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1 Inleiding
2

In 2009 zijn de Gemeente Bunschoten (hierna: de

1.2 Toepasbaarheid en toetsing

Gemeente) en het Centrum voor Archeologie van de

Na de vaststelling van CAR-rapport 6 en de bijbehorende

Gemeente Amersfoort (CAR) een samenwerkingsverband

kaartbijlagen versie 2010 is door de Gemeente en het CAR

aangegaan ten aanzien van archeologische beleids- en

direct gebruik gemaakt van de informatie uit die studie.

uitvoeringswerkzaamheden. In 2010 hebben beide partijen

Inmiddels is vijf jaar aan ervaring opgedaan in het werken

samen een archeologische verwachtings- en

met de archeologische verwachtings- en beleidskaarten.

beleidsadvieskaart ontwikkeld voor het grondgebied van de

Hierdoor is inzicht verkregen in de toepasbaarheid en

gemeente. Deze kaarten, en de verantwoording ervan, zijn

kwaliteit van de gegevens, de rapportage, de kaarten en de

1

gepubliceerd in CAR-rapport 6. Deze zijn op 26 mei 2011

voorgestelde beleidsregels. Voortschrijdend inzicht heeft

door de Raad vastgesteld als vigerend beleid.

geleid tot verwerking van nieuwe gegevens. Tevens zijn
enkele correcties doorgevoerd en zijn nieuwe wensen door

Door beide partijen is toen de wens uitgesproken om het

de Gemeente geformuleerd.

archeologiebeleid na vijf jaar aan een actualisatie te
onderwerpen. In december 2014 heeft de Gemeente

Tijdens de uitvoering van deze studie is nauw contact

opdracht gegeven tot het uitvoeren van een actualisatie

gehouden met de afdeling Samenleving van de Gemeente,

van de in 2010 opgestelde archeologische verwachtings-

ter beoordeling van de gebruikte informatie, de aangepaste

en beleidsadvieskaarten. Op verzoek van de Gemeente

methodiek, en de concepten van de tekst en de fysieke

gebeurt dit middels het uitgeven van deze rapportage met

kaartbijlagen.

de bijbehorende kaartbijlagen (kb) I tot en met VI.
Onderliggende studie is een actualisatie van het
1.1 Product

bureauonderzoek ten behoeve van CAR-rapport 6, om te

Dit rapport bevat nieuw verworven informatie, de

komen tot een gemeentedekkende archeologische

(verantwoording van de) doorgevoerde wijzigingen en de

verwachtingskaart (kb V). De hier van afgeleide

2

actualisatie van de betreffende kaartbijlagen. Tevens zijn in

archeologische beleidsadvieskaart (kb VI) toont de regels

deze actualisatie de in CAR-rapport 6 gedane

die gelden bij een vergunningsaanvraag voor bouw- of

aanbevelingen ten aanzien van de lokale archeologische

aanlegactiviteit. De kaarten en bijbehorende informatie en

onderzoeksagenda nader uitgewerkt (hoofdstuk 8).

databases kunnen worden ingepast in het gemeentelijke
GIS-systeem. De kaartschaal (1:10.000) gaat uit van het

De zes kaartbijlagen vormen een actualisatie van de

hoogst haalbare detailleringniveau voor de archeologische

versies uit 2010. Ze beslaan het gehele grondgebied van
de gemeente, inclusief de verschillende kernen en het
Eemmeer en Nijkerkernauw.

2

Zowel CAR-rapport 6 als deze actualisatie zijn niet bedoeld als

een bureauonderzoek om uitspraken te doen over de aard,
omvang, datering en conservering van de aanwezige of verwachte

1

Verhamme, 2010. In dit rapport verder aangehaald

als CAR-rapport 6. De diverse kaartbijlagen als versie 2010.

archeologische resten of bodemverstoringen op perceelsniveau.
Hiertoe is nader, specifiek archeologisch onderzoek nodig.

waarden en verwachtingen. Dit is mede ten behoeve van

(versie 2015) en enkele tabellen met informatie omtrent

een koppeling met de bestemmings-verbeelding. Met deze

archeologische onderzoeken en vindplaatsen opgenomen.

informatie wordt het mogelijk om op een snelle, objectieve
en transparante wijze relevante gegevens te verzamelen

Om de leesbaarheid van dit rapport te verhogen zijn de

met daaraan gekoppeld archeologische adviezen. Dit

volgende afkortingen gebruikt:

kunnen onderzoeksadviezen, vrijstellingen,

AHN: Algemeen Hoogtebestand Nederland
AMK: Archeologische Monumentenkaart Nederland
AMZ: Archeologische Monumentenzorg
ARCHIS: Archeologisch Informatie Systeem
CAR: Centrum voor Archeologie van de gemeente
Amersfoort
kb: kaartbijlage
KNA: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
Mv: maaiveld (– Mv = onder maaiveld)
RCE: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Wamz: Wet op de archeologische monumentenzorg

vergunningtrajecten etc. zijn.
Middels het door de Raad bestuurlijk vaststellen van de
archeologische beleidsadvieskaart versie 2015 komt de
versie 2010 te vervallen. De versie 2015 kan vanaf dat
moment worden verspreid onder de behandelend
ambtenaren, gekoppeld worden aan de gemeentelijke
erfgoedverordening en (op de gemeentelijke website)
gepubliceerd worden.

Aan de kaartbijlagen zijn versienummers toegekend: versie
1.3 Leeswijzer

2010 betreft de versies zoals zijn opgenomen in CAR-

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling geweest in dit rapport

rapport 6, versie 2015 betreft de geactualiseerde versies

de uitgebreide beschrijving van de in 2009-2010

zoals deze in dit actualisatierapport worden gepresenteerd.

uitgevoerde bureaustudie opnieuw te behandelen. Hier
worden slechts de correcties en aanvullingen op die studie

Als leidraad voor de actualisatie van de archeologische

gegeven, in het kader van de actualisatie. In die zin moet

waarde- en verwachtingskaart zijn door het CAR niet alleen

dit rapport beschouwd worden als een kop boven óp CAR-

de specificaties zoals voorgeschreven door de Rijksdienst

rapport 6.

voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Kwaliteitsnorm

3

Nederlandse Archeologie (KNA 3.3) gevolgd, maar ook de
4

De actualisatie bestaat uit een tekstgedeelte met daarin de

Richtlijnen voor Bureauonderzoek van de Gemeente .

verantwoording van de wijzigingen die bij deze actualisatie

Vanzelfsprekend zijn ook de aanvullende wensen van de

zijn doorgevoerd. Waar relevant is dit verduidelijkt aan de

Gemeente, zoals geformuleerd in de opdracht ,

hand van afbeeldingen en / of kaartuitsneden. Na een korte

gehanteerd.

5

omschrijving van de werkwijze en de producten van de
bureaustudie door het CAR, worden de betreffende
correcties en aanvullingen gepresenteerd. Vervolgens is

3

aangegeven hoe deze in de actualisatie van de

4

Versie januari 2011

verwachtingskaart en beleidsadvieskaart zijn verwerkt. In

5

Brief van Dhr. V. de Kieviet, met als kenmerk 22334, d.d. 08-12-

de bijlagen zijn de zes geactualiseerde kaartbijlagen

2014

Opgesteld in het 'Handboek ROB-specificaties' (1998)

3

4

Het rapport en de afzonderlijke kaartbijlagen wordt

behoeve van gebruik en beheer zijn de kaarten in mapinfo

eveneens digitaal aangeleverd in pdf-formaat. Ten

en Autocad formaat nageleverd.

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg
Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Deze omvangrijke
wijziging van de Monumentenwet uit 1988 regelt globaal genomen drie aspecten van de archeologische monumentenzorg: de
financiering, de bestuurlijke besluitvorming en de archeologische uitvoering. De wet heeft vergaande consequenties voor
gemeenten.
Gemeentelijk archeologiebeleid
Met deze herziening van de Monumentenwet wordt het streven naar behoud en beheer van het archeologische erfgoed een
formeel uitgangspunt voor gemeentebeleid: de Gemeente wordt geacht om in alle ruimtelijke besluitvormingsprocessen het
archeologische belang mee te wegen. Om de gemeentelijke rol als beslissend bestuursorgaan adequaat te kunnen vervullen is
een gemeentelijk archeologiebeleid met een eigen (inhoudelijk en bestuurlijk) afwegingskader noodzakelijk.
Archeologische waarde- en verwachtingskaart
De Gemeente neemt deze wettelijke rol serieus en wil haar rol als bevoegd gezag ook goed kunnen vervullen. De
vervaardiging van een archeologische waarde- en verwachtingskaart was een belangrijk instrument en stap in het
beleidsontwikkelingtraject: voor een realistisch en doelgericht archeologisch beleid dient allereerst in beeld te zijn gebracht
welke archeologie zich waar binnen de gemeente bevindt of wordt verwacht. Een vlakdekkende, archeologische waarde- en
verwachtingskaart geeft inzicht in het voorkomen van bekende en te verwachten archeologische waarden. Deze inzichten zijn
noodzakelijk om tot een prioriteitstelling met betrekking tot archeologisch meer en minder waardevolle gebieden te komen. Het
dient als basis voor de verdere vormgeving van het gemeentelijke archeologiebeleid.
Archeologische beleidsadvieskaart
Met de gespecificeerde archeologische verwachtingen vlakdekkend in kaart gebracht, kon de volgende stap in het
beleidsontwikkelingtraject genomen worden: de opstelling van een Archeologische Beleidsadvieskaart .
Hierop staat per verschillende (verwachtings)waardezone aangegeven welke eisen de Gemeente in het kader van de
Archeologische Monumentenzorg stelt.

2 Methode en werkwijze
De werkzaamheden zoals deze in 2010 door het CAR zijn

inzicht), correcties op bestaande data, herstel van

uitgevoerd bij de vervaardiging van de archeologische

onvolkomenheden, en aanvullende wensen van de

waarde- en verwachtingskaart bestonden uit het:

Gemeente. De verantwoording voor de actualisatie wordt in

•

verzamelen van de beschikbare archeologische

deze rapportage gegeven.

6

gegevens en het vervaardigen van de archeologische
vindplaatsenkaart met catalogus;
•

verzamelen van de beschikbare landschappelijke
gegevens en het vervaardigen van de

•

De inhoudelijke actualisatie van 2015 betreft in totaal 22
punten (zie bijlage 1). Deze punten vallen in 3 groepen
uiteen en worden in de volgende hoofdstukken behandeld:

landschappelijke eenhedenkaart;

•

Hoofdstuk 3: Archeologische informatie

verzamelen van de relevante historische gegevens en

•

Hoofdstuk 4: Landschappelijke context

het vervaardigen van de historisch-geografische kaart.

•

Hoofdstuk 5: Cultuurhistorische gegevens

Bovenstaande informatie werd vervolgens gebundeld,
7

geïnterpreteerd en methodisch vertaald naar:
•

de samengestelde archeologische verwachtingskaart;

•

de archeologische beleidsadvieskaart.

Daarnaast zijn enkele cosmetische aanpassingen gedaan
aan de gebruikte kleuren in de kleurvlakken op de
kaartbijlagen I tot en met VI, ten behoeve van een betere
leesbaarheid. Enkele storende schrijf- en tekenfouten zijn
gecorrigeerd.

