectleider I. Roorda

Aanvang onderzoek 14-01-14

Einde onderzoek 14-01-14

Auteurs M. van der Heiden, D.J. Huisman

Autorisatie H. Feiken
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1 Meinders 1996.
2 Warning 2009.
3 Menke, Van de Laar & Lenselink 1998; 

Weerts 2003.
4 Wiggers 1955; Ente, Koning & Koopstra 

1986.
5 Met inkuilen wordt de grondwaterstand 

ter plaatse van het schip kunstmatig 
verhoogd. Rondom het schip wordt een 
verticale wand van plastic aangebracht. 
Vervolgens wordt het schip afgedekt 
met grond en een laag plastic. Doordat 
de schepen in de IJsselmeerpolders bij 
het zinken over het algemeen op een 
dik kleipakket terecht zijn gekomen, is 
er geen verticale verplaatsing van water 
en zal het waterpeil binnen de plastic 
insluiting hoger blijven dan het 
omringende land.

6 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 
1980.

7 Brief van 19 oktober 2011 met 
besluitmotivering aanwijzing als 
beschermd archeologisch monument, 
monumentnr. 528007.

2.1  Bureauonderzoek

2.1.1  Landschappelijke context

De onderzoekslocatie ligt in Zuidelijk Flevoland, 
aan de Godendreef in de nieuwbouwwijk Almere 
Poort, Homeruskwartier in Almere (afb. 1.1 en 
2.1). De grond bestaat hier uit kalkrijke polder-
vaaggronden met grondwatertrap IV.1

In de diepe ondergrond bevindt zich pleisto-
ceen zand (Formatie van Boxtel). Ter plaatse 
varieert de hoogteligging hiervan tussen 8,5 en 
9,5 m -NAP.2 Van de holocene sedimenten die 
hierboven zijn afgezet, zijn tijdens het onder-
zoek alleen de hoger gelegen pakketten van het 
Laagpakket van Walcheren aangesneden: de 
Zuiderzee Laag en de Almere Laag. De kleiafzet-
tingen van de Almere Laag zijn tussen het begin 
van de jaartelling en de zeventiende eeuw in het 
meer ‘Almere’ ontstaan. De hierboven gelegen 
Zuiderzeeafzettingen zijn kleiafzettingen in de 
voormalige Zuiderzee die zijn afgezet tot de 
aanleg van de Afsluitdijk. De Almere Laag wordt 
gekenmerkt door met zeer fijne zandlaagjes en 
detritus gelaagde humeuze kleien. De Zuiderzee 
Laag bestaat uit kalkrijke klei en zand.3

2.1.2  Archeologische context

Zuidelijk Flevoland is tussen 1959 en 1968 droog-
gelegd en ingericht voor voornamelijk agrarisch 
gebruik. In 1973 werd bij een bodemkundige 
kartering van kavelsloot AZ 104/105 een wrak 
ontdekt. Het jaar daarop deed de Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders (RIJP) een veldverken-
ning. Volgens de beschrijvingen van de veld-
verkenning uit 1974 lagen de hoogste delen van 
het scheepswrak direct onder de bouwvoor, dus 
direct in de Zuiderzeeafzettingen. Boven en rond 
het schip was de grond al verticaal gescheurd tot 
ongeveer 0,9 m onder het toenmalige maaiveld 
(-mv). Op een niet nader genoemde diepte lag 
een schelpenlaag die tussen 1600 en 1670 wordt 
gedateerd.4 Deze schelpenlaag dekt de onderge-
legen Almereafzettingen af.
Het scheepswrak is niet ingekuild.5 Wel is het na 
de eerste verkenning in 1974 al afgedekt (ver-
moedelijk met grond die vrijkwam bij het graven 

van de sloot). In 1980 volgde een herverkenning 
door middel van smalle proefsleuven, waarna 
nog een halve meter plaatselijke grond werd 
opgebracht.6 Rondom het afgedekte wrak is 
een bufferzone gecreëerd van 56 x 115 m. Deze 
is met sloten omgeven (afb. 2.1). Het terrein is 
in gebruik als natuurgebied. In 2011 is het wrak 
aangewezen als beschermd archeologisch rijks-
monument.7

Het scheepswrak op kavel AZ-105 betreft vrij-
wel zeker een karveel gebouwd vrachtschip uit 
de zeventiende eeuw. Het schip is rechtstandig 
gezonken en de resten bevinden zich direct 
onder het oude maaiveld tot op een diepte van 
1,2 m -mv. Het schip is 16,3 x 4,4 m groot. De 
bovenkant van de achtersteven was niet meer 
aanwezig. Tijdens de ontdekking in 1974 is huis-
raad aangetroffen. Het is onbekend of het schip 
lading vervoerde. Tijdens de toenmalige verken-
ning is vastgesteld dat de conserveringsconditie 
van het hout wisselvallig was: de hoogst gelegen 
delen van het wrak zijn tot een diepte van 90 cm 
onder het toenmalige maaiveld blootgesteld aan 
oxidatie en schimmelvorming.

2.2   Gespecificeerde archeologische 
verwachting

Direct onder de in 1974 en 1980 aangebrachte la-
gen liggen de resten van een zeventiende-eeuws 
vrachtschip met afmetingen van minimaal 16,3 
x 4,4 m. Op de bovenkant van het achtersteven 
na, die is vernield bij het graven van de kavel-
sloot, is het schip intact. De exacte locatie van 
het scheepswrak binnen het opgehoogde deel 
van het perceel is onbekend. De documentatie 
van het onderzoek uit 1980 kan niet aan de hui-
dige topografie worden gekoppeld.
De scheepsresten liggen vermoedelijk op een 
diepte van 1 m -mv en reiken tot 2,2 m -mv. Het 
is onbekend of het schip een lading vervoerde. 
Het scheepshout verkeerde bij ontdekking nog 
in prima conditie, maar wel is toen al geconsta-
teerd dat het onder invloed stond van zuurstof 
en schimmels. Onduidelijk is in hoeverre het 
hout achteruit is gegaan na het aanbrengen van 
het ophogingspakket. Dit was een centrale on-
derzoeksvraag.
Op het perceel bevindt zich sinds kort ook een 
bever met een beverburcht. De burcht is aan de 
westkant, tegen de waterkant, aangelegd en het 

2  Vooronderzoek
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lijkt erop dat het scheepswrak er niet door wordt 
bedreigd.
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Afb. 2.1: Plattegrond van het onderzoeksgebied (zwart = omtrek rijksmonument, rood = ophoging over wrak, witte 

vlag = kunstwerk ‘De Ravage’, groen = locatie beverburcht). 
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8 Roorda, Van der Heiden & Huisman 
2013.

