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Samenvatting

Geofysisch onderzoek voor archeologische 
doeleinden wordt in Nederland, in vergelijking 
met omringende landen, relatief weinig 
toegepast. Dit komt mede door de wisselende 
resultaten (als gevolg van een complexe 
ondergrond) en gelimiteerde kennis over de (on)
mogelijkheden van de technieken. Daarnaast is 
geofysisch onderzoek in Nederland vaak niet een 
stap in het archeologisch onderzoeksproces, 
maar wordt het vooral losstaand (in combinatie 
met boringen) uitgevoerd op locaties waar geen 
gravend onderzoek kan (of mag) plaatsvinden.

Om de reden hiervan te achterhalen zijn in deze 
evaluatie tien casussen onderzocht waar, op 
verschillende locaties in Nederland, geofysisch 
onderzoek juist wel werd opgevolgd door proef-
sleuvenonderzoek, een archeologische 
opgraving of een archeologische begeleiding. Bij 
elke casus zijn de resultaten van het geofysisch- 
en gravend onderzoek met elkaar vergeleken en 
is gekeken naar de bijdrage die de resultaten van 
het geofysisch onderzoek op het latere gravende 
onderzoek hadden. Aan de hand van enquêtes 
met de uitvoerende partijen is meer inzicht 
verkregen over de beperkingen, communicatie, 
genomen keuzes en voorkennis tijdens het 
onderzoek. Het doel was om de toepassing, 
bruikbaarheid en beperkingen van geofysisch 
onderzoek in beeld te brengen en hiermee een 
bijdrage te leveren aan een betere integratie van 
geofysica in de cyclus van de archeologische 
monumentenzorg.  

De evaluatie laat zien dat geofysisch onderzoek 
in Nederland, in principe, op elk bodemtype toe 
te passen is. Bij alle casussen zijn archeologische 
sporen of structuren gemeten, hoewel de 
resultaten variëren. Deze variatie is deels 
veroorzaakt door beperkingen in het veld, zoals 
(metalen) landschapselementen en infra-
structuur, begroeiing en verstoringen in de 
directe ondergrond (als gevolg van sloopwerk-
zaamheden), die voor verstoringen in de 
meetgegevens hebben gezorgd. Dit had zeer 
complexe of onjuist geïnterpreteerde resultaten 
tot gevolg. Bij sommige casussen heeft ook het 
vochtgehalte van de bodem een negatieve rol 
gespeeld. Ten slotte heeft een onjuiste archeolo-
gische verwachting ook invloed gehad op het 
succes van de geofysisch onderzoeken. In een 
aantal gevallen zijn hierdoor niet de juiste 

techniek(en) of meetinstellingen gebruikt of zijn 
resultaten foutief geïnterpreteerd.

Opvallend is de wisselende communicatie tussen 
de geofysisch- en gravend uitvoerder. In de helft 
van de casussen was deze goed, in de overige 
matig of zelfs afwezig. Dit laatste werd deels 
veroorzaakt door de soms langdurige periode 
tussen geofysisch- en gravend onderzoek. 
Desondanks was in vijf van de tien casussen het 
geofysisch onderzoek in zekere mate sturend 
voor het gravend vervolgonderzoek. Bij drie van 
de tien casussen kwamen de resultaten van het 
geofysisch- en gravend onderzoek goed 
overeen, terwijl bij drie anderen enige overeen-
komst bestond tussen de resultaten maar door 
een foute analyse en/of interpretatie dit niet 
direct naar voren kwam. Bij drie casussen 
bestond vrijwel geen overeenkomst tussen de 
resultaten. Bij één casus was te weinig archeo-
logie aanwezig om uitspraken over de overeen-
komsten te kunnen doen.  

Geconcludeerd kan worden dat geofysisch 
onderzoek geen duidelijke plaats heeft binnen 
de huidige cyclus van de archeologische 
monumentenzorg en vaak als overbodig of 
onnodig kostenverhogend wordt gezien. Echter, 
een goede integratie van het geofysisch 
onderzoek in het archeologisch proces biedt 
kansen om aanvullende informatie te verkrijgen 
over de geologie en (on)bekende vindplaatsen 
om gerichter gravend onderzoek uit te voeren.

Zo kan met geofysisch onderzoek relatief snel en 
op grote schaal de (diepere) ondergrond en 
afgedekte landschapselementen in kaart worden 
gebracht waardoor gerichter en efficiënter kan 
worden gegraven. Daarnaast kan de begrenzing, 
de omvang en dichtheid van archeologische 
sporen en structuren buiten de grenzen van een 
opgravingsput, plangebied of oud opgra-
vingsterrein worden vastgesteld om een juiste 
bescherming te waarborgen. Dit kan natuurlijk 
ook worden gebruikt om de begrenzing van 
archeologische monumenten bij te stellen.  

Ten slotte kan de informatie over de aanwezig-
heid en ruimtelijke verspreiding van archeo-
logische sporen en structuren en gunstige 
locaties voor  (pre)historische bewoning, 
verkregen met geofysisch onderzoek, worden 
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gebruikt om proefsleuven gericht te plaatsen, in 
tegenstelling tot ze regelmatig of willekeurig 
over het terrein te verspreiden. Hierbij vindt dan 
een verschuiving plaats van een a-selecte naar 
selecte steekproef: een steekproef met 
voorkennis. Ten gevolge hiervan kan mogelijk 
het aantal proefsleuven (of vierkante meters) 
omlaag wat kostenbesparing met zich 
meebrengt die het geofysisch onderzoek 
financieel mogelijk maken.

Uiteraard is een goede kennis van de toepas-
baarheid van geofysische technieken en goede 

communicatie tussen de uitvoerders van het 
geofysisch- en gravend onderzoek essentieel. 
Het is hierbij van belang dat een duidelijke en 
tijdige afstemming wordt gemaakt van de in te 
zetten techniek(en), dataverwerking en tussen-
tijdse validatie. Voor grote onderzoeksgebieden 
wordt aanbevolen eerst een test-onderzoek, 
met meerdere geofysische technieken, uit te 
voeren om zo de ideale techniek(en) en 
meetomstandigheden te bepalen. Hierdoor kan 
onder ideale omstandigheden worden gemeten 
met de meest geschikte geofysische 
techniek(en), met de beste resultaten als gevolg.
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1 Geologisch gezien ligt Nederland in een 
met los sediment opgevuld 
dalingsbekken.

2 Met name buiten Nederland, 
bijvoorbeeld in Schotland (Cuenca-
García 2013) en Scandinavië (Cuenca-
García et al. 2020).

3 In de periode 2012-2020.

1 Inleiding

J. Jelsma en W.B. Verschoof-van der Vaart

1.1 Aanleiding

Geofysisch onderzoek voor archeologische 
doeleinden wordt, in vergelijking met de ons 
omringende landen, in Nederland vrij weinig 
toegepast. De belangrijkste reden hiervoor zijn 
de sterk wisselende onderzoeksresultaten als 
gevolg van de grote variatie in bodemsoorten, 
bodemopbouw en hydrologie in ons land. Het 
grootste deel van Nederland is bedekt met over 
elkaar liggende en onderling vermengde 
pakketten veen, zand, klei en leem. Mede door 
de lage ligging van ons land1 worden door deze 
bodems, seizoenafhankelijk, grote hoeveel-
heden water getransporteerd. De variabele 
vochtigheid en de complexe gelaagdheid van de 
bodem zijn vaak belemmerend voor geofysisch 
onderzoek. De meetresultaten wisselen sterk en 
zijn vaak moeilijk te interpreteren. Daarnaast 
speelt ook mee dat Nederlandse archeologen 
over het algemeen een gelimiteerde kennis 
hebben over de (on)mogelijkheden van 
geofysisch onderzoek. De wisselende resultaten 
en (negatieve) ervaringen met geofysisch 
onderzoek zijn ook van invloed op de geringe 
toepassing van geofysische technieken in ons 
land.

De laatste jaren heeft de geofysica zich sterk 
ontwikkeld.2 Er is apparatuur op de markt 
gekomen waarmee sneller gemeten kan worden. 
Ook is software beschikbaar waarmee de 
archeologische variatie in de meetgegevens 
steeds duidelijker zichtbaar kan worden 
gemaakt. Door een grotere vraag uit de 
ingenieurs-wereld is meetapparatuur goedkoper 
en meer toegankelijk geworden. Experimenten 
met meerdere technieken tegelijk kunnen 
vandaag makkelijker uitgevoerd worden dan een 
paar decennia geleden. Door te experimenteren 
is veel kennis vergaard over de toepasbaarheid 
van diverse meettechnieken in verschillende 
bodemsoorten met variabele vochtigheid. De 
meeste geofysische meetapparaten kunnen 
tegenwoordig op of achter een voertuig over het 
oppervlak getransporteerd worden. Zo kan veel 
sneller gemeten worden dan te voet. 
GPS-ontvangers zorgen daarbij voor een 
nauwkeurige plaatsbepaling. Samen met de 
ontwikkeling van de techniek neemt ook het 
aantal deskundige vakspecialisten toe, waardoor 

steeds meer relevante praktijkervaring wordt 
opgedaan, ook bij ongunstige meetomstandig-
heden en in complexe bodems.
Ondanks al deze positieve ontwikkelingen zien 
we dat in Nederland geofysisch onderzoek niet 
vaak onderdeel is van archeologische onder-
zoeksprojecten.3 Geofysisch onderzoek wordt 
meestal toegepast als methode van 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) op locaties 
waar geen gravend onderzoek kan (of mag) 
plaatsvinden.

Deze evaluatie is uitgevoerd in opdracht van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in 
het kader van het project Prospectie, onderdeel 
van het programma Kennis voor Archeologie van 
de Rijksdienst. Centraal in deze evaluatie staan 
tien praktijkvoorbeelden (casussen) van 
geofysisch onderzoek die in de periode 2012 tot 
2020 werden opgevolgd door proefsleuvenon-
derzoek, een archeologisch opgraving of een 
archeologische begeleiding. Onder andere is 
gekeken of de geofysisch gemeten afwijkingen 
wel of niet overeenkomen met de opgegraven 
archeologische sporen en wat de achterliggende 
oorzaken hiervan (kunnen) zijn. Ook is 
aangegeven waar ruimte is voor verbetering. Dit 
heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan 
een betere integratie van geofysisch onderzoek 
in het archeologisch proces en daarmee aan de 
verbetering van de kwaliteit van het archeolo-
gisch onderzoek in Nederland.

Zoals blijkt uit de voorliggende evaluatie zijn ook 
in Nederland goede resultaten te behalen met 
geofysisch onderzoek. We zijn in staat oude, 
overdekte, landschappen in kaart te brengen en, 
onder gunstige omstandigheden, archeologische 
sporen en structuren te detecteren. Dit lukt het 
best wanneer de geofysica en de archeologie 
goed op elkaar afgestemd worden. Er worden in 
deze evaluatie ook gevallen beschreven waarbij 
geofysisch onderzoek minder goed heeft 
gewerkt: door slechte meetomstandigheden 
zoals droogte, door verstoringen van metalen 
voorwerpen, door de keuze van een ongeschikte 
techniek, of door de slechte integratie met het 
archeologisch onderzoek. Om tot betere onder-
zoeksresultaten te komen, zullen we al deze 
valkuilen moeten vermijden. Wanneer modern 
geofysisch onderzoek in samenhang met de 
archeologie wordt uitgevoerd en goede commu-
nicatie, voorbereiding en kwaliteitscontrole 
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tijdens verschillende fasen van het archeologisch 
proces, vormt een belemmering voor de verdere 
ontwikkeling van geofysisch onderzoek en een 
betere bekendheid en inbedding van dit 
onderzoek in het archeologisch proces.

1.3 Dankwoord

De volgende mensen worden hartelijk bedankt 
voor hun medewerking aan het onderzoek: 
Pieter Baak, De Steekproef; Jan Willem 
Beestman, ADC; Jeroen Flamman, Vestigia; 
Rogier de Groot, RAAP; Menno van der Heiden, 
RCE; Jaime van der Heul, De Steekproef; Edwin 
Hoven, zelfstandig onderzoeker; Nancy de 
Jong-Lambregts, gemeente Alkmaar; Ronald 
Koomans, Medusa; Hans Koopmanschap, Antea; 
Jan-Willem de Kort, RCE; Thijs Leverink, 
Geofoxx; Johan Nicolay, Groninger Instituut voor 
Archeologie; Hans Oude Rengerink, Laagland 
Archeologie; Bram Oudshoorn, Gemeente 
Nijmegen; Frank Perk, RAAP; Roelien Rap, De 
Steekproef; Eelco Rensink, RCE; Wouter 
Roessingh, ADC; Mariëtte de Rooij, BAAC; 
Philippe De Smedt, ORBit; Marten Verbruggen, 
RAAP;  Bianca Weekers-Hendrikx, ADC.

Afb. 1.1 Ligging van de tien casussen in Nederland.
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plaatsvindt, dan kan dit onderzoek een belang-
rijke bijdrage leveren aan de opsporing en 
waardering van archeologische vindplaatsen en 
paleolandschappen.

1.2 Probleemstelling

Een van de kenmerken van de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA) is de gefaseerde 
aanpak van veldwerk. Dit betekent in de praktijk 
dat verschillende typen van onderzoek vaak 
worden uitgevoerd door verschillende bedrijven 
en hieraan verbonden specialisten. Als gevolg 
hiervan is het onderzoekstraject wat betreft 
kennisopbouw versnipperd: bedrijven voeren 
specifieke werkzaamheden conform opdracht 
uit, terwijl evaluatie en terugkoppeling van 
gegevens en resultaten met bedrijven/personen 
die eerder op dezelfde locatie (of vindplaats) 
veldwerk hebben verricht, vaak achterwege 
blijft. Deze situatie lijkt vooral aan de orde als 
het gaat om terugkoppeling van resultaten van 
gravend onderzoek door archeologen aan 
geofysische specialisten die eerder geofysische 
metingen hebben verricht. Deze omissie, het 
ontbreken van goede integrale, inhoudelijke 
evaluaties van onderzoeksresultaten verkregen 

tijdens verschillende fasen van het archeologisch 
proces, vormt een belemmering voor de verdere 
ontwikkeling van geofysisch onderzoek en een 
betere bekendheid en inbedding van dit 
onderzoek in het archeologisch proces.

1.3 Dankwoord

De volgende mensen worden hartelijk bedankt 
voor hun medewerking aan het onderzoek: 
Pieter Baak, De Steekproef; Jan Willem 
Beestman, ADC; Jeroen Flamman, Vestigia; 
Rogier de Groot, RAAP; Menno van der Heiden, 
RCE; Jaime van der Heul, De Steekproef; Edwin 
Hoven, zelfstandig onderzoeker; Nancy de 
Jong-Lambregts, gemeente Alkmaar; Ronald 
Koomans, Medusa; Hans Koopmanschap, Antea; 
Jan-Willem de Kort, RCE; Thijs Leverink, 
Geofoxx; Johan Nicolay, Groninger Instituut voor 
Archeologie; Hans Oude Rengerink, Laagland 
Archeologie; Bram Oudshoorn, Gemeente 
Nijmegen; Frank Perk, RAAP; Roelien Rap, De 
Steekproef; Eelco Rensink, RCE; Wouter 
Roessingh, ADC; Mariëtte de Rooij, BAAC; 
Philippe De Smedt, ORBit; Marten Verbruggen, 
RAAP;  Bianca Weekers-Hendrikx, ADC.

Afb. 1.1 Ligging van de tien casussen in Nederland.
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2 Doel- en vraagstelling

J. Jelsma en W.B. Verschoof-van der Vaart

2.1 Doelstelling

In deze evaluatie worden de toepassing, de 
resultaten en de bruikbaarheid van geofysisch 
onderzoek beschreven. Dit is gedaan aan de 
hand van tien casussen waar geofysisch 
onderzoek in de periode 2012-2020 werd 
opgevolgd door gravend archeologisch 
onderzoek (afb. 1.1). Er is, onder andere, gekeken 
welke meettechnieken zijn gebruikt, welke 
beperkingen men in het veld heeft onder-
vonden, of de gemeten afwijkingen samen-
hangen met de geologische of archeologische 
variatie, of de interpretatie van de meetresul-
taten klopte, maar ook of alternatieve 
meettechnieken gebruikt hadden kunnen 
worden.
Het doel van deze evaluatie is een bijdrage te 
leveren aan een meer volwaardige en geïnte-
greerde rol van het geofysisch onderzoek in de 
cyclus van de archeologische monumentenzorg 
(AMZ) om daarmee de kwaliteit van deze cyclus 
te verhogen.

2.2 Vraagstelling

De centrale vraag van deze evaluatie is: hoe 
verhouden de resultaten van het gravend 
archeologisch onderzoek zich tot die van het 
geofysisch onderzoek en wat kunnen we hiervan 
leren?

Om deze centrale vraag zo goed mogelijk te 
beantwoorden, zijn door de RCE de volgende 
vier concrete onderzoeksvragen opgesteld:

1. Wat was de aard en omvang van het 
geo fysische onderzoek?

2. In hoeverre was het onderzoek sturend voor 
het op een later tijdstip uitgevoerde 
veldwerk?

3. In hoeverre komen de resultaten van 
geofysisch onderzoek wel/niet overeen met 
die van gravend onderzoek en wat zijn 
hiervan (mogelijk) de redenen?

4. In hoeverre heeft het geofysische onderzoek 
bijgedragen aan de kwaliteit en de resultaten 
van het archeologische veldwerk in totaliteit?

Gebaseerd op de antwoorden van deze vragen 
worden aanbevelingen gedaan voor een (betere) 
toepassing en integratie van geofysisch 
onderzoek in toekomstige archeologische 
projecten.
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4 Het geofysisch onderzoek van drie 
casussen vond plaats in 2010 en 2011. 
Door het kleine aantal beschikbare 
projecten en het streven om alle 
bodemtypen en periodes in de evaluatie 
op te nemen is de periodegrens 2012 
flexibel gehanteerd.

5 Bijvoorbeeld: Visser et al. 2011. Omdat 
bij geofysische metingen geen 
bodemverstoring plaatsvindt, wordt dit 
onderzoek vaak niet gemeld aan 
ARCHIS. Alleen als er  in combinatie 
met geofysische metingen (controle)
boringen werden geplaatst of 
proefputten gegraven, is er een 
meldingsplicht. Omdat in ARCHIS maar 
één verwervingswijze kan worden 
ingevoerd en boor-/graafwerk 
meldingsplichtig is, komen deze 
combinatie-onderzoeken terecht in de 
categorie IVO-booronderzoek/
proefsleuvenonderzoek en vaak niet 
(ook) in de categorie Geofysisch 
onderzoek.

3 Werkwijze

J. Jelsma en W.B. Verschoof-van der Vaart

3.1 Inleiding

De evaluatie is gestart met een inventarisatie 
van geofysische onderzoeken die zijn uitgevoerd 
op terreinen waar in de periode 2012-2020 ook 
gravend onderzoek (proefsleuven, archeolo-
gische opgraving en/of archeologische 
begeleiding) heeft plaatsgevonden.4 Omdat 
bekend is dat maar een deel van de geofysische 
onderzoeken bij ARCHIS wordt aangemeld5 en 
deze gegevens dus niet volledig zijn, is besloten 
om in alle rapportages van gravend onderzoek 
te zoeken naar vermeldingen van voorafgaand 
geofysisch onderzoek. Alleen de in de periode 
1-1-2012 tot 21-8-2020 in ARCHIS gedeponeerde 
rapportages van gravend onderzoek zijn bij de 
evaluatie betrokken. Rapporten die niet via 
ARCHIS beschikbaar waren, door bijvoorbeeld 
een embargo of late deponering, zijn uitge-
sloten. In overleg met de RCE is het besluit 
genomen dat de inventarisatie niet volledig 
hoefde te zijn. Van groter belang was dat geëva-
lueerde casussen een representatieve weergave 
zijn van de totale populatie van onderzoekspro-
jecten. Gezien het aantal rapportages dat kon 
worden gescreend (n=3949) hebben we er 
vertrouwen in dat we hierin zijn geslaagd.
De ARCHIS-inventarisatie heeft veertien 
bruikbare projecten opgeleverd. Deze zijn 
aangevuld met acht projecten die door de 
geofysisch onderzoeksbureaus naar voren 
werden gebracht. Deze 22 projecten zijn 
ingedeeld per bodemtype, geofysische techniek, 
uitvoerder, archeologische periode en 
complextype (bijlage 1). Vervolgens is in overleg 
met de RCE een selectie van tien casussen 
gemaakt die zijn geëvalueerd (tabel 1). Bij deze 
keuze hebben de spreiding over de 
landschappen conform de Archeologische 
Landschappenkaart van Nederland, variatie in 
bodemtype en de toegepaste onderzoeks-
techniek het zwaarst gewogen. Het ARCHIS-
onderzoek en het literatuuronderzoek worden, 
respectievelijk, in paragrafen 3.2 en 3.3 in meer 
detail beschreven.

Na de selectie van de tien casussen zijn de 
uitvoerders van de geofysische onderzoeken 
benaderd met het verzoek om mee te werken 
aan de evaluatie. Dit waren projectleiders van de 
bedrijven ArcheoPro, Geofoxx, ORBit, RAAP en 

Saricon. Al deze partijen hebben welwillend hun 
medewerking verleend. Men heeft documen-
tatie ter beschikking gesteld en een vragenlijst 
ingevuld (bijlage 2). De antwoorden op deze 
vragen zijn verwerkt in de hoofdstukken 4 tot en 
met 13 waarin per casus de resultaten van het 
geofysisch onderzoek met die van het gravend 
onderzoek worden vergeleken. Ook aan de 
projectleiders van de archeologische bedrijven is 
een vragenlijst toegezonden (bijlage 3). De 
antwoorden op de vragenlijst zijn ook in de 
hoofdstukken van de casussen verwerkt. Ook 
deze bedrijven en instanties hebben welwillend 
aan de evaluatie meegewerkt. Het gaat om ADC, 
RAAP, Vestigia, de gemeenten Alkmaar en 
Nijmegen en de RCE.

De rapportages van het geofysisch en gravend 
onderzoek en de reacties op de vragenlijsten zijn 
nauwkeurig met elkaar vergeleken en per casus 
verwerkt in de hoofdstukken 4 tot en met 13. In 
deze hoofdstukken worden voornamelijk de 
resultaten van beide typen onderzoek 
vergeleken. Indien afwezig, zijn met behulp van 
GIS overzichten gemaakt van de opgravingsplat-
tegronden met daarop geprojecteerd de 
resultaten van de geofysische metingen. Er is 
gekeken of de aangetroffen anomalieën (afwij-
kingen) uit het geofysisch onderzoek correspon-
deren met de opgegraven archeologische sporen 
en structuren. Daarnaast is gekeken welke 
sporen en structuren niet geofysisch waren 
gedetecteerd of herkend. Bij deze vergelijking 
zijn ook de meetomstandigheden zoals droogte, 
reliëf, en gekozen meetgrid betrokken. Om de 
resultaten van het geofysisch onderzoek goed te 
kunnen interpreteren zijn overzichten gemaakt 
van de werking, toepassing en beperkingen van 
de gebruikte geofysische technieken (bijlage 4 
tot en met 7).

Op basis van de resultaten van de tien casussen 
zijn de onderzoeksvragen beantwoord. Dit heeft 
geleid tot een aantal aanbevelingen voor het  
doeltreffend gebruik (en validatie) van geofy-
sische technieken in de toekomst.

3.2 ARCHIS-onderzoek

Op 21 augustus 2020 zijn de gegevensbestanden 
(ACCESS-database) van alle gravende onder-
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6 Geofysisch onderzoek op land van 1-1-
2012 tot 21-8-2020. De onderzoeken op 
water zijn niet meegerekend.

verwervingscategorie opgedeeld. Met behulp van 
het programma ADOBE ACROBAT READER DC 
(2020) zijn de PDF-bestanden in de categorieën 
proefsleuven en opgravingen onderzocht op de 
aanwezigheid van de volgende trefwoorden : 
‘geofysisch’, ‘weerstandsonderzoek’, 
‘weerstandsmeter’, ‘magnetometrie’, ‘magneto-
meter’, ‘magnetische’, ‘elektromagnetisch’, 
‘EM(I)’, ‘grondradar’, ‘radar’ en ‘GPR’. In 
ACROBAT READER werd gewerkt via de menu’s 
‘Bewerken’ > ‘Geavanceerd zoeken’ > ‘Meer 
opties tonen’. Vervolgens kan een map met PDF 
bestanden worden ingevoerd. Sommige 
mappen bevatten 500 tot 600 bestanden. Het 
computerprogramma had hier geen moeite mee 
en voerde de zoekopdrachten met meerdere 
trefwoorden tegelijk probleemloos uit.

3.3 Literatuuronderzoek

De zoekopdracht met bovenstaande 
trefwoorden heeft 43 projecten opgeleverd: 26 
rapporten van proefsleuvenonderzoek en 
zeventien rapporten van opgravingen waarin 
één of meer van de bovengenoemde 
trefwoorden voorkwamen (afb. 3.1). Deze 43 
rapporten zijn vervolgens doorgenomen om te 
zien of de daarin gevonden trefwoorden ook 
daadwerkelijk op uitgevoerd geofysisch 
onderzoek betrekking hadden. De trefwoorden 
kunnen namelijk ook in een advies zijn gebruikt 
of voorkomen in een overzicht van bestaande 
prospectietechnieken. Twee derde van de 
gevonden rapporten bleek niet relevant. Er 
bleven veertien projecten over.7 Om ook de 
onderzoeken die (nog) niet in ARCHIS waren 
opgenomen bij de evaluatie te betrekken, is 
contact opgenomen met enkele uitvoerders van 
geofysisch onderzoek. Deze bedrijven konden 
samen acht nieuwe projecten noemen. In totaal 
dus 22 projecten: zestien proefsleuvenonder-
zoeken waaraan geofysisch onderzoek was 
voorafgegaan (0,5 % van het aantal 
downloadbare proefsleufrapporten in ARCHIS) 
en zes opgravingen waar vooraf geofysisch 
onderzoek heeft plaatsgevonden (0,6 % van het 
aantal downloadbare opgravingsrapporten in 
ARCHIS). Uit deze 22 projecten zijn in overleg 
met de RCE tien projecten geselecteerd (tabel 1).

Afb. 3.1 Stroomdiagram ARCHIS- en literatuuronderzoek.

zoeken met de bijbehorende polygonen (shape-
bestanden) vanuit de ARCHIS-database 
gedownload (afb. 3.1). Vervolgens zijn in de 
‘zakentabel’ van de ACCESS database alle 
bestanden uit de periode 1-1-2012 tot 21-8-2020 
geselecteerd. Deze resultaten zijn verder 
gefilterd op verwervingswijze:  proefsleuven 
(APP), opgravingen (APO) en geofysisch 
onderzoek (AGO), en daarna per type onderzoek 
opgeslagen als een CSV bestand. De polygonen 
van de onderzoeksmeldingen en de CSV 
bestanden zijn in een GIS (QGIS) geïmporteerd 
en via het zaaknummer aan elkaar gekoppeld. 
Hierdoor is de zakelijke informatie van de onder-
zoeken verbonden aan de ruimtelijke 
verspreiding van de onderzoeken. De 
gekoppelde bestanden zijn per verwervingswijze 
opgeslagen als nieuwe (EXCELL/CALC) tabellen. 
In de nieuwe tabellen zijn de kolommen met de 
link naar de zaakdocumenten (rapporten) 
aangepast in een directe hyperlink naar de 
downloadpagina van het onderzoeksrapport in 
ARCHIS.

In de categorie geofysisch (AGO) staan 123 
onderzoeken in ARCHIS.6 Voor 71 van deze 
onderzoeken is een downloadlink voor de 
rapportage beschikbaar. Echter, omdat we op 
zoek zijn naar geofysisch onderzoek dat gevali-
deerd is met gravend onderzoek, hebben we de 
meldingen van proefsleuven en opgravingen 
gebruikt voor de selectie van onze casussen. In 
de periode 1-1-2012 tot 21-8-2020 zijn 4155 
proefsleuvenonderzoeken gemeld, waarvan de 
rapportage in 2983 gevallen beschikbaar is, en 
1620 opgravingen, waarvan 966 onderzoeken 
met een downloadlink naar de rapportage. In 
totaal gaat het dus om 5775 onderzoeksmel-
dingen van gravend onderzoek waarvan 3949 
met rapportage. De 1826 niet beschikbare 
rapportages waren op 21 augustus 2020 nog niet 
gedeponeerd of niet toegankelijk, bijvoorbeeld 
door een embargo.

De PDF-bestanden van de 3.949 beschikbare 
rapportages zijn stuk voor stuk gedownload. 
Vervolgens zijn deze bestanden per jaar en 
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7 Acht van deze onderzoeken zijn in de 
uiteindelijke selectie van tien casussen 
opgenomen.

8 Opgave per email door ArcheoPro, RAAP 
en Saricon.

9 In de periode 1996-2010 zijn er in 
Nederland 273 geofysische onderzoeken 
op land uitgevoerd (Visser et al. 2011).

10 Orbons pers. mededeling 8-12-2020.

verwervingscategorie opgedeeld. Met behulp van 
het programma ADOBE ACROBAT READER DC 
(2020) zijn de PDF-bestanden in de categorieën 
proefsleuven en opgravingen onderzocht op de 
aanwezigheid van de volgende trefwoorden : 
‘geofysisch’, ‘weerstandsonderzoek’, 
‘weerstandsmeter’, ‘magnetometrie’, ‘magneto-
meter’, ‘magnetische’, ‘elektromagnetisch’, 
‘EM(I)’, ‘grondradar’, ‘radar’ en ‘GPR’. In 
ACROBAT READER werd gewerkt via de menu’s 
‘Bewerken’ > ‘Geavanceerd zoeken’ > ‘Meer 
opties tonen’. Vervolgens kan een map met PDF 
bestanden worden ingevoerd. Sommige 
mappen bevatten 500 tot 600 bestanden. Het 
computerprogramma had hier geen moeite mee 
en voerde de zoekopdrachten met meerdere 
trefwoorden tegelijk probleemloos uit.

3.3 Literatuuronderzoek

De zoekopdracht met bovenstaande 
trefwoorden heeft 43 projecten opgeleverd: 26 
rapporten van proefsleuvenonderzoek en 
zeventien rapporten van opgravingen waarin 
één of meer van de bovengenoemde 
trefwoorden voorkwamen (afb. 3.1). Deze 43 
rapporten zijn vervolgens doorgenomen om te 
zien of de daarin gevonden trefwoorden ook 
daadwerkelijk op uitgevoerd geofysisch 
onderzoek betrekking hadden. De trefwoorden 
kunnen namelijk ook in een advies zijn gebruikt 
of voorkomen in een overzicht van bestaande 
prospectietechnieken. Twee derde van de 
gevonden rapporten bleek niet relevant. Er 
bleven veertien projecten over.7 Om ook de 
onderzoeken die (nog) niet in ARCHIS waren 
opgenomen bij de evaluatie te betrekken, is 
contact opgenomen met enkele uitvoerders van 
geofysisch onderzoek. Deze bedrijven konden 
samen acht nieuwe projecten noemen. In totaal 
dus 22 projecten: zestien proefsleuvenonder-
zoeken waaraan geofysisch onderzoek was 
voorafgegaan (0,5 % van het aantal 
downloadbare proefsleufrapporten in ARCHIS) 
en zes opgravingen waar vooraf geofysisch 
onderzoek heeft plaatsgevonden (0,6 % van het 
aantal downloadbare opgravingsrapporten in 
ARCHIS). Uit deze 22 projecten zijn in overleg 
met de RCE tien projecten geselecteerd (tabel 1).

Opvallend is dat slechts in ongeveer 0,5 % van 
het aantal, gerapporteerde, gravende onder-
zoeken vooraf geofysisch onderzoek is 
uitgevoerd. We extrapoleren dit voor de nog niet 
gedeponeerde rapportages. Voor het totaal van 
5775 onderzoeksmeldingen van gravend 
onderzoek in de periode 2012 – 2020 zou 0,5 % 
betekenen dat ongeveer 30 projecten te 
verwachten zijn waar geofysisch onderzoek aan 
vooraf is gegaan. In deze periode zijn echter 123 
geofysische onderzoeken in ARCHIS aangemeld. 
Hieronder vallen immers ook de geofysische 
onderzoeken waar (nog) geen gravend 
onderzoek heeft plaatsgevonden. Omdat een 
ARCHIS-melding voor geofysisch onderzoek niet 
verplicht is, kunnen we stellen dat de 123 als 
geofysisch (AGO) geclassificeerde onderzoeken 
slechts een deel betreft van het werkelijk aantal 
uitgevoerde geofysische onderzoeken. Daarom 
is aan drie bedrijven, welke het overgrote deel 
van het geofysisch-archeologisch onderzoek in 
Nederland uitvoeren, gevraagd hoeveel onder-
zoeken zij in de periode 2012 – 2020 hadden 
uitgevoerd. Dit betreft in totaal 211 onder-
zoeken.8 Op basis hiervan wordt geschat dat in 
de bovengenoemde periode, door alle bedrijven 
samen, ongeveer 250 geofysische onderzoeken 
voor archeologische doeleinden zijn uitgevoerd.9 
Slechts de helft daarvan (123) is dus in ARCHIS 
als geofysisch onderzoek (AGO) opgenomen.

Naar schatting 30 van de 250 (12 %) geofysische 
onderzoeken in 2012-2020 werden, in deze 
periode, gevolgd door proefsleuven of een 
opgraving. Bij ca. 88 % vond na het geofysisch 
onderzoek (nog) geen gravend vervolgon-
derzoek plaats. In veel gevallen is in combinatie 
met het geofysisch onderzoek wel een archeo-
logisch booronderzoek uitgevoerd. Naar 
verwachting is een deel van de met booron-
derzoek gecombineerde geofysische projecten 
alleen als IVO-booronderzoek (ABO) in ARCHIS 
opgenomen.10 Aangezien in ARCHIS per onder-
zoeksmelding maar één categorie onderzoek 
kan worden ingevoerd, moet de melder van een 
gecombineerd onderzoek dus kiezen tussen de 
categorie ‘booronderzoek’ en de categorie 
‘geofysisch onderzoek’. Beide tegelijk is niet 
mogelijk. Dit zou het (te) lage aantal onder-
zoeksmeldingen in de categorie geofysisch 
(deels) kunnen verklaren. Omdat onze evaluatie 

Afb. 3.1 Stroomdiagram ARCHIS- en literatuuronderzoek.
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gericht is op de combinatie geofysisch en 
gravend onderzoek is dit niet verder onderzocht.