2.1 Actualisatie methode
De in 2010 ontwikkelde methodiek is doeltreffend gebleken
en is bij deze actualisatie niet gewijzigd, maar wel
aangevuld. De gemeentelijke onderverdeling in zones met
archeologische (verwachtings)waarden is uitgebreid met
twee nieuwe categorieën: waterbodems met hoge waarde,
en zones zonder archeologische verwachtingswaarde. Zie
voor een uitgebreide verantwoording hiervan hoofdstuk 6.

2.3 Actualisatie kaartbijlagen
De informatie uit hoofdstuk 3 tot en met 5 leidt tot de
vervaardiging van de bijbehorende kaartbijlagen versie
2015:
I: de archeologische inventarisatiekaart, een kaart met
bekende vindplaatsen en uitgevoerde onderzoeken (kb I);
II: de landschappelijke eenhedenkaart (kb II);
III: de hoogtekaart (kb III);

2.2 Actualisatie gegevens

IV: de cultuurhistorische waardenkaart (kb IV).

De actualisatie bestaat uit nieuwe data (voortschrijdend
Deze kaarten leiden op hun beurt tot de volgende
6

Over de periode 23-04-2010 ( de peildatum uit CAR-rapport 6)

kaartbijlagen versie 2015:

tot en met 10-04-2015 (peildatum van deze actualisatie).

V: de samengestelde archeologische

De methode van het bepalen van een archeologische

verwachtingskaart (kb V);

(verwachtings)waarde en de vertaling hiervan naar het

VI de archeologische beleidskaart (kb VI), een

gemeentelijk beleid wordt in dit rapport kort besproken in

archeologische beleidsadvieskaart met voorschriften ten

hoofdstuk 6. Een meer uitgebreide behandeling is te vinden in

behoeve van de Archeologische Monumentenzorg.

CAR-rapport 6, hoofdstuk 5.

5

6

2.4 Kwaliteitscontrole
De inhoudelijke beoordeling van de studie en de
rapportage lag bij de Gemeente. Door het nauwgezette
contact tussen de ambtenaren uit Bunschoten en het CAR
tijdens de loop van de actualisatie, heeft de Gemeente zich
ervan verzekerd dat de studie volgens de gestelde
kwaliteitseisen is uitgevoerd. Daarbij is de aandacht zowel
uitgegaan naar de onderzoekmethode zelf, de gebruikte
data, als naar de kaarten en de verslaglegging.

3 Archeologische informatie

De inventarisatie van de bekende archeologische

weergegeven met een bepaalde archeologische status

gegevens is een eerste stap, om iets te kunnen zeggen

(bijvoorbeeld wettelijk beschermde archeologische

over de verwachte archeologische gegevens in een gebied.

monumenten), zoals deze voorkomen op de

Daartoe zijn voor de bureaustudie in 2010 de bekende

Archeologische Monumentenkaart (AMK).

archeologische gegevens over de gemeente
geïnventariseerd, gecontroleerd en geïnterpreteerd. Dit

Tussen de beide peildata zijn binnen de gemeentegrens

betroffen onderzoeksgegevens tot aan de peildatum van

van Bunschoten 35 nieuwe onderzoeken in ARCHIS

23-04-2010. Op basis van bovengenoemde gegevens is

geregistreerd. Deze complete lijst staat in bijlage 2. In tabel

een archeologische inventarisatiekaart (kb I versie 2010)

1 staan de onderzoeken naar type uitgesplitst.

gemaakt.
9

Type onderzoek

Totaal

3.1 Actualisatie archeologische onderzoeken

Proefsleuf

13

Voor de actualisatie zijn de onderzoeksgegevens

Observatie

5

(archeologische onderzoeken, waarnemingen en

Booronderzoek

4

Begeleiding

4

Geofysisch onderzoek

4

Opgraving

2

Veldkartering

1

Bureauonderzoek

1

plaatselijke Historische Vereniging Bunscote en andere

Duikinspectie

1

relevante cultuurhistorische instellingen. Het CAR en de

Totaal

35

locale afdeling van de AWN hebben zich voorafgaand aan

Tabel 1: AMZ-onderzoeken in de gemeente Bunschoten
sinds 23-04-2010, uitgesplitst naar het type onderzoek.

vondstmeldingen) tot en met de nieuwe peildatum van 1004-2015 verzameld. De archeologische gegevens zijn
afkomstig uit het landelijk Archeologisch Informatie
8

Systeem (ARCHIS) . Daarbij zijn relevante gegevens
gebruikt van de Gemeente, de locale amateurarcheologen
aangesloten bij de AWN (afdeling Vallei en Eemland), de

de bureaustudie ingespannen alle bekende maar nietgeregistreerde onderzoeken en vindplaatsen aan ARCHIS
toe te voegen.
Op basis van al deze gegevens is een archeologische
inventarisatiekaart (kb I) versie 2015 gemaakt. Deze kaart

9

Langs en op de Oostdijk vonden in de zomer van 2015 diverse

geeft inzicht in de aanwezigheid van bekende

(water)bodemwerkzaamheden plaats in het kader van de

archeologische vindplaatsen en terreinen waar in het

dijkverbetering. Op het moment van de peildatum van 10-04-2015

verleden reeds archeologisch (veld-)onderzoek is

was er een opwaterkartering uitgevoerd en zijn diverse

uitgevoerd. Op de kaart zijn tevens de terreinen

deellocaties aangewezen voor nader onderzoek. Deze
onderzoeken waren nog niet afgerond op de peildatum en de
resultaten konden dus nog niet in deze rapportage worden

8

Van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort

meegenomen.

7

8

3.2 Actualisatie archeologische vindplaatsen

dat archeologische resten aanwezig waren of mochten

Dankzij de uitgevoerde onderzoeken zijn er binnen de

worden verwacht in het betreffende plangebied. Dit leidde

gemeentegrens van Bunschoten 52 nieuwe archeologische

in deze specifieke gevallen echter niet tot een

vindplaatsen gelokaliseerd. Deze zijn in ARCHIS

opwaardering van de geldende (verwachtings)waarde,

geregistreerd. Een overzicht van deze vindplaatsen staat

maar tot het behoud van de bestaande (verwachtings)-

vermeld in bijlage 3; ze zijn doorlopend genummerd van 40

waarde. Deze plangebieden staan vermeld in tabel 2.

10

tot en met 93.

Aan de Dorpsstraat zijn de afgelopen vijf jaar diverse
3.3 Actualisatie archeologische informatiekaart

onderzoeken uitgevoerd. Hierbij is in alle gevallen de hoge

(kb I, versie 2015)

archeologische waarde van de middeleeuwse kern van

Op basis van de geactualiseerde dataset is een

Bunschoten aangetoond. Onderzoeken die hier zijn

geactualiseerde versie van de archeologische

uitgevoerd hadden echter zonder uitzondering als resultaat

inventarisatiekaart van de gemeente gemaakt. Als

dat de betreffende bouwaanvraag gehonoreerd werd. Deze

onderlegger voor de archeologische informatiekaart is de

zone met hoge waarde blijft wel gehandhaafd op de

grootschalige basiskaart van Nederland (2014) gebruikt.

samengestelde archeologische verwachtingskaart, omdat

De legenda is conform de actualisatie aangepast.

de archeologische waarden in de betreffende gevallen

3.4 Gevolgen voor de archeologische (verwachtings-)
waarde

(onder meer door bouwen op palen) slechts minimaal en
acceptabel verstoord werden.

Op basis van de onderzoekresultaten kunnen er drie

3.4.2 Opwaardering archeologische (verwachtings-)waarde

groepen gemaakt worden:

In zes gevallen maakten de resultaten van het betreffende

•

•

onderzoeken die hebben geleid tot behoud van de

archeologisch onderzoek het noodzakelijk om de geldende

geldende archeologische (verwachtings-)waarde;

archeologische (verwachtings-)waarde naar boven bij te

onderzoeken die hebben geleid tot opwaardering van

stellen. De zes wijzigingen worden hieronder gemotiveerd.

de geldende archeologische (verwachtings-)waarde;
•

onderzoeken die hebben geleid tot afwaardering van
11

de geldende archeologische (verwachtings)waarde.

Wijziging 1
12
In het plangebied Eemdijk Oost heeft in 2013 en 2014
een uitgebreid verkennend en karterend booronderzoek

3.4.1 Behoud van archeologische (verwachtings-)waarde

plaatsgevonden in het kader van een bestemmingsplan-

In dertien gevallen toonden de onderzoeksresultaten aan

wijziging. Uit de resultaten blijkt dat het laat-pleistocene
landschap ter plekke zo goed als intact is. Het dekzand is

10

Twee vindplaatsen zijn dubbel opgenomen. Ze betreffen

overal afgedekt met veen en er is geen sprake van erosie.

dezelfde vondsten (scheepswrak), maar zijn gedaan tijdens twee

Op de hogere delen van het dekzandlandschap (noorddeel

verschillende onderzoeken.

van het plangebied) was in vrijwel alle boringen sprake van

11

De hier betreffende onderzoeken hebben in alle gevallen geleid

tot het archeologievrij opleveren van het betreffende plangebied.

12

De Boer e.a. 2014

een duidelijk ontwikkelde (humus-)podzol, hetgeen wijst op

vaargeul. De bekende vindplaatsen zijn als puntlocaties

een intact laat-pleistoceen / vroeg-holoceen landschap.

met hoge archeologische waarde opgenomen. Deze

Verder heeft het karterend onderzoek in een groot aantal

hebben naast een archeologische, ook een hoge

boringen archeologische indicatoren opgeleverd

cultuurhistorische waarde.

(waarneming 439907: houtskool, vuursteen, verbrande
hars en visresten). De archeologisch interessante

Op de archeologische beleidsadvieskaart (kb VI) krijgen

bodemlagen bevinden zich op een diepte van meer dan

het Nijkerkernauw en het Eemmeer volgens de

200cm –Mv.

gehanteerde methode een oppervlakte-ondergrens van
2

100m en een diepte-ondergrens van 0cm. De bekende
Op de samengestelde archeologische

vindplaatsen (puntlocaties, met een diameter van 25m.)

verwachtingskaart (kb V) krijgt het noorddeel van het

krijgen een oppervlakte-ondergrens van 0m en een diepte-

plangebied Eemdijk Oost een hoge archeologische waarde

ondergrens van 0cm. toebedeeld.