Het is onduidelijk of de verdroging van het 
scheepshout na het aanbrengen van het opho-
gingspakket is gestopt. Het onderzoek had daar-
om als doel vast te stellen of het scheepswrak 
onderhevig is aan verdere degradatie. Daarvoor 
was het nodig de exacte ligging van het wrak te 
bepalen, zicht te krijgen op de vochthuishouding 
en beworteling ter plaatse van het rijksmo-
nument alsook de bodemopbouw in kaart te 
brengen. Uit de resultaten van het onderzoek is 
een advies gevolgd voor eventuele vervolgstap-
pen ter bescherming en instandhouding van het 
rijksmonument.

Om de eventuele degradatie vast te stellen zijn 
in het Plan van Aanpak booronderzoek de vol-
gende onderzoeksvragen geformuleerd:8

1. Wat is de exacte ligging van het scheepswrak?
2. Op welk niveau bevindt de oxidatie-reductie-

zone zich binnen het opgehoogde terrein?
3. Op welk niveau bevindt de oxidatie-reductie-

zone zich buiten het opgehoogde terrein?
4. Wat zijn de NAP-hoogte, samenstelling, dikte 

en omvang van de ophoging?
5. Hoe is de natuurlijke opbouw van de onder-

grond?
6. Wat is het waterpeil van de omringende 

sloot?
7. Wat is de diepte van de omringende sloten?
Ook zijn enkele vragen opgenomen die – voor 
zover mogelijk – moesten worden beantwoord 
aan de hand van booronderzoek:
8. Tot welke diepte reikt de worteling van de 

planten?
9. Is de grond als gevolg van verdroging ge-

scheurd en tot welke diepte reiken de scheu-
ren?

3   Doelstelling van  
het onderzoek
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Het onderzoek is uitgevoerd volgens de in het 
Plan van Aanpak beschreven methodiek en con-
form de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA). Hieronder worden de twee 
onderzoeksonderdelen beschreven.

4.1  Grondwaterstandmetingen

Aan de hand van peilbuizen in de directe omge-
ving zijn de fluctuaties van de grondwaterstand 
gedurende de afgelopen decennia in kaart 
gebracht. Hierbij is gebruikgemaakt van gege-
vens die online zijn opgevraagd uit de grond-
waterdatabase van Digitale Informatie van de 
Nederlandse Ondergrond (DINO). Ook is hier 
gekeken of er gegevens beschikbaar waren over 
oppervlaktewatermetingen. 
Tevens is, tijdens het veldwerk, de hoogte van 
het oppervlaktewater in het omringende water 
gemeten.

4.2  Veldwerk

Aan de hand van kadastrale metingen uit 1990 
is op het terrein zichtbaar gemaakt waar in 
1974 en 1980 een ophoging over het wrak is 
aangebracht. Dit heeft vooral een oriënterende 
waarde gehad. Vervolgens is met behulp van 
GPS-apparatuur een (beperkte) hoogtelijnen-
kaart gemaakt van de ophoging en de directe 
omgeving. 
Met behulp van een serie metalen prikstokken 
(1, 2 en 3 m lang) zijn de resten van het wrak in 
kaart gebracht. Omdat de bovengrond te hard 
was om direct met een metalen prikstok te 
peilen, is de eerste meter uitgeboord met een 
Edelmanboor met een diameter van 7 cm. 
Nadat de contouren van het wrak in kaart zijn 
gebracht, zijn de boorlocaties bepaald. Er zijn 
twee boringen gezet buiten de ophoging, op het 
oude maaiveld. Twee boringen zijn gezet op de 
ophoging, maar buiten het wrak, en twee op de 
ophoging, binnen de contouren van het wrak. De 
zes boringen zijn beschreven volgens de archeo-
logische standaard voor boorbeschrijvingen.

4  Onderzoeksmethode
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Afb. 5.1: Locatie van de peilbuizen voor de grondwaterstand.

Tabel 5.1  Gegevens van de vijf peilbuizen in de omgeving van het scheepswrak.

Locatie Coördinaten Maaiveld Filter Filterdiepte (m -mv) Meetperiode

X Y (m NAP) Nr. Bovenkant Onderkant Start Eind

B25H0307 139.300 486.000 -3,85 1 -9 -11 15-07-91 27-12-11

2 -27,87 -29,87 15-07-91 27-12-11

3 -36,64 -38,64 15-07-91 27-12-11

4 -45,92 -47,92 15-07-91 27-12-11

B25H0743 138.340 486.175 -3,86 1 -6,89 -7,89 24-01-05 03-06-09

B25H0744 138.390 486.082 -3,88 1 -6,48 -7,48 24-01-05 03-06-09

B25H0745 138.451 485.971 -3,86 1 -6,68 -7,68 24-01-05 03-06-09

B25H0747 138.544 485.798 -3,64 1 -7,12 -8,12 24-01-05 03-06-09
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9 Meinders 1996.
10 Bron: www.zuiderzeeland.nl.

Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk de 
grondwaterstanden, de lokalisatie van het wrak 
en het booronderzoek besproken. Zie afbeelding 
2.1 voor een overzicht van het onderzoeks-
gebied. 

5.1  Grondwaterstanden van de peilbuizen 

Volgens de bodemkaart heeft het gebied grond-
watertrap IV.9 Dat wil zeggen dat de gemiddeld 
hoogste grondwaterstand onder de 40 cm -mv 
ligt en de gemiddeld laagste grondwaterstand 
tussen de 80 en 120 cm -mv (hierbij is de op-
hoging op de wraklocatie niet meegenomen). 
Er bleken gegevens beschikbaar te zijn van vijf 
grondwaterpeilbuizen binnen een kilometer van 
het wrak (afb. 5.1). Eén buis bevat vier filters op 
verschillende dieptes en is ca. twintig jaar, tus-
sen 1991 en 2011, gemonitord. De andere vier 
hebben alleen ondiepe filters en zijn gedurende 
vier jaar, tussen 2005 en 2009, gemonitord. De 
gegevens van de meetlocaties en filters staan in 
tabel 5.1.
Gezien de data van inrichting van de meetpun-
ten is het waarschijnlijk dat de grondwater-