Zoals blijkt uit het voorgaande, wordt ca. 88 % 
van het geofysisch onderzoek in Nederland 
niet gevolgd door gravend onderzoek. De hier 
behandelde casussen behoren tot de 12 % van 
de onderzoeken waar wél is gegraven. 
De uitgevoerde evaluatie (en de daarop 
volgende conclusies en aanbevelingen) is 
waarschijnlijk niet representatief voor het 
geofysisch onderzoek dat in combinatie met 
alleen boringen is uitgevoerd (88 % van alle 

geofysische onderzoeken in de periode 
2012-2020). Echter, omdat de validatie van 
geofysisch onderzoek met boringen soms geen 
duidelijke resultaten oplevert (zie bijvoorbeeld 
bij de casussen de Burcht, Werkendam, 
hoofdstuk 5, en de Dijkteruglegging, Lent, 
hoofdstuk 8) is het problematisch om deze 
onderzoeken te evalueren op toepassing, 
resultaten en bruikbaarheid. Daarom is het 
verdedigbaar om geofysisch onderzoek dat niet 
met gravend onderzoek is gevalideerd, niet in de 
evaluatie op te nemen.

Tabel 1 De tien geëvalueerde casussen

Casus Bodem Geofysische techniek Uitvoerder Periode Complex

Voetakkers, Venhuizen zavel elektrische weerstandsmetingen RAAP bronstijd nederzetting

De Burcht, Werkendam klei elektrische weerstandsmetingen RAAP middeleeuwen kasteel

Op Gen Hek, Voerendaal leem elektrische weerstandsmetingen ArcheoPro Romeinse tijd weg

Eendenkooi, Wervershoof zavel elektromagnetische inductie: elektrische 
geleidbaarheid (EC) en magnetische 
gevoeligheid (MS)

ORBit bronstijd nederzetting, 
grafheuvels

Dijkteruglegging, Lent klei elektromagnetische inductie: elektrische 
geleidbaarheid (EC)

ArcheoPro Romeinse tijd weg

Vuursteenmijnveld,  Rijckholt-Sint 
Geertruid

leem elektromagnetische inductie: elektrische 
geleidbaarheid (EC)

ORBit neolithicum, bronstijd, 
ijzertijd

nederzetting, 
vuursteen-atelier

Nieuwe Tuinderij Oost, 
Zuidoostbeemster

klei elektromagnetische inductie: elektrische 
geleidbaarheid  (EC) en magneto-metingen

Saricon nieuwe tijd tuin van buitenhuis

Hoenderwerk, 't Waalsewaard klei magneto-metingen ArcheoPro middeleeuwen,       
nieuwe tijd

steenoven

Onlanden, Peize veen grondradar Saricon middeleeuwen huisterpen

Huis Twickel, Delden zand grondradar Geofoxx nieuwe tijd kasteel
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11 In bijlage 4 worden de werking en 
toepassing van deze techniek 
behandeld.

12 Roessingh & Tol 2019.
13 Verschoof-van der Vaart 2017.

4 Casus Voetakkers, Venhuizen, 
gemeente Drechterland, Noord-
Holland
J. Jelsma

4.1 Administratieve gegevens

Provincie Noord-Holland

Gemeente Drechterland

Plaats Venhuizen

Toponiem Voetakkers (deelgebied 1)

Kaartblad 1:25.000 20A

Centrumcoördinaten 142.822 / 521.670

ARCHIS-onderzoeksmelding 
geofysisch onderzoek

2682278100

ARCHIS-onderzoeksmelding 
opgraving

2462662100

Data geofysisch onderzoek 8, 29 en 30 juni 2015 
(deelgebieden 1 plus 2)

Data opgraving 1 t/m 21 juli 2015

Oppervlakte geofysisch 
onderzoek

8.212 m2 (deelgebied 1)

Grondgebruik grasland

Opdrachtgever ADC Archeoprojecten / 
Heijmans

Bevoegde overheid provincie Noord-Holland

Opdrachtnemer geofysisch 
onderzoek

RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Opdrachtnemer opgraving ADC Archeoprojecten

Documentatie ARCHIS

4.2 Inleiding

Op 8, 29 en 30 juni 2015 heeft RAAP 
Archeologisch Adviesbureau elektrisch 
weerstandsonderzoek11 uitgevoerd in het gebied 
de Voetakkers bij Venhuizen, gemeente 
Drechterland. De aanleiding voor het geofysisch 
onderzoek, en de kort daarop volgende archeo-
logische opgraving door ADC Archeoprojecten, is 
de verbreding en omlegging van de 
Westfrisiaweg (N23) door de provincie Noord-
Holland. Voorafgaand aan deze ingrepen werd in 
plangebied Voetakkers en op tien andere 
terreinen gravend onderzoek uitgevoerd.12

Het doel van het elektrisch weerstandsonder-
zoek was tweeledig. In de eerste plaats werd dit 
geofysisch onderzoek uitgevoerd om de aard, 
omvang en diepte van de archeologische resten 
uit de bronstijd vast te stellen. Het tweede, 
algemenere, doel was om te bepalen of dergelijk 
onderzoek een bruikbare prospectie methode is 

voor bronstijdsporen in West-Friesland.
In de rapportage van het geofysisch onderzoek 
werden zes onderzoeksvragen geformuleerd. De 
voor onze evaluatie meest relevante vraag is 
vraag 5: ‘In hoeverre komen de resultaten van 
het geofysisch onderzoek overeen met de 
resultaten van de opgraving in deelgebied 1?’13

De ondergrond van plangebied Voetakkers 
bestaat uit een oud krekensysteem met wad- en 
kwelderafzettingen. In de midden- tot late 
bronstijd vond op deze kwelderafzettingen 
bewoning plaats. Tevens zijn sporen van middel-
eeuwse verkaveling  aangetroffen. Deze dateren 
vanaf de twaalfde eeuw.

4.3 Archeologische verwachting

Landschap Noord-Hollands kleigebied

Landschapszone kreekruggen

Grondsoort kalkrijke poldervaaggrond; 
lichte zavel; Mn15a

Tijdvak en complextype bronstijd nederzetting en 
middeleeuwse verkaveling

Te verwachten sporen greppels, paalkuilen, 
afvalkuilen, graven en 
ploegsporen uit de 
middeleeuwen

Diepte en omvang van de 
sporen

vanaf onderkant bouwvoor 
tot ongeveer 3 m diepte; 
omvang kuilen gemiddeld 
0,8 m, breedte greppels 
meer dan 1 m

Bekende archeologische 
waarden

in deelgebied 2: kuilen, 
(kring)greppels, paalsporen 
en huisplaatsen

4.4 Methoden en technieken

In plangebied Voetakkers zijn twee deelgebieden 
met een elektrische weerstandsmeter 
onderzocht. Deelgebied 2 ligt direct naast een 
zone die eind 2014 al was opgegraven. Door hier 
te meten, kon men zien of er aansluiting was 
tussen de opgegraven sporen en het beeld van 
de weerstandsmetingen in het niet opgegraven 
gebied. In deelgebied 2 heeft geen archeolo-
gische opgraving plaatsgevonden omdat dit 
terrein niet door destructieve bodemingrepen 
werd bedreigd. De weerstandsmetingen in dit 
deelgebied zijn dus niet gevalideerd. Daarom 
wordt alleen het onderzoek in deelgebied 1 voor 
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14 Roessingh et al. 2021; Verschoof-van der 
Vaart 2016.

15 Verschoof-van der Vaart: antwoord op 
de enquête.

onze evaluatie gebruikt.
Het archeologisch onderzoek naast deelgebied 2 
en de archeologische opgravingen in de directe 
omgeving hebben ertoe geleid dat de geofysisch 
onderzoekers al voorkennis hadden over de 
aard, omvang, diepte en datering van de sporen 
en structuren die men in deelgebied 1 zou 
kunnen gaan aantreffen.   
Er is voor de elektrisch weerstandsonderzoek 
gekozen omdat met deze techniek bij eerder 
onderzoek in West-Friesland, zoals in de 
gebieden de Rikkert en de Eendenkooi14, de te 
verwachten archeologische sporen werden 
aangetroffen. Over de meettechniek zegt de 
onderzoeker het volgende: ‘De meettechniek 
(Twin Probe) en strategie (0,75 m separatie, 1 x 1 
m meetgrid) waren deels gebaseerd op 
voorgaand geofysisch onderzoek in de regio en 
deels gebaseerd op de financiële mogelijkheden: 
een fijner meetgrid (bijvoorbeeld 0,5 x 0,5 m) 

geeft mogelijk meer detail maar het betekent 
ook een verviervoudiging van het aantal 
metingen (en kost dus veel meer tijd)’.15

4.5 Resultaten

Het onderzoek werd door de onderzoeker als 
een succes gezien, al waren de resultaten niet zo 
duidelijk als bij andere bronstijdvindplaatsen die 
in de omgeving door middel van gravend 
onderzoek zijn gevalideerd. Mogelijk heeft dit te 
maken met de droogte. ‘De weersomstandig-
heden tijdens het onderzoek waren ongunstig. 
Het was voorafgaand en tijdens het veldon-
derzoek droog en warm, waardoor er 
waarschijnlijk weinig vocht in de ondergrond 
aanwezig was. Aangezien elektrisch weerstands-
onderzoek voornamelijk de vochtverschillen in 

Afb. 4.1 Voetakkers, Venhuizen: Resultaten van het weerstandsonderzoek in deelgebied 1 (bron: RAAP Archeologisch 

Adviesbureau).
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16 Verschoof-van der Vaart: antwoord op 
de enquête.

17 Roessingh & Tol 2019.
18 Verschoof-van der Vaart 2017, fig. 5.
19 Verschoof-van der Vaart: antwoord op 

de enquête.
20 Verschoof-van der Vaart: antwoord op 

de enquête.

de bodem meet, heeft het weer waarschijnlijk 
invloed gehad op de (kwaliteit van de) resul-
taten.16 In afb. 4.1 zijn de meetresultaten te zien.

In afb. 4.2 worden de sporen aangegeven die bij 
de opgraving van Voetakkers deelgebied 1 zijn 
blootgelegd.17 Er is een groot aantal greppels aan 
het licht gekomen. Ook werden er, onder andere, 
huisgreppels, kringgreppels, kuilen en paalkuilen 
opgegraven. In afb. 4.3 zijn met rode lijnen de 
contouren van de zogenaamde ‘afwijkingen’ 
(anomalieën) uit het weerstandsonderzoek 
ingetekend.18

Te zien is dat een deel van de gemeten afwij-
kingen corresponderen met de later opgegraven 
archeologische sporen: ‘er zijn verschillende 
(bundels van) greppels zowel in de geofysische 
als opgravingsresultaten te onderscheiden. 
Daarnaast zijn tijdens het geofysisch onderzoek 

ook huisgreppels in kaart gebracht die later ook 
zijn opgegraven. Daarnaast is het aangetroffen 
greppelsysteem uit de late middeleeuwen tot 
nieuwe tijd duidelijk te onderscheiden in de 
geofysische resultaten’.19

Lokale afwijkingen in het weerstandsbeeld waar 
bij de opgraving géén sporen zijn aangetroffen 
waren er volgens de onderzoeker niet. Dit komt 
naar zijn mening waarschijnlijk deels door de 
hoge dichtheid aan sporen. ‘Een aantal sporen 
heeft mogelijk een andere interpretatie dan op 
basis van het geofysisch onderzoek werd 
gedacht (bijvoorbeeld een tweetal kuilen zijn 
waarschijnlijk een aantal kringgreppels die dicht 
bij elkaar lagen)’.20

‘Er zijn verschillende sporen aangetroffen die 
waarschijnlijk te klein waren om te worden 
gedetecteerd met de gebruikte sampling 
strategie. Tijdens de uitwerking van het 
geofysisch onderzoek was het ook lastig om 

Afb. 4.2 Voetakkers, Venhuizen: Archeologische sporen in deelgebied 1 (naar: Roessingh & Tol 2019, fig. 12.6).
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21 Verschoof-van der Vaart: antwoord op 
de enquête.

onderscheid te maken tussen individuele 
greppels binnen bundels. Daarom is 
waarschijnlijk een deel van de greppels gemist.’21

De communicatie tussen de uitvoerders van het 
geofysisch- en het gravend onderzoek was goed. 
De archeologisch uitvoerder was ook de 
opdrachtgever voor het elektrisch weerstands-
onderzoek. Omdat dit onderzoek twee weken 
voor de start van de opgraving plaatsvond, 
konden de resultaten van de opgraving worden 
opgenomen in het verslag van het geofysisch 
onderzoek. De geofysisch onderzoeker en de 
projectleider van de opgraving hebben samen de 
resultaten van beide onderzoeken vergeleken. 
De geofysisch onderzoeker heeft de opgraving 
niet bezocht.

4.6 Conclusie

Het elektrisch weerstandsonderzoek had tot 
doel om de aard, omvang en diepte van de 
sporen in kaart te brengen. Voor wat betreft de 
aard en omvang is dat gedeeltelijk gelukt.
Door middel van het elektrisch weerstandson-
derzoek is ongeveer de helft van de archeolo-
gische sporen in deelgebied 1 van de Voetakkers 
opgespoord. Met name grotere sporen, zoals 
greppels, zijn in beeld gebracht. Voor kring-
greppels, en kuilen, de wat kleinere sporen, is dit 
minder goed gelukt. De kleinste sporen, zoals 
paalgaten van enkele decimeters, konden niet 
worden opgespoord. Volgens de onderzoeker is 
elektrisch weerstandsonderzoek de beste 

Afb. 4.3 Voetakkers, Venhuizen: Archeologische sporen in deelgebied 1 met in rode lijnen de contouren van 

afwijkingen (anomalieën) uit het weerstandsonderzoek (naar: Verschoof-van der Vaart 2017, fig. 5; Roessingh & Tol 

2019, fig. 12.6). Voor legenda sporen zie afb. 4.2.
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22 Verschoof-van der Vaart 2017.
23 Verschoof-van der Vaart: antwoord op 

de enquête.

methode voor het in kaart brengen van brons-
tijdvindplaatsen in West-Friesland. Hij gaf aan 
dat een fijner meetgrid betere resultaten zou 
hebben opgeleverd. Dan hadden kleinere sporen 
gevonden kunnen worden en zou beter onder-
scheid gemaakt kunnen worden tussen indivi-
duele sporen. Een halvering van de meetafstand 
levert echter een verviervoudiging op van de 
hoeveelheid werk. Omdat in deelgebied 1 een 
opgraving was gepland, zou dat een te grote 
investering zijn geweest. Voor deelgebied 2, dat 
niet werd opgegraven, zou een dichter meetgrid 
wel extra informatie hebben opgeleverd. De 
meetomstandigheden tijdens dit project waren 
ongunstig. Omdat elektrische weerstand in de 
bodem voornamelijk wordt bepaald door vocht-
verschillen kan de droogte in juni 2015 de 
resultaten negatief hebben beïnvloed.

In gebieden waar een hoge verwachting bestaat 
voor archeologische sporen en de bodem 
geschikt is, kan weerstandsonderzoek met goed 
resultaat toegepast worden. Het aantonen van 
sporen op terreindelen die toch al moeten 
worden opgegraven, is natuurlijk alleen voor de 
toetsing van de techniek zinvol. Het weerstands-
onderzoek in Voetakkers deelgebied 2 (hier 
verder niet behandeld) heeft echter laten zien 
dat aansluitend aan de opgegraven zones ook 
nog archeologische waarden aanwezig zijn.22 Dus 

in combinatie met een gedeeltelijke opgraving, 
of proefsleuven, kan met behulp van elektrisch 
weerstandsonderzoek de omvang en begrenzing 
bepaald worden van een archeologische 
vindplaats die niet geheel wordt opgegraven. Dit 
levert belangrijke informatie op voor archeolo-
gische verwachtingskaarten.
Echter, voor het opsporen van archeologisch 
waarden in gebieden waar (nog) geen duidelijke 
archeologische verwachting bestaat, is 
elektrische weerstandsmeting geen efficiënte 
methode. Dit onderzoek is arbeidsintensief en 
dus kostbaar. Het veldonderzoek in deelge-
bieden 1 en 2 samen heeft drie dagen geduurd. 
Omdat deelgebied 1 ongeveer twee keer zo 
groot is als deelgebied 2, gaan we er vanuit dat 
in deelgebied 1 twee dagen gemeten is. Per dag 
is met een team van drie personen (één 
geofysicus en twee vrijwilligers) ongeveer 4000 
m² onderzocht.
Informatie over het voormalige landschap, zoals 
opgevulde kreken of overdekte zandkoppen, 
heeft het elektrisch weerstandsonderzoek niet 
opgeleverd. Daar is deze methode niet geschikt 
voor: ‘Elektro Magnetische Inductie (EMI) had 
waarschijnlijk voornamelijk aanvullende 
informatie kunnen geven over het landschap 
(zoals is aangetoond op de Eendenkooi, 
hoofdstuk 7) en een combinatie tussen beide 
was misschien de beste aanpak geweest.’23
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24 Van der Mark et al. 2006; 
Bureauonderzoek en booronderzoek 
door Hijma 2005.

25 Van der Mark et al. 2006.
26 In bijlage 4 worden de werking en 

toepassing van deze techniek 
behandeld.

27 Verschoof  2013.
28 Colijn & Koopmanschap 2019.
29 Verschoof 2013: 11-12.
30 Van der Mark et al. 2006.

5 Casus de Burcht, Werkendam, 
gemeente Altena, Noord-Brabant
 
J. Jelsma

5.1 Administratieve gegevens

Provincie Noord-Brabant

Gemeente Altena

Plaats Werkendam

Toponiem de Burcht

Kaartblad 1:25.000 38G

Centrumcoördinaten 120.905 / 424.997

ARCHIS-onderzoeksmelding 
proefsleuvenonderzoek

2103978100

ARCHIS-onderzoeksmelding 
geofysisch onderzoek

2381476100

ARCHIS-onderzoeksmelding 
opgraving

4012361100

Data 
proefsleuvenonderzoek

eerste twee weken van 
januari 2006

Data geofysisch onderzoek 25 tot 28 september 2012

Data opgraving september 2016

Oppervlakte geofysisch 
onderzoek

van het 1,4 ha grote terrein 1 
ha onderzocht

Grondgebruik grasland en wegen

Opdrachtgever gemeente Werkendam (nu 
gemeente Altena)

Bevoegde overheid gemeente Werkendam (nu 
gemeente Altena)

Opdrachtnemer 
proefsleuvenonderzoek 
2006

BAAC Archeologie en 
Bouwhistorie

Opdrachtnemer geofysisch 
onderzoek 2012

RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Opdrachtnemer opgraving 
2016

Antea Group Archeologie

Documentatie ARCHIS

5.2 Inleiding

In opdracht van de voormalige gemeente 
Werkendam heeft BAAC in januari 200624 op het 
kasteelterrein de Burcht in Werkendam een 
archeologisch proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd (afb. 5.1). Hierbij zijn goed geconser-
veerde muurresten en delen van twee kasteel-
grachten aan het licht gekomen. De oudste 

sporen dateren uit het einde van de veertiende 
eeuw. Het muurwerk bleek verschillende keren 
hersteld te zijn. De aanwezigheid van IJssel-
bakstenen duidt op een verbouwing of restau-
ratie in de zestiende of zeventiende eeuw. In 
proefsleuf 3 werden goed geconserveerde delen 
van houten palen aangetroffen. Mogelijk gaat 
het om restanten van één van de twee bruggen 
van het kasteel.25

Zes jaar later, in september en oktober 2012, 
heeft RAAP op dit terrein een geofysisch 
onderzoek met controlerende grondboringen 
uitgevoerd. Er werden elektrische weerstands-
metingen26 verricht op ongeveer 1 hectare.27 In 
september 2016 heeft Antea Group Archeologie 
een archeologische opgraving uitgevoerd op het 
burchtterrein. Hierbij zijn geen funderingsresten 
van de burcht zelf opgegraven, maar wel een 
uitgebreid stelsel van grachten en watergangen 
dat onderdeel was van de verdedigingslinie van 
de burcht.28

De aanleiding voor de bovengenoemde archeo-
logische en geofysische onderzoeken is het plan 
van de gemeente om het terrein rond de burcht 
voor herontwikkeling vrij te geven. De 
doelstelling voor het geofysisch onderzoek werd 
door RAAP als volgt omschreven: ‘De werkzaam-
heden zijn erop gericht om vast te stellen of er in 
het plangebied archeologische resten aanwezig 
zijn die gerelateerd kunnen worden aan kasteel-
terrein de Burcht. Meer specifiek gaat het om 
gedempte grachten, funderingen van (bij)
gebouwen en sporen van (middeleeuwse) 
bewoning. Daarom is er een geofysisch 
onderzoek uitgevoerd, gecombineerd met 
verkennende en controlerende boringen.’29 De 
aanwezigheid van (gedempte) grachten, funde-
ringen van (bij)gebouwen en sporen van 
(middeleeuwse) bewoning was al tijdens het 
proefsleuvenonderzoek van BAAC in 2006 
vastgesteld in de directe omgeving van het 
kasteel.30 Tijdens het geofysisch onderzoek werd 
een groter gebied onderzocht (voornamelijk 
naar het zuiden) om vast te stellen of hier ook 
archeologische resten aanwezig waren.
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m met een elektrode-afstand van 1 m32 
onderzocht. Het meetblok van de pilot was zo 
gekozen dat het deels overlapte met één van de 
proefsleuven uit het onderzoek van BAAC in 
2006. Deze proefsleuf kon in de resultaten van 
de weerstandsmetingen worden herkend. Ook 
kon in de meetresultaten naast deze proefsleuf 
de door BAAC aangetroffen gracht worden 
gevolgd.33 Op basis van deze resultaten werd 
besloten om het hele terrein met een elektrische 
weerstandsmeter, met een elektrode-afstand 
van 1 m,  te onderzoeken. In totaal werd 
ongeveer 1 hectare onderzocht. Het geofysisch 
veldwerk duurde vier dagen: van 25 tot 28 
september 2012.

In september 2016, heeft Antea Group 
Archeologie een opgraving uitgevoerd op het 
burchtterrein.34

5.5 Resultaten

De weersomstandigheden en bodemvochtigheid 
op de meetdagen waren goed. Voor wat betreft 
de ondergrond was het problematisch dat in 
delen van het plangebied al uitgebreide sloop- 
en bouwwerkzaamheden waren uitgevoerd. Dit 
zorgde voor storingen in de metingen.35 In afb. 
5.2 zijn de meetresultaten weergegeven.

Er werden drie belangrijke afwijkingen 
(anomalieën) vastgesteld: een lineaire zone van 
lage weerstand, ca. 4,5 x 140 m, die door het 
centrale en noordelijk deel van het plangebied 
loopt (A); een noordwest-zuidoost georiën-
teerde lineaire zone van hoge weerstand, ca. 2,5 
x 69 m, in het centrale deel van het plangebied 
(B); en een zone van hoge weerstand, ca. 125 m2, 
in het noordelijk deel (C) (afb. 5.3). Na de 
uitvoering van een controlerend booronderzoek 
werden de drie afwijkingen A, B en C als volgt 
verklaard. Afwijking A werd geïnterpreteerd als 
een gracht. Dit op basis van de reconstructie van 
de grachten na het onderzoek van BAAC, en de 
grachtvulling die werd aangetroffen in de 
boringen 4, 17, 19, 31, 33, 34 en 35. Afwijking B 
werd geïnterpreteerd als een sloot/gracht langs 
griend. Dit is gebaseerd op de controlerende 
boringen 26, 27 en 29 waarin een niet natuurlijke 
opvulling werd herkend en op de aanduiding van 
een sloot op de Topografisch Militaire Kaart van 

Afb. 5.1 De Burcht, Werkendam: Alle sporenkaart met reconstructie van de grachten en de proefsleuven van 2006 

door BAAC (bron: Van der Mark et al. 2006, afb. 2).
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31 Verschoof-van der Vaart: antwoord op 
de enquête.

32 Een elektrodeafstand van 1,5 m leverde 
een veel onduidelijker resultaat op 
(Verschoof 2013: 32)

33 Verschoof  2013: 32.
34 Colijn & Koopmanschap 2019.
35 Verschoof-van der Vaart: antwoord op 

de enquête.

5.3 Archeologische verwachting

Landschap Rijn-Maasdelta

Landschapszone stroom- en crevasseruggen

Grondsoort zandige klei: op grens 
oeverwal Merwede

Tijdvak en complextype burcht vanaf eind 
veertiende eeuw

Te verwachten sporen grachten, muurresten, 
funderingen, kuilen, 
waterputten, paden, 
tuinaanleg

Diepte en omvang van de 
sporen

vanaf onderkant bouwvoor; 
grachten 5 m breed en 1,8 m 
diep.

Bekende archeologische 
indicatoren

muurwerk, grachten, 
houten palen (van brug?), 
Siegburg aardewerk uit eind 
veertiende en/of begin 
vijftiende eeuw

5.4 Methoden en technieken

Bij het proefsleuvenonderzoek in 2006 waren 
resten van grachten en muurresten in kaart 
gebracht. Deze sporen konden ook op de niet 
onderzochte terreindelen worden verwacht. De 
geofysisch onderzoeker beargumenteert de 
keuze voor de toegepaste onderzoekstechniek 
als volgt: ‘In het plangebied werd een kasteel-
terrein (grachten, funderingen, sporen van 
middeleeuwse bewoning) verwacht. De keuze 
voor elektrisch weerstandsonderzoek was 
enerzijds gebaseerd op de te verwachten sporen 
(voornamelijk grachten en funderingen) en 
anderzijds op het huidige grondgebruik 
(voormalig, deels bebouwd grasland met 
(metalen) obstakels) en de ligging van het 
plangebied in de bebouwde kom.’31

Het elektrisch weerstandsonderzoek werd 
uitgevoerd in combinatie met een verkennend 
en controlerend booronderzoek (in totaal 40 
boringen tot maximaal 4 m diepte). Om de 
toepasbaarheid van elektrisch weerstands-
onderzoek in het plangebied te onderzoeken, 
werden eerst een terreininspectie en een pilot-
meting uitgevoerd. Bij een terreininspectie 
wordt gekeken of het terrein vrij is van 
obstakels, zoals hekken, perceelscheidingen, 
begroeiing en verharding van het oppervlak. 
Tijdens de pilotmeting is een gebied van 12 x 50 

m met een elektrode-afstand van 1 m32 
onderzocht. Het meetblok van de pilot was zo 
gekozen dat het deels overlapte met één van de 
proefsleuven uit het onderzoek van BAAC in 
2006. Deze proefsleuf kon in de resultaten van 
de weerstandsmetingen worden herkend. Ook 
kon in de meetresultaten naast deze proefsleuf 
de door BAAC aangetroffen gracht worden 
gevolgd.33 Op basis van deze resultaten werd 
besloten om het hele terrein met een elektrische 
weerstandsmeter, met een elektrode-afstand 
van 1 m,  te onderzoeken. In totaal werd 
ongeveer 1 hectare onderzocht. Het geofysisch 
veldwerk duurde vier dagen: van 25 tot 28 
september 2012.

In september 2016, heeft Antea Group 
Archeologie een opgraving uitgevoerd op het 
burchtterrein.34

5.5 Resultaten

De weersomstandigheden en bodemvochtigheid 
op de meetdagen waren goed. Voor wat betreft 
de ondergrond was het problematisch dat in 
delen van het plangebied al uitgebreide sloop- 
en bouwwerkzaamheden waren uitgevoerd. Dit 
zorgde voor storingen in de metingen.35 In afb. 
5.2 zijn de meetresultaten weergegeven.

Er werden drie belangrijke afwijkingen 
(anomalieën) vastgesteld: een lineaire zone van 
lage weerstand, ca. 4,5 x 140 m, die door het 
centrale en noordelijk deel van het plangebied 
loopt (A); een noordwest-zuidoost georiën-
teerde lineaire zone van hoge weerstand, ca. 2,5 
x 69 m, in het centrale deel van het plangebied 
(B); en een zone van hoge weerstand, ca. 125 m2, 
in het noordelijk deel (C) (afb. 5.3). Na de 
uitvoering van een controlerend booronderzoek 
werden de drie afwijkingen A, B en C als volgt 
verklaard. Afwijking A werd geïnterpreteerd als 
een gracht. Dit op basis van de reconstructie van 
de grachten na het onderzoek van BAAC, en de 
grachtvulling die werd aangetroffen in de 
boringen 4, 17, 19, 31, 33, 34 en 35. Afwijking B 
werd geïnterpreteerd als een sloot/gracht langs 
griend. Dit is gebaseerd op de controlerende 
boringen 26, 27 en 29 waarin een niet natuurlijke 
opvulling werd herkend en op de aanduiding van 
een sloot op de Topografisch Militaire Kaart van 

Afb. 5.1 De Burcht, Werkendam: Alle sporenkaart met reconstructie van de grachten en de proefsleuven van 2006 

door BAAC (bron: Van der Mark et al. 2006, afb. 2).



26
—

36 Spoor 1 in Van der Mark et al. 2006.
37 Van der Mark et al. 2006.
38 Verschoof  2013: 34-37.
39 Colijn & Koopmanschap 2019.
40 Verschoof-van der Vaart: reactie op het 

conceptrapport 15 februari 2021.

1881 die vrijwel samenvalt met afwijking B. 
Afwijking C werd geïnterpreteerd als een 
ophoogpakket/puinpakket. Controleboring 8 is 
op 80 cm diepte (0,91 m NAP) gestuit op 
ondoordringbaar rood baksteenpuin en mortel. 
Dit wordt gekoppeld aan de puinlaag die BAAC 
in de nabij gelegen proefsleuf heeft aange-
troffen.36 Deze puinlaag werd door Van der Mark 
et al.37 gedateerd in de vijftiende eeuw en zou 
samen kunnen hangen met de gehele of gedeel-
telijke sloop van het kasteel.38

Afwijking A komt niet overeen met de resultaten 
van de opgraving van Antea39 (afb. 5.3 en 5.4). De 
verwachte bocht in de gracht (A) werd niet 
aangetroffen. Er is wel een gedempte watergang 
aanwezig maar deze liep rechtdoor, vanaf 
werkput 8 naar het noorden (afb. 5.4). Ter 

hoogte van afwijkingen B en C is niet gegraven.
Bij de opgraving werden ook sporen gevonden 
die niet bij het geofysisch onderzoek werden 
gemeten of als verstoring zijn geïnterpreteerd. 
Bijvoorbeeld één van de grachten is aangegeven 
als verstoring, waarschijnlijk op basis van het 
type afwijking en combinatie met de KLIC 
gegevens.40 Daarnaast is een aantal puinbanen 
niet aangetroffen of foutief geïnterpreteerd (afb. 
5.3 en 5.4). De puinbanen worden deels 
verklaard als grachtvulling. De geofysisch onder-
zoeker noemt het ontbreken van deze 
puinbanen in de meetresultaten opvallend en 
geeft aan dat een deel daarvan onder een 
voormalig huis ligt.

De archeologische opgraving heeft vier jaar na 
uitvoering van het elektrisch weerstandsonder-

Afb. 5.2 De Burcht, Werkendam: Afwijkingen (anomalieën) uit het weerstandsonderzoek en de boorlocaties (naar: 

Verschoof 2013, fig. 12).

Afb. 5.3 De Burcht, Werkendam: Resultaten van het weerstandsonderzoek. Afwijkingen A, B en C zijn aangeduid met 

onderbroken blauwe lijnen. Tevens zijn de uitgevoerde boringen en proefsleuven weergegeven (naar: Verschoof 2013, fig. 13).

Afb. 5.4 De Burcht, Werkendam: Opgravingsplattegrond (naar: Colijn & Koopmanschap 2019, kaartbijlage 

allesporenkaart) met daarop in paars de verwachte gracht uit het weerstandsonderzoek (naar: Verschoof 2013, fig. 12).
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1881 die vrijwel samenvalt met afwijking B. 
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Afb. 5.4 De Burcht, Werkendam: Opgravingsplattegrond (naar: Colijn & Koopmanschap 2019, kaartbijlage 

allesporenkaart) met daarop in paars de verwachte gracht uit het weerstandsonderzoek (naar: Verschoof 2013, fig. 12).
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41 Colijn & Koopmanschap 2019.
42 Verschoof-van der Vaart: antwoord op 

de enquête.
43 Verschoof-van der Vaart: antwoord op 

de enquête.

zoek plaatsgevonden.41 De geofysisch onder-
zoeker was hier niet van op de hoogte en heeft 
de opgraving dus niet bezocht. Ook naderhand is 
er geen contact geweest tussen de geofysisch 
uitvoerder en de projectleider van de archeolo-
gische opgraving.

5.6 Conclusie

Op basis van het geofysisch onderzoek is een 
bocht in een gracht ingetekend, die er bij de 
opgraving niet bleek te zijn. Tevens zijn 
meerdere puinbanen niet gemeten. Beide 
soorten sporen moeten met een weerstands-
meter goed op te sporen zijn. Waar het mis is 
gegaan, is op basis van de publicaties moeilijk te 
herleiden. De onderzoeker zegt er het volgende 
over: ‘… een boogvormige gracht, gerecon-
strueerd op basis van verschillende afwijkingen 
in de elektrische weerstandsmetingen en 
boringen is niet als zodanig aangetroffen. De 
afwijkingen bleken toe te behoren aan verschil-
lende grachten/greppels die op basis van het 
gravend onderzoek niet direct aan elkaar te 
verbinden zijn. Een verklaring voor het verschil 
tussen de resultaten van het geofysisch 
onderzoek en het gravend onderzoek is een 
verkeerde interpretatie op basis van de geofy-
sische en boordata. Dit komt voornamelijk door 
de ‘gaten’ en verstoringen in de geofysische 
data. Daarnaast blijkt ook een deel van de gracht 
te zijn opgevuld met puin, waarna daar een huis 
op heeft gestaan’.42 Het lijkt er dus op dat de 
verschillen in vulling van de gracht: deels los 

sediment en deels baksteenpuin verschillende 
meetsignalen hebben opgeleverd, waarna de 
segmenten die wel als gracht zijn herkend 
verkeerd met elkaar verbonden zijn. De 
doelstelling was om grachten, funderingen en 
sporen van middeleeuwse bewoning aan te 
tonen. Funderingen en andere bewoningssporen 
zoals waterputten, kuilen, en paden werden niet 
aangetroffen. Delen van de grachten werden wel 
opgespoord, maar niet goed geïnterpreteerd. Dit 
onderzoek laat zien dat verstoorde, binnenste-
delijke gebieden problematisch zijn voor 
geofysisch onderzoek. De combinatie van lange, 
herhaaldelijke gebruiksduur, verstoringen en de 
vaak grote hoeveelheid obstakels en kabels en 
leidingen zorgt voor complexe meetomstandig-
heden en meetresultaten.

Achteraf gezien is de keuze voor elektrisch 
weerstandsonderzoek volgens de geofysisch 
onderzoeker nog steeds verdedigbaar. Met 
name voor een terrein met zoveel verstoringen 
is dit de meeste robuuste techniek. Maar het 
was beter geweest om het weerstandsonder-
zoek aan te vullen met grondradar-onderzoek. 
Met grondradar had meer informatie verkregen 
kunnen worden over de restanten van het 
kasteelgebouw dat zich op, verhard, privé terrein 
bevindt.43 Om de resultaten van beide 
technieken in dit gebied goed te kunnen verge-
lijken, had men naast een pilot met weerstands-
metingen, in hetzelfde testgebied, ook een pilot 
met grondradar uit kunnen voeren. Daarna had 
een keuze gemaakt kunnen worden voor één 
techniek of een combinatie van beide.
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44 In bijlage 4 worden de werking en 
toepassing van deze techniek 
behandeld.