2

toebedeeld.
Op de archeologische beleidsadvieskaart (kb VI) krijgt

Wijziging 4
Tijdens de planvorming voor de aanleg van de

het noorddeel van het plangebied Eemdijk Oost

Zuiderzeehaven (plangebieden Kuststrook Oost en

volgens de gehanteerde methode een oppervlakte-

Oostmaat) is booronderzoek uitgevoerd in het plangebied

ondergrens van 50m en een diepte-ondergrens van

Oostmaat. Op basis van dit onderzoek werd de Oostmaat

200cm. Deze grenzen zijn ook reeds opgenomen in het

vrijgegeven voor de geplande ontwikkeling. In

(ontwerp)bestemmingsplan Eemdijk Oost.

samenwerking met de Gemeente heeft het CAR

2

vervolgens een kartering in het plangebied Kuststrook
Wijziging 2 en 3
Middels diverse geofysische onderzoeken in het
Nijkerkernauw

13

14

en het Eemmeer

Oost

15

uitgevoerd. Tijdens deze kartering zijn enkele

(botter)wrakken gelokaliseerd, ingemeten en gemarkeerd.

zijn op / in de

waterbodem vele resten van botters en andere vaartuigen,

Op de samengestelde archeologische

en van een in WOII neergestort vliegtuig gelokaliseerd.

verwachtingskaart (kb V) krijgt de zone Kuststrook Oost
een hoge archeologische verwachting voor waterbodems

Op de samengestelde archeologische

toebedeeld. De bekende vindplaatsen zijn als puntlocaties

verwachtingskaart (kb V) hebben het gehele

met hoge archeologische waarde opgenomen. Deze

Nijkerkernauw en het Eemmeer, met uitzondering van de

hebben naast een archeologische, ook een hoge

vaargeul, een hoge archeologische verwachting voor

cultuurhistorische waarde

waterbodems toebedeeld gekregen. Hiermee is de zone
die in 2010 was aangewezen vergroot tot vlak buiten de

Op de archeologische beleidsadvieskaart (kb VI) krijgt
de zone Kuststrook Oost volgens de gehanteerde methode

13

Van den Brenk en Muis 2013

14

Van den Brenk en Muis 2015

15

Verhamme 2011A

9

10

2

een oppervlakte-ondergrens van 100m en een diepte-

verklaard worden. Hiermee vervalt de archeologische

ondergrens van 0cm. De bekende vindplaatsen

verwachtingswaarde op de samengestelde archeologische

(puntlocaties, met een diameter van 25m.) krijgen een

verwachtingskaart.

2

oppervlakte-ondergrens van 0m en een diepte-ondergrens
Ten behoeve van deze actualisatie zijn niet alleen de

van 0cm. toebedeeld.

veldonderzoeken sinds 23-04-2010, maar ook de
Wijziging 5 en 6
De Oude Haven en Nieuwe Haven hadden op de

veldonderzoeken van voor deze peildatum bekeken. Er is

samengestelde archeologische verwachtingskaart versie

archeologische verwachtingswaarde. Indien een

2010 geen verwachting gekregen. Op basis van de

plangebied archeologievrij is verklaard middels een

recentelijk uitgevoerde geofysische onderzoeken in de

selectiebesluit, verdwijnt de (verwachtings)waarde van de

waterbodems van Bunschoten-Spakenburg mag worden

archeologische beleidsadvieskaart. Als gevolg hiervan

verwacht dat de kans op het aantreffen van archeologische

hoeft er voor het betreffende onderzoeksgebied ook geen

resten in beide havens groot is.

dubbelbestemming Waarde – Archeologie in het

beoordeeld in hoeverre ze gevolgen hadden voor de

betreffende bestemmingsplan opgenomen te worden. Het

Op de samengestelde archeologische
verwachtingskaart (kb V) krijgen de Oude Haven en
Nieuwe Haven een hoge archeologische verwachting voor
16

waterbodems toebedeeld.

betreft de volgende twaalf wijzigingen:
Wijziging 7 tot en met 18
De twaalf onderzoeken hebben in negen gevallen geleid tot
het geheel archeologievrij opleveren, en in drie gevallen tot

Op de archeologische beleidsadvieskaart (kb VI) krijgen

het deels archeologievrij opleveren van het plangebied. Het

de Oude Haven en Nieuwe Haven volgens de gehanteerde

betreft hier vier onderzoeken (Oostsingel,

2

methode een oppervlakte-ondergrens van 100m en een

Rengerswetering, Haarbrug Zuid, Haarbrug Noord fase 1)

diepte-ondergrens van 0cm. toebedeeld.

die stammen van vóór de peildatum 23-04-2010.

17

De

overige onderzoeken stammen van na deze peildatum.
3.4.3 Archeologievrij plangebied
Op basis van archeologisch veldonderzoek kan blijken dat

Op de samengestelde archeologische

de archeologische verwachtingswaarde van een

verwachtingskaart (kb V) krijgen deze gebieden geen

onderzoeksgebied zeer laag is. Dit kan inhouden dat er

archeologische verwachting meer toebedeeld.

geen archeologische sporen en vondsten meer verwacht
worden. In dat geval kan door de Gemeente, middels een

Op de archeologische beleidsadvieskaart (kb VI) geldt

selectiebesluit, het betreffende plangebied archeologievrij

voor deze gebieden volgens de gehanteerde methode
geen archeologische onderzoeksplicht meer.

16

De waterbodems in dit gebied zijn opgewaardeerd op verzoek

van de Gemeente, op vermoeden van de aanwezigheid van

17

scheepsresten.

deze actualisatie meegenomen.

Deze onderzoeken zijn op verzoek van de Gemeente tijdens

Toponiem
Burgwal 2
Bruggematen
De Kooij
Dorpsstraat 27
Dorpsstraat 56
Dorpsstraat 114-122
Dorpsstraat 115
Dorpsstraat 136
Dorpsstraat Formido
Eemdijk naast 101
Hongdehemel
Kolkplein
Rotonde Haarbrug Zuid

Waarde / Verwachting
Hoge waarde
Middelhoge verwachting
(Middel)hoge verwachting
Hoge waarde
Hoge waarde
Hoge waarde
Hoge waarde
Hoge waarde
Hoge waarde
Hoge verwachting
Hoge waarde
Middelhoge verwachting
Middelhoge verwachting

Bronvermelding
Wijker 2015A
Vestigia i.v.
Wijker 2012
Jordanov 2011
Griffioen 2014
Hulst 2013
Wijker 2015B
Stolk 2015A
Hoven e.a. 2014
Verhamme 2012
Verhamme 2011B
Van Dijk i.v.
Stolk 2015B

Tabel 2: Onderzoeken die leidden tot het behoud van de archeologische (verwachting)waarde van het plangebied.

Wijzigin
g
1

Toponiem

Oude waarde /
Nieuwe waarde /
Nieuw beleidsadvies
Verwachting
verwachting
2
Eemdijk Oost
Lage en middelhoge
Hoge waarde
50m en 200cm –Mv
(noorddeel)
verwachting
2
2
Nijkerkernauw
Hoge verwachting &
Hoge verwachting waterbodems 100m en 0cm –Mv
Geen verwachting
&
2
(water)
Puntlocaties met hoge waarde
0m en 0cm –Mv
2
3
Eemmeer
Hoge verwachting &
Hoge verwachting waterbodems 100m en 0cm –Mv
Geen verwachting
&
2
(water)
Puntlocaties met hoge waarde
0m en 0cm –Mv
2
4
Kuststrook
Hoge verwachting &
Hoge verwachting waterbodems 100m en 0cm –Mv
Oost
Geen verwachting
&
2
(water)
Puntlocaties met hoge waarde
0m en 0cm –Mv
2
5
Oude Haven
Geen verwachting
Hoge verwachting waterbodems 100m en 0cm –Mv
(water)
2
6
Nieuwe Haven
Geen verwachting
Hoge verwachting waterbodems 100m en 0cm –Mv
(water)
Tabel 3: Onderzoeken die hebben geleid tot een opwaardering van de archeologische (verwachtings)waarde.

Bronvermelding
De Boer e.a.
2014
Van den
Brenk en
Muis 2013
Van den
Brenk en
Muis 2015
Verhamme
A
2011

n.v.t.18
n.v.t.19

18

De waterbodems in dit gebied zijn opgewaardeerd op verzoek van de Gemeente, op vermoeden van de aanwezigheid van scheepsresten.

19

De waterbodems in dit gebied zijn opgewaardeerd op verzoek van de Gemeente, op vermoeden van de aanwezigheid van scheepsresten.

11

12

Wijziging

Toponiem

7

Oostsingel

Oude waarde /
Verwachting
Middelhoge verwachting

8

Rengerswetering

Lage en (middel)hoge
verwachting

9

Haarbrug Zuid

Middelhoge verwachting

10

Middelhoge verwachting

12

Haarbrug Noord
fase I
Haarbrug Noord
fase II
Groeneweg

Middelhoge verwachting

13

Veenestraat 39

Hoge verwachting

14

Laakzone

Middelhoge verwachting

15

Laakzone fase B

Middelhoge verwachting

16

Oostmaat

Geen verwachting (water)

11

20

Middelhoge verwachting

Nieuwe waarde /
Verwachting
Geen archeologische
verwachting
Geen archeologische
verwachting

Nieuw
beleidsadvies
Plangebied deels
archeologievrij
Plangebied is
archeologievrij

Geen archeologische
verwachting
Geen archeologische
verwachting
Geen archeologische
verwachting
Geen archeologische
verwachting
Geen archeologische
verwachting
Geen archeologische
verwachting
Geen archeologische
verwachting
Geen archeologische
verwachting

Plangebied is
archeologievrij
Plangebied is
archeologievrij
Plangebied is
archeologievrij
Plangebied is
archeologievrij
Plangebied is
archeologievrij
Plangebied is
archeologievrij
Plangebied is
archeologievrij
Plangebied deels
archeologievrij

Oude Schans
Hoge waarde
Geen archeologische
Plangebied is
1-2
verwachting
archeologievrij
18
Eemdijk Oost
Middelhoge verwachting &
Geen archeologische
Plangebied deels
(zuiddeel)
Lage verwachting
verwachting
archeologievrij
Tabel 4: Onderzoeken die leidden tot het volledig of deels archeologievrij opleveren van een onderzoeksgebied.
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20

Bronvermelding
Oudhof 2003

Diepeveen
2006; Louwe
2009
Tolboom
2011
Wijker 2011
De Rooze
2011
Stolk 2014
Griffioen
2014
Verhamme
2015
Verhamme
2015
Schiltmans
2007 / De
Kruif 2009
SOB
Research i.v.
De Boer
2014

Ter hoogte van het plangebied Haarbrug Zuid is een archeologische monumententerrein aanwezig (AMK 12.266: historische boerderijplaats).

Tijdens het inventariserend veldonderzoek op Haarbrug Zuid is dit AMK-terrein onderzocht en archeologievrij opgeleverd. Het onderhouden van
de monumentenlijst is toebedeeld aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In dit register zal het betreffende AMK-terrein mogelijk
gehandhaafd blijven. Het terrein wordt daarom wel als zodanig aangeduid op de archeologische inventarisatiekaart (kb I), maar niet op de
overige kaartbijlagen.

4 Landschappelijke context

Voor de Prehistorie, Romeinse Tijd en de Vroege

De begrenzing van de vaargeulen in het Eemmeer en

Middeleeuwen is het voorkomen van bepaalde

Nijkerkernauw zijn middels verschillende kleurtinten

archeologische vindplaatsen gerelateerd aan specifieke

zichtbaar gemaakt.

landschappelijke eenheden of elementen. De belangrijkste
informatiebronnen voor de landschapsanalyse vormen de

Er zijn enkele fouten in de legenda op de kaart versie 2010

relevante bodem-, geo(morfo)logische en topografische

gecorrigeerd. De gebruikte kleurindeling is aangepast ten

kaarten en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Op

behoeve van een betere printversie.

basis van de geïnventariseerde gegevens is in 2010 een
landschappelijke eenhedenkaart (kb II versie 2010)
vervaardigd, waarop de verschillende landschappelijke
eenheden staan aangegeven. Daarnaast is op basis van
de toen beschikbare gegevens van het Actueel
Hoogtebestand Nederland een hoogtekaart (kb III versie
2010) gemaakt.