monitoring tot doel had de grondwaterstanden 
rondom de gebiedsontwikkeling in de gaten 
te houden. OWR 110 in afbeelding 5.1 is een 
monitoringpunt van het oppervlaktewater. De 
waterstand op deze locatie fluctueert rond 5,0 
m -NAP.10 
Opvallend aan het meetpunt met meerdere 
filters (B25H0307) is dat alle filters min of meer 
dezelfde stand geven, onafhankelijk van de 
diepte. Dit duidt erop dat tot een diepte van ca. 
50 m -mv geen scheidende lagen voorkomen. 
Opvallend is ook dat de grondwaterstand op 
deze locatie systematisch hoger ligt dan het 
slootpeil. Dit duidt erop dat er een sterke opwel-
ling is van water, dat vervolgens wordt afge-
voerd via drains en sloten. 
In 2011 vond eenmalige een sterke daling in de 
waterstanden plaats. Deze duurde enkele maan-
den (afb. 5.2). Dit moet het gevolg zijn geweest 
van tijdelijke onderbemaling door middel van 
bronbemaling, en kan waarschijnlijk in verband 
worden gebracht met de bouw van een woon-
wijk in die periode.
De andere meetpunten vertonen veel meer 
variatie in grondwaterstanden (afb. 5.2). Er lijkt 
sprake van seizoensfluctuatie, met de laagste 
standen in de late zomer en herfst. Daarnaast is 

5  Onderzoeksresultaten

Afb. 5.2: De grondwaterstanden in de peilbuizen rondom het scheepswrak.
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opvallend hoe groot de verschillen zijn tussen de 
meetpunten, die toch heel dicht bij elkaar in de 
buurt staan. 
De grote seizoensfluctuaties zijn een aanwijzing 
dat op deze locaties weinig of trage nalevering 
is van grond- en/of kwelwater in droge seizoe-
nen. De grote verschillen duiden erop dat lokale 
omstandigheden een grote invloed hebben op 
de actuele grondwaterstanden, en dus ook dat 
extrapolatie van de gegevens van de meetpun-
ten naar de wraklocatie met omzichtigheid moet 
gebeuren.
Aangezien uitdroging van de bodem vooral een 
gevolg is van transpiratie door planten, is te 
verwachten dat het afdekken van de wraklocatie 
– waarbij de afstand tussen plantenwortels en 
wrak wordt vergroot – op het bodemvochtge-
halte een positief effect heeft gehad.
Mocht ooit besloten worden om dit wrak in te 

kuilen, dan is de sterke kweldruk een positieve 
bijkomstigheid, vanwege de permanente na-
levering van water.

5.2  Wraklokalisatie

De locatie van het schip is aan de hand van 28 
prikstokmetingen bepaald. De metingen zijn ge-
baseerd op de hardheid van het nog aanwezige 
hout. Het resultaat van de wraklokalisatie kan 
door het ontbreken van hout of de aanwezigheid 
van reeds verrot hout enigszins afwijken van de 
werkelijke situatie. Op afbeelding 5.3 staan de 
meetresultaten geplot op de gemaakte hoogte-
lijnenkaart. Het wrak is maximaal 19 m lang en  
5 m breed en daarmee groter dan tijdens de ont-
dekking in 1974 is vastgesteld (16,3 x 4,4 m).  
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De centrumcoördinaten van het wrak zijn:  
X: 138.870; Y: 485.828.
Houtresten van het wrak zijn tussen 4,7 en 5,3 m 
-NAP aangetroffen met een gemiddelde diepte 
van 5,0 m -NAP (tabel 5.2). Op drie plaatsen is 
op twee verschillende dieptes hout aangetrof-
fen. Het hoogteverschil is maximaal 30 cm en 
wordt geïnterpreteerd als de aanwezigheid van 
opgaand hout binnen de scheepsconstructie.
Tijdens het onderzoek in 1980 zijn drie proef-
sleuven dwars over het schip gegraven. De 
bevindingen zijn op schaal vastgelegd op milli-
meterpapier. Van de veldtekening is de schaal af 

te leiden en bovendien is het zeer waarschijnlijk 
dat het millimetergrid een noord-zuidoriëntatie 
heeft. Maar de coördinaten ontbreken.
Door de gegevens uit 1980 en 2014 te koppelen 
kan de veldtekening bij benadering in het hui-
dige coördinatenstelsel worden geplaatst. Dit 
gebeurt met name op basis van de voorsteven. 
Deze staat op de veldtekening aangegeven en 
tijdens het lokaliseren van het wrak is een dui-
delijke oostelijke grens van het hout gevonden. 
Het resultaat staat weergegeven in afbeelding 
5.4, maar moet met enig voorbehoud worden 
bezien. Er moet rekening mee worden gehou-

Tabel 5.2  Hoogteligging van het scheepshout van het scheepswrak.

Meetnr. X Y Hoogte mv  
(m NAP)

Hout Hout laag 
(m NAP)

Hout hoog 
(m NAP)

Hout laag 
(m -mv)

Hout hoog 
(m -mv)