45 Orbons & Paulussen 2014.
46 Janssens 2009.
47 Weekers-Hendrikx 2018.
48 Orbons & Paulussen 2014.
49 Van den Oever 2012b.

6 Casus Op Gen Hek, Voerendaal, 
gemeente Voerendaal, Limburg
J. Jelsma

6.1 Administratieve gegevens

Provincie Limburg

Gemeente Voerendaal

Plaats Voerendaal

Toponiem Op Gen Hek

Kaartblad 1:25.000 69E

Centrumcoördinaten 192.880 / 320.485

ARCHIS-melding geofysisch 
onderzoek Saricon

2398032100

ARCHIS-melding geofysisch 
onderzoek ArcheoPro

2427410100

ARCHIS-onderzoeksmelding 
archeologische begeleiding

3993839100

Data geofysisch onderzoek 
Saricon

18 en 19 september 2012

Data geofysisch onderzoek 
ArcheoPro

20 en 22 november 2013

Data archeologische 
begeleiding

25 april t/m 2 mei 2016

Oppervlakte geofysisch 
onderzoek

0,5 ha in plangebied van 
2,15 ha

Grondgebruik akker

Opdrachtgever gemeente Voerendaal/
Nouvelle Terre B.V.

Bevoegde overheid gemeente Voerendaal

Opdrachtnemers geofysisch 
onderzoek

Saricon (2012) en ArcheoPro 
(2013)

Opdrachtnemer 
archeologische begeleiding

ADC Archeoprojecten (2016)

Documentatie ARCHIS

6.2 Inleiding

In opdracht van Nouvelle Terre B.V. heeft 
ArcheoPro in november 2013 op het bedrijven-
terrein Op Gen Hek in Voerendaal een geofysisch 
onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond 
uit elektrische weerstandsmetingen44 en contro-
leboringen. De aanleiding daarvoor was het plan 
om op het terrein nieuwe bedrijfspanden te 
bouwen en de daarvoor benodigde infra-
structuur aan te leggen. De vraagstelling was of 
in het plangebied archeologische waarden 
aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgon-
derzoek en/of planaanpassing vereisen.45 Het 
gebied waar weerstandsmetingen werden 
gedaan, is een AMK-terrein (monumentnummer 

5567). Hier liggen de restanten van de Romeinse 
weg die van Keulen naar Boulogne-sur-Mer 
loopt. Westelijk van het plangebied werd in 2009 
een profiel van deze weg beschreven.46 In 
september 2012 heeft Saricon resten van deze 
weg in het plangebied Op Gen Hek opgespoord. 
Er werd destijds gemeten met een grondradar en 
een magnetometer. Dit betrof een pilot-
onderzoek naar de Via Belgica, waarbij in 
Voerendaal en Valkenburg metingen werden 
gedaan op het wegtracé. In 2016, drie jaar na het 
weerstandsonderzoek van ArcheoPro zijn in het 
gebied twee waterbuffers en een riool-/
kabelsleuf gegraven. Deze werkzaamheden 
werden archeologisch begeleid door het ADC.47 
Hierbij zijn restanten van de Romeinse weg 
aangetroffen. Tevens werden een Romeins 
grafveld en een karrenspoor aangesneden.

6.3 Archeologische verwachting

Landschap zuidelijk lössgebied

Landschapszone hellingen

Grondsoort ooivaaggrond; siltige leem, 
colluvium; Ldh6

Tijdvak en complextype wegtracé uit de Romeinse 
tijd

Te verwachten sporen grindbaan van de Romeinse 
weg plus bermgreppels

Diepte en omvang van de 
sporen

één tot twee meter -mv, 
minimaal vier meter breed

Bekende archeologische 
indicatoren

Romeinse weg loopt door 
het onderzoeksgebied

6.4 Methoden en technieken

Saricon en ArcheoPro hebben beiden geofysisch 
onderzoek uitgevoerd in plangebied Op Gen Hek. 
In het rapport van ArcheoPro48 worden de 
resultaten van het weerstandsonderzoek 
behandeld in samenhang met de resultaten van 
het eerder door Saricon uitgevoerde grondradar-
onderzoek.49 Daarom wordt het rapport van 
ArcheoPro hier als uitgangspunt genomen.
ArcheoPro heeft voorafgaand aan het weerstands-
onderzoek een kleine test gedaan met elektro-
magnetische inductie (EMI, diep en ondiep), 
magneto-metingen, grondradar, en elektrische 
weerstandsmetingen. Alleen met de weerstands-
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50 Orbons: antwoord op de enquête.
51 Vierwielige terreinmotor.
52 Orbons: antwoord op de enquête.

meter kon de Romeinse weg worden gedetec-
teerd. Daarom is voor deze techniek gekozen.50 Er 
is handmatig gemeten met een elektrode-afstand 
van 1 m, in een raster van 1 x 1 m. In totaal  is een 
oppervlakte van 0,5 ha onderzocht.
Saricon maakte voor het grondradar-onderzoek 
gebruik van een quad51 met daar achter een 
grondradar met 300MHz-antenne en positio-
nering met GPS. Voor de magneto-metingen werd 
gebruik gemaakt van een Vallon VET magneto-
meter gemonteerd op een metaalvrije kar.

6.5 Resultaten

De omstandigheden tijdens de weerstandsme-
tingen waren gunstig. Het was geen droge 
periode en de grond was vochtig. De lössbodem 
was voldoende geleidend.52 In afb. 6.1 zijn de 
gemeten weerstandswaarden in kleur 
aangegeven, in afb. 6.2 wordt de interpretatie 
gegeven. Er is een roodbruine baan van hoge 

Afb. 6.1 Op Gen Hek, Voerendaal: Resultaten van het weerstandsonderzoek van ArcheoPro (bron: Orbons & 

Paulussen 2014, fig. 18).

Afb. 6.2 Op Gen Hek, Voerendaal: Interpretatie van het weerstandsonderzoek van ArcheoPro (naar: Orbons & 

Paulussen 2014, fig. 19) geprojecteerd op de putten (zwart omlijnd) en sporen (rood) van de archeologische 

begeleiding door ADC Archeoprojecten (naar: Weekers-Hendrikx 2018, afb. 9).
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53 Orbons & Paulussen 2014: 28.
54 Orbons: antwoord op de enquête.
55 De resultaten van de magneto-metingen 

waren niet bruikbaar (F. van den Oever: 
per email 9 februari 2021).

56 Weekers-Hendrikx 2018.
57 Van den Oever 2012b: 17.
58 Weekers-Hendrikx 2018.

weerstand zichtbaar die west-oost is georiën-
teerd. Aan de oostzijde gaat deze baan over in 
een vlekkerig patroon. Deze baan wordt geïnter-
preteerd als het restant van de Romeinse weg, 
die aan de oostzijde is verstoord of afgegraven. 
Dit werd bevestigd door de controleboringen. In 
boringen 3, 4 en 5 werd een grof grindpakket 
aangetroffen. Boringen 10 tot en met 13, aan de 
oostzijde van de weg, lieten een verstoorde 
bodem zien: met grind vermengde löss. Dit sluit 
aan op de resultaten van een proefsleuvenon-
derzoek door Synthegra in 2013 waar werd 
vastgesteld dat de Romeinse weg oostelijk van 
het plangebied is verstoord.53 Het grindbed van 
de Romeinse weg is in het verleden als grind-
groeve gebruikt.54 Naast een natuurlijke uitdro-
gingszone aan de noordkant van het gebied zijn 
er geen andere structuren gevonden.

De meetresultaten van het grondradar-
onderzoek55 van Saricon worden weergegeven in 
afb. 6.3. De meetgebieden van het weerstands-
onderzoek en het grondradar-onderzoek 
overlappen aan de oostzijde van het plangebied 
en bij een dunne strook aan de noordzijde. 
Zowel aan de oostkant als de noordkant liggen 
zones waar hoge radarreflecties zijn gemeten. 
Deze zones zouden geïnterpreteerd kunnen 
worden als delen van de Romeinse weg. Echter, 
in vergelijking met de reconstructie van 
ArcheoPro ligt de rode zone aan de oostkant 
veel te zuidelijk. Uitkomst bracht de archeolo-

gische begeleiding van de riool-/kabelsleuf.56 
Hierbij werden aan de oostzijde van het 
meetgebied de restanten van de Romeinse weg 
doorsneden: S4.7 (afb. 6.4). Er zijn geen 
bermgreppels aangetroffen. De grenzen 
waarbinnen deze weg zich bevond zijn in afb. 6.2 
en 6.3 met rode streepjes aangegeven. Nu is te 
zien dat met elektrische weerstandsmetingen 
het wegtracé, in ieder geval aan de oostzijde, vrij 
precies is opgespoord. De resultaten van het 
grondradar-onderzoek geven de weg echter te 
zuidelijk aan. Dat was Saricon ook opgevallen: 
‘[...] plaatst de lijn echter enkele meters meer 
naar het noorden. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is het gebruik van een ander 
GPS-systeem me[t] een verschuiving als 
gevolg’.57 We gaan er vanuit dat de GPS 
metingen van ArcheoPro, die samenvallen met 
die van ADC, correct zijn en dat de 
GPS-plaatsbepaling van de grondradar is 
verschoven. We kunnen vaststellen dat, afgezien 
van meetfouten in de plaatsbepaling, restanten 
van de Romeinse weg in dit plangebied toch met 
grondradar konden worden opgespoord.
Bij de archeologische begeleiding zijn behalve de 
sporen van de Romeinse weg een karrenpad, 
vier crematies uit de tweede tot derde eeuw na 
Chr, een brandkuil en een middeleeuwse 
brandlaag opgegraven (afb. 6.4).58 Het karrenpad 
ligt buiten het geofysisch onderzochte gebied. 
De zone met de crematiegraven ligt op de grens 
van het met de weerstandsmeter onderzochte 

Afb. 6.3 Op Gen Hek, Voerendaal: Grondradar-uitslag door Saricon (naar: Van den Oever 2012b, afb. 15) in 

combinatie met de putten (zwart omlijnd) en sporen (rood) van de archeologische begeleiding door ADC 

Archeoprojecten (naar: Weekers-Hendrikx 2018, afb. 9).
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59 Orbons: antwoord op de enquête.
60 Onderzoeker stelt dat deze 

crematiegraven niet met huidige 
geofysische technieken detecteerbaar 
zijn (Orbons: antwoord op de enquête).

61 Van den Oever 2012b.
62 Orbons: antwoord op de enquête.
63 Van den Oever 2012b: 16.

gebied, en grotendeels er buiten. Structuren die 
op de grens van een meetvlak liggen, zijn lastig 
te interpreteren.59 Er waren in de meetresultaten 
geen pieken te zien die samenhangen met deze 
sporen. Of dit komt door de meetgrens of dat de 
weerstandsmeter de crematiegraven en 
brandkuil onder de gegeven omstandigheden 
niet kón opsporen, is onduidelijk.60  De zone met 
crematies, brandkuil en brandlaag valt buiten 
het meetgebied van de grondradar.

De archeologische begeleiding heeft vier jaar na 
uitvoering van het grondradar-onderzoek en het 
magnetometrisch-onderzoek plaatsgevonden. 
De geofysisch uitvoerder, Saricon, was hiervan 
niet op de hoogte gesteld. De uitvoerder van het 
weerstandsonderzoek, ArcheoPro was geïnfor-
meerd over de archeologisch begeleiding en 
heeft het veldwerk meerdere malen bezocht. De 
resultaten van de weerstandsmetingen en de 
archeologische begeleiding werden ook 
naderhand (op kaart) met elkaar vergeleken.

6.6 Conclusie

De verwachte restanten van de Romeinse weg 
zijn met behulp van elektrisch weerstandson-
derzoek aangetroffen. Ook was het mogelijk om 
een waardering van deze structuur te geven. Een 
jaar eerder was een klein deel van dit gebied al 
met grondradar en magnetometer onderzocht.61 

Met grondradar kon het verstoorde, oostelijke, 
deel van de weg worden opgespoord. Waarom 
een test door ArcheoPro met grondradar geen 
resultaat opleverde, is niet duidelijk.
Bij het grondradar-onderzoek werden GPS 
meetfouten gemaakt. Waarschijnlijk hangt dit 
samen met de snelheid waarmee gemeten 
wordt (quad) en de gevoeligheid van de 
GPS-apparatuur. Dit onderzoek vond acht jaar 
geleden plaats. Zulke fouten zullen bij gebruik 
van moderner materiaal minder vaak 
voorkomen. Toch is het van groot belang hier 
erg alert op te zijn. Zoals we hebben gezien, 
maken meetfouten onderzoeken onverge-
lijkbaar. Ook zouden op basis van fout 
geplaatste metingen terreindelen voor ontwik-
keling vrijgegeven kunnen worden terwijl ze nog 
archeologische waarden bevatten.
Behalve de resten van de Romeinse weg zijn bij 
het weerstandsonderzoek geen afwijkingen in 
de meetwaarden ontdekt die met archeolo-
gische sporen samen kunnen hangen. Als gevolg 
van een beperkt onderzoeksbudget kon slechts 
een deel van het plangebied worden gemeten.62 
Bij de uitwerking van de resultaten van het 
grondradar-onderzoek en het magetometrisch-
onderzoek heeft men alleen de afwijkingen die 
samen kunnen hangen met de Romeinse weg 
nader bestudeerd.63 Dit pilot-onderzoek was 
alleen gericht op de Romeinse weg die op drie 
locatie is gemeten. Mogelijk is er nog iets met de 
resterende gegevens te doen.

Afb. 6.4 Op Gen Hek, Voerendaal: Putten en sporen van de archeologische begeleiding door ADC Archeoprojecten 

(bron: Weekers-Hendrikx 2018, afb. 9).
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64 Van der Heiden & Feiken 2018.
65 Van Giffen 1944, 1967.
66 In bijlage 5 worden de werking en 

toepassing van deze techniek 
behandeld.

7 Casus de Eendenkooi, 
Wervershoof, gemeente 
Medemblik, Noord-Holland
J. Jelsma

7.1 Administratieve gegevens

Provincie Noord-Holland

Gemeente Medemblik

Plaats Wervershoof

Toponiem de Eendenkooi (Boxweide)

Kaartblad 1:25.000 4H

Centrumcoördinaten 138.875 / 525.500

ARCHIS-melding geofysisch 
onderzoek RAAP

3979948100

ARCHIS-melding 
proefputten RCE en 
geofysisch onderzoek ORBit

ORBit 3299611100

Data geofysisch onderzoek 
RAAP

17 november 2015 tot 1 april 
2016

Data proefputten en 
geofysisch onderzoek RCE 
en ORBit

21 september 2015 tot 1 juni 
2016

Oppervlakte 13,7 ha

Grondgebruik grasland

Opdrachtgever RCE

Bevoegde overheid RCE

Opdrachtnemers geofysisch 
onderzoek

RAAP en ORBit

Uitvoerders 
proefputtenonderzoek

RCE

Documentatie ARCHIS

7.2 Inleiding

Onderzoeksgebied Wervershoof-Eendenkooi, in 
gemeente Medemblik, is een archeologisch 
rijksmonument. In dit terrein zijn nog zes 
grafheuvels zichtbaar uit de vroege/midden 
bronstijd A. Er hebben minimaal dertien heuvels 
gelegen. Een onbekend aantal grafheuvels is in 
de negentiende en twintigste eeuw geëgaliseerd. 
Naar aanleiding van de langzame degradatie van 
de resterende heuvels door vee en het 
opschonen van sloten heeft de RCE het terrein in 
2015 en 2016 onderzocht. Dit gebeurde in het 
kader van het project TOPsites van de 
Rijksdienst. Het onderzoek had tot doel een 
duidelijk inzicht in de nog aanwezige archeologie 
te krijgen om zo te kunnen bepalen of en zo ja 
welke fysieke beschermingsmaatregelen 
getroffen moeten worden.
Het onderzoek diende inzicht te geven in de 

exacte ligging, omvang, aard en hoogte- en 
diepteligging van de zes resterende grafheuvels 
en overige archeologische resten in het rijksmo-
nument. Tevens wilde men inzicht verkrijgen in 
de schade en/of bedreigingen door vee, bodem-
verstoringen door het graven of verbreden van 
sloten en/of spoorvorming door de inzet van 
zware werktuigen.64 Ook had men tot doel om 
de putten van een archeologische opgraving uit 
194265 te lokaliseren, zodat de opgravingsteke-
ningen en andere resultaten aan het nieuwe 
onderzoek gekoppeld konden worden.

7.3 Archeologische verwachting

Landschap Noord-Hollands kleigebied

Landschapszone kwelders

Grondsoort kalkrijke leek-/
woudeerdgrond; zavel; 
pMn55A

Tijdvak en complextype bronstijd nederzetting en 
grafheuvels

Te verwachten sporen greppels, paalkuilen, 
afvalkuilen, graven, 
grafheuvel(zolen)

Diepte en omvang van de 
sporen

grafheuvels, greppels vanaf 
1 m -mv, meerdere meters 
lang

Bekende archeologische 
indicatoren

zes nog zichtbare 
grafheuvels

7.4 Methoden en technieken

De RCE heeft twee geofysische onderzoeken uit 
laten voeren. Eerst werd door ORBit van de 
Universiteit Gent een EMI-onderzoek66 gedaan. 
Hierbij zijn tegelijkertijd de elektrische geleid-
baarheid (EC) en de magnetische gevoeligheid 
(MS) van de bodem gemeten. Vervolgens werd 
door de Rijksdienst een validerend onderzoek 
uitgevoerd. Daarvoor zijn grondboringen gezet 
en kleine proefputten gegraven. Na deze fase 
heeft RAAP elektrische weerstandsmetingen 
gedaan. De reden hiervoor was dat het 
EMI-onderzoek niet overal de gewenste detail-
lering opleverde. Het  weerstandsonderzoek is 
echter niet door gravend onderzoek gevalideerd 
en wordt daarom in deze evaluatie niet verder 
behandeld.
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67 De Smedt & Van der Heiden 2018.
68 Van der Heiden & Feiken 2018: 47-49.
69 De Smedt in: Van der Heiden & Feiken 

2018: 57.

Het EMI-meetapparaat en een dGPS ontvanger 
werden met een quad over het terrein gereden. 
Er is gemeten in raaien met één meter tussen-
ruimte. Op deze raaien werd elke 25 cm een 
meting verricht. Met de dGPS werd de positie 
bepaald met een nauwkeurigheid van 10 cm. Per 
seconde werden de elektrische geleidbaarheid 
(EC) en de magnetische gevoeligheid (MS) vier 
keer gemeten.67

Voor de validatie van de bij het EMI-onderzoek 
aangetroffen afwijkingen zijn twaalf boorraaien 
met in totaal 61 boringen geplaatst. Hiermee 
werden voornamelijk greppels en kreken 
onderzocht. Er zijn ook twaalf proefputten 
gegraven om het geofysisch onderzoek te 
valideren en/of archeologische complexen nader 
te onderzoeken. Deze proefputten waren 
maximaal 2 m² groot.68

7.5 Resultaten

De geofysische metingen werden uitgevoerd op 
een droog terrein. Het gebied was grotendeels 
vlak, met uitzondering van één perceel waar zich 
ophogingen en diepe greppels bevonden. Deze 
greppels waren de enige hindernissen die de 
metingen hebben beïnvloed. Door het 
schommelen van de apparatuur werden de 
metingen en de GPS-plaatsbepaling verstoord.69

Elektrische geleidbaarheid (EC)
In afb. 7.1 zijn de meetgegevens van de 
elektrische geleidbaarheid weergegeven. De 
interpretatie van de gemeten afwijkingen wordt 
in afb. 7.2 gegeven. Deze metingen hebben 
betrekking op de bovenste 0,5 m van de bodem. 

Afb. 7.1 De Eendenkooi, Wervershoof: Elektrische geleidbaarheid (EC) van de eerste 0,5 m onder maaiveld. PRP staat 

voor verticaal meetbereik (bron: De Smedt & Van Parys 2015, Fig. 14).

Afb. 7.2 De Eendenkooi, Wervershoof: Elektrische geleidbaarheid (EC-a) tot 0,5 m onder maaiveld met de meest 

duidelijke sporen plus interpolaties (bron: De Smedt 2018, Afb. 7.2).
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70 De Smedt 2018.
71 De Smedt 2018, afb. 7.5.

In dit niveau werd de grootste variatie in geleid-
baarheid waargenomen, wat duidt op een hoge 
dichtheid aan sporen.70 Meest in het oog 
springend zijn de (voormalige) greppels die door 
het gebied lopen. Ook is er een groot aantal 
cirkelvormige sporen zichtbaar. Deze plekken 
zouden door vertrapping van het vee ontstaan 
kunnen zijn (afb. 7.2). Voor de archeologische 
context zijn de structuren die als voormalige 
kreken worden geïnterpreteerd van belang. Deze 
kreken zijn duidelijker zichtbaar in de meetresul-
taten van de diepere ondergrond. In afb. 7.5 is 
de elektrische geleidbaarheid tot één meter 
onder maaiveld weergegeven. Hier is een 
ongeveer acht meter brede noord-zuid kronke-
lende structuur te zien met een lage elektrische 
geleidbaarheid. Dit duidt op een zandige vulling 
die geïnterpreteerd kan worden als een verlande 
kreek. De metingen die doorlopen tot een diepte 
van drie meter onder maaiveld lieten een veertig 

tot zestig meter brede baan zien die mogelijk 
duidt op een zandpakket van een oudere 
verlande kreek. Metingen met een twee meter 
tussenruimte laten een meer globaal beeld zien 
van de grondsoorten die in het gebied aanwezig 
zijn. Hieruit kwam naar voren dat de bodem in 
de zuidwestelijke helft van het plangebied beter 
geleidend en dus zandiger is dan de bodem in 
het noordoostelijk deel.71

Sporen van menselijke activiteiten zijn, afgezien 
van greppels en sloten, onder andere het sterke 
reliëf op perceel 6 (het perceel waar proefputten 
3 en 8 zijn aangelegd, afb. 7.5), dat vermoedelijk 
is opgehoogd, en het zuidoostelijke deel van 
perceel 5 (waar proefputten 11 en 12 liggen, afb. 
7.5) waar een hoge dichtheid aan lineaire afwij-
kingen werd gemeten. Deze lijnen, die liggen in 
een zone van ongeveer 100 x 100 m, hebben een 
lage elektrische geleiding wat wijst op een 
zandige vulling. Het zou mogelijk om greppels 

7.5 Resultaten

De geofysische metingen werden uitgevoerd op 
een droog terrein. Het gebied was grotendeels 
vlak, met uitzondering van één perceel waar zich 
ophogingen en diepe greppels bevonden. Deze 
greppels waren de enige hindernissen die de 
metingen hebben beïnvloed. Door het 
schommelen van de apparatuur werden de 
metingen en de GPS-plaatsbepaling verstoord.69

Elektrische geleidbaarheid (EC)
In afb. 7.1 zijn de meetgegevens van de 
elektrische geleidbaarheid weergegeven. De 
interpretatie van de gemeten afwijkingen wordt 
in afb. 7.2 gegeven. Deze metingen hebben 
betrekking op de bovenste 0,5 m van de bodem. 

Afb. 7.1 De Eendenkooi, Wervershoof: Elektrische geleidbaarheid (EC) van de eerste 0,5 m onder maaiveld. PRP staat 

voor verticaal meetbereik (bron: De Smedt & Van Parys 2015, Fig. 14).

Afb. 7.2 De Eendenkooi, Wervershoof: Elektrische geleidbaarheid (EC-a) tot 0,5 m onder maaiveld met de meest 

duidelijke sporen plus interpolaties (bron: De Smedt 2018, Afb. 7.2).
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uit de prehistorie kunnen gaan. Greppels rond 
de nog zichtbare grafheuvels zijn niet 
overtuigend vastgesteld (afb. 7.5). Slechts  bij 
één grafheuvel (VI) lijkt zich een greppel af te 
tekenen. Ter hoogte van de grafheuvels I, V, en 
VII lijken in het midden sporen aanwezig. Er is 
ook een ronde anomalie herkend omringd met 
rond spoor van hogere geleidbaarheid. Mogelijk 
gaat het hier om een nog onbekende grafheuvel 
met ringsloot, zie spoor g (afb. 7.5).72

Magnetische gevoeligheid (MS)
Er is slechts een beperkte variatie in magnetische 
gevoeligheid gemeten (afb. 7.3). De meeste 
verschillen worden veroorzaakt door de natuur-
lijke bodemvariatie. De bodem in zones met een 

sterke magnetische gevoeligheid heeft 
waarschijnlijk  een hoger kleigehalte dan de 
zones met een lagere magnetische gevoeligheid. 
Dit patroon werd ook in de resultaten van de 
elektrische geleidbaarheid herkend. Eén magne-
tische afwijking is minder gerelateerd aan 
elektrische geleidbaarheid. Het gaat om zone II 
in afb. 7.3. Deze afwijking kan mogelijk wijzen op 
een hoger gehalte organisch materiaal met 
geassocieerd bodemijzer, een andere vorm van 
ijzer of sporen van menselijke activiteit. In het 
zuidoosten van perceel 3 is een hoge piek 
gemeten bij alle EMI metingen (elektrische 
geleidbaarheid en magnetische gevoeligheid). 
Het gaat vermoedelijk om een metalen 
voorwerp, zie de gele rechthoek in afb. 7.3.

Afb. 7.3 De Eendenkooi, Wervershoof: Magnetische gevoeligheid (MS) met de meest kenmerkende sporen. De 

voornaamste zones met hogere magnetische gevoeligheid zijn aangeduid met Romeinse cijfers. De zone met de 

hoogste magnetische gevoeligheid is aangeduid met een gele rechthoek. HCP staat voor horizontaal meetbereik 

(bron: De Smedt 2018, afb. 7.6).
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De meest duidelijke antropogene magnetische 
sporen zijn zichtbaar in de resultaten van het 
meetbereik tot één meter onder maaiveld, zie 
afb. 7.4. Hier worden afwijkingen zichtbaar die 
zich rond de gedetecteerde grafheuvels 
bevinden. Deze vermoedelijke greppels zijn 
zichtbaar als een gloed rond, met name, de 
heuvels III (b), VI (e), VII (f) en X (a). Bij 
grafheuvels I (c) en XX (d) werden depressies 
gemeten die, gezien de sterke aftekening, 
vermoedelijk van antropogene oorsprong zijn.
De onderzoeker beoordeelt de magnetische 
variatie in het plangebied als zeer subtiel. Hij 
stelt dat dit mogelijk wordt veroorzaakt door de 
afwezigheid van magnetisch te detecteren 
archeologische sporen of door bioturbatie en 
bodemgenese waardoor de magnetiseerbare 
elementen van deze sporen zijn uitgeloogd.73

Validerende boringen74

De resultaten van het EMI-onderzoek, 
elektrische geleidbaarheid en magnetische 
gevoeligheid, werden voor zover mogelijk, door 

middel van boringen en proefputten gevali-
deerd. Het prehistorische krekensysteem kon 
niet goed met booronderzoek worden gevali-
deerd. Om dit goed te onderzoeken moet een 
aantal diepe profielen worden aangelegd. Daar 
is bij deze validatie niet voor gekozen.75

Ter hoogte van boorraai U werd door Van 
Giffen76 grafheuvel nummer XX ingemeten. Deze 
heuvel was tijdens de opgraving in 1942 al bijna 
niet meer zichtbaar en is inmiddels ‘verdwenen’. 
Op deze plek werd in de MS-gegevens een 
afwijking gemeten (afb. 7.4).

Uit het booronderzoek bleek dat hier inderdaad 
restanten van een grafheuvel aanwezig te zijn. 
De grafheuvel is opgeworpen op een akkerlaag. 
Dit werd duidelijk door de vondst van eerge-
touwkrassen in proefput 2. Boorraai ZE loopt 
over een, voormalige, grafheuvel (nr. IV) die in 
de jaren veertig van de twintigste eeuw vrijwel 
geheel is afgegraven. Aan het noord-eind van 
deze boorraai blijkt nog een restant van 
grafheuvel IV in de ondergrond aanwezig te zijn. 

Afb. 7.4 De Eendenkooi, Wervershoof: Magnetische gevoeligheid (MS) met de meest duidelijke sporen, waaronder 

zes grafheuvels. Letter a staat voor grafheuvel X, b staat voor grafheuvel III, c staat voor grafheuvel I, d staat voor 

grafheuvel XX, e staat voor grafheuvel VI en f voor grafheuvel VII. PRP staat voor verticaal en HCP voor horizontaal 

meetbereik (bron: De Smedt 2018, afb. 7.7).
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Direct hieronder zijn kreekafzettingen in de 
vorm van zandlagen aangetroffen. In de meer 
zuidelijke boringen, buiten de grafheuvel, liggen 
kreekafzettingen die uit kleilagen bestaan. 
Vermoedelijk is dit verschil tussen zand en klei 
de oorzaak van de variatie in gemeten magne-
tische gevoeligheid in deze zone (afb.7.4). 
Boorraaien I en Z op perceel 5 zijn uitgevoerd op 
de plek waar in de EC resultaten meerdere 
lijnvormige afwijkingen waren vastgesteld (afb. 
7.5). Resten van een grafheuvel zijn hier niet 
gevonden, wel werd een cultuurlaag met 
daaronder grondsporen aangeboord. In de ter 
plekke uitgevoerde proefputten 11 en 12 zijn 
gestapelde pakketten van cultuurlagen waarge-
nomen. Met het EMI-onderzoek zijn hier dus 
resten van een nederzetting opgespoord.
De zes tot zeven meter brede baan van lage 
elektrische geleidbaarheid in perceel 3 is 
onderzocht met boorraai ZF (afb. 7.5). In de 
ondergrond van deze baan blijken iets meer 
kleilagen te liggen dan erbuiten. In de boringen 
aan beide zijden van de opgevulde kreek zijn 
sporen van akkerlagen gevonden. Met 

boorraaien M, R en S zijn mogelijke kreken 
onderzocht. Er werden in deze raaien inderdaad 
kreekafzettingen aangeboord. De boringen in 
raaien J en K waren erop gericht twee 
lijnvormige afwijkingen te onderzoeken (afb. 
7.5). Boorraai J heeft een standaard-bodem-
opbouw. Hieronder is een akkerlaag aange-
troffen, vergelijkbaar met de resultaten van put 
10. Uit de boringen werd niet duidelijk of dit om 
een oude kreekbedding gaat.77 Het is onduidelijk 
waardoor de lijnvormige afwijkingen in de 
elektrische geleidbaarheid zijn ontstaan.

Op perceel 1 is op de plaats van een ronde 
afwijking in de elektrische geleidbaarheid boorraai 
Y uitgevoerd. De bodemopbouw is natuurlijk. 
Sporen van de op basis van het EMI-onderzoek 
verwachte grafheuvel of andere archeologische 
sporen werden niet waargenomen. Er zijn ook 
geen aanwijzingen gevonden voor vertrapping 
van de grond door vee (afb. 7.5).

Boorraai L werd geplaatst op een plek waar een 
zeer hoge magnetische gevoeligheid werd 

Afb. 7.5 De Eendenkooi, Wervershoof: Validatie-boorraaien (letters) en -proefputten (cijfers), plus de bekende en 

getraceerde grafheuvels (Romeinse cijfers) op de ondergrond van de elektrische geleidbaarheid (EC) tot de eerste  

meter onder maaiveld. (bron: De Smedt 2018, afb. 7.4).
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waargenomen. Hier werd wel een archeolo-
gische laag aangetroffen, net als in proefput 9, 
maar geen ijzerconcentratie die de hoge 
MS-waarden zouden kunnen verklaren. Wel 
werden er in één boring steenkoolfragmenten 
gevonden en is in de bouwvoor recent slakmate-
riaal waargenomen. Mogelijk zou dit de hoge 
MS-waarden kunnen verklaren. Op de plek met 
de hoogste magnetische gevoeligheid (geel 
aangeduid in afb. 7.3) werd één boring geplaatst 
(nr. 254). Hierin is een natuurlijke bodemopbouw 
waargenomen. De bron van deze hoge 
meetuitslag werd niet gevonden.78

Validerende proefputten79

Proefput 1 is aangelegd op de locatie van 
Grafheuvel I die 194280 archeologisch is 
onderzocht en voor het grootste deel werd 
vergraven. Op het kaartbeeld van de magne-
tische gevoeligheid is een spitse rechthoek van 
lage waarden te zien waarin de noordwestzijde 
ontbreekt. De meetresultaten van de elektrische 
geleidbaarheid laten binnen die rechthoek een 
cirkel zien van verminderde geleidbaarheid  (afb. 
7.5). Dit beeld lijkt sterk op de opgravingsplat-
tegronden van Van Giffen. Deze legde een 
tweefasige grafheuvel vrij met daaromheen een 
ronde en een rechthoekige greppel. In proefput 1 
werd een restant van de grafheuvel gevonden. 
Deze heuvel bleek op een akker te zijn 
aangelegd.

Proefput 2 werd gegraven op de plek van de 
verdwenen grafheuvel XX. De restanten van 
deze heuvel werden al bij het booronderzoek 
aangetoond (zie boven). De meetresultaten van 
het EMI-onderzoek lieten een ronde afwijking 
zien die als een ringsloot werd geïnterpreteerd. 
Ten westen van deze heuvel is een kronkelende 
lijn te zien. Vermoedelijk is dit de verlande kreek 
waarop de heuvel is aangelegd. Het restant van 
de grafheuvel is in de proefput teruggevonden. 
Hieronder was een akkerlaag met eergetouw-
krassen aanwezig. Onder deze akkerlaag werden 
tien paalsporen gevonden. Tevens zijn een 
vuurstenen pijlspits en enkele zoogdierbotten 
gevonden. Proefputten 3 en 4 zijn niet aangelegd 
naar aanleiding van een resultaat uit het 
EMI-onderzoek en worden daarom niet verder 
behandeld.

Aan de zuidzijde van de in de jaren 1960 vastge-
stelde verhoogde woongrond81 laat 

EMI-onderzoek enkele grofweg oostwest geori-
enteerde lijnen zien. Proefput 5 is centraal op de 
verhoogde woongrond aangelegd. Hier is in de 
natuurlijke ondergrond een oude greppel aange-
troffen met daarin een schedelfragment van een 
jong kind. Op dit spoor ligt een cultuurlaag, 
welke door een 5 cm dikke kleilaag wordt 
afgedekt. Hierop ligt de bouwvoor. De oude 
greppel heeft dezelfde oriëntatie als de greppels 
die bij het EMI-onderzoek zijn gedetecteerd. 
Proefput 6 is aangelegd op een kreekrug in het 
noorden van het gebied. Op het EMI-beeld is 
daar een aantal kronkelende lijnen zichtbaar 
(afb. 7.2). In deze proefput was een duidelijke 
insnijding te zien van een zandige kreek in een 
pakket van zand en kleilagen. Proefput 7 is 
aangelegd op een perceel zonder 
EMI-afwijkingen en wordt daarom niet verder 
behandeld.