4.3 Actualisatie hoogtekaart (kb III versie 2015)
Een van de belangrijkste informatiebronnen voor de
analyse van het huidige landschapsoppervlak is het
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In maart 2014 is
de metadata van de AHN vrijgegeven. Het CAR heeft
hierop dhr. M. van Willigen gevraagd voor de gehele regio
(Amersfoort, Bunschoten, Leusden en Soest) deze data om

4.1 Actualisatie landschappelijke gegevens

te zetten naar hillshades. Aan de hand van berekende

Er zijn drie wijzigingen in de landschappelijke gegevens:

valschaduwen kunnen zo vrij minieme hoogteverschillen in
A

het landschap worden getoond. In kaartbijlage III is de
•

•

De nieuwe grootschalige basiskaart (gbkn 2014) van

AHN, gemeentedekkend in kleur afgebeeld. Voor

de gemeente is gebruikt als onderligger voor de

detailopnames zijn de nieuwe deelkaarten gebruikt. Als

kaartbijlagen versie 2015.

onderlegger is de grootschalige basiskaart van de

Op basis van de waterkaarten zijn de exacte
contouren van de vaargeul in het Eemmeer en het
Nijkerkernauw aangeduid.

•

Het vrijgeven van de data van het Actueel
Hoogtebestand Nederland heeft geleid tot een meer
nauwkeurige hoogtekaart.

4.2 Actualisatie landschappelijke eenhedenkaart (kb II

gemeente in de situatie van 2014 gebruikt.
4.4 Gevolgen voor (verwachtings-)waarde
De gegevens die tijdens de actualisatie zijn verzameld zijn
geanalyseerd en één voor één beoordeeld op
archeologische potentie. De geactualiseerde gegevens
vallen in twee groepen uiteen:
•

archeologische (verwachtings-)waarde (zie tabel 5);

versie 2015)
Als onderlegger voor de nieuwe landschappelijke
eenhedenkaart is de actuele versie van de grootschalige
basiskaart van Nederland (2014) gebruikt. Op de kaart zijn
de diverse aanwezige bodemtypes in de gemeente middels
kleurvlakken onderscheiden.

onderzoeken die hebben geleid tot behoud van de

•

onderzoeken die hebben geleid tot opwaardering van
de archeologische (verwachtings-)waarde (zie tabel 6).

4.4.1 Behoud van archeologische (verwachtings-)waarde
De vaargeulen in het Nijkerkernauw en Eemmeer zijn
dermate diep en herhaaldelijk uitgebaggerd, dat hier geen

13

14

archeologische resten meer op en in de waterbodem
verwacht worden. Deze vaargeulen, inclusief een extra
randzone van circa vijf meter, hebben daarom geen
archeologische (verwachtings)waarde op de
samengestelde verwachtingskaart.
Aan de hand van deze hillshades is het grondgebied van
Bunschoten21 opnieuw bekeken. Hierbij zijn zowel bekende
elementen gecontroleerd, alsook nieuwe

Afbeelding 1: Het oude tracé van de Lodijk op de
hoogtekaart.

aandachtsgebieden gelokaliseerd. Met name oude dijk- en
wegtracés komen middels deze techniek duidelijk naar
voren. De dijklichamen zijn inmiddels (grotendeels)
vergraven en geëgaliseerd, maar komen door de minieme
hoogteverschillen ten opzichte van het omliggende
landschap nog wel naar voren op de hoogtekaart.
Van de oorspronkelijke dijklichamen is in de bodem
hoogstwaarschijnlijk weinig meer zichtbaar. Deze
gegevens zijn daarom niet van invloed op de
samengestelde archeologische verwachtingskaart. De
betreffende gebieden behouden hun geldende verwachting
(zie afbeelding 1 en 2, en tabel 5).
4.4.2 Opwaardering archeologische (verwachtings-)waarde
Tijdens archeologisch onderzoek in Bunschoten is
gebleken dat wegen in het verleden veelal werden
vernieuwd door een nieuw wegdek bovenop het oude te
leggen.22 Van de oude wegtracés mag worden verwacht
dat deze nog (deels) in de bodem aanwezig zijn.

21

Dit geldt alleen voor de landbodems. Waterbodems zijn met

deze methode niet te onderzoeken.
22

Dit bleek onder meer tijdens de archeologische begeleiding van

het vernieuwen van de Amersfoortseweg N199 in 2013. Stolk
2015B.

Afbeelding 2: Oude tracés van de Eemdijk bij de kern
Eemdijk (boven) en de Eemmonding (onder) op de
hoogtekaart.

Op de samengestelde archeologische
verwachtingskaart (kb V) krijgt het herkenbare tracé van
de Bisschopsweg een hoge archeologische verwachting
toebedeeld.
Op de archeologische beleidsadvieskaart (kb VI) krijgt
het herkenbare tracé van de Bisschopsweg volgens de
gehanteerde methode een oppervlakte-ondergrens van
2

100m en een diepte-ondergrens van 30cm. toebedeeld.
Afbeelding 3: Het oude tracé van de Bisschopsweg op de
hoogtekaart.
In één geval maakte de resultaten van het hillshade
onderzoek het op dit punt noodzakelijk om de geldende
archeologische verwachting naar boven bij te stellen (zie
afbeelding 3, en tabel 6).
Wijziging 19
Het hillshades onderzoek heeft in één geval aangetoond
dat de archeologische verwachting van een locatie moet
worden opgewaardeerd. Het oude tracé van de
Bisschopsweg blijkt nog duidelijk in het landschap en dus
ook in de bodem aanwezig.
Toponiem
Waarde / Verwachting
Bronvermelding
Lodijk
Middelhoge verwachting & Lage verwachting
Van Willigen 2015
Eemdijk
Middelhoge verwachting & Lage verwachting
Van Willigen 2015
Vaargeulen
Water - Geen archeologische verwachting
Waterkaarten
Tabel 5: Onderzoeken die niet hebben geleid tot het aanpassen van de geldende archeologische verwachting.
Wijziging

Toponiem

Oude waarde /
Nieuwe waarde /
Nieuw
Verwachting
Verwachting
beleidsadvies
2
19
Bisschopsweg Lage verwachting
Hoge verwachting
100m en 30 –Mv
Tabel 6: Onderzoek dat heeft geleid tot het aanpassen van de geldende archeologische verwachting.

Bronvermelding

Van Willigen 2015

15

5 Historisch-geografische gegevens
16

De tijdens de in 2010 uitgevoerde bureaustudie

5.2.1 Behoud van archeologische (verwachtings-)waarde

verzamelde historisch-geografische gegevens zijn na

Ter hoogte van het huidige bedrijventerrein Haarbrug

analyse en selectie op de cultuurhistorische waardenkaart

Noord heeft in de Nijkerkerweg een tankversperring

(kb IV versie 2010) weergegeven. Hierbij is niet gekozen

gelegen, zo is bekend uit kaartmateriaal uit het begin van

voor het geven van een compleet beeld van de

de Tweede Wereldoorlog. Tijdens werkzaamheden aan de

beschikbare historische informatie op perceelniveau, maar

weg is door dhr. A. ter Beek opgetekend dat er een massief

om de historisch-geografische elementen te tonen die op

betonnen blok van ca. 7x3x1,2m. (LxBxH) zichtbaar was.

gemeentelijke schaal de archeologische verwachting

De elf uitsparingen voor de ijzeren staven waren nog

(mede) bepalen. De kaart levert daarmee een beeld van

zichtbaar. Voor zover bekend is het toenmalige wegdek (en

alle elementen die de basis vormen voor de archeologische

fietspad) over het betonblok aangelegd. De exacte locatie

verwachting voor de periode Late Middeleeuwen en

is niet bekend. Zie afbeelding 4 voor de ingetekende

Nieuwe Tijd.

versperring op de kadastrale kaart van 1942.

23

5.1 Actualisatie gegevens
Ten behoeve van de actualisatie zijn de gebruikte
historisch-geografische gegevens nagelopen en nieuwe
gegevens verzameld en geanalyseerd. Het betrof de
resultaten van de diverse archeologische en
cultuurhistorische onderzoeken die sinds de peildatum van
23-04-2010 in de gemeente zijn uitgevoerd.
5.2 Gevolgen voor (verwachtings-)waarde en -beleid
Op basis van de onderzoekresultaten kunnen er drie
groepen gemaakt worden:
•

onderzoeken die hebben geleid tot behoud van de
geldende archeologische (verwachtings-)waarde (zie
tabel 7);

•

onderzoeken die hebben geleid tot opwaardering van
de geldende archeologische (verwachtings-)waarde
(zie tabel 8);

•

onderzoeken die hebben geleid tot afwaardering van
de geldende archeologische (verwachtings-)waarde
(zie tabel 9).

Afbeelding 4: locatie van de tankversperring in de

23

Afbeelding gekregen van Dhr. B. Rietberg

17

Nijkerkerweg uit het kadaster van 1942.
Op de samengestelde archeologische verwachtingskaart
versie 2015 is de vermoedelijke locatie van de
tankversperring aangegeven. Op de archeologische
beleidsadvieskaart behoudt het gebied zijn geldende
verwachting en beleidsregime, omdat niet exact bekend is
waar de versperring ligt en wat er nog van in de bodem
aanwezig is.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de Grebbelinie zowel in
de meidagen van 1940 als in 1945 toneel geweest van
gevechtshandelingen. Een groot deel van het gemeentelijk
grondgebied is onder water gezet. Van deze inundatie
dateert een luchtfoto van 26 februari 1945 (afbeelding 5).
Op deze foto is te zien dat het oostelijk buitengebied onder
water staat, tot aan een noord-zuid gelegen lijn ter hoogte
van de oostelijke singel. Het is niet bekend of deze situatie
was gecreëerd middels de aanleg van dijkjes of dat het
door natuurlijke of bestaande antropogene
hoogteverschillen kwam. De Gemeente heeft verzocht
deze herkende lijn op te nemen op de Cultuurhistorische
kaart (kb IV), en enkele vragen in de lokale

Afbeelding 5: luchtfoto van 26 februari 1945 van de
inundatie van de polder ten oosten van de Oostsingel.

onderzoeksagenda te wijden aan dit fenomeen.
Toponiem

Op basis van historisch kaartmateriaal24 mag worden
aangenomen dat er nog resten van sluisjes in de Eemdijk
aanwezig zijn. Exacte locaties zijn op dit moment echter
niet bekend, evenals de mate van intactheid van de
historische resten. Op de samengestelde archeologische
verwachtingskaart zijn de vermoedelijke locaties van de
sluizen aangegeven (zie afbeelding 6). Op de
archeologische beleidsadvieskaart behouden de locaties
hun geldende verwachtingen en beleidsregimes.
24

Waterschapskroniek Vallei & Eem 2. P.32, afbeelding 9

Waarde /
Bronvermelding
Verwachting
Nijkerkerweg
Middelhoge
Zie afbeelding 4
tankversperring
verwachting
Oostsingel
Middelhoge en
Zie afbeelding 5
inundatielijn
lage verwachting
Eemdijk sluisjes
Middelhoge
Zie afbeelding 6
verwachting
Tabel 7: Onderzoeken die niet hebben geleid tot het
aanpassen van de geldende archeologische verwachting.
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Afbeelding 6: locatie van de oude sluisjes/duikers in de
Eemdijk.
5.2.2 Opwaardering archeologische (verwachtings-)waarde
In twee gevallen maakten de resultaten van
cultuurhistorisch onderzoek het noodzakelijk om de
geldende (verwachtings-)waarde naar boven bij te stellen.
Die betreffende onderzoeken staan in tabel 8.
Een deel van het historische wegtracé van de Smeerweg
blijkt nog in de bodem aanwezig te zijn. Dit is met name

Afbeelding 7: het tracé van de oude Smeerweg is nog
zichtbaar in het huidige weiland. Ook op de hoogtekaart is
de weg nog duidelijk zichtbaar in het weiland ten oosten en
westen van de Randweg.

zichtbaar in het stuk weiland in het oostelijk verlengde van

heeft aangetoond dat wegen in de natte veengronden

de Kolkweg. Het is niet ondenkbaar dat deze historische

mogelijk vele eeuwen achtereen werden opgehoogd met

oost-west verbinding ook nog aanwezig is onder de huidige

klei, veenbrokken en hout (zie afbeelding 8).