5 138.856,8 485.825,1 -3,53 nee - - - -

6 138.861,2 485.830,5 -3,72 nee - - - -

7 138.861,9 485.826,8 -3,20 nee - - - -

8 138.861,9 485.826,0 -3,24 nee - - - -

9 138.861,9 485.827,1 -3,16 ja -4,86 - 1,7 -

10 138.861,9 485.827,6 -3,15 ja -4,95 - 1,8 -

11 138.862,5 485.829,1 -3,19 ja -5,09 - 1,9 -

12 138.862,5 485.829,6 -3,23 ja -5,23 - 2,0 -

13 138.865,7 485.830,9 -3,18 ja -5,28 - 2,1 -

14 138.868,6 485.831,0 -3,15 nee - - - -

15 138.870,8 485.829,8 -3,03 ja -5,33 -5,23 2,3 2,2

16 138.875,2 485.828,1 -2,84 ja -5,14 -5,04 2,3 2,2

17 138.876,7 485.828,6 -2,85 ja -5,15 - 2,3 -

18 138.876,8 485.829,3 -2,87 nee - - - -

19 138.877,9 485.828,2 -2,85 ja -5,15 -4,85 2,3 2,1

20 138.878,8 485.828,3 -2,87 ja -4,87 - 2,0 -

21 138.880,0 485.828,3 -2,93 ja -4,73 - 1,8 -

22 138.880,9 485.828,4 -2,92 nee - - - -

23 138.880,2 485.826,6 -2,95 nee - - - -

24 138.879,6 485.826,8 -2,91 nee - - - -

25 138.878,8 485.826,9 -2,88 ja -5,28 - 2,4 -

26 138.877,0 485.825,9 -2,88 ja -5,28 - - -

27 138.877,1 485.825,0 -2,94 ja -5,04 - - -

28 138.876,9 485.824,5 -2,95 nee - - - -

29 138.871,4 485.825,2 -2,89 nee - - - -

30 138.871,4 485.824,7 -2,95 nee - - - -

31 138.871,2 485.825,7 -2,90 ja -4,90 - - -

32 138.868,3 485.827,5 -2,99 ja -5,29 - - -
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den dat het beeld van het wrak onvolledig is, 
omdat eventueel ontbrekend (weggerot) of zeer 
zacht hout niet met een prikstok kan worden 
waargenomen.

5.3 Booronderzoek

In totaal zijn zes boringen gezet, verspreid over 
het terrein (afb. 5.5 en 5.6). De boringen 1 en 2 
zijn op het lage gedeelte van het terrein gezet 
(de bufferzone rond het monument). Het maai-
veld ligt hier rond 4,1 m -NAP. De boringen 3 en 
4 zijn gezet op de opgebrachte heuvel buiten het 
wrak (tussen 3,73 en 3,12 m -NAP) en de borin-
gen 5 en 6 zijn gezet op de opgebrachte heuvel 
binnen de contouren van het wrak (rond 2,9 m 
-NAP). De boringen 5 en 6 (binnen de contouren 
van het wrak) zijn tot het hout gezet, de overige 
boringen minimaal tot 5,5 m -NAP en maximaal 
tot 6,3 m -NAP. In bijlage 1 staan de volledige 
boorbeschrijvingen.

5.3.1 De boringen 1 en 2

Vanaf het maaiveld (ca. 4,0 m -NAP) tot ca. 4,5 m 
-NAP bestaat de ondergrond uit een pakket van 
humeuze, sterk siltige tot matig zandige, bruine 
klei. De klei bevat veel niet nader te determi-
neren schelpresten en (riet)wortels. Hieronder 
neemt de humeusiteit af en verdwijnen de 
meeste schelpresten en rietwortels; de textuur 
blijft verder hetzelfde. Het pakket is bruingrijs 
tot grijs en zeer compact. 
In de boringen 1 en 2 is vanaf ca. 4,8 m -NAP een 
pakket van matig siltige, grijsbruine klei aange-
troffen. In de bovenste 20 tot 30 cm van het pak-
ket bevinden zich dunne zandlagen. Hier en daar 
zijn niet nader te determineren schelpfragmen-
ten waargenomen. Meer naar onderen, vanaf ca. 
5,3 m -NAP, is het pakket donker- tot blauwgrijs. 
Het sediment bestaat uit matig siltige klei en 
zwak zandige klei. Het sediment is slap en bevat 
af en toe schelpgruis en een enkele zandlaag die 
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naar onderen toe verdwijnt. Het pakket is tot 
maximaal 6,36 m -NAP waargenomen.

5.3.2 De boringen 3 en 4

De boringen 3 en 4 zijn in grote mate vergelijk-
baar met de boringen 1 en 2. Slechts de bovenste 
lagen verschillen, omdat het terrein hier is op-
gehoogd. De eerste 80 cm van boring 3 bestaat 
uit een bruingrijs, uiterst siltig, humeus pakket. 
Verder is de opbouw gelijk aan de eerste twee 
boringen.
In boring 4 is vanaf het maaiveld (3,12 m -NAP) 
eerst een 60 cm dik pakket van sterk siltige, 
humeuze, donkerbruine klei waargenomen. 
Daaronder ligt tot 4,17 m -NAP een 45 cm dik 
pakket uiterst siltige klei, zwak humeus en grijs 
tot grijsbruin van kleur. De verdere opbouw is 
gelijk aan de eerste twee boringen.

5.3.3 De boringen 5 en 6

De eerste meter vanaf het maaiveld (2,9 m 
-NAP) bestaat uit een pakket van sterk siltige, 
zwak humeuze klei met schelpresten. In boring 
5 is er op kleur onderscheid te maken tussen 
de bovenste 55 cm en de onderste 45 cm, maar 
het verschil is minimaal. Bovenin kleurt de klei 
bruingrijs en onderin grijs. In boring 6 is dit on-
derscheid niet waargenomen. 
Vanaf ca. 4,1 m -NAP is een ca. 80 cm dik pak-
ket van wisselende lagen aangeboord. De lagen 
zijn 5 tot 20 cm dik en bestaan voornamelijk uit 
(matig) siltige klei met af en toe een uiterst siltige 
of zwak zandige klei ertussen. De consistentie 
van de lagen is overwegend matig slap, maar 
naar onderen toe is een toename van zandlagen 
waargenomen, waardoor de lagen steeds stevi-
ger worden. Vooral bovenin zijn kleine schelp-
fragmenten waargenomen. Tussen 5,13 en 5,23 m 
-NAP is stevig hout van het wrak aangeboord.
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5.3.4 Interpretatie van de boorgegevens

Tot een diepte van ca. 4,8 m -NAP bestaat de 
ondergrond uit matig zandige tot sterk siltige 
klei (afb. 5.7). Het pakket van (bruin)grijze klei 
is compact en bevat veel schelpresten. Bovenin 
is het matig humeus. Dit pakket wordt geïn-
terpreteerd als de Zuiderzee Laag (Formatie 
van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren). 
Onderin het pakket neemt de hoeveelheid 
zandlagen toe. Onder de Zuiderzee Laag is tot 
maximaal 6,3 m -NAP een pakket van voorna-
melijk donkergrijs(blauwe), matig siltige klei 
aangetroffen. De klei bevat schelpgruis en wordt 
soms afgewisseld met zwak zandige kleilagen. 
Dit pakket wordt geïnterpreteerd als Almere 
Laag (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van 
Walcheren). 
Hoewel in sommige boringen sprake was van 
dunne schelplagen, wordt de Zuiderzee Laag 
niet door een duidelijke schelplaag gescheiden 
van de Almere Laag, zoals tijdens de verkenning 
in 1980 is vastgesteld. 
De ophogingspakketten uit 1974 en 1980 zijn in 
de boringen lastig te onderscheiden. De pakket-
ten zijn rommeliger, maar verschillen verder niet 
veel van onderliggende lagen. Aangezien het 
lokale grond is, is dat niet verwonderlijk. Het on-
derscheid tussen de ophoging uit 1974 en 1980 is 
in de boringen 4 en 5 op basis van kleurstelling 
en humeusiteit gemaakt. In afbeelding 5.7 is 
deze lijn geëxtrapoleerd naar de overige borin-
gen. De ophoging uit 1974 is 40 tot 70 cm dik en 
de ophoging uit 1980 50 tot 60 cm dik.