Proefput 8 is aangelegd op de plek waar Van 
Giffen grafheuvel XI heeft ingetekend. Deze 
grafheuvel bleek aangelegd te zijn op zandige 
kreekafzettingen. Van het heuvellichaam 
resteerde nog een hoogte van 15 cm. Hier 
werden 15 fragmenten menselijk botmateriaal 
gevonden, gedateerd in de periode 1.870 – 1.620 
v. Chr. Deze grafheuvel werd, evenals verdwenen 
heuvel XII, niet bij het EMI-onderzoek gedetec-
teerd. In een latere fase werden beide 
grafheuvels overigens wel gedetecteerd met 
elektrische weerstandsmetingen.82 Proefput 9 is 
naast boorraai L aangelegd. In de proefput werd 
vastgesteld dat in deze zone een cultuurlaag 
aanwezig is met relatief veel ijzervlekken. Bij het 
booronderzoek was al vastgesteld dat op deze 
locatie modern slakmateriaal ligt. Beide 
verschijnselen, oud en modern, zullen hebben 
bijgedragen aan de hoge magnetische gevoe-
ligheid in deze zone. Op de plek waar boorraaien 
J en K werden geplaatst is eveneens een 
proefput aangelegd: proefput 10. Hierin werd 
een 15 cm dikke akkerlaag van humeuze klei 
aangetroffen. Deze kleilaag was met een 
eergetouw bewerkt. Mogelijk wordt deze akker 
begrensd door de op het EC beeld zichtbare 
greppels. Deze zijn echter niet in de boringen 
herkend.

Het bij het EMI-onderzoek ontdekte vlekkenpa-
troon in het zuidoosten van het gebied is nader 
onderzocht met proefput 11. In deze werkput is 
een zandige cultuurlaag opgegraven. Hieronder 
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is een aantal grondsporen gevonden. Het gaat 
een greppel, een kuil, twee paalsporen. In de 
cultuurlaag zijn enkele zoogdierbotten ontdekt. 
Op basis van twee 14C dateringen worden deze 
lagen in de twaalfde eeuw v. Chr gedateerd. 
Sporen van vertrapping door vee werden niet 
aangetroffen. Het vlekkenpatroon is op een 
andere locatie onderzocht door middel van 
proefput 12. Hierin werd een pakket van drie 
opeenvolgende cultuurlagen aangetroffen. 
Onder de eerste van deze drie lagen is een aantal 
grondsporen waargenomen. Het gaat om drie 
paalsporen, twee greppels. Hier zijn dus 
duidelijke aanwijzingen voor een prehistorische 
nederzetting gevonden. De twee greppels 
hebben dezelfde oriëntatie als de lineaire afwij-
kingen die tijdens het EMI-onderzoek werden 
vastgesteld. Het is aannemelijk dat het om 
dezelfde structuren gaat. Ook in deze proefput 
werden er geen sporen van vertrapping door vee 
vastgesteld.

Communicatie
Het geofysisch onderzoek is ten behoeve van het 
gravend onderzoek uitgevoerd. Behalve om 
archeologische waarden op te sporen, zijn de 
meetresultaten ook gebruikt om de werking en 
toepasbaarheid van de toegepaste geofysische 
technieken te bestuderen. Er is meerdere keren 
gecommuniceerd. De geofysicus heeft de 
opgraving bezocht en is mede auteur van de 
publicatie.83

7.6 Conclusie

Met booronderzoek en proefputtenonderzoek 
konden de op basis van het EMI-onderzoek 
verwachte nederzettingssporen, grafheuvels en 
ringsloten worden gevalideerd. Ook kon een 
deel van de paleogeografie worden gerecon-
strueerd. Sporen die niet tijdens het 
EMI-onderzoek werden gedetecteerd maar wel 

tijdens het booronderzoek en het proefputten-
onderzoek aan het licht kwamen, waren 
oudtijdse ploegsporen, akkerlagen, cultuurlagen, 
primaire (grafheuvel)begravingen en bijzet-
tingen. De rond de grafheuvels verwachte 
paalkransen werden niet met het 
EMI-onderzoek opgespoord en ook niet in de 
proefputten aangetroffen.84

Over de archeologie van rijksmonument 
Wervershoof-Eendenkooi was bij de start van 
het geofysisch onderzoek al veel kennis beschik-
baar.85 Er was bekend op welke plekken nog 
restanten van grafheuvels, ringsloten en begra-
vingen konden liggen. Zoal eerder vermeld 
konden de verwachte grafheuvels XI en XII niet 
met EMI worden opgespoord terwijl dit met het 
elektrische weerstandsonderzoek in een latere 
fase wel is gelukt.86 De EMI-onderzoeker geeft 
aan dat in meer vochtige bodems archeologische 
sporen beter zijn te detecteren. Achteraf gezien 
waren de bodemcondities tijdens de 
EMI-metingen minder gunstig.87 In januari en 
oktober 2018 werd één van de grafheuvels van 
Wervershoof-Eendenkooi opnieuw onderzocht. 
De variatie in elektrische geleidbaarheid (EC) was 
veel groter in het natte seizoen (januari) dan in 
de droge periode (oktober). Onder natte 
omstandigheden was de grafheuvel met EMI 
veel beter te detecteren dan onder droge 
omstandigheden.88 De vochtigheid van de 
bodem is dus zeer bepalend voor het resultaat 
van een EMI-onderzoek. Bij weerstandsme-
tingen is deze invloed een stuk minder.
Concluderend kunnen we stellen dat door het 
meten van de elektrische geleidbaarheid de 
geologische ondergrond in het onderzoeks-
gebied de Eendenkooi goed in kaart gebracht 
kon worden. Ondanks het te lage vochtgehalte 
van de bodem, konden ook archeologische 
structuren en grotere sporen worden gedetec-
teerd. De andere component van 
EMI-onderzoek: magnetische gevoeligheid, 
bleek in onderzoeksgebied de Eendenkooi veel 
minder geschikt om archeologie op te sporen.
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8 Casus Dijkteruglegging, Lent, 
gemeente Nijmegen, Gelderland
J. Jelsma

8.1 Administratieve gegevens

Provincie Gelderland

Gemeente Nijmegen

Plaats Lent

Toponiem Zone M

Kaartblad 1:25.000 40C

Centrumcoördinaten 187.509 / 429.823

ARCHIS-melding geofysisch 
onderzoek

2351149100

ARCHIS-melding 
proefsleuvenonderzoek

2369829100

Data geofysisch onderzoek oktober tot december 2011

Data opgraving 27, 28 en 29 augustus 2012

Oppervlakte 
onderzoeksgebied

1,2 ha, proefsleuven 200 m2

Grondgebruik grasland in uiterwaarden

Opdrachtgever gemeente Nijmegen

Bevoegde overheid gemeente Nijmegen & 
Provincie Gelderland

Opdrachtnemer geofysisch 
onderzoek

ArcheoPro

Uitvoerder 
proefsleuvenonderzoek

gemeente Nijmegen

Documentatie ARCHIS

8.2 Inleiding

Om de kans op overstromingen door de rivier de 
Waal te verkleinen werd de vernauwing ter 
hoogte van Nijmegen breder gemaakt door de 
noordelijke rivierdijk een stuk landinwaarts te 
verplaatsen: de dijkteruglegging. In de verbrede 
buitendijkse ruimte bij Lent is vervolgens een 
nevengeul aangelegd. Dit werk gebeurde in het 
kader van het project ‘Ruimte voor de Rivier’.89

Het plangebied is voorafgaand aan deze 
ingrepen geofysisch onderzocht met het doel 
oude geulen in kaart te brengen en archeolo-
gische waarden zoals metalen scheepswrakken90 
en brugconstructies op te sporen. Als onderdeel 
daarvan heeft ArcheoPro in 2011 
EMI-onderzoek91 uitgevoerd op een terrein in de 
uiterwaarden van de Waal, direct ten oosten van 
de spoorbrug Lent-Nijmegen, gemeente Lent.92 
Hierbij werd een grindbaan ontdekt die een 
overblijfsel van een Romeinse weg richting 

Nijmegen zou kunnen zijn. Naar aanleiding van 
de resultaten van dit onderzoek zijn een jaar 
later door archeologen van de gemeente 
Nijmegen proefsleuven aangelegd om te zien of 
het hier inderdaad om de restanten van een 
Romeinse weg ging.93

8.3 Archeologische verwachting

Landschap Rijn-Maasdelta

Landschapszone uiterwaarden

Grondsoort kalkhoudende 
ooivaaggronden; lichte 
zavel; Rd10A

Tijdvak en complextype mogelijk wegtracé en 
sporen brugconstructie uit 
Romeinse tijd

Te verwachten sporen grindbaan, greppels

Diepte en omvang van de 
sporen

diepte tot enkele meters 
-mv, breedte vier meter of 
meer

Bekende archeologische 
indicatoren

waren nog niet bekend

8.4 Methoden en technieken

Met behulp van een EMI onderzoek kunnen in 
korte tijd relatief grote ondergrondse structuren 
worden opgespoord. Voor het onderzoeksdoel: 
het opsporen van oude geulen, metalen 
scheepswrakken en brugconstructies is deze 
onderzoekstechniek zeer geschikt. Op het terrein 
ten oosten van de spoorlijn (Locatie 6), dat in 
deze evaluatie centraal staat, is de elektrische 
geleidbaarheid (EC) vlakdekkend gemeten met 
een Geonics EM31 apparaat. Dit toestel meet de 
geleidbaarheid op een diepte van 1,5 tot 6 m 
-mv. Deze metingen werden aangevuld door de 
metingen van een kleiner toestel, de Geonics 
EM38 dat de elektrische geleidbaarheid van de 
bodem tussen 0,5 en 1,5 m -mv beeld brengt. De 
EM31 is zeer geschikt om de geologische 
ondergrond in kaart te brengen. Ook kunnen 
grotere archeologische structuren zoals 
grachten, muren en puinconcentraties hiermee 
worden opgespoord. De EM38 meet minder diep 
maar kan, onder gunstige omstandigheden, 
kleinere  archeologische structuren goed 
opsporen. Het EM38 instrument is ingezet in het 
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was de grindlaag minimaal 70 cm dik. In 
boringen 48, 49 en 50 was deze grindlaag 
respectievelijk 5, 50 en 40 cm dik. Er zijn geen 
andere archeologische indicatoren aangetroffen. 
Op grond van de variatie in elektrische 
geleidbaarheid en de aanwezigheid van de 
grindlaag gaan de onderzoekers er vanuit dat 
het hier om restanten van de Romeinse weg 
gaat.98 In afb. 8.1 is de zone aangegeven waar 
proefsleuven worden geadviseerd.

Afb. 8.1 Dijkteruglegging, Lent: Resultaten van EM31-metingen en locaties van grondboringen door ArcheoPro 

(bron: Exaltus & Orbons 2012, fig. 24)

Afb. 8.2 Dijkteruglegging, Lent: Ligging van de proefsleuven (naar: Tunker & Brusé 2016, fig. 3.1) en boringen (naar: 

Exaltus & Orbons 2012, fig. 24)

deel van het plangebied dat op basis van de 
EM31 metingen het meest kansrijk werd geacht. 
De EM31 bestaat uit een meetapparaat met een 
lange buis die over het veld kan worden 
gedragen of op een quad kan worden vervoerd. 
De EM38 werd op een slede voortgetrokken op 
meetraaien met een onderlinge afstand van 
ongeveer vijf meter. De posities van alle 
metingen werden bepaald door een Trimble 
ProXT met Geo-Beacon.94 Afwijkingen in 
elektrische geleidbaarheid zijn onderzocht met 
boringen met een guts van drie cm doorsnede.
In augustus 2012, een klein jaar na afronding van 
het EMI-onderzoek zijn door archeologen van de 
gemeente Nijmegen drie proefsleuven 
aangelegd.95 Dit onderzoek had tot doel om vast 

te stellen of de bij het geofysisch onderzoek 
ontdekte grindlaag inderdaad het restant van 
een Romeinse weg betrof.
 

8.5 Resultaten

De omstandigheden tijdens de metingen op 
Locatie 6 waren gunstig. Het was droog weer. De 
rivierklei bleek voldoende geleidend om te 
kunnen meten.96 De elektrische geleidbaarheid 
op het terrein, zoals bepaald met de EM31, 
varieert sterk (afb. 8.1).97 Er zijn vier plekken met 
hoge weerstand (= lage elektrische 
geleidbaarheid) te zien. Drie van deze 
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98 Exaltus & Orbons 2012: 36.

afwijkingen kunnen met een rechte lijn worden 
verbonden. De onderzoekers hebben kruisend 
op deze lijn, ter hoogte van twee van de zones 
met lage geleidbaarheid boringen geplaatst.

Onderin boringen 41, 42, 48, 49 en 50 (afb. 8.1) 
werd een pakket grof grind aangetroffen 
waarvan de top op 1,8 m -mv ligt en op ongeveer 
10 m NAP. Het gaat om grind van enkele 
centimeters in diameter. In boringen 41 en 42 

was de grindlaag minimaal 70 cm dik. In 
boringen 48, 49 en 50 was deze grindlaag 
respectievelijk 5, 50 en 40 cm dik. Er zijn geen 
andere archeologische indicatoren aangetroffen. 
Op grond van de variatie in elektrische 
geleidbaarheid en de aanwezigheid van de 
grindlaag gaan de onderzoekers er vanuit dat 
het hier om restanten van de Romeinse weg 
gaat.98 In afb. 8.1 is de zone aangegeven waar 
proefsleuven worden geadviseerd.

Afb. 8.1 Dijkteruglegging, Lent: Resultaten van EM31-metingen en locaties van grondboringen door ArcheoPro 

(bron: Exaltus & Orbons 2012, fig. 24)

Afb. 8.2 Dijkteruglegging, Lent: Ligging van de proefsleuven (naar: Tunker & Brusé 2016, fig. 3.1) en boringen (naar: 

Exaltus & Orbons 2012, fig. 24)
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99 Tunker & Brussé 2016.
100 In de rapportage van het 

proefsleuvenonderzoek (Tunker & 
Brussé 2016) ‘Aandachtzone M’ 
genoemd.

101 Nadat in de eerste twee sleuven de 
Romeinse weg niet werd aangetroffen is 
van de derde proefsleuf alleen de 
toplaag uitgegraven.

102 Tunker & Brussé 2016: 57, 58: fig. 3.6.

Romeinse tijd, of eerder, zijn bij het proefsleu-
venonderzoek niet aangetroffen. Daarvoor 
hadden de proefsleuven dieper moeten worden 
aangelegd. Bij de latere aanleg van de nevengeul 
zijn rond 2 m NAP, acht meter onder maaiveld, 
verspoelde scherven Romeins aardewerk 
gevonden.103 Tevens bleek ter hoogte van het 
plangebied al in de Romeinse tijd een geul te 
hebben gelopen.104

De uitvoerder van het geofysisch onderzoek is 
niet op de hoogte gesteld van het proefsleuven-
onderzoek. Er is ook later geen contact geweest 
om elkaars resultaten te vergelijken.

8.6 Conclusie

Bij het EMI-onderzoek werden vier plekken met 
een sterke lage elektrische geleidbaarheid 
opgespoord. Controleboringen lieten zien dat 
hier op 1,8 m -mv een dikke grindlaag aanwezig 
was. Dit grind was een goede verklaring voor de 
gemeten afwijkingen in geleidbaarheid. In die 
zin was het onderzoek dus succesvol: de 
EMI-techniek heeft hier gewerkt. Er is een antro-
pogene laag gemeten die met boringen werd 

Afb. 8.3 Dijkteruglegging, Lent: Allesporenkaart (bron: Tunker & Brusé 2016, fig. 3.3)

Deze proefsleuven zijn een klein jaar later, in 
2012, aangelegd.99 In de in afb. 8.1 zwart 
gearceerde noord-zuid strook100 zijn drie proef-
sleuven gegraven (afb. 8.2).101 Er werd wel een 
grindlaag blootgelegd, maar deze was niet het 
restant van een Romeinse weg. Bij de aanleg van 
een diep profiel in de werkput werd een met 
kleibrokken en zandlagen opgevulde kuil aange-
troffen. De kuil liep door tot 2,5 m -mv. Op de 
bodem van de kuil bevond zich op 9,9 m NAP 
een grindpakket. Dit komt overeen met de 
diepte waarop tijdens de controleboringen van 
het geofysisch onderzoek een grindlaag is 
gevonden. Deze kuil bleek in de nieuwe tijd te 

zijn aangelegd, Volgens de opgravers is het 
‘de insteek van een pijler van de tussen 1875 en 
1879 gebouwde spoorbrug tussen Nijmegen en 
Lent’.102

Buiten de grindverspreiding werd op 9,9 m NAP 
een fossiele bodem gevonden die 10 cm dik is. 
Deze bodem overdekt een karrenspoor dat op 
9,8 m NAP is opgegraven (afb. 8.3). De 
grondlagen op dit niveau moeten zijn 
opgebouwd nadat de eerste dijk langs de Waal 
werd aangelegd. Dit gebeurde in de twaalfde of 
dertiende eeuw. Het karrenpad dateert dus uit 
de middeleeuwen of later. Sporen uit de 
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103 Tunker & Brussé 2016: 54.
104 Willemse 2019 en de verwijzingen 

daarin.

Romeinse tijd, of eerder, zijn bij het proefsleu-
venonderzoek niet aangetroffen. Daarvoor 
hadden de proefsleuven dieper moeten worden 
aangelegd. Bij de latere aanleg van de nevengeul 
zijn rond 2 m NAP, acht meter onder maaiveld, 
verspoelde scherven Romeins aardewerk 
gevonden.103 Tevens bleek ter hoogte van het 
plangebied al in de Romeinse tijd een geul te 
hebben gelopen.104

De uitvoerder van het geofysisch onderzoek is 
niet op de hoogte gesteld van het proefsleuven-
onderzoek. Er is ook later geen contact geweest 
om elkaars resultaten te vergelijken.

8.6 Conclusie

Bij het EMI-onderzoek werden vier plekken met 
een sterke lage elektrische geleidbaarheid 
opgespoord. Controleboringen lieten zien dat 
hier op 1,8 m -mv een dikke grindlaag aanwezig 
was. Dit grind was een goede verklaring voor de 
gemeten afwijkingen in geleidbaarheid. In die 
zin was het onderzoek dus succesvol: de 
EMI-techniek heeft hier gewerkt. Er is een antro-
pogene laag gemeten die met boringen werd 

bevestigd. De interpretatie van deze grindlaag 
als Romeinse weg klopte echter niet. Van deze 
vier plekken met een afwijkend lage geleid-
baarheid werden drie verbonden met een 
noord-zuid lopende lijn. Indien niet gezocht 
werd naar een rechte weg, was wellicht een 
andere verklaring gegeven voor het in afb. 8.1 
weergegeven patroon. Dat lijkt meer op losse 
‘eilanden’ dan een doorlopende rechtlijnige 
structuur.

Met het proefsleuvenonderzoek werd vastge-
steld dat de bij het geofysisch onderzoek 
opgespoorde grindlaag niet het restant van een 
Romeinse weg betrof. Wel zijn in de proef-
sleuven middeleeuwse karrensporen aange-
troffen. Het niveau uit de Romeinse tijd werd 
echter niet bereikt en de afwezigheid van een 
weg, op het juiste niveau, is dus niet daadwer-
kelijk vastgesteld. Dit niveau werd later wel bij 
de aanleg van de nevengeul aangesneden 
waarbij het onderzoeksgebied onder archeolo-
gische begeleiding is weggegraven. Hierbij zijn 
geen overblijfselen van een Romeinse weg 
ontdekt. Wel bleek hier in de Romeinse tijd al 
een geul te hebben gelopen.

Afb. 8.3 Dijkteruglegging, Lent: Allesporenkaart (bron: Tunker & Brusé 2016, fig. 3.3)
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105 Schreurs & De Kort 2018; zie ook Deeben 
& De Kort 2011 & 2013.

106 In bijlage 5 worden de werking en 
toepassing van deze techniek 
beschreven.

107 Van Meirvenne & Van Parys 2013.

9 Casus Vuursteenmijnveld, Rijckholt-
Sint Geertruid, gemeente Eijsden-
Margraten, Limburg
J. Jelsma

9.1 Administratieve gegevens

Provincie Limburg

Gemeente Eijsden-Margraten

Plaats Rijckholt-Sint Geertruid

Toponiem de Kaap, perceel 17G

Kaartblad 1:25.000 69B

Centrumcoördinaten 180.980 / 311.746

ARCHIS-onderzoeksmelding 2418711100

Datum geofysisch 
onderzoek

4 april 2013

Data 
proefsleuvenonderzoek

oktober 2013

Oppervlakte geofysisch 
onderzoek

ongeveer 1 ha

Grondgebruik akker

Opdrachtgever RCE

Opdrachtnemer 
proefsleuvenonderzoek

RCE

Opdrachtnemer geofysisch 
onderzoek ORBit

ORBit

Bevoegde overheid RCE

Documentatie ARCHIS

9.2 Inleiding

De RCE heeft in de periode 2008-2013 archeolo-
gisch veldonderzoek uitgevoerd in de omgeving 
van de vuursteenmijn Rijckholt–Sint Geertruid.105 
Het project had twee doelstellingen: het archeo-
logisch waarderen van de omgeving van de 
vuursteenmijn en het ontwikkelen van 
methoden en technieken die het mogelijk 
maken om op basis van oppervlaktevondsten, 
geofysisch onderzoek, archeologische gegevens 
uit booronderzoek en de opbouw van de 
ondergrond uitspraken te doen over de activi-
teiten die zijn uitgevoerd in de omgeving van het 
mijncomplex. In het 250 hectare grote onder-
zoeksgebied is geofysisch onderzoek uitgevoerd 
met vijf verschillende technieken op 13 terreinen. 
In deze evaluatie wordt het EMI-onderzoek106 
behandeld dat in 2013 op de perceel 17G is 
uitgevoerd.

9.3 Archeologische verwachting

Landschap zuidelijk lössgebied

Landschapszone hellingen

Grondsoort ooivaaggronden; siltige 
leem; Ldh6

Tijdvak en complextype midden neolithicum, ca. 
4.300 tot 3.400/2.600 v. Chr, 
vuursteenmijn, 
vuursteenatelier, 
nederzetting

Te verwachten sporen mijnschachten, greppels, 
paalkuilen, afvalkuilen

Diepte en omvang van de 
sporen

onderkant bouwvoor tot 
meerdere meters -mv bij 
schachten

Bekende archeologische 
indicatoren

bewerkt vuursteen, 
aardewerk

9.4 Methoden en technieken

Naar aanleiding van de resultaten van een opper-
vlaktekartering in 2008 is op perceel 17G in 2013 
een EMI-onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde 
door ORBit van de Universiteit Gent.107 Het 
EMI-meetapparaat en een dGPS ontvanger 
werden met een snelheid van zes tot acht 
kilometer per uur achter een quad over het terrein 
gereden. Er is gemeten in raaien met 0,8 m 
tussenruimte. Op deze raaien werd elke 20 cm 
een meting verricht. Tegelijkertijd werden de 
magnetische gevoeligheid (MS) en de elektrische 
geleidbaarheid (EC) gemeten (bijlage 5).

9.5 Resultaten

In de meetresultaten was de variatie in magne-
tische gevoeligheid (MS) minimaal en leverde 
geen relevante afwijkingen op. In de meetresul-
taten van de elektrische geleidbaarheid (EC) 
werd wel een aantal afwijkingen waargenomen 
(afb. 9.1). De meeste zijn waarschijnlijk van 
recente ouderdom: perceelstructuren, sloten en 
dergelijke. De afwijkingen die mogelijk een 
archeologische betekenis hadden, zijn 
vervolgens onderzocht door middel van drie 
proefsleuven (afb. 9.2). Proefsleuf 1 (150 m2) 
werd aangelegd op de plek waar bij een 
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108 Schreurs & De Kort 2018, 37-50.
109 Schreurs & De Kort 2018, 256-262.
110 In Schreurs & De Kort 2018, 262 staat 

‘S106’. Vermoedelijk wordt ‘S103’ 
bedoeld.

voorgaande veldkartering een vuursteenconcen-
tratie was aangetroffen. Proefsleuven 2 en 3 
(beide 125 m²) zijn geplaatst op de plekken waar 
anomalieën in de elektrische geleidbaarheid zijn 
gemeten.108

Ter hoogte van proefsleuf 1 zijn geen afwijkingen 
gemeten. Wel zijn hier tijdens het graafwerk vijf 
sporen herkend: sporen 103 tot en met 107.109 In 
spoor 107 is aardewerk gevonden uit de late 
prehistorie en de middeleeuwen. Spoor 104 is 
van natuurlijke oorsprong. Sporen 103110 en 105 
zijn mogelijk paalsporen (afb. 9.3). Om te 

bepalen of deze mogelijke paalsporen tot een 
structuur behoren is proefsleuf 1 in westelijke 
richting uitgebreid. In deze uitbreiding zijn geen 
archeologische sporen gevonden. Proefsleuf 2 is 
aangelegd in een zone met een licht verhoogde 
elektrische geleidbaarheid. Deze zone omvat de 
anomalieën QP37 en QP44 tot en met QP48 (afb. 
9.2). Er zijn vier sporen gedocumenteerd: sporen 
202, 204 tot en met 206. Twee daarvan, sporen 
202 en 205, bleken recente kuilen te zijn. Spoor 
204 had een natuurlijke oorzaak. Alleen spoor 
206 was mogelijk een restant van een paalspoor 
(afb. 9.3). Mogelijk is er een ruimelijke relatie 

Afb. 9.1  Vuursteenmijnveld, Rijckholt-Sint Geertruid: Perceel 17G, meetresultaten elektrische geleidbaarheid (bron: 

Schreurs & De Kort 2018 afb. 4.154).

Afb. 9.2 Vuursteenmijnveld, Rijckholt-Sint Geertruid: Perceel 17G, meetresultaten elektrische geleidbaarheid met de 

gevonden anomalieën en, van rechts naar links, proefsleuven 1, 2 en 3 (naar: Schreurs & De Kort 2018 afb. 4.155, 

4.158, 4.173 en 4.176).
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tussen spoor 206 en anomalie QP44, maar de 
vorm van deze fenomenen is totaal verschillend. 
Proefsleuf 3 is gegraven in zone QP55 waar een 
lage elektrische geleidbaarheid werd gemeten. 
Ook in deze sleuf zijn sporen waargenomen. Het 
gaat om sporen 303, 304 en 305. Volgens de 
opgravers komen de gevonden sporen niet 
overeen met de gemeten anomalie,111 maar in 
afb. 9.3 is te zien dat sporen 303 en 304 zich aan 
de oostkant van de zone met lage geleid-
baarheid, QP55, bevinden. De gedocumenteerde 
sporen tekenen zich in het vlak af als halve 
cirkels van grofweg 1 x 2 m. Deze sporen zijn 

geïnterpreteerd als boomvallen. De boomval in 
het noorden van de proefsleuf, spoor 305, werd 
niet met EMI gemeten.

Het geofysisch onderzoek is ten behoeve van het 
gravend onderzoek uitgevoerd. Behalve om 
archeologische waarden op te sporen zijn de 
meetresultaten gebruikt om de werking en 
toepasbaarheid van de toegepaste geofysische 
technieken te bestuderen. De uitvoerder van het 
geofysisch onderzoek en de opgravers hebben 
meerdere keren gecommuniceerd over de 
onderzoeksresultaten.

voorgaande veldkartering een vuursteenconcen-
tratie was aangetroffen. Proefsleuven 2 en 3 
(beide 125 m²) zijn geplaatst op de plekken waar 
anomalieën in de elektrische geleidbaarheid zijn 
gemeten.108

Ter hoogte van proefsleuf 1 zijn geen afwijkingen 
gemeten. Wel zijn hier tijdens het graafwerk vijf 
sporen herkend: sporen 103 tot en met 107.109 In 
spoor 107 is aardewerk gevonden uit de late 
prehistorie en de middeleeuwen. Spoor 104 is 
van natuurlijke oorsprong. Sporen 103110 en 105 
zijn mogelijk paalsporen (afb. 9.3). Om te 

Afb. 9.1  Vuursteenmijnveld, Rijckholt-Sint Geertruid: Perceel 17G, meetresultaten elektrische geleidbaarheid (bron: 

Schreurs & De Kort 2018 afb. 4.154).

Afb. 9.2 Vuursteenmijnveld, Rijckholt-Sint Geertruid: Perceel 17G, meetresultaten elektrische geleidbaarheid met de 

gevonden anomalieën en, van rechts naar links, proefsleuven 1, 2 en 3 (naar: Schreurs & De Kort 2018 afb. 4.155, 

4.158, 4.173 en 4.176).
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9.6 Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat het 
EMI-onderzoek enkele anomalieën heeft 

opgeleverd die in geen van de drie gegraven 
proefsleuven overtuigend samenhangen met de 
archeologische grondsporen. De eenduidige 
archeologische sporen in de proefsleuven waren 
niet met EMI gedetecteerd.

Afb. 9.3 Vuursteenmijnveld, Rijckholt-Sint Geertruid: Perceel 17G, meetresultaten elektrische geleidbaarheid (EMI) 

en, van rechts naar links, proefsleuven 1, 2 en 3, plus de gedocumenteerde sporen. (naar: Schreurs & De Kort 2018 

afb. 4.154, 4.158, 4.173 en 4.176)
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112 Boon 2017.
113 De werking en toepassing van deze 

technieken worden in Bijlagen 5 en 6 
behandeld.

114 Flamman & Van den Oever 2019.
115 Boon 2017.
116 Van den Oever: antwoord op de 

enquête.

10 Casus de Nieuwe Tuinderij Oost, 
Zuidoostbeemster, gemeente 
Beemster, Noord-Holland
J. Jelsma

10.1 Administratieve gegevens

Provincie Noord-Holland

Gemeente Beemster

Plaats Zuidoostbeemster 
(=Tuinhoek)

Toponiem de Nieuwe Tuinderij Oost

Kaartblad 1:25.000 14G

Centrumcoördinaten 125.084 / 503.422

ARCHIS-melding geofysisch 
onderzoek

4680653100

ARCHIS-melding 
proefsleuvenonderzoek

4714276100

Data geofysisch onderzoek 19 en 21 maart 2019

Data 
proefsleuvenonderzoek

18 en 19 juni 2019

Oppervlakte geofysisch 
onderzoek

795 m²

Grondgebruik tuin, boomgaard

Opdrachtgever de Beemster Compagnie

Bevoegde overheid gemeente Beemster

Opdrachtnemer geofysisch 
onderzoek

Saricon via Vestigia

Opdrachtnemer 
proefsleuvenonderzoek

Vestigia

Documentatie ARCHIS

10.2 Inleiding

In maart 2019 werd in het plangebied de Nieuwe 
Tuinderij Oost, in Zuidoostbeemster, gemeente 
Beemster, door Saricon geofysisch onderzoek 
uitgevoerd. Dit gebeurde in opdracht van de 
uitvoerder van het daarop volgende proefsleu-
venonderzoek: Vestigia Archeologie & 
Cultuurhistorie. De aanleiding voor deze onder-
zoeken is het plan van de Beemster Compagnie 
om hier een nieuwbouwwijk te realiseren. In de 
Nieuwe Tuinderij lag in de zeventiende eeuw een 
buitenplaats met tuin en landerijen. Hier werd in 
1623 een buitenhuis gebouwd door dhr. Van Oss. 
Zoals blijkt uit de kadastrale kaart, was het 
terrein in 1811-1832 geen buitenplaats meer. Wel 
stond er toen nog een gebouw en was de oude 
verkaveling nog deels zichtbaar.
Het plangebied omvat de tuin van de buiten-
plaats. De plek waar het buitenhuis heeft 
gestaan, valt erbuiten. Wat tegenwoordig nog 

aan het landgoed herinnert, is het grote aantal 
bomen dat er nog staat.112 Ook het ongeveer 1 ha 
grote plangebied was deels begroeid met 
bomen en struiken.  
Hiervan is een kleine 800 m² geofysisch 
onderzocht. Er werden magneto-metingen en 
een EMI-onderzoek113 uitgevoerd. Het doel van 
het geofysisch onderzoek was om op 
non-destructieve wijze vast te stellen of nog 
archeologische resten in de ondergrond 
aanwezig waren.114

10.3 Archeologische verwachting

Landschap diepe droogmakerijen

Landschapszone wadden

Grondsoort kalkarme leek-/
woudeerdgrond; klei; 
pMn86C

Tijdvak en complextype nieuwe tijd: zeventiende-
eeuwse buitenplaats

Te verwachten sporen funderingen of muurresten 
van (bij)gebouwen, 
greppels, kuilen, 
waterputten, beerputten

Diepte en omvang van de 
sporen

vanaf onderkant bouwvoor 
tot meerdere meters diepte

Bekende archeologische 
indicatoren

bomen van zeventiende-
eeuwse buitenplaats

10.4 Methoden en technieken

Op basis van de resultaten van het bureauon-
derzoek werd geadviseerd om de tuin van het 
voormalige landgoed te onderzoeken door 
middel van grondradar of elektrische 
weerstandsmetingen.115 Geen van beide 
technieken werd toegepast. Op advies van de 
geofysisch specialist is gekozen voor een 
EMI-onderzoek in combinatie met magneto-
metingen. Deze twee technieken zijn het meest 
geschikt om in dit natte klei-veengebied de 
verwachte funderingen op te sporen. Voor 
grondradar was het terrein te hobbelig en voor 
elektrische weerstandsmetingen waarschijnlijk 
te nat.116

Op 19 en 21 maart 2019 werd het gebied 
geofysisch onderzocht. In eerste instantie werd 
het onderzoek uitgevoerd met een magneto-
meter. Het onderzoeksgebied bestaat uit een 
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117 Flamman & Van den Oever 2019.
118 Brouwer et al. 2019.
119 Van den Oever: antwoord op de 

enquête.

noordelijk en een zuidelijk deel (afb. 10.1). Aan de 
oostzijde van het noordelijk deelgebied stonden 
veel bomen, waardoor de doorgang met meetap-
paratuur werd belemmerd. Op een groot stuk van 
dit terrein kon niet worden gemeten. Langs de 
westrand van het noordelijk deelgebied stond 
een metalen hek. Dit heeft invloed gehad op de 
magneto-metingen aan de westzijde van het 
noordelijk deel.