Smeerweg, Groeneweg en Bonte Poort. Recentelijk
B

onderzoek aan de Amersfoortseweg N199 (Stolk 2015 )

Aan de Oostdijk, op de grens met Nijkerk, is op basis van
historisch kaartmateriaal de locatie van de oude Laakduiker

gelokaliseerd (zie afbeelding 925). Volgens een mondelinge
mededeling van dhr. A. ter Beek is deze duiker nog in de
huidige dijk aanwezig.
Wijziging 20
Dankzij cultuurhistorisch bureauonderzoek mag worden
aangenomen dat het historische wegtracé van de

Smeerweg nog in de bodem – deels onder de huidige
Smeerweg, Groeneweg en Bonte Poort – aanwezig is.
Op de samengestelde archeologische
verwachtingskaart (kb V) krijgt het tracé van de (oude)
Smeerweg een hoge archeologische verwachting
toebedeeld.
Op de archeologische beleidsadvieskaart (kb VI) krijgt
Afbeelding 8: tijdens het vernieuwen van de N199 bleek dat
diverse oude fasen van de weg nog onder het asfalt lagen.
Het betrof een klinkerweg en een oude weg van klei, veen
en takken.

het tracé van de (oude) Smeerweg volgens de
gehanteerde methode een oppervlakte-ondergrens van
2

100m en een diepte-ondergrens van 30cm. toebedeeld.
Wijziging 21
In de Oostdijk is volgens mondelinge overlevering nog een
oude Laakduiker aanwezig.
Op de samengestelde archeologische
verwachtingskaart (kb V) krijgt deze locatie een hoge
archeologische waarde toebedeeld.
Op de archeologische beleidsadvieskaart (kb VI) krijgt
deze locatie volgens de gehanteerde methode een
2

oppervlakte-ondergrens van 50m en een diepteondergrens van 30cm. toebedeeld.
Afbeelding 9: tekening van de locatie van de oude
Laakduiker onder de Oostdijk uit het kadaster van 1939.
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Afbeelding verkregen via www.archiefeemland.nl

19

20

Wijziging

Toponiem

Oude waarde /
Nieuwe waarde /
Nieuw
Bronvermelding
Verwachting
Verwachting
beleidsadvies
2
20
Smeerweg
Lage verwachting &
Hoge verwachting
100m en 30cm –Mv
Rackham 2012
Middelhoge verwachting
2
21
Laakduiker
Lage verwachting
Hoge waarde
50m en 30cm –Mv
Afbeelding 9
Tabel 8: Onderzoeken die hebben geleid tot het verhogen van de geldende archeologische verwachting.

5.2.3 Afwaardering archeologische (verwachtings-)waarde

Op de samengestelde archeologische

De resultaten van diverse onderzoeken maakten het

verwachtingskaart (kb V) krijgt de historische kern van

noodzakelijk om de geldende verwachtingswaarde van een

Zevenhuizen een middelhoge archeologische verwachting

gebied naar beneden bij te stellen. Dit betreffende

toebedeeld. Dit betreft een verlaging van de

onderzoek staat in tabel 9.

archeologische verwachting.

Tussen 2009 en 2014 heeft het CAR diverse observaties

Op de archeologische beleidsadvieskaart (kb VI) krijgt

uitgevoerd op locaties langs de Zevenhuizerstraat.

de historische kern van Zevenhuizen volgens de

Voorafgaand aan bouwprojecten werden quickscans (korte

gehanteerde methode een oppervlakte-ondergrens van

bureauonderzoeken) uitgevoerd en bodemkundige

500m en een diepte-ondergrens van 30cm. toebedeeld.

2

boringen gezet. Tijdens het aanleggen van bouwputten is
diverse malen toezicht gehouden door de regioarcheoloog. Uit deze observaties bleek dat de verwachting
voor de historische kern van Zevenhuizen in veel gevallen
te hoog was. De historische bebouwing lijkt zich slechts te
concentreren op de (veelal) nog bebouwde huisplaatsen
(met hoge waarde).
Wijziging 22
Dankzij diverse quickscans mag worden aangenomen dat

5.3 Actualisatie historisch-geografische kaart (kb IV
versie 2015)
Op basis van de geactualiseerde gegevens is een
geactualiseerde historisch-geografische kaart van het
grondgebied van de gemeente geproduceerd. Als
onderlegger voor de kaart is de situatie van 2014 van de
grootschalige basiskaart van Nederland gebruikt. De
legenda is conform de actualisatie aangepast.

de historische kern van Zevenhuizen zich hoofdzakelijk
bevindt ter hoogte van de huisplaatsen / boerderij-erven,
en niet daarbuiten.

Wijziging

Toponiem

Oude waarde /
Nieuwe waarde /
Verwachting
Verwachting
22
Zevenhuizen Hoge verwachting Middelhoge verwachting
Tabel 9: Onderzoek dat heeft geleid tot het verlagen van de
geldende archeologische verwachting.

Nieuw beleidsadvies
2

500m en 30cm –Mv

Bronvermelding

Quickscans CAR

6 Archeologische Verwachtingskaart
Volgens de methodiek van de bureaustudie uit 2010 werd

aanwezigheid van archeologische resten uitgesloten kan
28

aan de hand van geïnventariseerde archeologische,

worden.

landschappelijke en (pre)historische gegevens een

- zones met een onbekende archeologische verwachting.

26

archeologische waarde of verwachting toegeschreven

Hier ontbreken gegevens die leiden tot een (middel)hoge of

aan de diverse landschappelijke eenheden, kernen en

lage verwachting. In de regel worden ze daarom als

27

locaties binnen de gemeente. Resultaat hiervan was de

middelhoog beschouwd, om in een later stadium

samengestelde archeologische verwachtingskaart (kb V

opgewaardeerd, dan wel gedevalueerd te worden.

versie 2010) voor de prehistorische jagers-verzamelaars en
landbouwers, en voor de periode vanaf de ontginningen in

6.1 Actualisatie verwachtingsmodel

de Middeleeuwen. Op deze kaart was de verwachte dicht-

Ten opzichte van het in 2010 geïntroduceerde

heid aan archeologische resten vlakdekkend weergegeven.

verwachtingsmodel dienen er twee nieuwe categorieën
voor (verwachtings)waarde toegevoegd te worden:

Deze verwachtingen waren opgedeeld in:

- waterbodems met hoge archeologische waarde;

- zones met een hoge archeologische verwachting. Hier

- zones zonder archeologische (verwachtings)waarde.

wordt de hoogste dichtheid aan archeologische
vindplaatsen verwacht;
- zones met een middelhoge archeologische verwachting.
Hier worden archeologische vindplaatsen verwacht, maar
in een lagere dichtheid dan in de zones met een hoge
archeologische verwachting;
- zones met een lage archeologische verwachting. Hier
wordt de kans op het voorkomen van archeologische
vindplaatsen klein geacht. Dit betekent echter niet dat de

26

Onder archeologische verwachting wordt verstaan ‘de kans op

6.2 Actualisatie archeologische verwachtings- en
waardezones
In hoofdstuk 3 tot en met 5 zijn de onderzoeken en locaties
gepresenteerd die een wijziging in de archeologische
verwachting of waarde tot gevolg hebben gehad. Het
betreft in totaal 22 wijzigingen. De actualisatie van de
verwachtingskaart omvat het toevoegen van de twee nieuw
geïntroduceerde categorieën. Voor de volledigheid worden
hier alle categorieën behandeld.
28

Hierbij moet worden opgemerkt, dat de verwachte dichtheid aan

het voorkomen van archeologische resten in de bodem’. De mate

archeologische resten (binnen de landschappelijke eenheden) niet

van archeologische verwachting zegt iets over de dichtheid waarin

verward moet worden met de waarde van individuele

archeologische terreinen (vindplaatsen) binnen een bepaalde

archeologische vindplaatsen die binnen deze eenheden

landschappelijke eenheid of bepaald terrein voorkomen of worden

voorkomen. Een archeologische vindplaats in een gebied met een

verwacht. In het algemeen kan gesteld worden, dat: hoe groter de

hoge verwachte dichtheid aan archeologische resten is niet per

(verwachte) dichtheid aan archeologische resten, hoe hoger de

definitie waardevoller dan een vindplaats in een gebied met een

(verwachte) archeologische waarde van een bepaald gebied.

lage verwachte dichtheid aan archeologische resten. De waarde

27

van individuele vindplaatsen is namelijk afhankelijk van de criteria

Dit hoofdstuk is deels integraal overgenomen uit CAR-rapport 6.

De tekst vormt namelijk een wezenlijk deel van de ‘handleiding’

gaafheid, zeldzaamheid en de externe (landschappelijke) context

van de samengestelde archeologische verwachtingskaart. De

en niet van de ligging binnen een bepaalde verwachtingszone.

actualisaties zijn uiteraard in dit hoofdstuk verwerkt.

Groenewoudt (1994)

21
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6.2.1 Terreinen met hoge archeologische waarde

bebouwde kom van Bunschoten en Spakenburg zijn

In Bunschoten bevindt zich één beschermd archeologisch

gebaseerd op de Bodemkaart Nederland.

Rijksmonument: de westelijke stadsweiden van het oude
Bunschoten. Deze worden middels de Monumentenwet

De (voormalige) stadsgracht van Bunschoten heeft

rechtstreeks beschermd.

grotendeels nog zijn oorspronkelijke loop. Waar een deel
van de voormalige gracht nu nog slechts een veredelde

Daarnaast zijn er diverse terreinen waar een hoge

sloot is, is in het landschapsreliëf, tussen de straten

archeologische waarde aan is toegekend. Dit zijn

Burgwal en Stadsgracht, de oorspronkelijke breedte nog

gebieden, percelen of puntlocaties waar op basis van

herkenbaar. De stadsgracht heeft een hoge archeologische

historische bronnen en archeologisch onderzoek een

waarde toebedeeld gekregen.

hoge dichtheid aan archeologische vondsten of sporen
bekend is.

Boerderijplaatsen
Oude boerderijplaatsen die op woonterpen

Wrakresten

(geomorfologische kaart) liggen, zijn ingedeeld in deze

Tijdens enkele geofysische onderzoeken in het

categorie, op basis van de historische gegevens

Nijkerkernauw en het Eemmeer zijn wrakresten van

(kaartmateriaal) en reeds uitgevoerd historisch en

schepen (voornamelijk botters) en een vliegtuig

archeologisch onderzoek (AMK-waardering en -

gelokaliseerd. Deze puntlocaties krijgen een hoge waarde

herwaardering). Boerderij Ver in ’t Veld is ook in deze lijst

met een omvang van 25m. in diameter.

opgenomen vanwege de vermelding op de kaart van Van
Groenouw (1666) en op de historische kadasterkaart

Historische kernen Bunschoten en Spakenburg

(1832).