Oxidatie
Tijdens het booronderzoek is onderzocht of het 
wrak eventueel wordt bedreigd door zuurstof 
of wortelgroei. De oxidatiegrens ligt ter hoogte 
van de boringen 1 tot en met 3 rond 4,8 m -NAP 
(afb. 5.7). In de richting van de ophoging boven 
het wrak lijkt de grens te stijgen: in boring 4 ligt 
de grens bijna een halve meter hoger, rond 4,3 m 
-NAP. Op diepere niveaus is wel sprake van oxi-
datie, maar dit gebeurt alleen direct rondom de 
millimeterdikke wortelgangen (zie onder).
In de boringen die boven het schip zijn gezet (de 
boringen 5 en 6), is het beeld wat minder helder. 
Tot op het diepste niveau zijn hier roestvlekken 
waargenomen, onderbroken door lagen zonder 
roest. Vermoedelijk is dit een gevolg van schom-

melingen in de waterhuishouding door de ver-
schillende ophogingen van het maaiveld vanaf 
de drooglegging.

Wortels
De in de boor herkende rietwortels reiken over 
het algemeen niet dieper dan 50 tot 70 cm -mv. 
Bij een stijging van het maaiveld stijgt ook de 
wortelgrens. In de diepere lagen zijn in veel ge-
vallen wel wortelstelsels aanwezig, maar deze 
zijn slechts een millimeter dik. Alleen direct 
rondom deze dunne wortelstelsels is roest waar-
genomen. Het is niet bekend of de wortelstelsels 
actief zijn of dat het relicten van oudere rietplan-
ten zijn.
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6.1  Algemeen

Het oude maaiveld van na de drooglegging ligt 
momenteel op ca. 4,0 m -NAP, dus ter hoogte 
van de boringen 1 en 2 aan het huidige opper-
vlak. In 1974 is bij de vondst van het wrak ter 
bescherming grond aangebracht. Deze grond 
zal uit de directe omgeving zijn gekomen, ver-
moedelijk uit een van de sloten die men aan 
het graven was. Ter hoogte van de boringen 3 
tot en met 6 is in dat jaar 40 tot 50 cm grond 
opgebracht. Na het veldonderzoek met proef-
sleuven in 1980 is de locatie een tweede maal 
opgehoogd. Afgaand op de boringen is deze 
laag, wederom van lokale grond, ca. 60 cm dik. 
Door de proefsleuven was de precieze ligging 
van het schip bekend en de tweede ophoging 
kent dan ook een geringere verspreiding dan de 
eerste. Op de hoogtelijnenkaart komt de opho-
ging en daarmee de locatie van het wrak redelijk 
goed naar voren (afb. 5.3). Het huidige maaiveld 
boven het wrak komt hiermee op ca. 2,8 m -NAP 
te liggen.
Vanaf ca. 4,0 m -NAP is een 80 cm dik pakket 
van siltige klei aangeboord dat is geïnterpre-
teerd als de Zuiderzee Laag. Hieronder is de 
Almere Laag aangetroffen. Deze is tot maximaal 
6,3 m -NAP waargenomen (diepste boring). Het 
met de prikstok waargenomen hout ligt mo-
menteel tussen 4,7 en 5,3 m -NAP. Het scheeps-
wrak heeft een lengte van 19 m en een breedte 
van 5 m (afb. 5.4). 

6.2  Conservering

Volgens de rapportage uit 1980 lag het wrak di-
rect onder het oude maaiveld en reikte het hout 
tot minstens 120 cm diep (dat wil zeggen van 4,0 
tot 5,2 m -NAP). Ook werd opgemerkt dat het 
hout tot ca. 90 cm -mv onder invloed van schim-
mels en zuurstof stond (dus tot 4,9 m -NAP). In 
hoeverre deze schimmels en zuurstof het hout 
reeds hadden aangetast, is niet vermeld. Wel 
staan er op de veldtekening houtdieptes die 
overeenkomen met de dieptes die tijdens on-
derhavig veldonderzoek zijn gevonden. Het met 
de prikstok waargenomen hout ligt momenteel 
tussen 4,7 en 5,3 m -NAP. Dit suggereert dat het 
hout boven 4,7 m -NAP in 1980 reeds groten-

deels was vergaan. Maar ook suggereert het dat 
de conservering van het resterende hout sinds 
1980 vrijwel niet achteruit is gegaan.
De oxidatiegrens buiten de ophoging ligt rond 
4,8 m -NAP, 10 cm onder het houtniveau. Onder 
de ophoging ligt de grens echter hoger, in boring 
3 zelfs op 4,3 m -NAP. Uit de boringen direct 
boven het wrak komt geen eenduidig beeld van 
de oxidatiegrens naar voren. Op verschillende 
niveaus komen lagen met roestvlekken voor, 
afgewisseld met lagen zonder roestvlekken. De 
oorzaak hiervan moet worden gezocht in de 
opeenvolgende ophogingen van het maaiveld 
sinds de drooglegging in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw.
Grondwateranalyses laten zien dat in dit gebied 
een sterke kweldruk optreedt, waardoor grond-
waterstanden ver boven slootpeilen komen te 
staan. Nalevering van grond- en/of kwelwater 
heeft een positief effect op het bodemmilieu en 
bevordert daarmee behoud in situ. 
De vegetatie vormt geen bedreiging voor het 
wrak. De in de boringen waargenomen rietwor-
tels reiken niet dieper dan 70 cm -mv, ruim bo-
ven de houtresten. De diepere wortelstelsels die 
zijn waargenomen, zijn slechts 1 mm dik. 