De magneto-metingen lieten op het noordelijke 
terreindeel een aantal afwijkende resultaten zien 
die mogelijk verband houden met archeologische 
waarden. In het zuidelijk deelgebied werden 
afwijkingen gemeten die zeer waarschijnlijk 
samenhangen met moderne kabels en leidingen 
en een puinpad. Het zuidelijk deel van het onder-
zoeksgebied valt echter buiten de contour van de 
historische tuin en werd op basis van de meetre-
sultaten met de magnetometer, niet met EMI 
onderzocht. Het noordelijk deel werd wel met 
EMI onderzocht. Hierbij zijn meerdere afwijkingen 
aan het licht gekomen.117 Op 18 en 19 juni 2019 zijn 

in het noordelijk deelgebied vier proefsleuven 
aangelegd.118

De geofysisch uitvoerder geeft aan dat vooraf-
gaand aan het geofysisch onderzoek duidelijk 
overleg is geweest over het doel en de te 
gebruiken technieken. De uitvoerder heeft het 
archeologisch graafwerk niet bezocht. Ook na 
dit veldwerk is er geen contact geweest om de 
resultaten van het geofysisch onderzoek en 
het archeologisch onderzoek onderling 
te vergelijken.119

10.5 Resultaten

De magneto-metingen in het noordelijk 
deelgebied laten twee grote afwijkingen zien 
(afb. 10.2). De anomalie aan de oostkant duidt 
waarschijnlijk op een gedempte sloot. 
Vermoedelijk wordt de hoge magnetische uitslag 
veroorzaakt door het materiaal waarmee deze 
sloot gedempt is. Ten westen daarvan ligt een 

Afb. 10.1 De Nieuwe Tuinderij Oost, Zuidoostbeemster:  Saricon heeft magnetometrisch onderzoek (beide 

deelgebieden) en EMI-onderzoek (noordelijk deel) uitgevoerd. In het zuidelijk deel zijn vervolgens door Vestigia 

proefsleuven aangelegd (naar: Flamman & Van den Oever 2019, afb. 1).

 

Afb. 10.2 De Nieuwe Tuinderij Oost, Zuidoostbeemster: Resultaten van de door Saricon uitgevoerde magneto-

metingen in het noordelijk deelgebied (naar: Flamman & Van den Oever 2019, afb. 17).

Afb. 10.3 De Nieuwe Tuinderij Oost, Zuidoostbeemster: Resultaten van het EMI onderzoek door Saricon in het 

noordelijk deelgebied (naar: Flamman & Van den Oever 2019, afb. 18).
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in het noordelijk deelgebied vier proefsleuven 
aangelegd.118

De geofysisch uitvoerder geeft aan dat vooraf-
gaand aan het geofysisch onderzoek duidelijk 
overleg is geweest over het doel en de te 
gebruiken technieken. De uitvoerder heeft het 
archeologisch graafwerk niet bezocht. Ook na 
dit veldwerk is er geen contact geweest om de 
resultaten van het geofysisch onderzoek en 
het archeologisch onderzoek onderling 
te vergelijken.119

10.5 Resultaten

De magneto-metingen in het noordelijk 
deelgebied laten twee grote afwijkingen zien 
(afb. 10.2). De anomalie aan de oostkant duidt 
waarschijnlijk op een gedempte sloot. 
Vermoedelijk wordt de hoge magnetische uitslag 
veroorzaakt door het materiaal waarmee deze 
sloot gedempt is. Ten westen daarvan ligt een 

 

Afb. 10.2 De Nieuwe Tuinderij Oost, Zuidoostbeemster: Resultaten van de door Saricon uitgevoerde magneto-

metingen in het noordelijk deelgebied (naar: Flamman & Van den Oever 2019, afb. 17).

Afb. 10.3 De Nieuwe Tuinderij Oost, Zuidoostbeemster: Resultaten van het EMI onderzoek door Saricon in het 

noordelijk deelgebied (naar: Flamman & Van den Oever 2019, afb. 18).
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120 Brouwer et al. 2019: 18.

afwijking (anomalie) van nog onbekende aard. 
Vervolgens zijn op dit terreindeel EMI-metingen 
uitgevoerd (afb. 10.3). Hieruit blijkt dat er veel 
lokale verschillen in elektrische geleidbaarheid 
bestaan. De donkere vlekken geven zones met 
een hoge weerstand oftewel een lage elektrische 
geleidbaarheid weer. Op basis van alleen deze 
meetresultaten is het niet mogelijk om deze 
afwijkingen goed te kunnen verklaren.

Op het noordelijk terreindeel heeft Vestigia vier 
proefsleuven gegraven. Proefsleuven 1 en 4 zijn 
aangelegd om de zeventiende-eeuwse sloot op 
te sporen die de tuin begrensde. Deze sloot werd 

inderdaad gevonden. Dit is de voormalige sloot 
die al bij het geofysisch onderzoek naar voren 
kwam (afb. 10.4). De ligging van proefsleuven 2 
en 3 werd bepaald door de resultaten van het 
geofysisch onderzoek. Er zijn in deze twee proef-
sleuven geen archeologische sporen gevonden. 
Onder een veertig cm dikke bouwvoor is een 
natuurlijke kleilaag aanwezig. Tevens zijn enkele 
ondiepe verstoringen waargenomen die met het 
gebruik als (moderne) tuin te maken hebben 
(afb. 10.4 en 10.5). Mogelijk hebben deze de 
afwijkingen in de magneto- en EMI-metingen 
veroorzaakt.120

Afb. 10.4 De Nieuwe Tuinderij Oost, Zuidoostbeemster: Resultaten van het door Saricon uitgevoerde 

magnetometrisch onderzoek in het noordelijk deelgebied (naar: Flamman & Van den Oever 2019, afb. 17) met 

daarop geprojecteerd de door Vestigia uitgegraven proefsleuven en de hierin aangetroffen sporen (naar: Brouwer et 

al. 2019, kaart 3 – alle sporen).

Afb. 10.5 De Nieuwe Tuinderij Oost, Zuidoostbeemster: Resultaten van het door Saricon uitgevoerde EMI-onderzoek 

in het noordelijk deelgebied (naar: Flamman & Van den Oever 2019, afb. 18) met daarop geprojecteerd de door 

Vestigia uitgevoerde proefsleuven en de hierin aangetroffen sporen (naar: Brouwer et al. 2019, kaart 3 – alle sporen).
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10.6 Conclusie

Met behulp van magneto-metingen werd een 
gedempte sloot opgespoord. Deze sloot bevatte 
zeventiende- tot twintigste-eeuws archeolo-
gisch materiaal. Deze sloot lag op de grens van 
de zeventiende-eeuwse tuin. De resultaten van 
het EMI-onderzoek lieten een aantal afwijkingen 
zien op plekken waar tijdens het proefsleuven-
onderzoek geen archeologische sporen werden 
aangetroffen. Wel werd een aantal recente 
verstoringen waargenomen. Meest opvallend is 

de met de magnetometer opgespoorde recen-
telijk gedempte sloot die ook in de proefsleuven 
werd gevonden. Door middel van het geofysisch 
onderzoek zijn geen funderingsresten of 
muurresten opgespoord. Ook tijdens het proef-
sleuvenonderzoek zijn dergelijke structuren niet 
gevonden. We kunnen stellen dat het onderzoek 
met de magnetometer de gewenste resultaten 
heeft opgeleverd maar dat in het onderzochte 
gebied helaas te weinig archeologische sporen 
aanwezig zijn om een eenduidige uitspraak te 
kunnen doen over de bruikbaarheid van deze 
techniek om verschillende soorten archeolo-
gische sporen (zoals funderingen) aan te tonen.

inderdaad gevonden. Dit is de voormalige sloot 
die al bij het geofysisch onderzoek naar voren 
kwam (afb. 10.4). De ligging van proefsleuven 2 
en 3 werd bepaald door de resultaten van het 
geofysisch onderzoek. Er zijn in deze twee proef-
sleuven geen archeologische sporen gevonden. 
Onder een veertig cm dikke bouwvoor is een 
natuurlijke kleilaag aanwezig. Tevens zijn enkele 
ondiepe verstoringen waargenomen die met het 
gebruik als (moderne) tuin te maken hebben 
(afb. 10.4 en 10.5). Mogelijk hebben deze de 
afwijkingen in de magneto- en EMI-metingen 
veroorzaakt.120

Afb. 10.4 De Nieuwe Tuinderij Oost, Zuidoostbeemster: Resultaten van het door Saricon uitgevoerde 

magnetometrisch onderzoek in het noordelijk deelgebied (naar: Flamman & Van den Oever 2019, afb. 17) met 

daarop geprojecteerd de door Vestigia uitgegraven proefsleuven en de hierin aangetroffen sporen (naar: Brouwer et 

al. 2019, kaart 3 – alle sporen).

Afb. 10.5 De Nieuwe Tuinderij Oost, Zuidoostbeemster: Resultaten van het door Saricon uitgevoerde EMI-onderzoek 

in het noordelijk deelgebied (naar: Flamman & Van den Oever 2019, afb. 18) met daarop geprojecteerd de door 

Vestigia uitgevoerde proefsleuven en de hierin aangetroffen sporen (naar: Brouwer et al. 2019, kaart 3 – alle sporen).
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121 In bijlage 6 worden de werking en 
toepassing van deze techniek 
behandeld.

122 De Groot 2015b: Fig. 3.
123 Remie 2005 in De Groot 2015b.
124 Orbons: antwoord op de enquête.
125 Orbons: antwoord op de enquête.
126 De Groot 2015b.

11 Casus het Hoenderwerk, 
‘t Waalsewaard, gemeente 
Nieuwegein, Utrecht
J. Jelsma

11.1 Administratieve gegevens

Provincie Utrecht

Gemeente Nieuwegein

Plaats Nieuwegein

Toponiem 't Waalsewaard; voormalige 
steenoven het Hoenderwerk

Kaartblad 1:25.000 38F

Centrumcoördinaten 136.165 / 446.116

ARCHIS-melding geofysisch 
onderzoek

2308332100

ARCHIS-melding 
proefsleuvenonderzoek

2416168100

Data geofysisch onderzoek september en oktober 2010

Data 
proefsleuvenonderzoek

19 t/m 23 september 2013

Oppervlakte geofysisch 
onderzoek

circa 0,8 ha

Grondgebruik grasland en akkerland

Opdrachtgever geofysisch 
onderzoek

Arcadis

Opdrachtgevers 
proefsleuvenonderzoek

Martens & van Oord, 
Heijmans Wegen

Bevoegde overheid provincie Utrecht

Opdrachtnemer geofysisch 
onderzoek

ArcheoPro

Opdrachtnemer 
proefsleuvenonderzoek

RAAP

Documentatie ARCHIS

11.2 Inleiding

In het kader van het project ‘Ruimte voor de Lek’ 
heeft ArcheoPro in het gebied ‘t Waalsewaard, 
gemeente Nieuwegein, een geofysisch onderzoek 
uitgevoerd door middel van magneto-
metingen.121 De aanleiding van het archeologisch 
en geofysisch onderzoek is het plan om de Lek 
meer ruimte te geven. Hiervoor wordt de rivier-
bedding ontgraven en verbreed. Sommige 
terreinen zullen niet meer worden beschermd 
tegen het rivierwater. In het plangebied aan de 
Lek-oever heeft een baksteenoven gestaan. Op 
één van de kaarten van Bolstra en Klinkenberg uit 
1752-1764 staat ter hoogte van ‘t Waalsewaard de 
vermelding ‘Vervallen SteenOven het 
Hoenderwerk’.122 Baksteenovens waren rond het 
plangebied al vanaf de veertiende eeuw in 

gebruik. Uit historische bronnen is afgeleid dat de 
oven in 1684 werd verkocht en, hoogstwaar-
schijnlijk, nog in gebruik was.123 Door de geplande 
ingrepen zullen mogelijk aanwezige restanten van 
de oude steenoven kunnen wegspoelen. Het doel 
van het onderzoek was om vast te stellen of er 
nog behoudenswaardige resten van de steenoven 
in het plangebied aanwezig zijn.

11.3 Archeologische verwachting

Landschap Rijn-Maasdelta

Landschapszone uiterwaarden

Grondsoort kalkhoudende 
poldervaaggrond; zware 
zavel, lichte klei; Rn95A

Tijdvak en complextype late middeleeuwen tot 
nieuwe tijd, baksteenoven

Te verwachten sporen muurresten, greppels, 
afvalkuilen, misbaksels, 
baksteen

Diepte en omvang van de 
sporen

vanaf het oppervlak tot 
enkele meters diepte

Bekende archeologische 
indicatoren

baksteenresten

11.4 Methoden en technieken

Het onderzoeksdoel was het opsporen van de 
resten van een baksteenoven. Omdat steen-
ovens een sterk magnetisch signaal geven was 
de inzet van een magnetometer de meest 
logische keuze.124 Er werd een blok van 80 x 100 m 
gemeten met een raster van 0,25 x 1 m. De 
magnetometer, een Bartington Grad901, werd te 
voet over het te onderzoeken gebied getrans-
porteerd.125 Na de metingen heeft ArcheoPro 22 
controleboringen geplaatst om de aangetroffen 
afwijkingen te onderzoeken. Het geofysisch 
onderzoek vond plaats in de periode september-
oktober 2010. Drie jaar later, van 19 tot 23 
september 2013, werd door RAAP een proefsleu-
venonderzoek uitgevoerd.126 Vijf proefsleuven 
werden aangelegd over de zones waar bij het 
geofysisch onderzoek sterke magnetische afwij-
kingen (anomalieën) waren gemeten. 
Proefsleuven 4 en 5 werden aangelegd aan de 
westzijde van het terrein. Dit gebeurde omdat 
daar op de historische kaart van Bolstra en 
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127 Orbons: antwoord op de enquête.
128 Exaltus & Orbons 2011.

Klinkenberg bebouwing is ingetekend (donker-
blauw in afb. 11.3). In totaal werd 1.066 m² aan 
proefsleuven gegraven: ongeveer 13 % van het 
geofysisch gemeten oppervlak. Een definitieve 
opgraving heeft op het terrein (nog) niet plaats-
gevonden.

11.5 Resultaten

De weersomstandigheden tijdens de magneto-
metingen waren gunstig. Het was koud, maar 
droog.127 In afb. 11.1 worden de resultaten van het 
geofysisch onderzoek weergegeven. Het 

vlekkenpatroon wordt veroorzaakt door een 
groot aantal, zwak-magnetische voorwerpen, 
hoogstwaarschijnlijk (fragmenten van) 
bakstenen. Door het grote aantal vlekken is het 
moeilijk om in de meetresultaten rechthoekige 
structuren, zoals funderingsresten en 
muurresten van gebouwen, te herkennen. 
Hiertoe heeft ArcheoPro wel een poging gedaan. 
De contouren van mogelijke structuren zijn in 
afb. 11.2 en 11.3 ingetekend met lichtblauwe 
lijnen. De rechthoekige structuur aan de 
noordkant van het terrein bleek voor een groot 
deel samen te vallen met controleboringen die 
stuitten op ondoordringbaar puin.128

Afb. 11.1 Het Hoenderwerk, ‘t Waalsewaard: Magnetometeruitslag door ArcheoPro (bron: Exaltus & Orbons 2011, fig. 28).
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129 De Groot 2015b.
130 Exaltus & Orbons 2011.
131 De Groot 2015b.
132 Orbons: antwoord op de enquête.

Bij het proefsleuvenonderzoek is een groot 
aantal kuilen blootgelegd. Deze kuilen, die 
verschillen in vorm en grootte, zijn grotendeels 
gevuld met baksteenpuin. Langs de zuidrand van 
het plangebied (S12, 29 en 56) is veel 
baksteenpuin aangetroffen, zowel gebroken als 
complete bakstenen. Hier liggen ook veel 
verbrande en versinterde baksteenfragmenten 
die mogelijk van de steenoven zelf afkomstig 
zijn. In proefsleuven 3 en 4 is een bakstenen 
goot aangetroffen met een lengte van minimaal 
15 meter.129 De kuilen en goot zijn tijdens de 
analyse en interpretatie van het magneto-beeld 
niet naar voren gekomen.130 Aan de zuidoostzijde 
van het plangebied is een structuur gevonden. 
Het gaat om de fundering van een smal 
langgerekt gebouw: 2 x 35 m groot. Tussen beide 
buitenmuren liggen om de 2,5 tot 3 m smalle 

dwarsfunderingen. Deze structuur wordt als een 
bijgebouw van de steenoven geïnterpreteerd. 
Vermoedelijk gaat het om een zogenaamde 
haaghut, waarin de stenen werden gedroogd 
voordat ze werden gebakken.131 Deze rechtlijnige 
structuur kwam bij de analyse en interpretatie 
van de magneto-metingen wel naar voren (in de 
zuidoosthoek afb. 11.2 en 11.3).

De twee rechthoekige contouren die noordelijk 
van deze funderingen in de meetresultaten 
werden herkend, werden in de proefsleuven niet 
aangetroffen.
De geofysisch uitvoerder is niet op de hoogte 
gebracht van het proefsleuvenonderzoek. Er is 
ook in een later stadium geen contact geweest 
tussen de archeologisch projectleider en de 
uitvoerder van het geofysisch onderzoek.132

Afb. 11.2 Het Hoenderwerk, ‘t Waalsewaard: Putten en sporen van het proefsleuvenonderzoek door RAAP (naar: De Groot 

2015b, bijlage 1). In lichtblauw de door ArchePro geïnterpreteerde structuren (naar: Exaltus & Orbons 2011, fig. 29).
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133 De Groot per email 23-12-2020.
134 Bekius 2009.
135 Exaltus & Orbons 2010, De Groot 2015a.
136 Orbons: antwoord op de enquête.

11.6 Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het magnetome-
trisch onderzoek succesvol is geweest. De grote 
hoeveelheid baksteen(puin), in feite allemaal 
zwakke magneten, zorgde voor een zeer 
onrustig beeld wat de interpretatie van de 
metingen negatief heeft beïnvloed. Desondanks 
werden de funderingen van de vermoedelijke 
haaghut gemeten met de magnetometer. Echter, 
de twee grote rechthoekige structuren die op 
basis van het magneto-onderzoek werden 
verondersteld, bleken tijdens het proefsleuven-
onderzoek niet aanwezig te zijn. Mogelijk gaat 
het, in plaats van funderingen, om baksteenpuin 
dat in een ruimte tussen voormalige (houten?) 
gebouwen werd gedeponeerd. De zeer sterke 
magnetische signalen van ovenrestanten zijn 
tijdens het geofysisch onderzoek niet gedetec-
teerd. Ook in de proefsleuven, weliswaar deels 
geplaatst over de zones waar magnetische afwij-
kingen werden vastgesteld, is de oven niet 
gevonden. Wel werd in de proefsleuven aan de 
zuidkant van het terrein een aantal verbrande en 
versinterde stenen gevonden die met de 
voormalige oven samen kunnen hangen. Het is 

niet onmogelijk dat de oven ten zuiden van de 
haaghut (buiten het plangebied) heeft gelegen 
en in de loop der eeuwen door de rivier is 
weggespoeld. Aan de rand van het plangebied, 
de huidige oever van de Lek, werden tijdens het 
proefsleuvenonderzoek afgeschoven lagen en 
veel puin waargenomen.133 In de historische 
bronnen is sprake van beschadiging van de 
oven.134 Mogelijk is de steenoven in die tijd al aan 
de rivier ten prooi gevallen.
Met de magneto-metingen werd geen 
steenoven opgespoord. Er werd een groot 
aantal, zwak magnetische, bakstenen gemeten. 
Het zeer sterke signaal van een oven zou bij 
vergelijkbare omstandigheden zeker worden 
gedetecteerd door de magnetometer. In dat 
geval zou het geofysisch onderzoek een veel 
duidelijker resultaat hebben opgeleverd. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het onderzoek van 
steenoven Huizinghe in de Bossenwaard, niet 
ver van het Hoenderwerk.135 Nu alleen funde-
ringen, een goot, enkele kuilen en grote 
hoeveelheden puin zijn aangetroffen, rijst de 
vraag of hier wel de geschikte techniek is 
toegepast. Achteraf gezien zou een elektrisch 
weerstandsonderzoek beter inzicht hebben 
gegeven in de ligging van de funderingen, op 
basis van vochtverschillen in de bodem.136

Afb. 11.3 Het Hoenderwerk, ‘t Waalsewaard: Magnetometeruitslag en interpretatie (lichtblauwe contouren) door 

ArcheoPro (naar: Exaltus & Orbons 2011, fig. 28 & 29) in combinatie met de putten en sporen van het 

proefsleuvenonderzoek door RAAP (naar: De Groot 2015b, bijlage 1) en in donkerblauw het gebouw op een kaart 

van Bolstra en Klinkenberg 1752-1764 (naar: De Groot 2015b, figuur 3).
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137 Klungel 1971.
138 In bijlage 7 worden de werking en 

toepassing van deze techniek 
behandeld.

139 Van der Roest 2010.

12 Casus de Onlanden, Peize, 
gemeente Noordenveld, Drenthe
J. Jelsma

12.1 Administratieve gegevens

Provincie Drenthe

Gemeente Noordenveld

Plaats Peize

Toponiem Onlanden

Kaartblad 1:25.000 7C

Centrumcoördinaten 228.438 / 578.539

ARCHIS-melding geofysisch 
onderzoek

2458361100

ARCHIS-melding 
proefsleuvenonderzoek

2316838100

Data geofysisch onderzoek 
GT Frontline Archeo

maart 2009

Data geofysisch onderzoek 
Saricon

van 3 mei tot 22 juli 2010

Datum start 
proefsleuvenonderzoek

7 februari 2011

Oppervlakte geofysisch 
onderzoek

280 ha

Grondgebruik grasland

Opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied, 
onderaannemer Arcadis

Bevoegde overheid provincie Drenthe

Opdrachtnemers geofysisch 
onderzoek

GT Frontline Archeo, Saricon

Opdrachtnemers 
proefsleuvenonderzoek

Groninger Instituut voor 
Archeologie, 
Rijksuniversiteit

Documentatie ARCHIS

12.2 Inleiding

Nadat in 1998 als gevolg van extreme regenval in 
de stad Groningen grote overstromingen plaats-
vonden, werden plannen gemaakt voor een 
extra waterberging ten zuiden van de stad. 
Hiervoor zijn de polders Matsloot-Roderwolde, 
Peizermaden, Eeldermaden en Leutingewolde 
aangewezen. Onder de noemer van 
Herinrichting Peize, gemeente Noordenveld, 
werden deze polders ingericht voor water-
berging en natuurontwikkeling. Hiervoor 
moesten grote terreindelen worden afgegraven, 
wat een bedreiging was voor de archeologische 
waarden in het gebied. In deze polders ligt een 
drietal clusters van middeleeuwse huisterpen.137 
Eén daarvan bevindt zich in de polder Matsloot-

Roderwolde. In 2009 en 2010 vonden in deze 
polder geofysische onderzoeken plaats. Hiervoor 
werd gebruik gemaakt van een grondradar.138 Dit 
onderzoek had tot doel om, met name, de niet 
meer zichtbare huisterpen in kaart te brengen 
zodat deze archeologisch onderzocht of 
beschermd konden worden. Ook zou met grond-
radar-metingen een 3D-model van de 
ondergrond worden gemaakt.

12.3 Archeologische verwachting

Landschap noordelijk kustveengebied

Landschapszone veenvlakten

Grondsoort koopveengrond op 
zeggeveen, rietzeggeveen of 
(mesotroof) broekveen; hVc

Tijdvak en complextype nederzetting, huisterpen uit 
de middeleeuwen

Te verwachten sporen huisterpen, waterputten, 
afvalkuilen, paalkuilen

Diepte en omvang van de 
sporen

vanaf het oppervlak tot 
enkele meters diepte

Bekende archeologische 
indicatoren

huisterpen, middeleeuws 
aardewerk

12.4 Methoden en technieken

In eerste instantie werd in een deel van het 
plangebied Matsloot-Roderwolde een pilot-
onderzoek met een grondradar verricht. Deze 
metingen werden in maart 2009 uitgevoerd 
door het bedrijf GT Frontline Archeo. Het doel 
van dit onderzoek was om te bepalen of 
huisterpen in dit plangebied met grondradar op 
te sporen waren. Er werd gebruik gemaakt van 
een 300 Mhz transversaal antenne waarmee een 
diepte tot ongeveer 4,5 m -mv kan worden 
gemeten. De radar werd met een quad over het 
terrein getransporteerd. Er is ongeveer 15 ha 
gemeten. Om de optimale meetdichtheid te 
bepalen is het gebied deels onderzocht met 1 m 
afstand en deels met 5,6 m afstand tussen de 
meetlijnen. In het verslag van dit onderzoek 
wordt geconcludeerd dat terpen zijn gemeten 
waarvan de ligging globaal bekend was. Ook 
wordt vermeld dat een aantal niet eerder 
bekende structuren is opgespoord. Het gaat om 
‘vermoedelijke weggetjes’, ‘paalsporen’ en 
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verdacht op huisplaats, na boorcontrole toch 
geen huisplaats (2), locaties met cirkelvormige 
anomalie in radardata, nageboord, inderdaad 
huisplaats (3) en locaties met bekende terp (4)’.144 
Grote delen van het onderzoeksgebied vallen in 
categorie 1. Hier werden geen bijzonderheden 
waargenomen. In categorie 2 vallen 33 cirkel-
vormige afwijkingen in de meetresultaten. Bij 
het booronderzoek op deze locaties werden 
geen huisterpen aangeboord. Waardoor deze 
anomalieën dan wel zijn ontstaan, is niet 
duidelijk. Op één cirkelvormige afwijking werd 
wel archeologisch materiaal opgeboord dat 
verband houdt met een huisplaats. Het bleek 
hier echter te gaan om een bekende ‘naastge-
legen’ huisplaats die groter was dan eerst werd 
gedacht. Deze waarneming valt dus zowel in 
categorie 3 als in categorie 4. Daarnaast vielen 
geen locaties in categorie 4. Behalve over de 
omvang van één reeds bekende huisterp werden 
dus geen nieuwe huisterpen opgespoord. Dat 
deze wel degelijk aanwezig zijn blijkt uit afb. 12.1. 
Hier zijn in paars de meetlijnen aangegeven van 
het grondradar-onderzoek. Met gekleurde 
stippen worden de locaties aangegeven van een 
aantal eenduidige huisterpen. Te zien is dat met 
de grondradar op een aantal van deze terplo-
caties is gemeten, maar dat deze huisterpen niet 
zijn opgespoord of herkend.

Het tweede onderzoeksdoel, een 3D-model van 
de ondergrond, bleek niet haalbaar: ‘De uitein-
delijke dataset bleek te groot om volgens het 
vooropgezette plan een werkbaar 3D-model te 
maken. In overleg met de opdrachtgever zijn 
deels op basis van de boringen en verticale 
radarprofielen conclusies getrokken met 
betrekking tot de geologische opbouw’.145 Hierbij 
is de beschikbare financiering de beperkende 
factor geweest.146

De geofysisch uitvoerder geeft aan dat er geen 
contact is geweest met de archeologen om de 
resultaten van de radar-onderzoeken en het 
boor- en proefsleuvenonderzoek met elkaar te 
vergelijken.

12.6 Conclusie

Er heeft helaas tijdens of na het afronden van 
het grootschalige grondradar-onderzoek geen 
evaluatie plaatsgevonden.147 Er is geen terugkop-Afb. 12.1 De Onlanden, Peize: Huisterpen en meetraaien, in paars, van het grondradar-onderzoek (naar: Mars & Van der Sanden 2018, fig 1.11; Van den Oever 

2014, bijlage 2).
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‘palen’.139 Naar aanleiding van de resultaten van 
dit pilot-onderzoek heeft Saricon, dat het bedrijf 
GT Frontline inmiddels had overgenomen, 
opdracht gekregen om 280 ha met grondradar 
te onderzoeken (afb. 12.1). In de rapportage van 
dit grote onderzoek reageert Saricon als volgt op 
het eerdere pilot-onderzoek: ‘Het detailniveau 
en bijgevoegde interpretatie (paalresten e.d.) in 
de rapportage van GT Frontline zijn ons inziens 
niet mogelijk en betreffen eerder het geven van 
een verklaring voor softwarematig opgewekte 
visuele verschillen/contrasten en gelijkvormig-
heden. Vanwege de wijze van datavergaring 
(meetresolutie, onderlinge afstand meetlijnen) 
en dataverwerking (wijze van filtering, gridding 
etc...) kan men, volgens de huidige inzichten van 
Saricon, niet zonder meer uitspraken doen op 
een dergelijk detailniveau’.140

Het grondradar-onderzoek van Saricon vond 
plaats in het voorjaar en de zomer van 2010. Het 
doel was om behalve huisterpen ook de diepere 
ondergrond (o.a. zanddiepte) van het gebied in 
kaart te brengen. Er werd net als bij het pilot-
onderzoek gewerkt met een 300 Mhz antenne. 
De grondradar werd op een slede geplaatst en 
met een quad over het land getrokken. Er is, in 
overleg met Arcadis, gemeten op lijnen met een 
onderlinge afstand van 4 m.
Bij de interpretatie van het radarbeeld heeft men 
specifiek gelet op cirkelvormige afwijkingen: de 
mogelijke huisterpen. Vervolgens hebben 
archeologen door middel van grondboringen 
vastgesteld of de gemeten afwijkingen 
inderdaad door de resten van huisterpen 
worden veroorzaakt. Tegelijkertijd vond in het 
plangebied een veldkartering plaats waarbij in 
zones met middeleeuwse archeologische 
vondsten ook grondboringen werden gezet om 
huisterpen op te sporen.141 Hierna zijn enkele 
huisterpen met proefsleuven onderzocht.142

12.5 Resultaten

De meetomstandigheden tijdens het uitgebreide 
grondradar-onderzoek waren ongunstig. Het 
terrein was nat en begroeid.143 Er is 26 dagen 
gemeten. In overleg met opdrachtgever Arcadis 
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verdacht op huisplaats, na boorcontrole toch 
geen huisplaats (2), locaties met cirkelvormige 
anomalie in radardata, nageboord, inderdaad 
huisplaats (3) en locaties met bekende terp (4)’.144 
Grote delen van het onderzoeksgebied vallen in 
categorie 1. Hier werden geen bijzonderheden 
waargenomen. In categorie 2 vallen 33 cirkel-
vormige afwijkingen in de meetresultaten. Bij 
het booronderzoek op deze locaties werden 
geen huisterpen aangeboord. Waardoor deze 
anomalieën dan wel zijn ontstaan, is niet 
duidelijk. Op één cirkelvormige afwijking werd 
wel archeologisch materiaal opgeboord dat 
verband houdt met een huisplaats. Het bleek 
hier echter te gaan om een bekende ‘naastge-
legen’ huisplaats die groter was dan eerst werd 
gedacht. Deze waarneming valt dus zowel in 
categorie 3 als in categorie 4. Daarnaast vielen 
geen locaties in categorie 4. Behalve over de 
omvang van één reeds bekende huisterp werden 
dus geen nieuwe huisterpen opgespoord. Dat 
deze wel degelijk aanwezig zijn blijkt uit afb. 12.1. 
Hier zijn in paars de meetlijnen aangegeven van 
het grondradar-onderzoek. Met gekleurde 
stippen worden de locaties aangegeven van een 
aantal eenduidige huisterpen. Te zien is dat met 
de grondradar op een aantal van deze terplo-
caties is gemeten, maar dat deze huisterpen niet 
zijn opgespoord of herkend.

Het tweede onderzoeksdoel, een 3D-model van 
de ondergrond, bleek niet haalbaar: ‘De uitein-
delijke dataset bleek te groot om volgens het 
vooropgezette plan een werkbaar 3D-model te 
maken. In overleg met de opdrachtgever zijn 
deels op basis van de boringen en verticale 
radarprofielen conclusies getrokken met 
betrekking tot de geologische opbouw’.145 Hierbij 
is de beschikbare financiering de beperkende 
factor geweest.146

De geofysisch uitvoerder geeft aan dat er geen 
contact is geweest met de archeologen om de 
resultaten van de radar-onderzoeken en het 
boor- en proefsleuvenonderzoek met elkaar te 
vergelijken.

12.6 Conclusie

Er heeft helaas tijdens of na het afronden van 
het grootschalige grondradar-onderzoek geen 
evaluatie plaatsgevonden.147 Er is geen terugkop-Afb. 12.1 De Onlanden, Peize: Huisterpen en meetraaien, in paars, van het grondradar-onderzoek (naar: Mars & Van der Sanden 2018, fig 1.11; Van den Oever 

2014, bijlage 2).
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peling gemaakt tussen de archeologische 
resultaten en de (onbewerkte) radarmetingen. 
Mogelijk zijn huisterpen gemist door te weinig 
reflectieverschillen tussen terpen en omgeving. 
Dit lijkt echter onwaarschijnlijk. Tijdens het 
pilot-onderzoek werden op bekende huisterpen 
wel reflectieverschillen gemeten.148 Een andere 
verklaring kan zijn dat de ondergrond tijdens de 
radarmetingen te nat was en dat door reflecties 
van het grondwater de archeologische signalen 
werden overstemd en gemaskeerd. Dit kan een 
rol gespeeld hebben, echter, ook tijdens het 
pilot-onderzoek was het nat. Het terrein stond 
toen grotendeels onder water.149 Ook kan de 
afstand van 4 m tussen de meetlijnen invloed 
hebben gehad op het wel of niet detecteren van, 
met name, de kleinere huisterpen.150 
Veelzeggend is dat de enige huisterp die met 
grondradar werd gedetecteerd een grotere terp 
betrof. De ruimte tussen de meetlijnen was 
hoogstwaarschijnlijk te grof voor het zoekdoel.151

Een jaar na het ‘vlakdekkende’ grondradar-
onderzoek, in 2011, is er nóg een grondradar-
onderzoek uitgevoerd. Dit keer door Medusa 
Explorations dat ook gebruik maakte van een 
300 Mhz antenne en meetlijnen met 4 m tussen-
ruimte. Dit onderzoek richtte zich, net als de 
pilot van GT Frontline Archeo in 2009, op het 

‘opsporen’ van reeds bekende huisterpen. 
Hieruit bleek dat een huisterp in het radarbeeld 
soms als een verhoging in radarreflecties was te 
herkennen, maar soms juist door de afwezigheid 
van reflecties.152 Dit kan samenhangen met de 
hoeveelheid archeologisch materiaal in de 
bodem. Dat zou betekenen dat de huisterpen 
met een beperkte hoeveelheid archeologisch 
materiaal, zonder voorkennis, moeilijk met 
grondradar te detecteren zijn.
We concluderen dat het met grondradar in 
principe mogelijk is om huisterpen op te sporen. 
Met name de huisterpen met veel archeologisch 
materiaal kunnen onder niet te natte meetom-
standigheden worden opgespoord. Helaas is dat 
in de Onlanden nauwelijks gelukt. De precieze 
oorzaak is onbekend. Mogelijk hadden andere 
geofysisch technieken beter gewerkt. Dit is 
helaas niet onderzocht. Bij de pilot is men al 
uitgegaan van één meettechniek. De keuze voor 
grondradar heeft het vervolgtraject bepaald. 
Mogelijk hadden EMI en magnetometrie meer 
resultaat geboden.153 Eigenlijk had het pilot-
onderzoek op dit 280 ha grote terrein, uit 
meerdere geofysische technieken moeten 
bestaan. Vervolgens had een goed beargumen-
teerde keuze gemaakt kunnen worden voor één 
of meerdere technieken.
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13 Casus Huis Twickel, Delden, 
gemeente Hof van Twente, 
Overijssel
J. Jelsma

13.1 Administratieve gegevens

Provincie Overijssel

Gemeente Hof van Twente

Plaats Delden

Toponiem Huis Twickel

Kaartblad 1:25.000 28G

Centrumcoördinaten 245,615 / 476,200

ARCHIS-melding opgraving 3991384100

ARCHIS-melding geofysisch 
onderzoek

4617805100

Data opgraving 7 tot en met 
23 augustus 1978

Data geofysisch onderzoek voorjaar 2016

Oppervlakte opgraving 104 m²

Oppervlakte geofysisch 
onderzoek

620 m²

Grondgebruik tuin, binnenplaats

Opdrachtgever Stichting Twickel

Bevoegde overheid gemeente Hof van Twente

Uitvoerders archeologische 
opgraving

Nederlandse Jeugdbond 
voor Geschiedenis, onder 
leiding van Rijksmuseum 
Twenthe

Uitvoerder bouwhistorisch 
onderzoek

BBA

Uitvoerder archeologisch 
onderzoek

RAAP

Opdrachtnemer geofysisch 
onderzoek

Geofoxx

Documentatie ARCHIS

13.2 Inleiding

In opdracht van de Stichting Twickel hebben 
RAAP (archeologie) en BBA (bouwhistorie) de 
vroegste geschiedenis van Huis Twickel onder-
zocht.154 Huis Twickel, in Delden, gemeente Hof 
van Twente, werd rond het jaar 1500 gebouwd. 
Het onderzoek richtte zich op de vroegste 
bouwhistorische sporen in het huidige Huis 
Twickel en op de archeologische resten onder de 
binnenplaats aan de zuidwestzijde van het huis. 
In 1978 vond op deze binnenplaats een opgraving 
plaats door leden van de Jeugdbond voor 
Geschiedenis onder leiding van het Rijksmuseum 
Twenthe. Tijdens deze opgraving werd 104 m² 
van de 620 m² grote binnenplaats onderzocht. 