Op basis van historische gegevens (kadaster 1832) en
bekende archeologische resultaten krijgen de historische

Eemdijk oost

kernen van Bunschoten en Spakenburg een hoge waarde.

In Eemdijk oost blijkt op basis van booronderzoek een

Dit is gebaseerd op de aanwezigheid van bewoningsresten

intact prehistorisch landschap aanwezig. Dit gebied krijgt

vanaf de Hoge / Late Middeleeuwen. De oude kern van

daarom een hoge waarde toegewezen.

Bunschoten kent een combinatie van een beschermd
(westelijke stadsweiden) en een niet-beschermd (overige
deel) archeologisch monument. De kern van Spakenburg is
deels een niet-beschermd monument, aangevuld met een
zone met hoge verwachting (rest van de historische kern
op basis van kadasterkaart 1832). De historische zones
direct langs de Veenestraat en de Spakenburger Gracht
(Molenstraat-Spuistraat) worden in de volgende paragrafen
behandeld. De verwachting voor de overige delen van de

6.2.2 Terreinen met hoge archeologische verwachting
Dekzandruggen en podzolbodems
Het zijn met name de dekzandruggen die interessant
waren voor prehistorische vestiging. Over het algemeen
wordt aangenomen, dat de grotere dekzandruggen
gekenmerkt worden door bewoningssporen uit alle
archeologische perioden, terwijl de kleinere koppen (met
name in de lagere delen) vooral sporen van jagersverzamelaars zullen bevatten. Voor de dekzandruggen en -

kopjes geldt daarom een hoge archeologische verwachting
voor zowel vindplaatsen van jagers-verzamelaars als

Grebbelinie
In Spakenburg zijn vijf verdedigingswerken van de
Grebbelinie aanwezig geweest: een Redoute en vier

landbouwers.

batterijen. De locaties van de Redoute en drie van de

Op de dekzandruggen aan de westzijde van Spakenburg

batterijen zijn op de verwachtingskaart als gebied met hoge

(Fokjesweg en Frans Jacobsweg), liggen enkele AMK-

verwachting aangemerkt. Van één batterij is bekend dat hij

terreinen. De hier aanwezige prehistorische vindplaatsen

volledig is weggespoeld. Hoewel de verdedigingswerken

zijn middels grondboringen aan het licht gekomen.

bovengronds niet meer herkenbaar zijn, zijn in de bodem

Aangezien de dekzandruggen echter de AMK-terreinen

mogelijk nog resten van bijvoorbeeld de omgrachting of

overtreffen, is besloten de gehele dekzandruggen als hoge

versterking aanwezig.

verwachtingszones aan te merken, met daaromheen een
middelhoge verwachtingszone. De AMK-terreinen op basis
van prehistorische vindplaatsen zijn niet overgenomen als
gebieden met hoge archeologische waarde! Deze zijn in de
versie 2010 al naar ‘beneden’ bijgesteld, naar gebieden
met hoge archeologische verwachting.

Op het talud van de Oostdijk is nog een tankversperring
aanwezig, bestaande uit vijf betonnen bakken, waarvan
drie ervan nog metalen spoorstaven bevatten. De
versperring ligt óp de dijk, en is er hoogstwaarschijnlijk niet
in verankerd. Onder de Nijkerkerweg ligt nog een fundering
van een tankversperring, al is de exacte locatie niet

Enkele van de dekzandruggen bevatten ook een
29

bekend. De tankversperringen zijn wel op de

podzolbodem. Deze bodems worden hoog gewaardeerd,

samengestelde archeologische verwachtingskaart

als het gaat om de kans op prehistorische vindplaatsen. De

opgenomen, maar niet op de archeologische

drie podzolbodemzones krijgen daarom een hoge

beleidsadvieskaart.

verwachting voor zowel jagers-verzamelaars als
landbouwers.

Oude wegen

Overige historische kernen (Eemdijk, Veenestraat)

de AHN zijn de oude tracés van de Smeerweg en

De kern van Eemdijk heeft op basis van de historische

Bisschopsweg herkend in het landschap en is

gegevens (kadaster 1832) een hoge verwachting

geconstateerd dat resten hiervan hoogstwaarschijnlijk nog

toebedeeld gekregen. De zone direct langs de Veenestraat

in de bodem aanwezig zijn.

Op basis van Cultuurhistorisch onderzoek en analyse van

(het zuidelijk verlengde van de Dorpsstraat) in Bunschoten
heeft op basis van de kadasterkaart 1832 een hoge
archeologische verwachting gekregen.

Waterbodems
Dankzij de recentelijk uitgevoerde geofysische karteringen
in het Nijkerkernauw en het Eemmeer kan met grote
zekerheid een hoge verwachting aan deze waterbodems
worden toegeschreven. Deze zones lopen vanaf de

29
Twee van de drie zones met podzol komen qua ligging overeen
met die van een dekzandrug. De derde zone ligt direct te westen
en zuiden van de historische kern van Bunschoten.

dijkvoet tot vijf meter van de rand van de vaargeul. De
middels de onderzoeken gelokaliseerde (scheeps)wrakken

23
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hebben een hoge archeologische en cultuurhistorische

Landen en de Westdijk heeft een middelhoge verwachting

waarde (puntlocaties) gekregen.

gekregen op de mogelijke aanwezigheid van oude
dijkresten.

6.2.3 Terreinen met middelhoge archeologische
verwachting

Eemdal en ‘Eemgracht’

Oostelijk veengebied en overgangsgronden

Voor het Eemdal wordt de archeologische verwachting

Voor de prehistorische verwachting is in de venige

ingeschat als middelhoog, gezien het gebrek aan kennis

(buiten)gebieden slechts het onderliggende dekzand van

omtrent dit gebied. Dit houdt in dat voor zowel de periode

belang. Voor de periode van de landbouwers is de

van de jagers-verzamelaars als die van de landbouwers

verwachting laag. Voor sporen van jagers-verzamelaars is

weinig zicht is op de prehistorische

de bodem onder het veenpakket bepalend voor de

bewoningsmogelijkheden. Op basis hiervan wordt een

archeologische verwachting. Deze ‘oorspronkelijke’

middelhoge verwachting gegeven. Zoals gesteld, vormde

dekzandbodem is al vele eeuwen door het veen afgedekt.

de Eem volgens de laatste theorie de ontginningsbasis

De zones in het Oostelijk veengebied waar het zand (het

voor het huidige Bunschoten. Een waterloop (‘Eemgracht’)

prehistorische leefniveau) dicht aan de oppervlakte komt

maakte volgens Vervloet onderdeel uit van deze

hebben een middelhoge verwachting gekregen. De

ontginning. Vervloet situeert hem ten oosten van het

dekzandvlakte wordt hiermee ingedeeld in de zone met

bewoningslint Eemdijk; dit wordt als oostelijke grens van

een middelhoge verwachting.

het middelhoge verwachtingsgebied gehanteerd. Tijdens
het recentelijk uitgevoerde booronderzoek in Eemdijk Oost

De verwachting voor jagers-verzamelaars op deze gronden

is de gracht niet herkend in de boorprofielen.

is onbekend. De moerige overgangsgronden van veen naar
zand worden verondersteld niet vruchtbaar genoeg te zijn

Bufferzone dekzandruggen

geweest voor de prehistorische landbouwers. De

Aangezien de nauwkeurigheid van zowel de Bodemkaart

betreffende gronden hebben daarop een middelhoge

als de Geomorfologische kaart een afwijking van maximaal

verwachting gekregen.

125m. bevat, is om de dekzandruggen (hoge verwachting)

Historische kern Zevenhuizen
De kern van Zevenhuizen had een hoge verwachting, maar
is op basis van diverse archeologische quickscans
afgewaardeerd naar een gebied met middelhoge
archeologische verwachting. De verwachting is gebaseerd

een bufferzone getrokken (50-70m. rondom)30, die een
middelhoge verwachting krijgt. Deze buffer zorgt er voor
dat – naast het ondervangen van de foutmarges in de
nauwkeurigheid van het kaartmateriaal – zones met een
30

In de Handleiding Bodemkaart van Nederland staat: “[…] dat de

op het mogelijk voorkomen van bewonings- en

nauwkeurigheid van de bodemgrenzen bij deze

ontginningssporen vanaf de Late Middeleeuwen.

waarnemingseenheid in het algemeen +/- 0,25cm zal zijn,
overeenkomend met +/- 125m. in werkelijkheid. Dit is echter alleen

Kuststrook – De Korte Landen

het geval, indien de bodemeenheden zonder duidelijk

De kuststrook tussen de voormalige palendijk bij de Korte

geomorfologisch verschil in elkaar overgaan”.

hoge en lage verwachting (zonder duidelijke

toestand van de originele bodem, geldt ten aanzien van dit

landschappelijke afbakening) niet direct aan elkaar

veenlandschap een onbekende archeologische

grenzen.

verwachting. Vanwege het meters dikke veenpakket in het
Westelijk veengebied is besloten deze landschappelijke

Spakenburger Gracht

eenheid een lage archeologische verwachting te geven.

De zone direct aan weerszijden van de Spakenburger
Gracht heeft op basis van de kadasterkaart 1832 een

Overige kuststrook

middelhoge verwachting gekregen.

Voor de Eemmond en de kuststrook ten oosten van de
jachthaven van Spakenburg geldt een lage verwachting.

6.2.4 Terreinen met lage archeologische verwachting

Door de dikke kleiafzetting zit het dekzand (en dus de

Kalkloze zandgronden (Beekeerdgronden)

mogelijke prehistorische sporen) hier zeer diep. De

Kalkloze zandgronden zijn niet of nauwelijks vruchtbaar,

kuststrook kenmerkt zich daarentegen wel door

waardoor de verwachting op sporen met betrekking tot

cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

agrarische nederzettingen naar beneden bijgesteld kan
worden. De zone rond Zevenhuizen (buiten de

Overig deel bebouwde kom

dekzandruggen en het historische boerderijlint) krijgt een

De archeologische verwachting voor resten van jagers-

lage verwachting. De verwachting voor sporen van jagers-

verzamelaars en landbouwers in de kernen is onbekend.

verzamelaars op deze gronden is eigenlijk onbekend. De

Dit komt door het ontbreken van een bekende

nabijheid van een grotere dekzandvlakte met enkele

landschapseenheid op de Bodemkaart Nederland en

dekzandkopjes en -ruggen in de directe omgeving (met een

Geomorfologische kaart. Er mag worden aangenomen dat

respectievelijk middelhoge en hoge verwachting), heeft

hier geen prehistorische resten aanwezig zijn. Het

doen besluiten de verwachting voor de kalkloze

extrapoleren van omliggende landschappelijke eenheden

zandgronden naar beneden bij te stellen.