6.3  Antwoorden op de onderzoeksvragen

1. Wat is de exacte ligging van het scheepswrak? 
De locatie van het wrak is bepaald aan de hand 
van 28 sonderingen. De metingen zijn gebaseerd 
op de hardheid van het nog aanwezige hout. Het 
resultaat van de wraklokalisatie kan enigszins 
afwijken van de werkelijke situatie doordat hout 
ontbreekt (verrot) of te zacht is voor waarne-
ming met prikstokken. Het wrak is maximaal 19 
m lang en 5 m breed. De centrumcoördinaten 
zijn: X: 138.870; Y: 485.828 (afb. 5.4).

2.  Op welk niveau bevindt de oxidatie-
reductiezone zich binnen het opgehoogde 
terrein? 

De oxidatie-reductiezone bevindt zich hier rond 
de 4,3 m -NAP.

3.  Op welk niveau bevindt de oxidatie-
reductiezone zich buiten het opgehoogde 
terrein? 

De oxidatie-reductiezone bevindt zich hier rond 
de 4,8 m -NAP.

6  Conclusies
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4.  Wat zijn de NAP-hoogte, samenstelling, dikte 
en omvang van de ophoging? 

Het oude maaiveld van na de drooglegging ligt 
momenteel op ca. 4,0 m -NAP, dus ter hoogte 
van de boringen 1 en 2 aan het huidige opper-
vlak. In 1974 is bij de vondst van het wrak ter 
bescherming ervan grond aangebracht. Deze 
grond zal uit de directe omgeving zijn gekomen, 
vermoedelijk uit een van de sloten die men aan 
het graven was. Ter hoogte van de boringen 3 tot 
en met 6 is 40 tot 70 cm grond opgebracht.
Na het verkennende onderzoek in 1980 is de lo-
catie een tweede maal opgehoogd. Afgaand op 
de boringen gebeurde dat wederom met lokale 
grond en was deze laag 50 tot 60 cm dik. Het 
huidige maaiveld boven het wrak komt hiermee 
op ca. 2,8 m -NAP te liggen. De ophogingspak-
ketten bestaan uit uiterst siltige, (bruin)grijze 
klei. De klei is stevig en bevat schelpresten.
De hoogtelijnenkaart suggereert dat de opho-
ging in 1974 een groter areaal beslaat dan de op-
hoging uit 1980. Vermoedelijk heeft men in 1980 
gerichter kunnen ophogen doordat de contou-
ren van het wrak beter in beeld gebracht waren.

5.  Hoe is de natuurlijke opbouw van de 
ondergrond? 

Tot een diepte van ca. 4,8 m -NAP bestaat de 
ondergrond uit matig zandige tot sterk siltige 
klei. Het pakket van (bruin)grijze klei is compact 
en bevat veel schelpresten. Bovenin is het pak-
ket matig humeus. Dit pakket wordt geïnterpre-
teerd als Zuiderzeeafzettingen (Formatie van 
Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren).
Onderin het pakket neemt de hoeveelheid zand-
lagen toe.
Onder de Zuiderzeeafzettingen zijn tot maximaal 
6,3 m -NAP Almereafzettingen waargenomen. 
Deze afzettingen bestaan over het algemeen uit 
donkergrijze, matig siltige klei met schelpgruis. 
Maar ook zijn er zwak zandige kleilagen aanwe-
zig. De lagen bevinden zich alle in de reductie-
zone.
Hoewel in sommige boringen wel sprake 
was van dunne schelplagen, worden de 
Zuiderzeeafzettingen niet door een dui-
delijke schelplaag gescheiden van de 
Almereafzettingen, zoals tijdens de verkenning 
in 1980 is vastgesteld. 

6.  Wat is het waterpeil van de omringende 
sloot? 

Het waterpeil van de omringende sloot lag ten 
tijde van het onderzoek op 5,15 m -NAP.

7. Wat is de diepte van de omringende sloten? 
Aan de westzijde minimaal een meter, maar de 
diepte van de sloten kon vanaf het land niet 
worden bepaald. Hiervoor is een uitgebreidere 
veldwerkopzet met bijvoorbeeld een boot nodig.

8.  Tot welke diepte reikt de worteling van de 
planten? 

De dikke rietwortels zijn duidelijk zichtbaar in de 
boor en reiken tot ca. 70 cm -mv. In de diepere 
lagen zijn zeer dunne wortels waargenomen, van 
slechts 1 mm dik. Direct hierlangs zijn ook spo-
ren van oxidatie te zien. Het is niet zeker of dit 
nog levende, actieve wortelstelsel zijn.

9.  Is de grond als gevolg van verdroging 
gescheurd en tot welke diepte reiken de 
scheuren? 

Dit is niet waargenomen in de boringen.
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Het onderzoek laat zien dat delen van het wrak 
de afgelopen 34 jaar niet aan hevige degradatie 
hebben blootgestaan. Uit het onderzoek uit 
1980 komt naar voren dat de resten tot ca. 4,9 m 
-NAP onder invloed stonden van schimmels en 
zuurstof. Maar het dieper gelegen hout was nog 
goed intact. Uit het booronderzoek blijkt dat dit 
diepere hout nog steeds intact is. Het hoogst 
waargenomen hout ligt op 4,7 m -NAP. Dit hoeft 
niet te betekenen dat het hoger gelegen hout is 
verdwenen. Het kan ook te zacht zijn om met de 
prikstok waar te nemen. 
De oxidatie-reductiezone ligt ter plaatse van het 
scheepswrak rond 4,3 m -NAP. Buiten de verho-
ging ligt deze lager, namelijk rond 4,8 m -NAP. 
Dit komt overeen met de grondwaterstand die 
fluctueert rond 5,0 m -NAP. Momenteel ligt het 
scheepshout dus in een zuurstofarm bodem-
milieu.
Van aantasting door wortels is, voor zover met 
het booronderzoek waar te nemen, geen sprake. 
De rietwortels reiken tot ca. 70 cm -mv. Op deze 
diepte vormen zij geen bedreiging voor het 

scheepswrak.
Gezien de resultaten zijn eenmalige fysieke be-
schermingsmaatregelen, zoals het inkuilen van 
het wrak, niet nodig om het wrak te behouden. 
Voor de instandhouding van het scheepswrak 
spelen twee factoren een belangrijke rol. Ten 
eerste is het van belang de huidige grondwater-
stand te handhaven. Bij verlaging van de grond-
waterstand zal de oxidatie-reductiegrens ter 
plaatse van het scheepshout ook lager komen te 
liggen. Ten tweede is het van belang de vegeta-
tie bij te houden. Het riet noch eenjarige planten 
vormen een directe bedreiging, maar boomgroei 
moet worden vermeden.
Het gebruik van worteldoek is dan ook niet per 
se nodig, maar kan het beheer van het terrein 
wel vergemakkelijken. Aanbevolen wordt om 
met de gemeente Almere te overleggen over 
beheermaatregelen waarbij niet alleen naar dit 
specifieke scheepswrak wordt gekeken, maar 
naar alle wrakken die zich binnen de gemeente-
grenzen bevinden.