Omdat de documentatie van de opgraving veel 
te wensen overliet en slechts een zesde deel van 
de binnenplaats was onderzocht, werd in 2006 
de gehele binnenplaats gemeten met een grond-
radar.155 Dit gebeurde door het bedrijf Geofoxx. 
Tegelijkertijd heeft RAAP op de binnenplaats 
grondboringen uitgevoerd. Op basis van de 
resultaten van deze onderzoeken werden de 
oudste bouwfasen van Huis Twickel beschreven.

13.3 Archeologische verwachting

Landschap keileemgebied

Landschapszone dekzandvlakte

Grondsoort hoge zwarte 
enkeerdgronden; lemig fijn 
zand; huis ligt vermoedelijk 
op zandkop; zEZ23

Tijdvak en complextype huis/kasteel uit 1500 met 
mogelijk voorganger(s) 
vanaf 1350

Te verwachten sporen funderingen, muurwerk, 
kuilen, waterputten, 
gedempte grachten

Diepte en omvang van de 
sporen

vanaf maaiveld tot 
minimaal 1,5 m diepte

Bekende archeologische 
indicatoren

funderingen, muurwerk, 
puinconcentraties, blokken 
natuursteen

13.4 Methoden en technieken

Tijdens de opgraving in 1978 werd één vlak 
gedocumenteerd op een niveau variërend van 
80 tot 150 cm -mv. Vlak- en profieltekeningen 
zijn zeer schematisch en onvolledig. De bodem-
opbouw, vondstlocaties en de stratigrafische 
relaties tussen lagen, grondsporen en funde-
ringen zijn niet vastgelegd. Wat wel werd 
gedocumenteerd zijn funderingsresten, 
puinlagen en brokken natuursteen (afb. 13.1).156

Voor het opsporen van funderingsresten, 
puinlagen, waterputten en gedempte grachten 
in een droge bodem is grondradar een zeer 
geschikte techniek. Gezien de aanwezigheid van 
ijzeren leidingen is grondradar de enige techniek 
die hier tot een goed resultaat kan leiden.157 Er is 
gemeten met een SIR3000 radar158 op wielen, die 
handmatig over het terrein werd bewogen. 
Vrijwel de gehele binnenplaats is gemeten tot 
een diepte van 2,25 m -mv.
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159 Scholte Lubberink & Olde Meierink 
2017: fig. 19.

Afb. 13.1 Huis Twickel, Delden: Resultaten van de opgraving op de binnenplaats in 1978 (naar: Scholte Lubberink & 

Olde Meierink 2017, fig. 8).

In combinatie met het geofysisch onderzoek is 
ook een archeologisch booronderzoek 
uitgevoerd. Hierbij zijn verdeeld over vier raaien 
26 boringen gezet. De einddiepte van de 
boringen varieerde van 65 tot 405 cm -mv (afb. 
13.2). Dit booronderzoek werd tegelijk met de 
grondradar-metingen uitgevoerd.159 De boringen 
zijn helaas niet ingezet om de eindresultaten van 

het grondradar-onderzoek te valideren. Toch 
kan door een vergelijking van de resultaten van 
het grondradar-onderzoek met de gecombi-
neerde resultaten van de opgraving en het 
booronderzoek een uitspraak gedaan worden 
over de toepasbaarheid en betrouwbaarheid van 
de grondradar-techniek in dit onderzoeksgebied.
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Afb. 13.2 Huis Twickel, Delden: Resultaten van het booronderzoek (naar: Scholte Lubberink & Olde Meierink 2017, fig. 20).

13.5 Resultaten

Tijdens het booronderzoek werd duidelijk dat de 
natuurlijke ondergrond zich op 1,75 tot 2 m -mv 
(15 tot 15,3 m NAP) bevindt. Dit niveau ligt 
ongeveer een meter boven het waterpeil van de 
gracht ten tijde van het onderzoek. Onder een 
laag tuinaarde werd in diverse boringen vanaf 75 
cm -mv een toename van puin geconstateerd. 
Dit is vermoedelijk het niveau tot waarop de 
funderingen van de bebouwing zijn uitgebroken, 
die bij de opgraving in 1978 werden aange-

troffen. Onder deze laag met baksteenpuin ligt 
meer dan een meter ophogingsmateriaal waarin 
vrijwel geen (bak)steen of mortel is aange-
troffen. Op basis hiervan werd geconcludeerd 
dat de voorganger van Huis Twickel rond 1500 
op een reeds eerder opgehoogd terrein is 
gebouwd. In de natuurlijke bodem daaronder is 
een veldpodzol aangeboord. Aangezien de 
omgeving een moerassig gebied betreft, waarin 
podzolvorming niet plaatsvindt, blijkt het huis 
dus gebouwd te zijn op een (verhoogde) 
zandkop. Tevens werd aan de westkant van de 
huidige binnenplaats een gedempte watergang 
aangeboord, vermoedelijk een gracht (afb. 13.2). 
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160 Jongste frontvleugel van het huis: 
bouwdeel A2.

161 Scholte Lubberink & Olde Meierink 
2017: 34-35.

Hieruit volgt dat het kasteeleiland in het verleden 
een stuk kleiner is geweest dan op de historische 
kaarten is te zien. De gracht is vermoedelijk vóór 
het midden van de zeventiende-eeuw gedempt 
om het kasteeleiland uit te breiden ten behoeve 
van de uitbreiding van het huis.160 Op drie plekken 
werd een dikke laag ondoordringbaar 
baksteen(puin) vastgesteld.161 Deze boorlocaties 
zijn rood aangegeven in afb. 13.2.

De resultaten van het grondradar-onderzoek zijn 
te zien in de time-slices waarin de reflecties van 
in de bodem aanwezige structuren per laag 
worden afgebeeld (afb. 13.3). In deze afbeel-
dingen is ook de plattegrond van de opgraving 
in 1978 opgenomen. De meetresultaten zijn 
sterk negatief beïnvloed door metalen randen 

langs grasborders en metalen leidingen en 
putten. Diverse met de grondradar gemeten 
leidingen zijn op de opgravingstekening van 
1978 terug te vinden. Een interpretatie van het 
geofysisch onderzoek zonder voorkennis van het 
opgravingsresultaat heeft helaas niet plaatsge-
vonden.

De resultaten van het geofysisch onderzoek 
werden geïnterpreteerd met behulp van de 
opgravingsplattegrond (afb. 13.4). De volgende 
structuren werden beschreven: muurwerk van 
een achthoekig tuinelement (afb. 13.4: a); 
muurfunderingen uit de opgraving en mogelijk 
andere funderings- of grote bouwfragmenten 
(afb. 13.4: b, c, d); funderingsfragmenten uit de 
opgraving die ‘vermoedelijk wel gemeten’ maar 

Afb. 13.3 Huis Twickel, Delden: Resultaten van het grondradar-onderzoek op de opgravingsplattegrond van 1978. In 

rood worden hoge radar-reflecties weergegeven op diepten (time-slices) van 30, 90, 150 en 210 cm -mv (naar: Scholte 

Lubberink & Olde Meierink 2017, fig. 21a, b en c).
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slecht zichtbaar zijn (afb. 13.4: f); en een 
fundering of muur onder het middenpad ter 
hoogte van ondoordringbaar puin in boringen 9 
t/m 12 (afb. 13.4: g). Op andere boorlocaties met 
ondoordringbaar puin worden met de 
grondradar wel reflecties gemeten, maar zijn 
geen structuren te herkennen.162 In afb.13.4 is 
zone ‘e’ niet afgebeeld, Zone ‘h’ is wel 
aangeduid maar wordt in de tekst niet 
beschreven. Waar ook niet op wordt ingegaan is 
de gedempte gracht die tijdens het booron-
derzoek overtuigend werd vastgesteld aan de 
noordwestkant van de binnenplaats.163 Uit de 
time-slices (afb. 13.3) blijkt dat de grondradar 

deze gedempte gracht niet heeft gedetecteerd. 
Mogelijk komt dit omdat de gracht, die plaat-
selijk 3,75 m diep is en een tot 35 cm dikke 
veenlaag bevat, volgestort is met zand. In alle 
andere boringen op de binnenplaats werd ook 
voornamelijk zand (en puin) aangetroffen.
Op basis van het (bouw)historisch onderzoek164, 
de archeologische opgraving, het booron-
derzoek en (in mindere mate) het grondradar-
onderzoek komen Scholte Lubberink & Olde 
Meierink tot een reconstructie van de 
bouwfasen van Huis Twickel (afb. 13.5). In rood is 
de zestiende-eeuwse voorganger van Huis 
Twickel aangegeven, in blauwgroen de met 

Afb. 13.4 Huis Twickel, Delden: Interpretatie van de grondradarmetingen door Geofoxx (naar: Scholte Lubberink & 

Olde Meierink 2017, fig. 22).
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165 Leverink (Geofoxx): antwoord op de 
enquête.

grondboringen opgespoorde gedempte gracht.
De geofysische metingen werden samen met het 
archeologisch booronderzoek uitgevoerd en 
gezamenlijk geïnterpreteerd. De geofysicus had 
de beschikking over de opgravingsgegevens en 
de resultaten van het booronderzoek.

13.6 Conclusie

Het grondradar-onderzoek op de binnenplaats 
van Huis Twickel heeft een beperkte 
meerwaarde gehad. Er zijn met de grondradar 
weinig tot geen onbekende structuren ontdekt. 
De fundering- en muurresten waren al uit de 
opgravingen bekend. De bij het booronderzoek 
ondoordringbare baksteen- of puinlagen 
konden niet met grondradar worden verklaard. 
De gedempte gracht die met grondboringen 
werd opgespoord, werd niet met grondradar 
gedetecteerd.

Het geofysisch onderzoek kan dus niet als 
succesvol worden omschreven: ‘[E]r waren te 
veel (bovengrondse en ondergrondse) obstakels/
objecten (zoals gietijzeren leidingen), die geen 
relatie hadden tot de historische fundamenten, 
dat de time-slices hierdoor teveel beïnvloed 
werden’.165 Ook voor andere geofysische 
technieken zullen deze metalen objecten een 
grote belemmering zijn geweest.

In het geval van Huis Twickel heeft grondradar 
maar een kleine bijdrage geleverd aan het 
archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. 
Alternatieve geofysische technieken zouden in 
dit geval hoogstwaarschijnlijk ook geen 
optimaal resultaat opgeleverd hebben. Gezien 
de mogelijkheden die grondradar-onderzoek 
kán bieden, was deze techniek de meest logische 
keuze. Wellicht wordt in de toekomst meetap-
paratuur ontwikkeld die beter met de metalen 
verstoringen om kan gaan.

Afb. 13.5 Huis Twickel, Delden: Reconstructie van bouwfases gebaseerd op archeologisch en geofysisch onderzoek. 

Legenda: rood = zestiende-eeuws gebouw, lichtgroen = huiseiland, blauwgroen = gracht. (naar: Scholte Lubberink & 

Olde Meierink 2017, fig. 37).
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14 Discussie
J. Jelsma en W.B. Verschoof-van der Vaart

14.1 Samenvatting van de resultaten

In de hoofdstukken 4 tot en met 13 werd het 
geofysisch en archeologisch onderzoek van de 
tien casussen geëvalueerd. De belangrijkste 
aspecten van deze evaluatie zijn samengevat in 
tabel 2. Hier worden, onder andere, het 
bodemtype, de gebruikte technieken en de 
resultaten behandeld.

Bodem
Zoals te zien in tabel 2 was de ondergrond van 
de tien casuslocaties verschillend. Het onderzoek 

van zes casussen vond plaats op een klei/zavel 
bodem, twee op een leembodem, één op een 
zandbodem en één op een veenbodem. Deze 
verdeling is niet representatief voor de bodem-
variatie in Nederland. Mogelijk wordt geofysisch 
onderzoek hoofdzakelijk in kleibodems 
toegepast, maar dat is op basis van de hier 
verzamelde gegevens niet hard te maken. Het 
zou echter geen verbazing wekken als dit 
inderdaad het geval zou zijn. Mogelijk heeft dit 
te maken met het idee dat geofysische 
technieken niet goed werken op de pleistocene 
zandgronden. Alhoewel het gebruik van geofy-
sische technieken die vochtverschillen meten op 
droge zandgronden inderdaad gecompliceerder 

Tabel 2 Samenvatting evaluatie tien casussen

Casus Bodem Vocht ge
halte bo
dem

Beperkingen 
in het veld

Techniek Geologie Archeo
logische 
sporen

Voor
kennis

Commu
nicatie

Inter
pretatie

Alternatieve 
technieken

Voetakkers, 
Venhuizen

zavel droog geen elektrische 
weerstands-
metingen

x xxx xx xxx xxx elektro-
magnetische 
inductie

De Burcht, 
Werkendam

klei vochtig sloopwerk, 
verharding

elektrische 
weerstands-
metingen

x x xx x x grondradar

Op Gen Hek, 
Voerendaal

leem vochtig geen elektrische 
weerstands-
metingen

x xxx xxx xx xxx grondradar

De Eendenkooi, 
Wervershoof

zavel droog oneffen elektromagnetische 
inductie (EC)

xxx xxx xxx xxx xxx elektrische 
weerstands-
metingen

De Eendenkooi, 
Wervershoof

idem idem oneffen, 
metaal

elektromagnetische 
inductie (MS)

x xx idem idem xx

Dijkteruglegging, 
Lent

klei vochtig geen elektromagnetische 
inductie (EC)

xx xxx x x x

Vuursteenmijnveld, 
Rijckholt-Sint 
Geertruid

leem onbekend geen elektromagnetische 
inductie (EC)

x xx x xxx xx elektrische 
weerstands-
metingen

Nieuwe Tuinderij 
Oost, Zuidoost-
beemster

klei nat bomen elektromagnetische 
inductie (EC)

x xx x x xx

Nieuwe Tuinderij 
Oost, Zuidoost-
beemster

idem idem bomen, hek magneto-metingen x xx idem idem xxx

Het Hoenderwerk,  
't Waalsewaard

klei vochtig geen magneto-metingen x xxx xx x x elektrische 
weerstands-
metingen

De Onlanden, Peize veen nat oneffen, 
vegetatie

grondradar x x xx x x elektro-
magnetische 
inductie

Huis Twickel, Delden zand droog? metaal grondradar x xx xxx xxx geen

x = geen tot weinig, xx = gemiddeld, xxx = veel
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is, kunnen hier goede resultaten worden gehaald 
indien onder optimale vochtomstandigheden 
wordt gemeten.166 Het gebruik van (fluxgate) 
magnetometers wordt, door zeer kleine 
verschillen in de magnetische gevoeligheid, 
afgeraden op pleistocene zandgronden.167 Echter, 
recent onderzoek op de Veluwe heeft 
aangetoond dat met Cesium magnetometers 
goede resultaten te behalen zijn op deze bodems 
wat deze techniek ook bruikbaar maakt op de 
zandgronden, indien er geen of slechts geringe 
latere verstoringen zijn.168 Bij de onderzochte 
casussen zijn bij alle genoemde bodemtypen, in 
meer of mindere mate, afwijkingen gemeten die 
met archeologische sporen samen bleken te 
hangen. De resultaten van de tien casussen 
ondersteunen de aanname dat geofysisch 
onderzoek in Nederland, in principe, op elk 
bodemtype toe te passen is. Uiteraard is dit ook 
van een aantal andere factoren afhankelijk.

Vochtgehalte van de bodem
De belangrijkste succesfactor voor elektrisch 
weerstandsonderzoek, EMI-onderzoek en 
grondradar-onderzoek is het vochtgehalte van 
de bodem. Voor de eerste twee technieken is 
een zekere hoeveelheid water in de ondergrond 
nodig voor elektrische geleiding. Een langdurig 
droge bodem of waterverzadigde bovengrond 
levert derhalve weinig contrastverschillen op. 
Voor grondradar-onderzoek is een hoge grond-
waterstand nadelig. De radarsignalen reflecteren 
op de grondwaterspiegel en geven geen 
informatie over de onderliggende archeologie. 
Magnetometrie daarentegen is niet afhankelijk 
van de bodemvochtigheid aangezien het vocht-
gehalte niet van invloed is op (afwijkingen) in 
het aardmagnetisch veld. Echter, een hoge en 
sterk variërende grondwaterstand heeft een 
nadelig invloed op het magnetische contrasten 
in de bodem. Dit komt vooral tot uiting in 
kleigebieden waar archeologische resten zich in 
of onder de zogenaamde gleyzone bevinden.169

De bodemvochtigheid is sterk seizoenafhankelijk 
waardoor resultaten van geofysische metingen 
uitgevoerd in hetzelfde onderzoeksgebied, maar 
in verschillende perioden van het jaar (onder 
drogere en nattere omstandigheden) sterk van 
elkaar kunnen verschillen. Helaas kan de ideale 
bodemvochtigheid niet worden afgedwongen. 
Echter, om het succes van geofysische onderzoek 
te vergroten, kan soms beter enkele maanden 
worden gewacht totdat de optimale vochtigheid 

in de bodem wordt bereikt. Dit is met name van 
toepassing voor locaties waar veel sporen 
worden verwacht.
Bijvoorbeeld bij de casussen Voetakkers 
(hoofdstuk 4) en de Eendenkooi (hoofdstuk 7) 
was tijdens het geofysisch onderzoek de bodem 
te droog om optimale meetresultaten te 
verkrijgen. In het geval van de Eendenkooi bleek 
dat bij een herhaling van EMI-metingen in een 
nattere periode veel betere resultaten konden 
worden verkregen dan tijdens de eerdere 
metingen170 in het droge seizoen.171 Een ander 
voorbeeld betreft het grondradar-onderzoek in 
de Onlanden (hoofdstuk 12) waar een te natte 
ondergrond waarschijnlijk een rol heeft gespeeld 
in de slechte meetresultaten.
Daarom kan het dus lonend zijn om gunstige 
weersomstandigheden en hiermee samenhang-
ende gunstige bodemcondities voor geofysisch 
onderzoek af te wachten. Als geofysisch 
onderzoek wordt ingezet tijdens langlopende 
projecten in de ruimtelijke ordening, of voor het 
opstellen of bijwerken van verwachtingskaarten 
is het aan te bevelen om gedurende de looptijd 
meerdere keren testmetingen (bij voorkeur met 
toepassing van twee of meer technieken) uit te 
laten voeren en onder de beste omstandigheden 
het gehele gebied te onderzoeken. Een 
dergelijke aanpak zou bij casus de Onlanden 
hoogstwaarschijnlijk tot betere resultaten 
hebben geleid.

Beperkingen in het veld
Beperkende factoren bij drie van de geëvalu-
eerde casussen (de Eendenkooi, de Nieuwe 
Tuinderij en de Onlanden, hoofdstukken 7, 10 en 
12) waren de begroeiing en of een ongelijk 
oppervlak waardoor het geofysisch onderzoek 
(gedeeltelijk) werd belemmerd. Over het 
algemeen zorgen dergelijke terreincondities 
voor schommelingen van de geofysische 
meetapparatuur en/of GPS-ontvanger met als 
gevolg verstoringen in de metingen en plaatsbe-
paling. Uiteraard kunnen bij het gebruik van 
gemotoriseerde systemen (bijvoorbeeld een 
meetapparaat voortgetrokken door een quad) 
deze meetfouten sneller optreden. Lopend 
komen dergelijke meetfouten minder snel voor, 
maar het meetproces duurt natuurlijk langer. Dit 
is een kosten-batenafweging die het beste in 
overleg tussen de geofysisch uitvoerder en de 
opdrachtgever kan worden gemaakt.
Landschapselementen en moderne infra-
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structuur, zoals bomen, hekken, draden, kabels 
en leidingen, (riool)putten en lantaarnpalen, 
maar ook auto’s en vele andere moderne 
metalen voorwerpen vormen een grote belem-
mering voor geofysische onderzoeken, met 
name voor magnetometrie. Daarom is deze 
techniek op veel plekken in Nederland, met 
name in de bebouwde kom, beperkt toepasbaar. 
Een voorbeeld hiervan is de casus de Nieuwe 
Tuinderij (hoofdstuk 10) waar een groot deel van 
het onderzoeksgebied niet kon worden gemeten 
door de aanwezigheid van een metalen hek en 
bomen. Ook het grondradar-onderzoek in casus 
Huis Twickel (hoofdstuk 13) heeft hinder onder-
vonden van metalen tuinelementen in het 
onderzoeksgebied.
Ook (sub)recente sloopwerkzaamheden en puin 
kunnen voor beperkingen in voornamelijk de 
interpretatie van geofysische metingen zorgen. 
Bijvoorbeeld in casus het Hoenderwerk 
(hoofdstuk 11) zorgden duizenden baksteenfrag-
menten verspreid over het onderzoeksgebied, 
voor een groot aantal afwijkingen/verstoringen 
in de magneto-metingen die de archeologisch 
relevante afwijkingen, in dit geval funderingen 
en muurresten van bakstenen overstemden. 
Ook tijdens het elektrische weerstandson-
derzoek in casus de Burcht (hoofdstuk 5) 
zorgden recentere sloopwerkzaamheden voor 
verstoringen in de metingen. In beide gevallen 
was de interpretatie van de geofysische 
metingen complex, werden afwijkingen foutief 
geïnterpreteerd en konden de meetgegevens 
eigenlijk pas na het gravend onderzoek juist 
worden geïnterpreteerd.  
De invloed van bovengenoemde beperkingen is 
deels te limiteren door voorafgaand aan het 
geofysisch onderzoek een terreininspectie (met 
boringen) uit te voeren gevolgd door een 
testmeting. Op basis hiervan kan de meest 
effectieve techniek(en) worden gekozen of zelfs 
worden gekozen voor een ander type archeolo-
gisch onderzoek.

Geologie
Uit de casussen blijkt dat door middel van 
EMI-onderzoek (elektrische geleidbaarheid), en 
grondradar over het algemeen vrij snel 
informatie te verkrijgen is over de diepere 
ondergrond. Bijvoorbeeld in casus de 
Eendenkooi (hoofdstuk 7) kon met EMI gedetail-
leerde informatie worden verkregen over de 
verlande, oude kreken en geulen in het onder-

zoeksgebied op basis waarvan een beeld van het 
paleo-landschap en de mogelijkheden voor 
menselijke bewoning en landgebruik kon 
worden gevormd. Het EMI-onderzoek (magne-
tische gevoeligheid) in dezelfde casus gaf 
daarnaast nog informatie over het kleigehalte 
van de bovengrond. Met deze gegevens zijn 
vervolgens de bodems opgespoord die, door 
een hoog zandgehalte, in de prehistorie goed te 
bewerken waren en waar cultuurlagen aanwezig 
bleken te zijn.
Met EMI- en grondradar-onderzoek kunnen 
(scherpe) overgangen in de bodem worden 
opgespoord, bijvoorbeeld zandkoppen onder 
veen, en is het mogelijk om een 3D-model van 
de ondergrond te genereren. De geologische 
informatie kan vervolgens worden gebruikt voor 
het begrenzen van in het verleden gunstige 
locaties voor menselijke bewoning, zoals 
zandkoppen, en daarmee voor het selecteren 
van locaties voor archeologisch onderzoek.
Hoewel in de casus Onlanden (hoofdstuk 12) een 
dergelijk 3D-model niet kon worden gemaakt, is 
bij ander grondradar-onderzoek bij Swifterbant 
het wel mogelijk gebleken om de diepteligging 
van een zandlaag onder een kleipakket in kaart 
kunnen brengen.172 De gemeten zanddieptes 
kwamen overeen met de resultaten van een 
aantal Begemann-boringen die in het gebied 
waren geplaatst.

Archeologische sporen
Bij alle hier geëvalueerde casussen zijn archeolo-
gische sporen of structuren gemeten. Dit is niet 
verwonderlijk omdat de tien casussen geselec-
teerd zijn uit projecten waarvoor op basis van 
het geofysisch onderzoek een (hoge) 
verwachting was voor archeologische resten in 
de ondergrond en derhalve gravend vervolgon-
derzoek heeft plaatsgevonden. Echter, de 
resultaten van de tien casussen variëren sterk. In 
het volgende worden deze resultaten per 
techniek besproken.
Een van de meest gebruikte geofysische 
technieken in Nederland is elektrische 
weerstandsmeting. Bij de drie casussen 
(hoofdstuk 4, 5 en 6) waar deze techniek werd 
toegepast, zijn duidelijke archeologische sporen 
en structuren gemeten en gevalideerd. Op het 
terrein aan de Voetakkers in Venhuizen 
(hoofdstuk 4) zijn nederzettingssporen uit de 
bronstijd ingemeten en in Voerendaal, Op Gen 
Hek (hoofdstuk 6), kon een deel van een 
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Romeinse weg worden opgespoord en zelfs 
worden gewaardeerd. Minder succesvol was het 
weerstandsonderzoek rond de Burcht in 
Werkendam (hoofdstuk 5), waar wel een deel 
van de archeologische afwijkingen is gemeten 
maar waar moderne verstoringen en een 
complexe ondergrond tot een incorrecte inter-
pretatie van een gracht hebben geleid.
EMI-onderzoek werd bij vier van de tien 
casussen (hoofdstuk 7 tot en met 10) toegepast 
en is daarmee de meest gebruikte geofysische 
techniek in deze evaluatie. Echter, de resultaten 
van deze techniek variëren. Op monument de 
Eendenkooi (hoofdstuk 7) konden met EMI 
(elektrische geleidbaarheid) een groot aantal 
archeologische sporen en structuren worden 
gedetecteerd en gevalideerd. Bij de 
Dijkteruglegging in Lent (hoofdstuk 8) werd met 
EMI (elektrische geleidbaarheid) een structuur 
opgespoord en bevestigd met boringen, al 
klopte de interpretatie als Romeinse weg niet. In 
vuursteenmijnveld Rijckholt-Sint Geertruid en 
de Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster 
(hoofdstuk 9 en 10) konden enkele archeolo-
gische sporen worden gedetecteerd, maar in de 
onderzochte gebiedsdelen was te weinig 
archeologie aanwezig om de bruikbaarheid van 
de techniek goed aan te kunnen tonen.
De andere component van EMI-metingen, 
magnetische gevoeligheid (MS), leverde 
bruikbare informatie op bij de casus de 
Eendenkooi. Hier konden de opgevulde 
ringsloten rond bijna verdwenen grafheuvels 
worden gedetecteerd. Onderzoek van de 
elektrische geleidbaarheid heeft bij deze casus 
echter meer archeologische en geologische 
resultaten opgeleverd dan het meten van de 
magnetische gevoeligheid.

Bij twee van de tien casussen werd magnetome-
trisch onderzoek uitgevoerd (hoofdstukken 10 
en 11). In de Nieuwe Tuinderij (hoofdstuk 10) 
werd een recentelijk gedempte sloot 
opgespoord. Op basis van het gravend 
onderzoek bleek het onderzoeksgebied weinig 
archeologie te bevatten. Daarom is de bruik-
baarheid van magnetometrie hier moeilijk in te 
schatten. In onderzoeksgebied het Hoenderwerk 
(hoofdstuk 11) werd gezocht naar de resten van 
een baksteenoven, waarvoor magnetometrie de 
meest geschikte techniek is. Echter, de 
steenoven was vermoedelijk weggespoeld door 
de Lek en niet meer aanwezig binnen het onder-

zoeksgebied. De archeologische sporen 
betroffen funderingsresten van overige 
gebouwen. Daarom werden in de magneto-
metingen niet de (zeer) hoge magnetische 
waarden onderscheiden die, bijvoorbeeld, bij de 
steenoven van Huizinghe in de Bossenwaard173 
zijn gemeten. Daarnaast werd de interpretatie 
van de magneto-metingen ernstig bemoeilijkt 
door de grote hoeveelheid baksteenfragmenten 
verspreid over het onderzoeksgebied. Hierdoor 
was het magnetometrisch onderzoek minder 
succesvol. Achteraf gezien had mogelijk een 
andere geofysische techniek (elektrische 
weerstandsonderzoek) betere resultaten 
opgeleverd.  
Grondradar-onderzoek is bij de Onlanden en 
Huis Twickel (hoofdstukken 12 en 13) toegepast. 
Helaas waren de resultaten van deze techniek 
minder goed dan verwacht. In de Onlanden kon 
slechts één veenterp worden gedetecteerd. Ook 
tijdens het onderzoek bij Huis Twickel leverde 
het grondradar-onderzoek vrijwel geen nieuwe 
informatie op. In beide gevallen hebben 
waarschijnlijk de terreinomstandigheden 
(vochtigheid en metaalafval) voor de mindere 
resultaten gezorgd.

Voorkennis
Idealiter was deze evaluatie uitgevoerd op 
casussen waar voorafgaand aan het geofysisch 
onderzoek geen (gravend) archeologisch 
onderzoek had plaatsgevonden zodat een 
neutralere interpretatie van de resultaten van 
het geofysisch onderzoek mogelijk was geweest. 
Op basis hiervan had een betere inschatting 
kunnen worden gemaakt van de bruikbaarheid 
van de verschillende technieken. Helaas waren 
niet genoeg geschikte casussen beschikbaar om 
een dergelijke selectie te maken. Bij zeven 
casussen hadden de geofysisch onderzoekers in 
meer of mindere mate voorkennis van de te 
verwachten archeologische sporen en structuren 
(tabel 2, voorkennis xx of xxx). Op of aansluitend 
aan de volgende vijf onderzoeksgebieden had al 
gravend onderzoek plaatsgevonden: Voetakkers, 
de Burcht, Op Gen Hek, de Eendenkooi en Huis 
Twickel (hoofdstukken 4, 5, 6, 7 en 13). Bij negen 
casussen werd na het geofysisch onderzoek 
gegraven. De uitzondering was Huis Twickel 
waar na het grondradar-onderzoek geen nieuw 
gravend archeologisch onderzoek heeft plaats-
gevonden. Het is aannemelijk dat de aanwezige 
voorkennis de interpretaties van de geofysische 
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Tabel 3  Beantwoording onderzoeksvragen per casus 

Casus Aard Omvang Geofysische resultaten 
sturend voor gravend 
onderzoek

Overeenkomsten geofysische en 
archeologische resultaten

Bijdrage geofysisch onderzoek  
aan kwaliteit archeologie

Voetakkers, Venhuizen elektrische 
weerstands-
metingen

0,82 ha niet sturend, het 
bedreigde deel is geheel 
opgegraven.

bundels van greppels en huisgreppel 
uit bronstijd; greppels uit 
middeleeuwen; kleine sporen, zoals 
paalkuilen, kringgreppels niet 
zichtbaar met weerstandsmeting.

belangrijke bijdrage, 
archeologische sporen  gemeten 
die buiten opgegraven zone 
verder doorlopen; betere 
bescherming mogelijk (bijstellen 
verwachtingskaarten).

De Burcht, Werkendam elektrische 
weerstands-
metingen

1 ha niet sturend, alleen 
bedreigde zone is 
opgegraven; bij slechts 
een van de drie 
anomalieën is gegraven.

grachten werden op meerdere 
plekken gemeten maar reconstructie 
gracht klopte niet met archeologie; 
puinbanen uit opgraving werden niet 
gedetecteerd met 
weerstandsmeting.

zeer beperkte bijdrage, na het 
proefsleuvenonderzoek heeft 
weerstandsmeting weinig 
nieuwe informatie opgeleverd.

Op Gen Hek, Voerendaal elektrische 
weerstands-
metingen

0,5 ha niet sturend, graafwerk 
was begeleiding van 
aanleg riool- / 
kabeltracé.

weerstandsmeting heeft deel 
Romeinse weg aangetoond, deze is 
bij begeleiding aangetroffen; ook 
werd een Romeins grafveld 
aangesneden: dit grafveld lag op 
rand van meetgebied 
weerstandsmeting en werd niet 
gedetecteerd.

belangrijke bijdrage, Romeinse 
weg gedetecteerd en met 
boringen gewaardeerd; techniek 
goed toepasbaar voor dit soort 
structuren.

De Eendenkooi, 
Wervershoof

EMI 13,7 ha sturend: methodologisch 
onderzoek RCE.

Met EMI (MS): zijn variatie 
kleigehaltes bovengrond en 
ringsloten grafheuvels gemeten en 
met EMI (EC) voormalige kreken, 
nederzettingsresten, grafheuvels, 
ringsloten; paalkuilen zijn niet 
gedetecteerd.

belangrijke bijdrage, modern 
EMI-onderzoek kan goed ingezet 
worden om tegelijkertijd 
geologie en archeologie in kaart 
te brengen.

Dijkteruglegging, Lent EMI 1,2 ha sturend, maar geen 
Romeinse weg in de 
proefsleuven.

in proefsleuven werd een grindlaag 
aangetroffen, het bleek echter te 
gaan om fundering spoorbrug uit 
1879; ook werd middeleeuws 
karrenspoor opgegraven dat niet 
was gedetecteerd.

minimale, toevallige, bijdrage 
aan de industriële archeologie 
van de negentiende eeuw.

Vuursteenmijnveld, 
Rijckholt-Sint Geertruid

EMI 1,25 ha sturend: afwijkingen EMI 
(EC) onderzocht met 
proefsleuven.

gemeten sporen vallen niet samen 
met de archeologie; er zijn drie 
boomvallen opgespoord, twee 
daarvan in anomalie.

geen bijdrage, archeologische 
grondsporen niet gemeten, wel 
aanwezig.

De Nieuwe Tuinderij Oost, 
ZO-beemster

EMI & magneto-
metingen

0,08 ha deels sturend: twee van 
de vier sleuven geplaatst 
om anomalieën te 
testen.

met magnetometer is gedempte 
sloot gemeten die archeologisch 
werd onderzocht; gaat om 
zeventiende-eeuwse grenssloot van 
tuinderij.

geen bijdrage, er was weinig 
archeologie in dit gebied.