lijkt namelijk uit te sluiten dat hier dekzandruggen of -

Westelijk veengebied
Voor de prehistorische verwachting is in de venige
(buiten)gebieden slechts het onderliggende dekzand van
belang. Voor vindplaatsen van landbouwers geldt hier een
lage archeologische verwachting, omdat het gebied in die
periode te nat was voor bewoning. Voor sporen van jagersverzamelaars is vooral de bodem onder het veenpakket
bepalend voor de archeologische verwachting. Deze
‘oorspronkelijke’ dekzandbodem is al vele eeuwen door het
veen afgedekt. Vanwege het gebrek aan archeologisch
onderzoek en informatie over de precieze diepte en

kopjes voorkomen.
Verstoringen: ontgrondingen en nieuwbouw
Grootschalige verstoringen kunnen er voor zorgen dat de
aanvankelijk (middel)hoge verwachting voor een gebied
naar beneden bijgesteld moet worden. De meest
voorkomende soorten verstoringen zijn ontgrondingen en
de aanleg van nieuwbouwwijken.
Ontgrondingen waren er vaak op gericht ‘schoon’ dekzand
te winnen. Het is juist dit dekzand waar veel
archeologische resten zich in bevinden. Een dergelijke
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ontgronding heeft plaatsgevonden bij het Sint

archeologisch onderzoek is geconcludeerd dat de

Nicolaashoogt / Sint Nicolaashoofd. In de jaren 30 van de

archeologische verwachting dermate laag is, dat

20

ste

eeuw is hier veel grond weggegraven, maar op de

archeologisch onderzoek hier niet langer zinvol is. Deze

AHN is nog steeds een hoogte zichtbaar. Bijkomstigheid is

gebieden hebben in de betreffende bestemmingsplannen

ook, dat er zich vele archeologische vindplaatsen in dit

ook geen dubbelbestemming Waarde – Archeologie meer.

gebied bevinden! Ook uit Amersfoort is bekend dat

Tevens zijn enkele percelen dermate volledig opgegraven

ontgronde gebieden (zoals bijvoorbeeld langs de

dat er geen archeologische resten meer aanwezig zijn. Ook

Hogeweg) nog vele archeologische sporen kunnen

deze zones hebben geen archeologische verwachting

bevatten. Aangezien de precieze begrenzingen van de

meer.

ontgronding niet bekend zijn, is de verwachtingswaarde
voor dit gebied op de huidige versie van de

Waterbodems (Eem, vaargeul en weteringen)

Beleidsadvieskaart nog niet naar beneden bijgesteld. Van

De weteringen, Eem en de vaargeul (plus een buffer van

overige grootschalige ontgrondingen in Bunschoten is niets

circa 5m.) in het Nijkerkernauw en Eemmeer hebben op de

bekend bij de Gemeente en de Provincie Utrecht. Ook de

actualisatie van de samengestelde archeologische

Bodemkaart Nederland toont in de gemeente geen

verwachtingskaart geen archeologische verwachting voor

bekende (grootschalige) ontgrondingen. Ook de hillshades

waterbodems gekregen. Gelet op de intensieve

lijken grootschalige ontgrondingen uit het verleden in de

baggerwerkzaamheden van de afgelopen eeuw wordt

gemeente uit te sluiten.

verondersteld dat hier geen (intacte) archeologische resten
meer verwacht worden. Zeker de Eem was gedurende de

In Bunschoten zijn veel nieuwbouwlocaties opgehoogd.

Middeleeuwen minder diep dan tegenwoordig. Eventuele

Daarom kunnen ook in deze gebieden, ondanks de

scheepswrakken en andere resten zijn door

verstoringen door de nieuwbouw, nog archeologische

baggerwerkzaamheden en uitdiepen hoogstwaarschijnlijk

sporen in de bodem aanwezig zijn.

zwaar aangetast of zelfs geheel vernietigd.
Voor het toekennen van een specifieke verwachting aan de

6.2.5 Terreinen zonder archeologische verwachting

weteringen zijn op dit moment nog onvoldoende

Archeologische opgravingen

aanwijzingen.

Archeologisch reeds onderzochte terreinen zijn altijd
onderzocht naar aanleiding van de specifieke

6.3 Actualisatie samengestelde archeologische

vergunningsaanvraag. Hierbij speelde de verwachte

verwachtingskaart (kb V versie 2015)

verstoring (soort, diepte, omvang e.d.) een rol bij de keuze

De vertaling van de archeologische, landschappelijke en

voor het soort onderzoek. Een nieuwe

historisch-geografische gegevens naar een specifieke

vergunningsaanvraag binnen hetzelfde plangebied zal

archeologische verwachting vormt de belangrijkste stap in

daarom in principe altijd opnieuw aan een archeotoets

het opstellen van een waarde- en verwachtingenkaart.

moeten worden onderworpen. Uiteraard zijn er daarnaast

Voor de periode Prehistorie tot en met de Vroege

ook gebieden waarvan op basis van uitgevoerd

Middeleeuwen is het voorkomen van archeologische

waarden gerelateerd aan landschappelijke eenheden.

aangewezen als Gebied zonder archeologische

Daarmee ligt ook de archeologische verwachting voor de

(verwachtings)waarde. Dit zijn gebieden waar op basis van

desbetreffende eenheden vast; landschappelijke

grootschalig archeologisch onderzoek gesteld kan worden

elementen kunnen dus worden vertaald naar

dat er geen archeologische sporen en resten (meer)

archeologische verwachtingen. Het resultaat van die

verwacht worden, of waar door dermate diepgaande

analyse vormt een gespecificeerd verwachtingsmodel voor

verstoring geen archeologische resten meer aanwezig

het gehele gebied, voor de genoemde periode. Een

kunnen zijn.

aanvullend archeologisch verwachtingsmodel voor de
periode Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd wordt

6.4 Grenzen van verwachtingszones

gebaseerd op historisch-geografische gegevens.

De grenzen van de verwachtingszones die op basis van de
landschappelijke elementen zijn gedefinieerd, volgen

De gestapelde archeologische verwachting is weergegeven

automatisch uit de gehanteerde methode, waarbij ze op

op de samengestelde archeologische verwachtingskaart

basis van hoogte en hellingshoek, verkregen uit het

(kb V). Per locatie is inzichtelijk welke informatie de

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), zijn berekend.
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archeologische verwachting ter plaatse bepaalt. Op deze

Bodemkundige (bijvoorbeeld plaggendekken) en

kaart zijn tevens de terreinen met vastgestelde

geomorfologische (bijvoorbeeld dekzandruggen) elementen

archeologische waarden zoals weergegeven op de

zijn direct van de bodemkundige en geomorfologische

Cultuurhistorische Waardekaart (kb IV) weergegeven.

kaarten overgenomen. Betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid volgt uit de betrouwbaarheid en

Om uiteindelijk tot een overzichtelijk kaartbeeld te komen

nauwkeurigheid van deze kaarten. Grenzen voor terreinen

met een kleine, bruikbare set verwachtingswaarden zijn de

met een verwachting op basis van historische informatie

gestapelde verwachtingen op de samengestelde

zijn (na beoordeling) overgenomen, voor zover deze reeds

archeologische verwachtingskaart (kb V) tot vier

bekend zijn (historisch kaartmateriaal)

verwachtingswaarden vertaald: onbekend, laag,

of al eerder zijn gedefinieerd (AMK). Waar geen duidelijke

middelhoog en hoog. Hiernaast zijn diverse locaties

grenzen overgenomen konden worden, zijn deze
naar beste inzicht getrokken, waarbij zo veel mogelijk
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Onder archeologische verwachting wordt de kans op het

voorkomen van archeologische resten verstaan. Archeologische

gebruik is gemaakt van in het landschap herkenbare
punten (bijvoorbeeld eigendoms-, erf- en perceelsgrenzen).

verwachting zegt dus iets over de dichtheid waarin archeologische
terreinen binnen een landschappelijke eenheid voorkomen of

6.5 Diepteligging en dieptegrens

worden verwacht, met andere woorden ze verschaffen inzicht in de

Bij het toekennen van een verwachting aan een gebied,

verwachte kwantiteit aan archeologische vindplaatsen. Hoe hoger

hoort ook een uitspraak over de verwachte diepteligging

de archeologische verwachting, hoe groter de verwachte dichtheid

van de verwachte archeologische sporen en vondsten.

aan archeologische resten. Hoe groter de dichtheid aan

Deze informatie is van belang om een inschatting te

archeologische resten, hoe groter de (verwachte) archeologische
waarde van een bepaalde landschappelijke eenheid.

kunnen maken wat men in een bepaald gebied
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archeologisch kan verwachten bij een specifieke

potentieel archeologisch niveau dreigen te verstoren. Op

verstoringsdiepte. Hiermee kan ook beter ingeschat

basis van (voor)onderzoek kan blijken dat op bepaalde

worden welke onderzoeksmethode toegepast moet worden

locaties het archeologisch interessante niveau zich dieper

en met welke intensiteit. Binnen het grondgebied van

bevindt dan de gestelde 30cm. De vrijstellingsdiepte kan

Bunschoten bevinden zich (door veen en klei afgedekte)

dan (per project, en alleen naar aanleiding van gedegen

pleistocene zandgronden. Dit betekent dat er sinds de

onderzoek) aangepast worden.

Prehistorie slechts één en hetzelfde leefniveau is geweest.
In het oostelijk deel van de gemeente komt dat grotendeels

De diverse recente onderzoeken in het Nijkerkernauw en

overeenkomt met het huidige leefniveau. In het westelijk

het Eemmeer hebben aangetoond dat archeologisch

deel is dit leefniveau afgedekt door veen- en kleipaketten;

resten, waaronder scheepswrakken, op en direct in de

de diktes hiervan variëren echter. In principe worden de

waterbodem liggen. Een diepte vrijstelling zou betekenen

archeologische resten op veel plekken binnen de

dat deze archeologische resten direct gevaar lopen bij

gemeentegrenzen dus al ín en direct onder de huidige

planontwikkeling. De diepte ondergrens van waterbodems

bouwvoor verwacht (en aangetroffen). De diepteligging

is daarom komen te vervallen.

betreft dus in feite: ‘vanaf het maaiveld tot de onderzijde
van de diepst gegraven sporen’.

6.6 Overige (kaart)correcties
Als onderlegger voor de kaart is de situatie van 2014 van

De bovengrond in deze omgeving is echter vrijwel overal

de grootschalige basiskaart van Nederland gebruikt. De

verstoord door ontginning, agrarisch gebruik, ontgronding,

legenda is conform de actualisatie aangepast.

herverkaveling en egalisatie. Dit is herkenbaar aan de
grootschalige áfwezigheid van podzols (oude
bodemvorming). De bovengrond (bouwvoor) ligt hier veelal
direct op het ‘afgetopte’ dekzand - met een scherpe grens
als overgang. Over het algemeen mag aangenomen
worden dat de bovenste 30 cm van de bodem dusdanig
verstoord is dat in deze zone de archeologische sporen
onherkenbaar zijn geworden en de archeologische
vondsten zich niet meer in-situ bevinden. Vandaar dat in de
beleidsadviezen – met uitzondering van de
Rijksmonumenten – de grens vanaf 30 cm onder maaiveld
wordt gehanteerd. Deze 30 cm –Mv grens wordt al sinds
2001 door de Provincie en Gemeente gehanteerd.
In alle gevallen wordt tijdens planbeoordeling gekeken in
hoeverre de aangevraagde bouw- of aanlegactiviteiten het

7 Archeologische Beleidsadviezen
De samengestelde archeologische verwachtingskaart

beleidsadvies in het kader van de Archeologische

vormt de basis voor de archeologische beleidsadvieskaart.