7  Aanbevelingen
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Boring ALBR13-1 

Beschrijver: MVDH, datum: 20-1-2014, X: 
138.854,21, Y: 485.803,94, precisie locatie: 1 
cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 25H, hoogte: 4,11 m -NAP, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: 
Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: geologie, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
goed, provincie: Flevoland, gemeente: Almere, 
plaatsnaam: Almere, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: 
RCE.
0-40  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard 

ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm). 
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak 
humeus, stevig, schelpfragment, veel 
riet en wortels.

40-45  Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard ondergrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm). 
Lithologie: klei, matig zandig, stevig, 
weinig wortelresten.

45-50  Algemeen: kleur: lichtbruin, aard boven-
grens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm). 
Lithologie: klei, zwak zandig, stevig, 
weinig wortelresten.

50-55  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard boven-
grens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm). 
Lithologie: klei, matig siltig, stevig, 
weinig wortelresten.

55-70  Algemeen: kleur: grijs, aard bovengrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard ondergrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm). 
Lithologie: klei, zwak zandig, stevig, 
weinig wortelresten. 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.

70-80  Algemeen: kleur: grijs, aard bovengrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard ondergrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm). 
Lithologie: klei, matig siltig, enkele 
zandlagen, zeer stevig, weinig 
wortelresten. 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.

80-90  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard 
boven grens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm). 
Lithologie: klei, matig siltig, zeer  
stevig, weinig wortelresten. 

Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
90-105  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard 

boven grens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, matig siltig, veel 
dunne zandlagen, zeer stevig, weinig 
wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: roest alleen langs wortels.
105-160  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard 

boven grens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, matig siltig, matig slap, 
weinig wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: roest alleen langs wortels.
160-220  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard 

boven grens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).
  Lithologie: klei, matig siltig, matig slap, 

schelpengruis.

Boring ALBR13-2 

Beschrijver: MVDH, datum: 20-1-2014, X: 
138.841,23, Y: 485.792,96, precisie locatie: 1 
cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 25H, hoogte: 4,06 m -NAP, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: 
Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: geologie, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
goed, provincie: Flevoland, gemeente: Almere, 
plaatsnaam: Almere, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: 
RCE.
0-20  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard 

ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).
  Lithologie: klei, sterk siltig, zwak 

humeus, schelpfragment, veel riet en 
wortels.

20-30  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard boven-
grens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
onder grens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, sterk siltig, zwak 
humeus, stevig, schelpfragment, veel 
riet en wortels.

 Bodemkundig: veel Fe-vlekken.
30-45  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard boven-

grens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
onder grens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak 
humeus, stevig, schelpfragment, veel 

Bijlage 1:
Boorbeschrijvingen
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riet en wortels.
 Bodemkundig: veel Fe-vlekken.
45-50  Algemeen: kleur: blauwgrijs, aard 

boven grens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, zwak zandig, enkele 
zandlagen, matig stevig, spoor 
wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: zeer fijn z1.
50-60  Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: 

geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard ondergrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, zwak zandig, enkele 
zandlagen, matig stevig, spoor 
wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
60-80  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, uiterst siltig, veel 
dunne zandlagen, stevig, spoor 
wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: roest alleen langs wortels.
80-125  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, matig siltig, veel dunne 
zandlagen, stevig, schelpengruis, spoor 
wortelresten.

  Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
  Opmerking: roest alleen langs wortels.
125-150  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, matig siltig, enkele 
zandlagen, matig slap.

150-195  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard 
bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

 Lithologie: klei, matig siltig, slap.
195-230  Algemeen: kleur: grijs, aard bovengrens: 

geleidelijk (0,3-3,0 cm).
  Lithologie: klei, zwak zandig, 

schelpengruis.
 Opmerking: zeer fijn zand.

Boring ALBR13-3 

Beschrijver: MVDH, datum: 20-1-2014, X: 
138.860,58, Y: 485.817,52, precisie locatie: 1 
cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 25H, hoogte: 3,73 m -NAP, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: 
Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: geologie, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
goed, provincie: Flevoland, gemeente: Almere, 
plaatsnaam: Almere, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: 
RCE.
0-80  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard 

ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).
  Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak 

humeus, stevig, schelpfragment, veel 
riet en wortels.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
80-110  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, zwak zandig, enkele 
zandlagen, stevig.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
110-140  Algemeen: kleur: grijs, aard bovengrens: 

geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard ondergrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, matig siltig, veel dunne 
zandlagen, stevig, weinig wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: roest alleen langs wortels.
140-160  Algemeen: kleur: grijs, aard bovengrens: 

geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard ondergrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, matig siltig, veel dunne 
zandlagen, stevig, spoor wortelresten.

160-230  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard 
bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, zwak zandig, matig 
stevig, schelpengruis

 Opmerking: zeer fijn zand.
230-240  Algemeen: kleur: blauwgrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).
  Lithologie: klei, matig siltig, matig 

stevig, schelpengruis.
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Boring ALBR13-4 

Beschrijver: MVDH, datum: 20-1-2014, X: 
138.866,90, Y: 485.823,07, precisie locatie: 1 
cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 25H, hoogte: 3,12 m -NAP, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: 
Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: geologie, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
goed, provincie: Flevoland, gemeente: Almere, 
plaatsnaam: Almere, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: 
RCE.
0-10  Algemeen: kleur: donkerbruin, aard 

ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).
  Lithologie: klei, sterk siltig, 

sterk humeus, matig stevig, veel 
wortelresten.

 Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor.
10-60  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak 
humeus, matig stevig, schelpfragment, 
veel riet en wortels.

 Opmerking: rommelig.
60-70  Algemeen: kleur: grijs, aard bovengrens: 

geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard ondergrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm).