Het Hoenderwerk,         
‘t Waalsewaard

magneto-
metingen

0,8 ha deels sturend: vijf van de 
zeven sleuven geplaatst 
om anomalieën te 
testen. Volledige 
opgraving afgeblazen.

de op basis van magneto-metingen 
verwachte resten van gebouwen 
werden niet gevonden; wel 
funderingen van Haaghut; steenoven 
niet gemeten en ook niet aanwezig.

beperkte bijdrage, steenoven 
vermoedelijk in de Lek 
verdwenen; potentie van 
techniek aangetoond bij 
nabijgelegen oven Huizinghe.

De Onlanden, Peize grondradar 280 ha niet sturend, er werden 
geen ontdekkingen 
gedaan.

in één geval werd een middeleeuwse 
huisterp gemeten, onderdeel van 
reeds bekende terp; geen andere 
archeologie opgespoord en geen 
3D-model van ondergrond gemaakt.

geen bijdrage.

Huis Twickel, Delden grondradar 0,06 ha niet sturend, een 
opgraving had al in 1978 
plaatsgevonden; 
boringen werden tegelijk 
met radar uitgevoerd.

grondradar-metingen hebben weinig 
nieuwe gegevens opgeleverd; de 
meetresultaten werden 
geïnterpreteerd aan de hand van de 
opgravingstekening; tijdens 
booronderzoek is een gedempte 
gracht gevonden die niet met de 
radar is gedetecteerd.

geen bijdrage.



76
—

174 Bij de casus Dijkteruglegging, Lent werd 
ook een Romeinse weg verwacht. Deze 
bleek niet aanwezig (hoofdstuk 8).

meetresultaten heeft beïnvloed. Dit is tot op 
zekere hoogte onvermijdelijk omdat over het 
algemeen geofysisch onderzoek pas wordt 
toegepast wanneer een specifieke archeolo-
gische verwachting, op basis van voorgaand 
archeologisch bureau- en eventueel ook veldon-
derzoek, bestaat.

Communicatie
De communicatie tussen de geofysisch- en gravend 
uitvoerder wisselde tussen de casussen. Bij de vijf 
casussen Voetakkers, Op Gen Hek, de Eendenkooi, 
vuursteenmijnveld Rijckholt-Sint Geertruid en Huis 
Twickel (hoofdstukken 4, 6, 7, 9 en 13) was de 
communicatie voldoende tot goed (tabel 2, 
communicatie xx of xxx), terwijl deze bij de 
casussen de Burcht, Dijkteruglegging Lent, het 
Hoenderwerk, de Nieuwe Tuinderij en de Onlanden 
(hoofdstukken 5, 8, 10, 11 en 12) matig tot afwezig 
was. Bijvoorbeeld bij casussen de Burcht, 
Dijkteruglegging, het Hoenderwerk en de Onlanden 
was de geofysisch uitvoerder niet op de hoogte 
gesteld van het (aanstaande) archeologisch veldon-
derzoek. Daarnaast zat er soms een periode van 
drie tot vier jaar tussen het geofysisch- en het 
gravend onderzoek. In hoeverre deze matige 
communicatie invloed heeft gehad op de 
resultaten van het geofysisch onderzoek is moeilijk 
in te schatten. Het zorgt echter wel voor het 
stagneren van de kennisgroei over de bruik-
baarheid van geofysische technieken.

14.2 Beantwoording van de 
onderzoeksvragen

Voorafgaand aan de evaluatie zijn vier onderzoeks-
vragen opgesteld. Deze vragen worden hieronder 
beantwoord en in tabel 3 samengevat.

Onderzoeksvraag 1 Wat was de aard en omvang 
van het geofysische onderzoek?

Bij de tien geëvalueerde casussen zijn vier verschil-
lende geofysische technieken toegepast.
• elektrisch weerstandsonderzoek werd bij drie 

casussen uitgevoerd: Voetakkers in Venhuizen, 
Op Gen Hek te Voerendaal en de Burcht in 
Werkendam. Deze onderzoeksgebieden waren 
respectievelijk 0,82 ha, 0,5 ha en 1 ha groot;

• EMI-onderzoek werd toegepast op vier 
terreinen: de Eendenkooi bij Wervershoof, de 

Dijkteruglegging bij Lent, de Nieuwe Tuinderij in 
Zuidoostbeemster en het vuursteenmijnveld bij 
Rijckholt-Sint Geertruid. Deze onderzoeksge-
bieden hadden oppervlakten van respectievelijk 
13,7 ha, 1,2 ha, 0,08 ha en 1,25 ha;

• bij twee casussen werden magneto-metingen 
verricht: het Hoenderwerk, ‘t Waalsewaard, 0,8 
ha groot, en de Nieuwe Tuinderij, 
Zuidoostbeemster, 0,08 ha groot;

• grondradar werd toegepast bij Huis Twickel, 
Delden, 0,06 ha, en ook op de 280 ha grote 
Onlanden, Peize.

De geëvalueerde casussen bestonden uit vijf 
archeologische complextypen. Hieronder waren 
drie nederzettingen (Voetakkers, de Eendenkooi en 
de Onlanden), drie buitenplaats-/kasteel terreinen 
(de Burcht, de Nieuwe Tuinderij en Huis Twickel), 
één tracé van een Romeinse weg (Op Gen Hek)174; 
één vuursteenmijnveld (Rijckholt-Sint Geertruid) en 
één steenoven (het Hoenderwerk).

Onderzoeksvraag 2 In hoeverre was het 
onderzoek sturend voor het op een later tijdstip 
uitgevoerde veldwerk?

De resultaten van het geofysisch onderzoek waren 
in vijf van de tien casussen in zekere mate sturend 
voor het archeologisch vervolgonderzoek.
• bij de casussen de Eendenkooi, Wervershoof en 

het vuurteenmijnveld  Rijckholt-Sint Geertruid, 
beide deels methodologische onderzoeken van 
de RCE, werden de anomalieën die uit het 
geofysisch onderzoek naar voren kwamen 
gericht onderzocht met proefputten en 
boringen;

• in het onderzoeksgebied Dijkteruglegging, Lent 
werden proefsleuven aangelegd op de locatie 
van de grindlaag die bij het geofysisch onderzoek 
was ontdekt.

• bij de casussen de Nieuwe Tuinderij en het 
Hoenderwerk zijn tijdens het proefsleuvenon-
derzoek, respectievelijk twee van de vier en vijf 
van de zeven proefsleuven aangelegd om geofy-
sische anomalieën te onderzoeken;

• bij de casussen Voetakkers, Venhuizen; de 
Burcht, Werkendam en Op Gen Hek, Voerendaal  
werden de door bodemingrepen bedreigde 
zones geheel opgegraven en waren de resultaten 
van het geofysisch onderzoek derhalve niet 
bepalend;
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175 Zie De Groot 2015a

• de resultaten van het geofysisch onderzoek in de 
Onlanden, Peize waren niet bruikbaar voor het 
archeologisch vervolgonderzoek;

• bij de casus Huis Twickel had al een opgraving 
plaatsgevonden.

Onderzoeksvraag 3 In hoeverre komen de 
resultaten van geofysisch onderzoek wel/niet 
overeen met die van gravend onderzoek en wat 
zijn hiervan (mogelijk) de redenen?

• elektrisch weerstandsonderzoek heeft twee 
van de drie casussen goede resultaten 
opgeleverd. Bij casus Voetakkers, Venhuizen 
zijn in de zavelgrond archeologische grond-
sporen uit de bronstijd gemeten en gevali-
deerd. In de leembodem van casus Op Gen 
Hek te Voerendaal werd met elektrische weer-
standsmetingen een Romeinse weg 
opgespoord. Het onderzoek in de klei van de 
Burcht in Werkendam leverde weinig nieuwe 
informatie op. Door verstoringen, en een 
complexe ondergrond (ten dele verhard, 
kabels en leidingen enz.) werden de meetge-
gevens fout geïnterpreteerd;

• EMI-onderzoek heeft in twee van de vier 
casussen goed gewerkt. In de zavelige bodem 
van de Eendenkooi werden anomalieën met 
geologische en archeologische oorzaak 
gemeten. In de kleibodem bij Lent is met EMI 
een grindlaag opgespoord die in plaats van uit 
de verwachte Romeinse tijd, uit de nieuwe tijd 
bleek te dateren. Bij de Nieuwe Tuinderij was 
weinig archeologie aanwezig waardoor de 
bruikbaarheid van de techniek onduidelijk is. 
Op het vuursteenmijnveld waren de archeolo-
gische sporen mogelijk te klein om met de 
gebruikte meetresolutie te kunnen detecteren.

• magnetometrie werd bij twee casussen, beide 
in kleigrond, uitgevoerd. Op het Hoenderwerk, 
‘t Waalsewaard, werd naar een steenoven 
gezocht. Deze oven bleek er niet meer te zijn, 
maar er werden wel funderingen ingemeten 
van een andere structuur, een haaghut. De 
techniek werkte hier in principe goed, maar de 
archeologische verwachting klopte niet. Bij de 
Nieuwe Tuinderij, Zuidoostbeemster kon een 
recentelijk gedempte sloot in kaart worden 
gebracht. Zoals bleek uit de proefsleuven was 
in het onderzoeksgebied vrij weinig archeo-
logie aanwezig waardoor de bruikbaarheid 
van de techniek onduidelijk is. De bijdrage aan 
de archeologische kwaliteit was bij de twee 

onderzochte casussen slechts gering. Toch 
heeft de techniek gewerkt en kunnen er goede 
resultaten mee behaald worden.175

• grondradar werd bij twee casussen toegepast 
en was in beide gevallen niet succesvol. In de 
zandgrond van Huis Twickel, Delden, werden 
de grondradar-metingen belemmerd door 
grote hoeveelheden metaal op en in de 
bodem. De precieze oorzaak voor het 
mislukken van het grondradar-onderzoek in 
de veen-op-zandbodem van de Onlanden, 
Peize, is onbekend. Waarschijnlijk hebben de 
meetomstandigheden (vochtigheid), een 
complexe bodem, en een veel te optimistische 
aanpak dit project parten gespeeld. De 
resultaten van de grondradar-metingen 
hebben geen aantoonbare bijdrage geleverd 
aan de archeologische kwaliteit.

Geofysisch onderzoek was dus niet in alle 
gevallen succesvol. Dit werd deels veroorzaakt 
door de negatieve gevolgen van de terreinge-
steldheid tijdens het onderzoek. Bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van bepaalde elementen in het 
onderzoeksgebied, zoals baksteen(puin), 
metalen leidingen, hekken of putten, hebben 
voor verstoringen in de meetgegevens gezorgd, 
die zeer complexe of onjuist geïnterpreteerde 
resultaten tot gevolg hadden. Bij sommige 
casussen zal het vochtgehalte van de bodem een 
rol hebben gespeeld. Ook een onjuiste archeolo-
gische verwachting heeft invloed gehad op het 
succes van de geofysisch onderzoeken. In een 
aantal gevallen is hierdoor niet de juiste techniek 
of meetinstellingen gebruikt of zijn resultaten 
foutief geïnterpreteerd.

Onderzoeksvraag 4 In hoeverre heeft het geofy-
sische onderzoek bijgedragen aan de kwaliteit 
en de resultaten van het archeologische 
veldwerk in totaliteit?

In drie casussen (Voetakkers, Venhuizen; de 
Eendenkooi, Wervershoof en Op Gen Hek, 
Voerendaal) heeft geofysisch onderzoek een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de archeo-
logische resultaten.
• bij het elektrische weerstandsonderzoek op de 

Voetakkers zijn buiten en aansluitend op een 
opgegraven zone elektrische weerstandsme-
tingen gedaan. De resultaten daarvan laten 
zien dat de archeologische sporen tot vrij ver 
buiten de opgegraven zone doorlopen. De 
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176 En daarom niet uitgebreid behandeld in 
hoofdstuk 4

177 Zie ook Steffens 2013.
178 Bijvoorbeeld casus de Onlanden, Peize.

gemeten afwijkingen zijn weliswaar niet 
volledig gevalideerd176 maar geven toch 
betrouwbare informatie over het niet 
bedreigde deel van de archeologische 
vindplaats. Dit maakt het mogelijk de 
resterende delen van deze vindplaats beter te 
beschermen door, onder andere, de archeolo-
gische verwachtingskaart voor dit gebied bij te 
stellen;

• bij de casus de Eendenkooi, Wervershoof, kon 
door middel van het uitgebreide 
EMI-onderzoek naast een groot aantal 
archeologische structuren, de (diepe) 
ondergrond van het terrein in kaart worden 
gebracht. Er werd een voormalig krekensys-
teem opgespoord, dat ruimtelijk gecorreleerd 
bleek te zijn met de grafheuvels uit de 
bronstijd.177 Ook konden de voor prehistori-
sche landbouw geschikte zavelige bodems 
worden onderscheiden van de meer kleiige 
gronden.

• in Voerendaal kon in plangebied Op Gen Hek 
een deel van een Romeinse weg worden 
opgespoord en gewaardeerd.

• De overige casussen leverden weinig of geen 
bijdrage aan de archeologische resultaten.

14.3 Conclusies en aanbevelingen

Zoals blijkt uit de ARCHIS-analyse wordt 
geofysisch onderzoek in Nederland voornamelijk 
toegepast op locaties waar geen gravend 
onderzoek wordt of kan worden uitgevoerd. 
Vaak gaat het om archeologische locaties, 
bijvoorbeeld beschermde monumenten, die niet 
daadwerkelijk bedreigd worden. Daarnaast 
wordt geofysisch onderzoek ook toegepast op 
onderzoeksgebieden die te groot worden geacht 
voor een standaard booronderzoek.178 In de 
periode 2012-2020 werd ca. 88 % van de geofy-
sische onderzoeken gevalideerd door 
(hoogstens) een booronderzoek. Uit onze 
evaluatie blijkt dat dit niet altijd tot de juiste 
interpretatie van de meetresultaten leidt.
Als in een plangebied gravend onderzoek gaat 
plaatsvinden, wordt over het algemeen 
geofysisch onderzoek als overbodig of onnodig 
kostenverhogend gezien. In de gangbare 
archeologische praktijk, waar boringen, proef-
sleuven en opgraven elkaar opvolgen, heeft 
geofysisch onderzoek geen duidelijke plaats en 

leidt het onderzoek inderdaad vaak tot extra 
kosten omdat de metingen niet in samenhang 
met het verdere archeologische onderzoek 
worden uitgevoerd.
Echter, de resultaten van het geofysisch 
onderzoek, op daarvoor geschikte bodems, 
zouden sturend kunnen zijn voor het gravend 
archeologisch vervolgonderzoek. Na een inven-
tariserend of gedetailleerd geofysisch 
onderzoek, kunnen proefsleuven worden 
gegraven op interessante locaties, bijvoorbeeld 
waar anomalieën zijn gemeten (of juist 
ontbreken). Door strategisch gebruik maken van 
de informatie van het geofysisch onderzoek kan 
de trefkans op archeologische waarden tijdens 
een proefsleuvenonderzoek aanmerkelijk 
worden vergroot. Uiteraard is een goede kennis 
van de toepasbaarheid van geofysisch 
onderzoek hiervoor essentieel.

Op basis van de hier gepresenteerde casussen 
worden de volgende conclusies getrokken:

Integratie geofysisch en archeologisch 
onderzoek

Conclusie 1
Geofysisch onderzoek is in de regel geen 
integraal onderdeel van het archeologisch 
proces, maar eerder een soort onafhankelijk 
(overbodig?) onderzoek met geen of weinig 
effect op de archeologische onderzoeksfases. 
Dat is een gemiste kans. Geofysisch onderzoek 
kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
kwaliteit en efficiëntie van archeologisch 
onderzoek.

Aanbeveling
Aanbevolen wordt om geofysisch onderzoek 
volwaardig en integraal op te nemen in de 
archeologische onderzoekstrategie. Hiervoor is 
goede communicatie en een optimale 
afstemming tussen de uitvoerders van 
geofysisch onderzoek en gravend onderzoek 
nodig. Het is cruciaal dat de geofysicus en de 
archeoloog voorafgaand aan het meetwerk 
samen een goede afweging maken over de in te 
zetten technieken, het test-onderzoek, het 
meetgrid, de dataverwerking en de publicatie.  
De kwaliteitsbewaking en tussentijdse validatie 
zijn van groot belang.
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Conclusie 2
Het uitvoeren van test- of haalbaarheidsonder-
zoeken is van groot belang voor het bepalen van 
de meest geschikte geofysische meett echniek(en) 
en het bereiken van een beter resultaat.

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt test-onderzoeken (pilot 
metingen) met twee of meer geofysische 
technieken uit te voeren in onderzoeksgebieden, 
waar meer dan één dag geofysische metingen 
worden verricht en/of waar de ondergrond of 
terreinomstandigheden (zeer) complex zijn.
Ook wordt aanbevolen de test-onderzoeken snel 
te laten opvolgen door het geofysische 
onderzoek. Dit vergroot de kans op gelijke 
meetomstandigheden die het test-onderzoek tot 
een succes hebben gemaakt, bijvoorbeeld 
optimale bodemvochtigheid. Hoe langer wordt 
gewacht met de uitvoer van het vlakdekkend 
onderzoek, des te kleiner wordt de voorspellende 
waarde van het test-onderzoek door de verande-
rende omstandigheden.
Voor grote onderzoeksgebieden wordt 
aanbevolen om tijdens het geofysisch veldon-
derzoek al met de analyse van de gegevens te 
beginnen. Idealiter wordt een voorlopige analyse 
na elke meetdag uitgevoerd. Op basis hiervan kan, 
indien nodig, direct worden gehandeld indien de 
resultaten niet voldoende (of optimaal) zijn.

Geologie

Conclusie 3
De  casus de Eendenkooi, Wervershoof,  toont 
aan dat EMI-onderzoek een geschikte techniek is 
voor het in kaart brengen van de (diepere) 
ondergrond en het opsporen van  door 
sedimenten afgedekte landschappelijke 
eenheden (bijv. oude krekensystemen).  

Aanbeveling
Aanbevolen wordt om in dynamische sedimen-
tatiegebieden met een complexe bodemopbouw  
EMI-metingen of grondradar-onderzoek uit te 
voeren voorafgaand aan gravend onderzoek. 
Doel ervan is om het oude reliëf, de vroegere 
verdeling van land en water, en andere vroegere 
bewoningsomstandigheden te reconstrueren. 
Op deze wijze kan gerichter en efficiënter 
worden gegraven en kunnen de archeologische 
resultaten in een bredere, landschappelijke 
context worden geïnterpreteerd.

Waardering archeologische vindplaatsen

Conclusie 4
Tijdens een opgraving waarbij de archeologische 
vindplaats niet geheel binnen de grenzen van 
het onderzoeksgebied ligt, kan geofysisch 
onderzoek uitkomst bieden om de begrenzing 
van de vindplaats vast te stellen. Daarnaast kan 
op deze manier informatie worden verkregen 
over de omvang en dichtheid van archeologische 
sporen en structuren buiten de grenzen van de 
opgravingsput.

Aanbeveling
Aanbevolen wordt om tijdens onvolledige 
opgravingen, waarbij niet de totale vindplaats is 
opgegraven, geofysisch onderzoek in te zetten 
voor het bepalen van de begrenzingen van 
archeologische vindplaatsen. Dit kan ook 
toegepast worden rond oude opgravingster-
reinen om zo vast te stellen of hier nog archeo-
logische waarden aanwezig zijn. Op basis 
hiervan kunnen de resterende delen van deze 
vindplaatsen waarheidsgetrouw op de archeolo-
gische verwachtingskaarten worden ingetekend, 
wat een goede bescherming van deze terreinen 
mogelijk maakt.

Selectie locaties van proefsleuven

Conclusie 5
Bij slechts 0,5 % van het aantal in 2012-2020 in 
ARCHIS gemelde gravende onderzoeken heeft 
vooraf geofysisch onderzoek plaatsgevonden. 
Proefsleuven worden meestal in een regelmatig 
standaardpatroon over het onderzoeksgebied 
verdeeld. Hierdoor kunnen archeologische 
waarden onopgemerkt blijven.

Aanbeveling
Aanbevolen wordt om voorafgaand aan proef-
sleuvenonderzoek, in op basis van de archeolo-
gische verwachting en bodemomstandigheden 
geschikte gebieden, geofysisch onderzoek uit te 
voeren. Op basis van de resultaten van het 
geofysisch onderzoek kunnen de locaties van de 
proefsleuven vervolgens gericht, dat wil zeggen 
op de meest kansrijke plekken, worden 
geplaatst. Hierdoor kan worden volstaan met 
het uitgraven van minder proefsleuven. 
Beschikbare middelen kunnen op deze wijze 
efficiënter worden ingezet. Naar verwachting zal 
de kostenbesparing op graafwerk voor terreinen 
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vanaf ongeveer 1 ha hectare groter zijn dan de  
kosten van het geofysisch onderzoek.  Deze 
financiële stimulans is belangrijk om de 
toepassing van geofysisch onderzoek in de 
(commerciële) archeologie (verder) te vergroten.

Meervoudige registratie in ARCHIS

Conclusie 6
Er is sprake van een sterke ondervertegenwoor-
diging van geofysische rapportages in de 
categorie AGO in ARCHIS. De reden hiervan is 
dat gecombineerd uitgevoerde geofysische 
onderzoeken en booronderzoeken niet apart in 
ARCHIS kunnen worden aangemeld.  
 
Aanbeveling
Aanbevolen wordt om in ARCHIS een 
meervoudige ‘wijze van verwerving’ toe te staan. 

Een ARCHIS-zoekopdracht ‘geofysisch 
onderzoek’ moet als resultaat alle geofysische 
onderzoeken opleveren waarvan een onder-
zoeksmelding is gedaan en niet slechts de helft.

Algemene aanbeveling
Aanbevolen wordt om de bevindingen uit dit 
rapport die in (directe) relatie staan tot de KNA 
en uitgangspunt kunnen zijn voor aanpassing en 
verbetering van het werkproces en de kwaliteit-
seisen van geofysisch onderzoek in de KNA, 
onder de aandacht te brengen van de SIKB. In 
overleg tussen SIKB en vertegenwoordigers van 
het archeologisch werkveld, waaronder geofy-
sische specialisten, dient vervolgens te worden 
bepaald welke bevindingen in aanmerking 
komen voor nadere uitwerking met het oog op 
eventuele opname in de eerstvolgende nieuwe 
versie van de KNA.
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Bijlage 1 
Resultaat van de ARCHIS-inventarisatie
J. Jelsma

Casus Bodem Geofysische techniek Uitvoerder Periode Complex

Voetakkers, Venhuizen zavel elektrische weerstandsmeting RAAP bronstijd nederzetting

De Burcht, Werkendam klei elektrische weerstandsmeting RAAP middeleeuwen kasteel

Op Gen Hek, Voerendaal leem elektrische weerstandsmeting ArcheoPro Romeinse tijd weg

Eendenkooi, Wervershoof zavel elektromagnetische inductie ORBit bronstijd nederzetting, 
grafheuvels

Dijkteruglegging, Lent klei elektromagnetische inductie (EC) ArcheoPro Romeinse tijd weg

Vuursteenmijnveld,  Rijckholt-Sint 
Geertruid

zand elektromagnetische inductie (EC) ORBit neolithicum, bronstijd, 
ijzertijd

nederzetting, 
vuursteen-atelier

Nieuwe Tuinderij Oost, 
Zuidoostbeemster

klei elektromagnetische inductie (EC), 
magneto-metingen

Saricon nieuwe tijd tuin van buitenhuis

Hoenderwerk, 't Waalsewaard klei magneto-metingen ArcheoPro middeleeuwen,       
nieuwe tijd

steenoven

Onlanden, Peize veen grondradar Saricon middeleeuwen huisterpen

Huis Twickel, Delden zand grondradar Geofoxx nieuwe tijd kasteel

Niet behandelde casussen

Twee Getuigen, Brielle zavel elektromagnetische inductie, 
magneto-metingen

ArcheoPro middeleeuwen klooster

Waterweide, Grootebroek zavel elektrische weerstandsmeting, 
elektromagnetische inductie, 
magneto-metingen

ArcheoPro bronstijd nederzetting

Raadhuisplein, Heerlen stadskern elektromagnetische inductie, 
grondradar

ArcheoPro, 
Saricon

Romeinse tijd nederzetting

NH-kerk, Leimuiden stadskern grondradar IDDS nieuwe tijd kerk met graven

Bastion, Ravenstein zavel elektrische weerstandsmeting, 
elektromagnetische inductie, 
magneto-metingen

ArcheoPro nieuwe tijd vesting

Pastorie, Kaageiland veen elektrische weerstandsmeting RAAP nieuwe tijd pastorie

Eusebiuskerk, Arnhem stadskern elektromagnetische inductie, 
grondradar

ArcheoPro, 
Saricon

nieuwe tijd kerk met graven

Kasteel Etzenrade leem elektrische weerstandsmeting, 
elektromagnetische inductie

ArcheoPro Romeinse tijd, 
middeleeuwen

Romeinse weg,  
kasteelgrachten

Villa Rolduc, Kerkrade leem elektrische weerstandsmeting, 
elektromagnetische inductie

ArcheoPro Romeinse tijd villa

Kasteel Schaesberg, Landgraaf leem, zand elektrische weerstandsmeting, 
elektromagnetische inductie, 
magneto-metingen

ArcheoPro nieuwe tijd kasteel

Sint Jozefschool, De Rijp veen grondradar Saricon nieuwe tijd nederzetting

Enkhuizen, De Rikkert zavel elektrische weerstandsmeting RAAP bronstijd nederzetting
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Bijlage 2 
Vragenlijst geofysisch uitvoerders
J. Jelsma

1. Waarom is er voor de toegepaste geofysische 
methode en/of strategie gekozen?

2. Waren de meet-omstandigheden gunstig of 
ongunstig (droge of natte periode, ijzerrijke 
grond etc.)?

3. Werd het onderzoek (na afronding 
rapportage) door u als een succes gezien?

4. Had men met een andere geofysische 
methode of techniek/meetstrategie tot 
vergelijkbare of betere resultaten kunnen 
komen?

5. Zijn er sinds de uitvoering van het onderzoek 
nieuwe technieken/apparaten beschikbaar 
die tot een beter resultaat hadden kunnen 
leiden?

6. Zijn er met de verzamelde meetgegevens 
alternatieve resultaten behaald (te behalen) 
die niet in het onderzoeksverslag zijn 
opgenomen? Bijvoorbeeld door het uitfil-
teren van meetpieken (spikes) om de ‘’grote 
lijn’’ duidelijker weer te geven, kunnen kleine 
archeologische sporen buiten beeld zijn 
geraakt. Meestal worden maar één of twee 
van de mogelijke data-bewerkingen in het 
rapport opgenomen.

7. Na het afronden van de geofysische opdracht 
heeft er een archeologische opgraving op het 
meetterrein plaatsgevonden. Heeft u zelf de 
archeologische resultaten vergeleken met de 
resultaten van het geofysisch onderzoek?

8. Heeft u contact gehad met de archeoloog 
(projectleider) van de opgraving om de 
geofysische en archeologische resultaten te 
vergelijken?

9. Heeft u de archeologische opgraving 
bezocht?

10. Zijn er bij het geofysisch onderzoek patronen/
anomalieën gevonden op plekken waar 
tijdens de opgraving archeologische sporen/
structuren/materialen zijn ontdekt?

11. Zijn er bij het geofysisch onderzoek patronen/
anomalieën gevonden op plekken waar 
tijdens de opgraving niets werd aange-
troffen?

12. Is er een andere verklaring voor deze 
patronen/anomalieën te geven?

13. Zijn er (voor zover u weet) bij de opgraving 
sporen/structuren/materialen gevonden op 
plekken waar geen geofysische patronen /
anomalieën waren ontdekt?

14. Is er een verklaring te geven voor de afwezig-
heid van deze patronen/anomalieën?

15. Werpen de resultaten van de archeologische 
opgraving (bijvoorbeeld de diepte en omvang 
van de sporen) een ander licht op het uitge-
voerde geofysisch onderzoek? Zou, achteraf 
gezien, een andere methode/techniek/
strategie of data-analyse beter hebben 
gewerkt?

16. Wat verder ter tafel komt.
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1. Heeft het geofysisch onderzoek de opgra-
vingsstrategie mede bepaald? Is er bijvoor-
beeld in hoofdzaak gegraven op plekken 
waar patronen/anomalieën in de geofysische 
metingen zijn aangetroffen?

2. Zijn er bij het geofysisch onderzoek patronen/
anomalieën gevonden op plekken waar 
tijdens de opgraving archeologische sporen/
structuren/materialen zijn ontdekt?

3. Zijn er bij het geofysisch onderzoek patronen/
anomalieën gevonden op plekken waar 
tijdens de opgraving niets werd aange-
troffen?

4. Zijn er bij de opgraving sporen/structuren/
materialen gevonden op plekken waar geen 
geofysische patronen /anomalieën waren 
ontdekt?

5. Waren de resultaten van het geofysisch 
onderzoek naar verwachting. Is het voor 
herhaling vatbaar?

6. Wat heeft het geofysisch onderzoek 
opgeleverd (positief of negatief) qua 
informatie, tijd, geld, in vergelijking met een 
proefsleuvenonderzoek?

7. Wat verder ter tafel komt.

Bijlage 3 
Vragenlijst projectleiders 
archeologisch onderzoek
J. Jelsma



89
—

179 Naar: Gaffney & Gater, 2003.

Bijlage 4 
Elektrisch weerstandsonderzoek
F. van den Oever, P.J. Orbons en W.B. Verschoof-van der Vaart

Algemeen
Bij een elektrisch weerstandsonderzoek wordt 
de elektrische weerstand van het bovenste deel 
van de bodem gemeten. Dit gebeurt door 
middel van het plaatsen van elektroden 
(metalen pinnen) in, of direct op, de grond en 
het  injecteren van stroom in de bodem. Hierbij 
wordt niet de weerstandwaarde op één 
bepaalde diepte gemeten, maar van het bodem-
volume. Deze weerstandswaarde (uitgedrukt in 
Ohm-m) wordt voornamelijk bepaald door het 
vochtgehalte van de bodem, de grondsoort 
(poriën en korrelgrootte) en verschillende zouten 
die aanwezig kunnen zijn. Doordat water goed 
geleidt, geeft bijvoorbeeld vochtige klei een 
lagere weerstandswaarde dan droog zand. 
Organisch materiaal (in bijvoorbeeld een 
humeuze grachtvulling) houdt over het 
algemeen veel vocht vast en heeft daardoor een 
lagere weerstandswaarde dan de omliggende 
natuurlijke bodem. Muurresten en funderingen 
van natuursteen, baksteen of beton, uitbraak-
sleuven, puinlagen en ophoogpakketten houden 
weinig vocht vast en hebben juist een hogere 
weerstandswaarde (zie tabel 4).179

Deze techniek levert in ideale omstandigheden 
scherpe beelden op die zeer goed zijn te inter-
preteren. Vooral muren en funderingen, diep 
ingegraven en/of met puin gevulde kuilen, 
grachten, (kring)greppels, maar ook grafheuvels 
komen als scherp begrensde structuren naar 
voren in de meetresultaten. Over het algemeen 
zijn lijnvormige objecten in de metingen gemak-
kelijker te herkennen dan willekeurig verspreide 
grondsporen.

Tabel 4.  Overzicht van algemene 
afwijkingen elektrisch 
weerstandsonderzoek.

Hoge 
weerstandsafwijkingen

Lage 
weerstandsafwijkingen

muren, funderingen (kring)greppels

puin(lagen), 
uitbraaksleuven, 
opgravingsputten

sloten, geulen, grachten

aangelegde oppervlaktes, 
ophoogpakketten (bijv. 
vloeren of dijken)

(paal)kuilen

wegen, paden (vlak)graven, bijzettingen

stenen doodskisten, 
grafstenen

metalen pijpen, buizen, 
drains

Toepassing
Bij de uitvoering van een elektrisch weerstands-
onderzoek zijn twee dingen van groot belang: de 
meetdiepte en het meetraster. De meetdiepte 
wordt bepaald door de afstand tussen de 
elektroden (de probe separatie). Bij een afstand 
van 1 m wordt de weerstand gemeten tot ca. 1 m 
-mv. Hoe groter de afstand tussen de 
elektroden, hoe groter het bodemvolume is dat 
de meetwaarde bepaalt. Derhalve levert een 
grotere afstand een lagere resolutie en minder 
gedetailleerd beeld op. Daarnaast worden alle 
structuren vanaf het oppervlak tot de ingestelde 
meetdiepte geregistreerd, mits er sprake is van 

Afb. B1. Voorbeeld van de resultaten van een elektrisch weerstandsonderzoek op de 

Bordeelschans bij Sluis (naar: Verschoof 2014).
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verschillen in weerstandswaarde. Over het 
algemeen kan de afstand tussen de elektroden 
(en daarmee de meetdiepte) variëren tussen 
0,25 m en 2 m. De diepte-instelling is afhankelijk 
van de diepte waarop de archeologische resten 
worden verwacht, de verwachte afmeting van de 
resten en de diepteligging van de natuurlijke 
afzettingen.  
 
Omdat een meting op één punt onvoldoende 
informatie oplevert, zijn meerdere metingen 
noodzakelijk. Derhalve worden de metingen in 
een regelmatig raster of grid verricht. De afstand 
tussen de meetpunten in het grid kan vooraf 
worden bepaald, afhankelijk van de grootte van 
de te verwachten archeologische resten. Voor 
het in kaart brengen van de ondergrondse 
restanten van een kasteel volstaat meestal een 1 
x 1 m meetraster, terwijl voor kleinere 
structuren, zoals greppels en begravingen een 
dichter meetraster van 0,5 x 0,5 m noodzakelijk 
kan zijn.

De meetsnelheid is sterk afhankelijk van het 
gebruikte grid. Met een 1 x 1 m grid kan 
maximaal 0,5 ha op een dag met het looprek en 
maximaal 2 ha met een handkar worden 
onderzocht. Met een 0,5 x 0,5 m grid wordt de 
hoeveelheid metingen verviervoudigd en kan ca. 

0,15 ha per dag met het looprek worden 
onderzocht. Daarnaast wordt de meetsnelheid 
beïnvloed door eventuele obstakels in het veld, 
zoals sloten, bomen enz. en door het grondge-
bruik. Een grasveld is makkelijker te meten dan 
een veld met maisstoppels waarachter de kabels 
kunnen blijven haken. Dit kan de snelheid van 
het onderzoek vertragen.

Instrumentarium
Elektrisch weerstandsonderzoek wordt over het 
algemeen lopend verricht. De meest gebruikte 
instrumenten bestaan uit een looprekje met 
elektroden die handmatig in de grond worden 
gestoken. Er zijn verschillende manieren waarop 
de elektroden kunnen worden geplaatst, 
zogenaamde configuraties. In de Nederlandse 
archeologie wordt de Twin-Probe configuratie 
het meest toegepast. In dit geval is het looprekje 
via een lange elektriciteitskabel verbonden met 
twee extra elektroden buiten het te onder-
zoeken gebied. Deze configuratie heeft een 
aantal voordelen tegenover andere configu-
raties: er kan sneller worden gemeten door in 
een zig-zag patroon te lopen, de metingen 
worden minder beïnvloed door geologische 
variatie in de ondergrond en afwijkingen 
manifesteren zich als een enkele piek in plaats 
van meerdere pieken.