 Lithologie: klei, sterk siltig, stevig.
 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: rommelig.
70-75  Algemeen: kleur: grijs, aard bovengrens: 

geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard ondergrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, sterk siltig, stevig, 
schelpfragment.

 Opmerking: rommelig.
75-105  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, uiterst siltig, stevig, 
weinig wortelresten.

105-120  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard 
bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, uiterst siltig, enkele 
humuslagen, zeer stevig, schelpengruis, 
spoor wortelresten.

120-140  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard 
bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 

ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).
  Lithologie: klei, uiterst siltig, 

zeer stevig, schelpengruis, spoor 
wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: roest alleen langs wortels.
140-170  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, uiterst siltig, 
enkele schelpenlagen, zeer stevig, 
schelpengruis, spoor wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
  Opmerking: roest alleen langs wortels. 

schelpenlaag (1 cm op 150 cm).
170-190  Algemeen: kleur: grijsbruin, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, sterk siltig, matig 
stevig, schelpengruis, spoor 
wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: roest alleen langs wortels.
190-210  Algemeen: kleur: grijsbruin, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, sterk siltig, enkele 
zandlagen, matig stevig, schelpengruis, 
spoor wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: roest alleen langs wortels.
210-215  Algemeen: kleur: donkerzwartbruin, 

aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), 
aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: veen, zwak kleiig, detritus-
gyttja, slap, schelpfragment.

215-230  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard 
bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, matig siltig, matig slap, 
spoor wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: roest alleen langs wortels.
230-250  Algemeen: kleur: donkergrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).
  Lithologie: klei, matig siltig, enkele 

zandlagen, matig slap.
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Boring ALBR13-5 

Beschrijver: MVDH, datum: 20-1-2014, X: 
138.869,24, Y: 485.827,64, precisie locatie: 1 
cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 25H, hoogte: 2,93 m -NAP, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: 
Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: geologie, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
goed, provincie: Flevoland, gemeente: Almere, 
plaatsnaam: Almere, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: 
RCE, opmerking: hout op 220 cm.
0-5  Algemeen: kleur: zwartbruin, aard 

ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).
  Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk 

humeus.
 Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor.
5-55  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, sterk siltig, zwak 
humeus, stevig, schelpfragment, veel 
riet en wortels.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
55-110  Algemeen: kleur: grijs, aard bovengrens: 

geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard ondergrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, sterk siltig, zwak 
humeus, stevig, schelpfragment, 
weinig wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: roest alleen langs wortels.
110-130  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, matig siltig, matig 
stevig, schelpfragment, weinig 
wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: roest alleen langs wortels.
130-170  Algemeen: kleur: grijsbruin, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, zwak zandig, matig 
stevig, schelpengruis.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
170-175  Algemeen: kleur: grijsblauw, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, matig siltig, 

enkele zandlagen, matig stevig, 
schelpfragment.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
  Opmerking: 0,5 cm dik laagje zand + 

schelp + roest erin.
175-180  Algemeen: kleur: grijs, aard bovengrens: 

geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard ondergrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, sterk siltig, 
enkele zandlagen, matig stevig, 
schelpfragment.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
  Opmerking: 0,5 cm dik laagje schelp + 

zand + Fe erin.
180-185  Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: 

geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard ondergrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, zwak zandig, veel 
dunne zandlagen, stevig.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
  Opmerking: zandlagen van een 

centimeter dik.
185-220  Algemeen: kleur: blauwgrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).
  Lithologie: klei, matig siltig, veel dunne 

zandlagen, stevig.
  Opmerking: zandlagen van een 

millimeter dik. Op 220 cm hout = schip.

Boring ALBR13-6 

Beschrijver: MVDH, datum: 20-1-2014, X: 
138.875,62, Y: 485.826,95, precisie locatie: 1 
cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 25H, hoogte: 2,83 m - NAP, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams 
Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: 
Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: geologie, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
goed, provincie: Flevoland, gemeente: Almere, 
plaatsnaam: Almere, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: 
RCE, opmerking: hout op 240 cm
0-5  Algemeen: kleur: zwartbruin, aard 

onder grens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).
  Lithologie: klei, sterk siltig, sterk 

humeus.
 Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor.
5-90  Algemeen: kleur: bruingrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak 
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humeus, stevig, schelpfragment, veel 
riet en wortels.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
90-140  Algemeen: kleur: grijs, aard bovengrens: 

geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard ondergrens: 
geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, uiterst siltig, stevig, 
schelpengruis, spoor wortelresten.

 Bodemkundig: veel Fe-vlekken.
140-170  Algemeen: kleur: grijsbruin, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, sterk siltig, enkele 
schelpenlagen, matig slap, spoor 
wortelresten.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: opgebracht?
170-185  Algemeen: kleur: blauwgrijs, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

 Lithologie: klei, sterk siltig, matig slap.
 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
185-210  Algemeen: kleur: grijsbruin, aard 

bovengrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm), aard 
ondergrens: geleidelijk (0,3-3,0 cm).

  Lithologie: klei, matig siltig, matig 
stevig.

 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: natuurlijk.
210-240  Algemeen: kleur: grijs, aard bovengrens: 

geleidelijk (0,3-3,0 cm).
  Lithologie: klei, matig siltig, veel dunne 

zandlagen, slap.
 Bodemkundig: enkele Fe-vlekken.
 Opmerking: Fe op zandlaagjes.



Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) beschrijft de resultaten van het in januari 2014 
uitgevoerde veldonderzoek op de locatie van het zeventiende-eeuwse scheepswrak De Ravage, gemeente 
Almere. Dit onderzoek maakt deel uit van het project ‘Topsites’ dat door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed wordt uitgevoerd om archeologische (top)monumenten tegen aantasting en verder verval te behoeden.
Onderzocht is in hoeverre dit archeologische rijksmonument bedreigd wordt door de huidige grond waterstand. 
Met behulp van boor- en sondeeronderzoek is aangetoond dat het scheepswrak sinds de afdekking in 1980 niet 
meer aan hevige degradatie heeft blootgestaan. Voor duurzaam behoud van dit erfgoed zijn geen grootschalige 
fysieke beschermingsmaatregelen nodig, maar volstaat het handhaven van het huidige grondwaterpeil en een 
structureel onderhoud van de vegetatie ter plaatse.

Dit rapport is bestemd voor archeologen, de gemeente Almere als grondeigenaar en beheerder van het 
rijksmonument en daarnaast voor andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden.