Bij een reguliere weerstandsmeting wordt één 
vaste meetdiepte ingesteld. Met een 
zogenaamde multiplexer is het mogelijk om 
gelijktijdig meerdere elektroden paren, met 
verschillende afstanden, op het looprek te 
plaatsen. Zo kan simultaan tot verschillende 
dieptes worden gemeten. Recente ontwikke-
lingen hebben het mogelijk gemaakt om 
elektrische weerstandsmetingen met karren uit 
te voeren, waarbij wielen met elektroden het 
looprek vervangen. Deze karren kunnen zowel 
door een persoon als door een voertuig worden 
voortgetrokken. Een groot voordeel is een 
snellere meetsnelheid (en dus meer oppervlakte 
per dag). Daarnaast kunnen andere instru-
menten, zoals een magnetometer en/of een GPS 
antenne, op deze karren worden gemonteerd en 
gelijktijdig worden gebruikt.  
Naast het meten van grondoppervlakten in twee 
dimensies bestaat ook de mogelijkheid om 
verticale profielen en diepte informatie te 
verkrijgen door het plaatsen van meerdere 
elektroden in een lijn en daarmee op verschil-

Afb. B2. Voorbeeld van de uitvoering van elektrisch 

weerstandsonderzoek (bron: W.B. Verschoof-van der 

Vaart).
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180 Verder lezen: Gaffney & Gater 2003; 
Schmidt 2013; Schmidt et al. 2016.

lende dieptes te meten: Electrical Resistivity 
Tomography (ERT) onderzoek. Het nadeel van 
dit onderzoek is de lage snelheid en hogere 
complexiteit van de metingen.

Combinatie met andere methoden en 
technieken 
Vanwege de traagheid van elektrisch 
weerstandsonderzoek kan deze techniek het 
beste doelgericht worden ingezet. Dit kan door 
het combineren van weerstandsonderzoek met 
andere prospectiemethoden en –technieken, 
zoals snellere geofysische technieken, booron-
derzoek, proefputtenonderzoek of proefsleu-
venonderzoek. Na een globale inventarisatie van 
een groter gebied, bijvoorbeeld door oppervlak-
tekartering of de analyse van luchtfoto’s, kan 
met elektrisch weerstandsonderzoek ingezoomd 
worden op specifieke locaties, zoals vondst- of 
puinconcentraties of crop-marks. Daarnaast kan 
ook het gebied tussen opgravingsputten worden 
onderzocht, bijvoorbeeld om de loop van funde-
ringen of greppels te onderzoeken. Het is echter 
altijd belangrijk dat de resultaten van elektrisch 
weerstandsonderzoek in het veld worden 
aangevuld en getoetst door middel van 
(prikstok-)boringen of proefputten.

Beperkingen
Een belangrijke beperking van elektrisch 
weerstandsonderzoek is dat contact met de 
bodem moet worden gemaakt, door de 
elektroden in de grond te steken. Daarom is 
meten op bestrating of oppervlakteverharding 
niet mogelijk. Daarnaast kunnen een 

opgebrachte laag of sterk verstoorde 
bovengrond de weerstandsmetingen negatief 
beïnvloeden. Dit wordt veroorzaakt door de 
grote gevoeligheid van weerstandsmetingen 
direct aan het maaiveld. In het geval van opper-
vlakteverharding of verstoorde bovengrond, kan 
beter voor EMI-onderzoek worden gekozen 
omdat deze methode beduidend minder 
gevoelig is voor structuren dicht aan het 
oppervlak.

Aangezien weerstandswaardes in grote mate 
worden bepaald door het vochtgehalte, dient 
elektrisch weerstandsonderzoek idealiter te 
worden uitgevoerd als de vochtverschillen 
tussen bodem en archeologische resten het 
grootst zijn. Daarom zijn perioden van 
(langdurige) droogte, regen en vorst niet 
geschikte momenten voor elektrisch 
weerstandsonderzoek. Droogte is vooral een 
probleem bij het uitvoeren van metingen op snel 
ontwaterende zandgronden (bijv. duingronden), 
maar ook op andere bodemsoorten in perioden 
van extreme droogte, bijvoorbeeld een kleiige 
ondergrond wordt zo hard dat het vaak 
onmogelijk is om de elektroden contact te laten 
maken met de ondergrond. Een plotselinge 
toename van de bodemvochtigheid (stortbuien) 
kan ervoor zorgen dat de bovengrond extreem 
geleidend wordt met een verminderde 
meetdiepte als gevolg. De vorst dient geheel uit 
de grond te zijn, niet alleen aan het oppervlak 
maar ook dieper in de bodem om te voorkomen 
dat de weerstandsmeter vorstlenzen regis-
treert.180
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Bijlage 5 
Elektromagnetisch Inductie 
onderzoek
F. van den Oever, P.J. Orbons en W.B. Verschoof-van der Vaart

Algemeen
Elektromagnetisch inductie (EMI-) of elektro-
magnetisch (EM-)onderzoek is gebaseerd op het 
feit dat de bodem reageert op elektromag-
netische golven. Bij EMI-onderzoek wordt met 
een zendspoel een elektromagnetisch veld 
opgewekt waardoor in de ondergrond 
elektrische stroompjes ontstaan die op hun 
beurt een eigen magnetisch veld opwekken. Dit 
opgewekte (of geïnduceerde) magnetisch veld 
wordt opgevangen door een ontvangstspoel, 
waarna de elektrische conductiviteit of geleid-
baarheid (EC) – ruwweg het tegenovergestelde 
van de elektrische weerstand – kan worden 
berekend. De EC wordt voornamelijk bepaald 
door het kleigehalte (in niet-zoute bodems) en 
door het vochtgehalte (in niet-waterverzadigde 
omstandigheden). Daarnaast hebben in 
mindere mate ook de bodemdichtheid, het 
aandeel organisch materiaal in de bodem en 
metalen invloed op de EC.

Naast de EC kan tijdens EMI-onderzoek 
simultaan de magnetische gevoeligheid of 
susceptibiliteit (MS) van de ondergrond worden 
gemeten. Simpel gezegd geeft de magnetische 
susceptibiliteit weer in welke mate de grond kan 
worden aangetrokken door een magneet. De MS 
is voornamelijk een maat voor de verstoring van 
de organische toplaag van de bodem. Tevens 
zorgen verhitte materialen, zoals gebakken klei 
en metalen, voor (sterke) signalen. Derhalve zijn 
de resultaten verkregen tijdens EMI-onderzoek 
grotendeels vergelijkbaar met elektrisch 

weerstandsonderzoek. Echter, een verschil 
tussen EMI- en elektrische weerstandsmetingen 
is de verschillende gevoeligheidscurve. Een 
elektrische weerstandsmeter heeft zijn 
maximale gevoeligheid direct aan het maaiveld 
waarna de gevoeligheid met de diepte geleidelijk 
afneemt. Bij EMI is de gevoeligheid direct aan 
het maaiveld laag. De gevoeligheid stijgt 
vervolgens om een maximum te bereiken op de 
halve spoelafstand (zie hieronder). Hierna neemt 
de gevoeligheid weer af met de diepte. Dit 
betekent dat archeologische structuren op 
grotere diepte en/of afgedekt met verstorende 
lagen, beter met EMI-onderzoek dan met 
elektrische weerstandsonderzoek kunnen 
worden opgespoord.

Door het directe verband tussen specifieke 
eigenschappen van de bodem (voornamelijk 
textuur en vochtigheid) en de elektrische 
conductiviteit kan met EMI-onderzoek goed 
(natuurlijke) bodemvariaties worden gekarteerd. 
Grachten of rivierbeddingen, opgevuld met klei 
of organisch materiaal, hebben gewoonlijk een 
hogere conductiviteit dan de omringende, 
natuurlijke bodem. Resten van (bak-)stenen 
funderingen en zandruggen of ophogingen 
hebben daarentegen over het algemeen een 
lagere conductiviteit. Met magnetische suscepti-
biliteit kunnen enerzijds gedempte greppels, 
kuilen en putten worden gedetecteerd. 
Anderzijds kunnen ook haarden, ovens, 
bakstenen en metalen objecten in kaart worden 
gebracht. Recentelijk is EMI onderzoek ook 

Afb. B3. Voorbeeld van de EMI resultaten van EMI-onderzoek, EC (links) en MS (rechts), op kasteel Middelburg te Alkmaar (bron: F. van den Oever, Saricon).
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succesvol toegepast voor conflict archeologie 
(loopgraven, barakken en bomkraters).181

Toepassing
Bij EMI-onderzoek wordt de meetdiepte bepaald 
door de afstand tussen de zendspoel en de 
ontvangstspoel. Alle structuren vanaf het 
oppervlak tot en met de ingestelde meetdiepte 
worden geregistreerd, mits er sprake is van 
verschillen in conductiviteit of susceptibiliteit. 
Over het algemeen is een verschil te maken 
tussen ondiepe en diepe EMI-metingen. 
Ondiepe metingen hebben meestal een diepte-
bereik tussen de 1,0 en 1,5 m -mv. Deze 
metingen zijn voornamelijk voor het in kaart 
brengen van archeologische resten interessant. 
Diepe EMI-metingen gaan vanaf ca. 1,5 m tot 
6–8 m -mv. Dergelijke metingen kunnen bijvoor-
beeld worden gebruikt om geomorfologische 
eenheden, zoals paleo-geulen of afgedekte 
rivierduinen, in kaart te brengen.    

EMI-onderzoek kan zowel in een regelmatig grid 
als in parallelle lijnen worden verricht. In een 
grid dient vooraf de afstand tussen de 
meetpunten te worden bepaald, afhankelijk van 
de grootte van de te verwachten archeologische 
resten. Bij onderzoek in parallelle lijnen dient 
eveneens rekening te worden gehouden met de 
te verwachten grootte: de afstand tussen de 
lijnen dient dermate te zijn dat minstens twee of 
drie van de lijnen dezelfde archeologische 
structuur kruisen. Voor de muren van een 
kasteel kan bijvoorbeeld worden volstaan met 

meetlijnen met een onderlinge afstand van 1 m. 
Voor grotere landschappelijke eenheden, zoals 
een rivierbedding, kan een ruimere afstand van 
enkele meters worden gehanteerd. Ten gevolge 
is de meetsnelheid sterk afhankelijk van het 
gebruik van een grid of losse lijnen en de afstand 
tussen de meetlijnen. Met een 1 x 1 m grid kan 
lopend ca. 1,5 tot 2 ha op een dag en met een 
voortgetrokken systeem ca. 4 ha worden 
onderzocht. De meetsnelheid wordt echter 
beïnvloed door de afstand tussen de 
meetraaien, eventuele obstakels in het veld, 
zoals sloten en bomen, en door het grondge-
bruik. Een grasveld is makkelijker te meten dan 
een veld met maisstoppels.

Instrumentarium
Een groot voordeel van EMI-instrumenten is dat 
de sensor geen contact hoeft te maken met de 
bodem waardoor onder vele omstandigheden, 
ook op bestrating, kan worden gemeten. 
EMI-onderzoek kan zowel lopend als met een 
voertuig worden verricht. In het eerste geval 
gaat het meestal om een met de hand gedragen 
systeem dat door een persoon kan worden 
bediend. Sensoren die met een voertuig worden 
voortbewogen bestaan meestal uit een 
langwerpige slede welke door een quad met een 
snelheid van ca. 7,5 km per uur wordt voortge-
trokken.

Tijdens EMI-onderzoek is het mogelijk om 
gebruik te maken van meerdere ontvangst-
spoelen die zich op verschillende afstanden van 
de zendspoel bevinden.  Deze ontvangstspoelen 
kunnen daarnaast ook een wisselde oriëntatie 
(horizontaal of loodrecht) ten opzichte van het 
maaiveld hebben. Dit maakt het mogelijk om 
gelijktijdig de conductiviteit en susceptibiliteit te 
meten, tot verschillende dieptes, bijvoorbeeld 
tot 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m of 3,2 m. Over het 
algemeen wordt het EMI-onderzoek niet 
vertraagd door het gebruik van meerdere 
spoelen.

Combinatie met andere methoden en 
technieken 
EMI-onderzoek is een relatief snelle geofysische 
methode waarbij door de combinatie van het 
meten van conductiviteit en susceptibiliteit veel 
informatie kan worden verkregen over verschil-
lende soorten archeologische resten. 
EMI-onderzoek is zeer geschikt voor het inven-

Figuur B4. Voorbeeld van de uitvoering van EMI- 

onderzoek (bron: Studio John Meijer).
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tariseren van grotere gebieden, hoewel wordt 
aangeraden eerst een pilot meting uit te voeren 
om de haalbaarheid te onderzoeken. Door het 
verband tussen specifieke bodemeigenschappen 
en de gemeten parameters kan met EMI een 
gebied makkelijk ingedeeld worden in zones 
waar de bodem is verstoord en in zones waar 
mogelijk (niet-verstoorde) archeologische resten 
aanwezig zijn. Deze zones kunnen vervolgens 
met andere prospectietechnieken en 
-methoden, zoals andere geofysische 
technieken, booronderzoek, proefputtenon-
derzoek of proefsleuvenonderzoek, worden 
onderzocht. De combinatie van grootschalig 
EMI-onderzoek en gericht elektrisch 
weerstandsonderzoek is bijvoorbeeld succesvol 
ingezet in West-Friesland, waar EMI voorna-
melijk informatie opleverde over de ondiepe 
geologie en elektrische weerstandsonderzoek 
vooral informatie gaf over de archeologische 
resten. 
 
Daarnaast kan EMI-onderzoek ook goed als 
vervanging van elektrisch weerstandsonderzoek 
worden gebruikt in onderzoeksgebieden die 
deels een verhard oppervlak hebben. Hierbij 
moet echter wel rekening worden gehouden dat 
over het algemeen de gevoeligheid van 
elektrische weerstandsmetingen hoger is dan 
van EMI-metingen.   

Beperkingen
In principe kan EMI-onderzoek zelfs in moeilijke 
omstandigheden, zoals in een stedelijke 
omgeving, worden ingezet. Echter, een belang-
rijke beperking voor EMI-onderzoek is de gevoe-
ligheid van de sensoren voor metalen objecten. 
Derhalve kan het voorkomen van auto’s, 
lantaarnpalen, prikkel- of schrikdraad, kabels en 
(hoogspanning)leidingen maar ook golfplaten 
en ijzeren wapening in beton in (de directe 
omgeving van) het onderzoeksgebied de 
metingen verstoren. Hierdoor zijn de in 
verhouding kleine afwijkingen, veroorzaakt door 
archeologische resten, niet meer herkenbaar. 
EMI-sensoren zijn minder gevoelig voor 
omgevingsmetalen dan een magnetometer. In 
de praktijk is metaal dat zich boven de middel 
van de onderzoeker bevindt niet een probleem. 
Metaal aan het onderlichaam, bijvoorbeeld op 
kleding en schoenen is daarentegen zeer 
verstorend en moet te allen tijde vermeden 
worden.

Het is af te raden om EMI-onderzoek uit te 
voeren bij vorst in de grond vanwege het meten 
van mogelijke vorstlenzen in de bodem. 
EMI-onderzoek kan in aanmerkelijk drogere 
omstandigheden plaats vinden dan elektrische 
weerstandsonderzoek omdat EMI beduidend 
minder gevoelig is voor droogte. Slechts in zeer 
uitzonderlijk omstandigheden, zoals los, droog 
duinzand, kan de droogte een negatieve invloed 
hebben op de EMI-metingen.182
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Bijlage 6 
Magnetometrisch onderzoek
F. van den Oever, P.J. Orbons en W.B. Verschoof-van der Vaart

Algemeen
Magnetometrisch (of magnetometer) onderzoek 
is gebaseerd op de mogelijkheid om zeer kleine 
afwijkingen in het aardmagnetisch veld dicht bij 
het aardoppervlak te meten. Deze afwijkingen 
(of verstoringen) kunnen worden geassocieerd 
met archeologische resten in de ondergrond. 
Eenvoudig gezegd gedragen (archeologische) 
resten in de bodem, zoals een greppel of kuil, 
zich als een magneet of een serie magneten die 
het aardmagnetisch veld verstoren. Ook 
objecten (van klei) die boven de 700 graden 
Celsius zijn verwarmd, zoals baksteen, 
vulkanisch gesteente (tufsteen) en metalen 
objecten, gedragen zich onder invloed van het 
aardmagnetisch veld als magneten. De afwij-
kingen in het aardmagnetisch veld als gevolg 
van archeologische resten zijn vaak zeer klein en 
worden uitgedrukt in nano-Tesla (nT).

Met magnetometrisch onderzoek kunnen goed 
(stook)ovens, zowel oude als recente industriële 
activiteit (bijvoorbeeld metaalproductie), 
bakstenen muren en funderingen en uitbraak-
sporen en puinlagen met baksteen in kaart 
worden gebracht. Door het gebruik van 
nauwkeurigere magnetometers (zie hieronder) 
kunnen ook opgevulde greppels en (paal)kuilen 
in kaart worden gebracht.

Afb. B5. Voorbeeld van de resultaten van 

magnetometrisch onderzoek, op kasteel Middelburg te 

Alkmaar (bron: F. van den Oever, Saricon).

Toepassing
Zoals bij elke geofysische techniek wordt het 
terrein onderzocht door in een systematisch grid 
te meten. Bij het vaststellen van het meetgrid 
dient rekening te worden gehouden met de 

grootte van de te verwachten archeologische 
resten. Hoe groter de magnetische structuur, 
hoe groter de kans dat deze structuur (ook 
indien deze dieper in de ondergrond aanwezig 
is) met een algemeen grid van 1 x 0,25 m wordt 
gemeten en gedetecteerd kan worden. Voor 
kleinere resten, bijvoorbeeld paalkuilen, dient 
een gedetailleerder grid te worden gebruikt. 
Kleine magnetische resten gelegen op grote 
diepte beneden maaiveld zijn over het algemeen 
niet te detecteren. In tegenstelling tot andere 
geofysische technieken kan bij een magneto-
meter geen specifieke (maximale) meetdiepte 
worden ingesteld. Als indicatie kan een 
maximale meetdiepte voor archeologische 
onderzoeken van ca. 1,5 m -mv worden 
gehanteerd.

Een magnetometer is in principe een passief 
instrument (er wordt geen signaal uitgezonden, 
alleen gemeten) waarvan de moderne versies 
een hoge meetsnelheid en datadichtheid 
hebben. Over het algemeen worden metingen 
vastgelegd in een lokaal meetsysteem of met 
behulp van een Global Positioning System. 
Vooral in het geval van (hand)karren wordt dit 
laatste gebruikt om tijdens de uitvoer de 
meetdekking te controleren.   
De meetsnelheid is afhankelijk van het gebruikte 
grid en de gebruikte apparatuur en configuratie. 
Voor een algemene survey met een grid van 1 x 
0,25 m kan lopend met een enkele sensor op één 
dag ca. 2 ha worden gemeten. Bij detailonder-
zoeken wordt een 0,5 x 0,125 m grid aanbevolen, 
resulterend in een meetoppervlakte van ca. 1 ha 
per dag. Tegenwoordig is het mogelijk om 
meerdere magnetometers horizontaal parallel 
op één (hand)kar te plaatsen. Hiermee kunnen 
simultaan meerdere banen worden gemeten 
waardoor grotere oppervlakten per dag kunnen 
worden onderzocht in gedetailleerde meetgrids 
(bijv. 0,33 x 0,125 m). Met een handkar met vier 
of vijf sensoren, kan ca. 6 tot 8 ha per dag 
worden gemeten. Met door auto’s of quads 
voortgetrokken karren, die maximaal 16 magne-
tometers bevatten, kunnen zelfs gebieden van 
ca. 10 ha per dag worden onderzocht. Het 
werkelijk gemeten gebied is uiteraard afhan-
kelijk van de terreinomstandigheden, zoals het 
voorkomen van obstakels (sloten, bomen, 
struiken enz.).
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Afb. B6. Voorbeeld van de uitvoering van 

magnetometrisch onderzoek (bron: Studio John Meijer). 

Instrumentarium
Zoals gezegd is het mogelijk om zowel lopend als 
met een voertuig magnetometrisch onderzoek te 
verrichten. Over het algemeen zijn twee soorten 
sensoren beschikbaar: fluxgate magnetometers 
en alkali-vapour magnetometers (ook wel 
Cesium magnetometers genoemd). Het verschil 
tussen beide systemen ligt vooral in de gevoe-
ligheid: fluxgate magnetometers hebben een 
gevoeligheid rond 0.1 nT, terwijl Cesium magne-
tometers een gevoeligheid tot 0.05 nT hebben. 
Maar om de precisie van de laatste te 
waarborgen dienen vaak aanvullende 
maat regelen te worden genomen om wille-
keurige meetfouten te voorkomen. Fluxgate 
magnetometers zijn over het algemeen 
goedkoper dan Cesium magnetometers.

Cesium magnetometers zijn vooral bruikbaar in 
onderzoeksgebieden waar de ondergrond zeer 
kleine magnetische variatie (soil noise) vertoont 
en waar door de hoge gevoeligheid van de 
sensoren ook zeer zwakke magnetische afwij-
kingen kunnen worden gedetecteerd. Dit is het 
geval bijvoorbeeld op de pleistocene zand -
gronden op de Veluwe, waar recentelijk goede 
resultaten zijn geboekt met deze instrumenten.183  

Naast deze verschillende systemen worden twee 
meetconfiguraties gebruikt: gradiometer en 
total field. Bij gradiometers worden twee 
sensoren boven elkaar geplaatst met een 
onderlinge afstand van 0,5 m of 1 m. Beide 
sensoren meten constant het aardmagnetisch 
veld. Indien geen magnetische afwijkingen in de 

ondergrond aanwezig zijn, meten beide 
sensoren hetzelfde en is het verschil tussen 
beide nul. Indien wel een magnetische afwijking 
aanwezig is, wordt de onderste sensor, vanwege 
de geringere afstand tot het maaiveld, meer 
beïnvloed dan de bovenste sensor. Het resultaat 
is een verschil in de meetwaarde tussen beide 
sensoren. Doordat alleen het verschil tussen 
beide sensoren wordt gemeten, kunnen gradio-
meters compenseren voor natuurlijke, dagelijkse 
schommelingen in het aardmagnetisch veld. Bij 
total field wordt de absolute sterkte van het 
lokale magnetische veld gemeten. 
Gradiometingen zijn vaak sneller en effectiever 
maar geven geen informatie over de omgeving. 
Total field doet dit wel, maar de metingen zijn 
bewerkelijker.    

Combinatie met andere methoden en 
technieken 
Magnetometrisch onderzoek is een van de 
snelste geofysische methoden en reageert over 
het algemeen op verschillende soorten archeo-
logische resten. Omdat geen contact met de 
bodem nodig is, kan in principe in vele terreinsi-
tuaties worden gemeten (zie echter hieronder). 
Voor grote gebieden wordt aangeraden eerst 
een pilot meting uit te voeren om de bruik-
baarheid te onderzoeken.  
Deze techniek kan goed worden gecombineerd 
met andere, tragere geofysische technieken, 
zoals elektrisch weerstands- of grondradar-
onderzoek. Na een globale inventarisatie van het 
gebied met magnetometrisch onderzoek kan 
worden ingezoomd op specifieke locaties met 
andere geofysische technieken of andere 
prospectie methoden, zoals booronderzoek, 
proefputtenonderzoek of proefsleuvenon-
derzoek. Ook een combinatie van magnetome-
trisch en elektrisch weerstandsmetingen voor 
het onderzoeken van kasteelterreinen heeft 
goede resultaten opgeleverd.  

Beperkingen
De haalbaarheid van magnetometrisch 
onderzoek in Nederland is vooral afhankelijk van 
de magnetische variatie (soil noise) van de 
ondergrond. Deze contrasten zijn in bijvoorbeeld 
duinzand redelijk groot, terwijl dit contrast in 
dekzand zeer gering is. Dit is deels te verhelpen 
door het gebruik van Cesium magnetometers. 
Echter, ook een hoge grondwaterstand heeft een 
nadelig invloed op het magnetische contrasten 



97
—

184 Verder lezen: Aspinall, Gaffney & 
Schmidt 2008; Gaffney & Gater 2003; 
Kattenberg 2008; Schmidt et al. 2016.

in de bodem. Dit komt vooral tot uiting in 
kleigebieden waar archeologische resten zich in 
of onder de zogenaamde gleyzone bevinden.      

Een belangrijke beperking van magnetometrisch 
onderzoek is de hoge gevoeligheid van de 
sensoren voor magnetische objecten, zoals 
metalen en/of baksteen(puin), in de omgeving. 
Het voorkomen van auto’s, lantaarnpalen, 
prikkel- of schrikdraad, kabels en 
(hoogspanning)leidingen maar ook golfplaten 
en ijzeren wapening in beton verstoren het 
aardmagnetisch veld dermate dat de in 
verhouding kleine afwijkingen, veroorzaakt door 

archeologische resten, niet geregistreerd worden 
en daarmee niet als zodanig herkenbaar zijn. 
Zelfs metalen op kleding, schoenen en het 
lichaam van onderzoekers en omstanders 
(bijvoorbeeld ritsen en nestels) zijn sterk 
verstorend. Derhalve is de toepasbaarheid van 
magnetometrisch onderzoek in stedelijke en 
andere bebouwde gebieden gering.     

Ten slotte is bij vorst een magnetometrisch 
onderzoek af te raden omdat de sensoren een 
bepaalde werktemperatuur moeten hebben om 
stabiele metingen te genereren.184
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Bijlage 7 
Grondradar-onderzoek
F. van den Oever, P.J. Orbons en W.B. Verschoof-van der Vaart

Algemeen
Grondradar-onderzoek (GPR: Ground 
Penetrating Radar) is een geofysische techniek 
om de fysische samenstelling van de ondergrond 
in kaart te brengen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een antenne die elektromagne-
tische golven (met frequenties variërend tussen 
50 tot 1000 MHz) de grond in zendt. Als deze 
golven op bepaalde grensvlakken in de 
ondergrond stuiten, zoals de overgangen tussen 
verschillende bodemlagen, wordt een deel van 
de golven teruggekaatst naar de antenne. De 
rest van de golven gaat verder de bodem in en 
weerkaatst op andere grensvlakken. Het grond-
radarsysteem meet op een bepaalde locatie de 
tijd (in nanoseconden) tussen het uitzenden en 
het ontvangen van teruggekaatste golven. Dit is 
een directe maat voor de diepte waarop het 
signaal is gereflecteerd. Door de antenne te 
verplaatsen langs een traject en constant golven 
uit te zenden en ontvangen, wordt een verticale 
doorsnede van de ondergrond verkregen 
(zogenaamde grondradarprofielen). Door syste-
matisch dergelijke profielen te meten en deze 
digitaal naast elkaar te zetten, is het mogelijk 
om een driedimensionaal beeld van de bodem 
te verkrijgen en horizontale vlakken (time-
slices), op verschillende dieptes, te genereren.  

Het succesvol in kaart brengen van archeolo-
gische resten met GPR is afhankelijk van het 
weerkaatsend vermogen van de resten en het 
verschil tussen de resten en de omliggende 
grond. Over het algemeen leveren natuurstenen 
en bakstenen muren, funderingen en uitbraak-
sleuven goede reflecties op. Ook holle ruimtes, 
bijvoorbeeld kelders, geven meestal duidelijke 
reflecties. Kuilen, greppels en grachten kunnen 

met GPR worden gedetecteerd als het fysisch 
contrast tussen de sporen en de (natuurlijke) 
ondergrond voldoende is. Hetzelfde geldt voor 
geologische lagen en stratigrafie. Hoewel 
onderzoek op begraafplaatsen mogelijk is, 
kunnen losse graven over het algemeen minder 
goed worden gedetecteerd.

Toepassing
GPR kan worden gebruikt op een variatie aan 
locaties, waaronder ook onder vloeren (in 
bestaande gebouwen) en op plekken waar de 
aanwezigheid van oppervlakteverharding 
(gewapend beton, asfalt) en bovengrondse 
metalen objecten andere geofysische technieken 
verstoren of uitsluiten. Zelfs op open water, veen 
en sneeuw185 is grondradar-onderzoek mogelijk 
maar kent de toepassing ervan wel beperkingen.

Van belang tijdens grondradar-onderzoek is de 
meetfrequentie van de antenne, omdat deze de 
maximale meetdiepte en resolutie bepaalt. Een 
lage frequentie heeft een hoge meetdiepte en 
lage resolutie, terwijl een hoge frequentie een 
beperkt dieptebereik heeft en hoge resolutie. 
Daarnaast wordt de meetdiepte (en daarmee de 
haalbaarheid) van GPR in grote mate bepaald 
door de attenuatie of afzwakking van de golven 
in de bodem. In de praktijk wordt dit groten-
deels negatief beïnvloed door het klei- en vocht-
gehalte in de ondergrond. Klei zorgt voor een 
snellere afzwakking van de golven dan bijvoor-
beeld droog zand. Grondwater is een zeer sterke 
reflector waardoor meestal niet onder het 
grondwaterniveau gemeten kan worden. 
Daarnaast wordt de dieptepenetratie ook 
beïnvloed door het aantal reflectoren (kabels, 
leidingen, puinlagen) in de (bovenste) 
ondergrond. Als bijvoorbeeld dicht aan het 
oppervlak een puinlaag aanwezig is, worden de 
radargolven vaak al sterk afgezwakt. In dat geval 
blijft weinig tot geen signaal meer over voor het 
registreren van (archeologische) structuren op 
grotere diepte.
Tijdens een grondradar-onderzoek wordt het 
terrein normaliter onderzocht in een systema-
tisch meetraster. Voor het in kaart brengen van 
grote onderzoeksgebieden volstaat meestal een 
1 m kruiselings meetraster waarbij minimaal 
iedere 5 cm een meting wordt verricht. Op deze 
wijze kan ca. 1 ha per dag onderzocht worden. Bij 
gedetailleerder onderzoek wordt een dichter 
meetraster gebruikt met als een gevolg een lager 

Afb. B7. Voorbeeld van grondradar metingen op kasteel 

Middelburg te Alkmaar (bron: F. van den Oever, Saricon)
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onderzocht oppervlak per dag. Opgemerkt kan 
worden dat de dataverwerking en interpretatie 
van GPR-metingen over het algemeen tijdro-
vender (en complexer) is dan bij andere geofy-
sische technieken.

Instrumentarium 
Een grondradarsysteem bestaat over het 
algemeen uit een instrument met een antenne 
unit (waarin zowel de transmitter als ontvanger 
zitten), een data logger en een control unit. De 
antenne kan zowel op kar met wielen als op een 
slee worden gemonteerd en voortbewogen. Een 
voordeel van een slee is dat deze vaak beter 
grondcontact heeft op oneven terreinen. 
Grondradar-onderzoek wordt vaak handmatig 
verricht, maar voor grote terreinen kan de 
grondradar ook achter een voertuig, zoals een 
quad, worden geplaatst. Tijdens het onderzoek 
wordt de antenne met ca. 3 tot 20 km per uur 
over het maaiveld voortbewogen. De metingen 
worden vastgelegd in een lokaal meetsysteem of 
met behulp van GPS. Tegenwoordig worden ook 
grondradarsystemen gemaakt die met meerdere 
antennes (en meerdere frequenties) tegelijk 
meten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld in een 
keer zowel ondiepe als diepere resten gedetail-
leerd in kaart worden gebracht.

Combinatie met andere methoden en 
technieken 
Een groot voordeel van grondradar-onderzoek is 
de mogelijkheid om op een verschillende onder-
gronden te meten, ook als deze verhard zijn of 
zich in een gebouw bevinden. Derhalve biedt 
deze techniek soms uitkomst in stedelijke 
omgeving, waar andere technieken vanwege 
oppervlakteverharding of metalen objecten niet 
bruikbaar zijn. Deze techniek kan goed worden 
ingezet om een (eerste) indicatie te krijgen van 
de archeologie in de ondergrond. Vervolgens 
kunnen zones met mogelijke archeologische 
resten gericht worden onderzocht met andere 
geofysische technieken en/of prospectie 
methoden, zoals booronderzoek, proefputten-
onderzoek of proefsleuvenonderzoek. Bij grote 
gebieden wordt aanbevolen eerst een pilot-
meting uit te voeren om de bruikbaarheid te 
onderzoeken. Het is belangrijk dat de resultaten 
van grondradar-onderzoek in het veld worden 
aangevuld en getoetst door middel van 
(prikstok-)boringen of het graven van proef-
putten. Aanvullende boringen zijn van belang 
om de dieptebepaling te kalibreren.

Beperkingen
De twee belangrijkste beperkingen van GPR voor 
onderzoek in Nederland zijn bodemcontact en 

Afb. B8. Voorbeeld van de uitvoering van grondradar-onderzoek (bron: Studio John Meijer). 
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186 Verder lezen: Gaffney & Gater 2003; 
Conyers 2004 / 2012; Schmidt et al. 2016.

de afzwakking van het signaal door vocht en 
klei. Tijdens de metingen moet de antenne van 
de grondradar goed contact houden met de 
bodem. Hierdoor is de techniek niet of minder 
geschikt voor het meten van terreinen met 
obstakels zoals drempels, stobben of struiken. 
Daarnaast kunnen sterke bovengrondse reflec-
toren, zoals grote voertuigen, metalen muren of 
hekken, in het onderzoeksgebied voor storingen 
in de metingen zorgen. Deze zijn echter over het 
algemeen duidelijk herkenbaar in de metingen 

en derhalve te negeren. Een grasveld of een 
bestraat terrein zijn ideale meetlocaties. Door de 
negatieve invloed van klei en vocht is GPR 
minder geschikt voor gebieden met veel klei in 
de ondergrond of een hoge grondwaterstand, 
bijvoorbeeld West-Friesland. Ten slotte is het 
bepalen van de precieze dieptes van weerkaat-
singen complex en afhankelijk van verschillende 
bodemeigenschappen. Derhalve dient de wijze 
van dieptebepaling duidelijk te worden 
aangegeven in de rapportage.186





Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) beschrijft de resultaten van een 
inhoudelijke evaluatie van geofysisch onderzoek in archeologische projecten uitgevoerd  
tussen 2012 en 2020 in Nederland.  Aan de hand van tien casussen worden de resultaten van 
geofysische metingen vergeleken met die van gravend archeologisch onderzoek. De casussen 
kennen een grote variatie wat betreft geofysische technieken, bodemkundige omstandig-
heden en typen vindplaatsen. Het resultaat van de evaluatie is een beter inzicht in de rand-
voorwaarden en bruikbaarheid van geofysische technieken voor archeologische doeleinden.  
Ook blijkt uit de evaluatie het belang van goede communicatie en afstemming tussen  
geofysische specialisten en archeologen. Beide zijn cruciaal voor een optimale bijdrage van 
geofysisch onderzoek aan archeologisch veldonderzoek.       

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en  
liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

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