Monumentenzorg. Hierin staan de ondergrenzen voor

Op de beleidsadvieskaart zijn de diverse verwachtings- en

vrijstelling van onderzoek.

waardegebieden omgezet naar kleurvlakken waaraan
beleidsadviezen ten aanzien van de archeologische

Het doel van de archeologische beleidsadvieskaart is het

onderzoeksplicht zijn gekoppeld. De beleidsadvieskaart is

bieden van een beslissingskader bij de verlening van

de werkkaart voor de ambtenaren van de Gemeente, die

omgevingsvergunningen. Daartoe dienen de

opereren binnen de AMZ-cyclus. Voor het achterhalen van

archeologische waarde- en verwachtingszones opgenomen

de oorsprong van een bepaalde (verwachtings)waarde, en

te worden in de toekomstig op te stellen

daarmee ook de implicaties of mogelijkheden voor het te

bestemmingsplannen. Voor de reeds bestaande

volgen beleid, dienen de onderliggende kaarten

bestemmingsplannen wordt de geactualiseerde

geraadpleegd te worden.

beleidskaart gekoppeld aan de Erfgoedverordening.32
7.2 Actualisatie archeologische beleidsadvieskaart (kb

7.1 Een afwegingskader in de ruimtelijke ordening:

VI versie 2015)

beleidsadviezen
Het Rijk heeft middels de Monumentenwet 1988 bepaald
dat archeologisch onderzoek verplicht is bij een
2

grondroerende activiteit met een oppervlakte van 100m of
meer. De wet biedt gemeenten beleidsvrijheid om haar
eigen afweging te maken voor wat betreft de oppervlakte
als ook voor wat betreft de diepte van de grondroerende
activiteit in relatie tot de verplichting van een archeologisch
vooronderzoek.
Ten behoeve van een praktische, beleidsmatig toepassing
op gemeentelijk niveau heeft de Gemeente de
archeologische beleidsadvieskaart laten vervaardigen. De
drie verwachtingswaarden zijn middels de kleuren oranje,
geel en groen weergegeven. De gebieden met een
bekende, vastgestelde hoge archeologische waarde
(bijvoorbeeld de archeologische rijksmonumenten) zijn in
drie aanvullende kleuren (rood, roze, paars) weergegeven,

Voor de actualisatie is op basis van de geactualiseerde,
onderliggende informatie een nieuwe kaart geproduceerd,
waarbij de indeling en de ondergrenzen op diverse plekken
zijn aangepast. Er is vastgehouden aan de bovenstaande
beleidscategorieën voor hoge archeologische waarde, en
voor hoge, middelhoge en lage archeologische
verwachting.
Een nieuwe categorie is gemaakt voor de terreinen met
een afwijkend archeologiebeleid (Eemdijk Oost), alsmede
terreinen die op basis van archeologisch onderzoek en / of
grootschalige bodemverstoringen geen archeologisch
vervolgonderzoek meer behoeven. De bestaande categorie
water is opgedeeld in waterbodems met archeologische
waarde (puntlocaties), waterbodems met hoge
archeologische verwachting, en waterbodems zonder
archeologische verwachting.

afhankelijk van de status (beschermd / onbeschermd). De
gebieden zonder archeologische (verwachtings)waarde zijn
blanco gelaten. Bij iedere kleur hoort een afzonderlijk

32

Erfgoedverordening 21-11-2013 gemeente Bunschoten.
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De beleidsadviezen in de legenda zijn op verzoek van de

Tijdens archeologisch booronderzoek (De Boer 2014) is in

Gemeente aangevuld met een opmerking over het

een deel van het plangebied Eemdijk Oost een intacte

voorleggen van plannen ter toetsing door het bevoegd

afgedekte pleistocene bodem aangetroffen met resten van

gezag, om tijdig de aard en omvang van het archeologisch

menselijke aanwezigheid. Deze archeologisch interessante

(voor)onderzoek vast te laten stellen.

bodem bevindt zich op een diepte van meer dan 200cm –
Mv. Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is

7.3 Ondergrenzen voor onderzoek

besloten de diepte-ondergrens van 30cm te verlagen naar

Aan de archeologische beleidsadvieskaart versie 2010 zijn

200cm.

diverse ondergrenzen van vrijstelling van archeologisch
onderzoek gekoppeld. Hierbij zijn aan de (verwachtings)-

In tabel 10 zijn de voorgestelde oppervlakte en diepte-

waarden voor landbodems (hoge waarde, en hoge,

ondergrenzen per waarde- en verwachtingsgebied

2

middelhoge en lage verwachting) respectievelijk 50m ,
2

2

2

uiteengezet.

100m , 500m en 10.000m als oppervlakte-ondergrenzen
gekoppeld, allen geldend vanaf 30cm onder maaiveld.

Bij het beleidsadvies wordt gesproken over projecten. Dit is

Deze ondergrenzen geven aan vanaf welke diepte en

een term die gehanteerd wordt in de Monumentenwet (art.

oppervlakte (van het plangebied) archeologisch

41a). In de praktijk blijkt deze term verschillend

(voor)onderzoek in het vergunningtraject wordt

geïnterpreteerd te worden. Gelet op het Verdrag van Malta

meegenomen. Voor het Rijksbeschermde monument geldt

dient gekeken te worden naar het plangebied waarbinnen

2

een oppervlakte-ondergrens van 0m en een diepte-

bodemverstoring plaats gaat vinden. Dit, om de

ondergrens van 0cm; hier zijn zonder

mogelijkheid tot planaanpassing (na vaststelling van

Monumentenvergunning geen bodemingrepen toegestaan.

archeologische waarden die bescherming verdienen) open

Deze ondergrenzen blijven onveranderd.

te houden. Als voor een projectgebied twee of meer
beleidscategorieën gelden, dan geldt de hoogste

Afwijkende ondergrenzen

(verwachtings-)waarde voor het gehele terrein.

Voor de puntlocaties hoge waarden in waterbodems wordt
2

voorgesteld een oppervlakte-ondergrens van 0m en een

7.4 Overige aanpassingen en correcties

diepte-ondergrens van 0cm te hanteren. Per puntlocatie

Als onderlegger voor de kaart is de grootschalige

geldt een diameter van 25m. Uit diverse onderzoeken is

basiskaart van Nederland (situatie 2014) gebruikt. De

namelijk gebleken dat de archeologische resten zich direct

legenda is conform de actualisatie aangepast.

op en in de waterbodem bevinden. Iedere bodemingreep in
deze gebieden kan daarmee al funest zijn voor de

7.5 Werkproces: Beslisboom vergunningsaanvragen

archeologische waarden. Voor de hoge verwachting in

In afbeelding 9 staat een beslisboom uitgebeeld.

waterbodems wordt voorgesteld een oppervlakte-

Medewerkers van de betreffende afdeling van de

2

ondergrens van 100m en een diepte-ondergrens van 0cm

Gemeente toetsen zo de aanvraag van een

te hanteren.

omgevingsvergunning. Middels het stappenplan wordt de

vergunningsaanvraag aan een eerste archeotoets

worden doorgestuurd. Is dit niet het geval, dan zullen er

onderworpen. De behandeld ambtenaar bepaald zo of een

geen archeologische voorwaarden in de vergunning

vergunningsaanvraag archeologieplichtig is of niet. Is dit

worden opgenomen.

het geval, dan zal de vergunningsaanvraag naar het CAR
Gebieden met archeologische waarde

Beleidsadvies

Beschermd Rijksmonument

Geen bodemingrepen toegestaan; behoud van archeologische waarden
in-situ. Monumentenvergunning vereist. Eerst plantoetsing door het
bevoegd gezag.

Waterbodem met hoge archeologische waarde

Bij projecten met ingrepen op of in de waterbodem is voorafgaand

(puntlocaties in Eemmeer en Nijkerkernauw)

archeologisch onderzoek noodzakelijk. Eerst plantoetsing door het
bevoegd gezag.

Landbodem met hoge archeologische waarde

2

Bij projecten groter dan 50m met bodemingrepen dieper dan 30 cm
onder maaiveld is voorafgaand archeologisch onderzoek noodzakelijk.
Eerst plantoetsing door het bevoegd gezag.
2

Landbodem met hoge archeologische waarde in

Bij projecten groter dan 50m met bodemingrepen dieper dan 200 cm

afgedekt pleistoceen (plangebied Eemdijk Oost)

onder maaiveld is voorafgaand archeologisch onderzoek noodzakelijk.
Eerst plantoetsing door het bevoegd gezag.

Gebieden met archeologische verwachting
2

Gebied met hoge archeologische

Bij projecten groter dan 100m met bodemingrepen dieper dan 30 cm

verwachtingswaarde

onder maaiveld is voorafgaand archeologisch onderzoek noodzakelijk.
Eerst plantoetsing door het bevoegd gezag.
2

Waterbodem met hoge archeologische

Bij projecten groter dan 100m met ingrepen op of in de waterbodem is

verwachtingswaarde

voorafgaand archeologisch onderzoek noodzakelijk. Eerst plantoetsing
door het bevoegd gezag.
2

Gebied met middelhoge archeologische

Bij projecten groter dan 500m met bodemingrepen dieper dan 30 cm

verwachtingswaarde

onder maaiveld is voorafgaand archeologisch onderzoek noodzakelijk.
Eerst plantoetsing door het bevoegd gezag.
2

Gebied met lage archeologische

Bij projecten groter dan 10.000m met bodemingrepen dieper dan 30 cm

verwachtingswaarde

onder maaiveld is voorafgaand archeologisch onderzoek noodzakelijk.
Eerst plantoetsing door het bevoegd gezag.

Gebied zonder archeologische

Archeologie-vrij gebied. Ongeacht planomvang en verstoringsdiepte is

verwachtingswaarde

hier geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Tabel 10: voorgesteld beleidsadvies per archeologisch waarde- en verwachtingsgebied.
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Afbeelding 9: Beslisboom tijdens archeologietoets voor medewerkers van de Gemeente Bunschoten.
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Archeologie in het bestemmingsplan
De Monumentenwet stuurt erop aan archeologie in bestemmingsplannen op te nemen. Op deze wijze kan er voor gezorgd
worden dat archeologie tijdig in ruimtelijke besluitvormingsprocessen wordt betrokken. In navolging hierop kan het
veroorzakersprincipe gehanteerd worden, om zo de kosten voor noodzakelijk archeologisch onderzoek te financieren. Om
een weloverwogen omgang met het archeologisch erfgoed conform het Verdrag van Valletta (Malta 1992) te realiseren, kan
in het algemeen worden aanbevolen dit als beleidslijn vast te leggen in gemeentelijke ruimtelijke plannen. Tevens dient de
Gemeente aan te geven op welke wijze ze denkt het archeologisch erfgoed in ruimtelijke plan- en besluitvormingsprocessen te betrekken en hoe ze de financiering van de kosten voor noodzakelijk archeologisch onderzoek
(toevalsvondsten) wil regelen.
Het bestemmingsplan is het geijkte instrument om het archeologisch erfgoed planologisch te beschermen. De voorschriften
op de Archeologische Beleidsadvieskaart dienen hierbij als basis. De op deze kaart aangegeven waardevolle archeologische
terreinen sluiten aan op het rijksbeleid (de beschermde AMK-terreinen kennen een Monumentenvergunning-procedure). Ze
worden planologisch beschermd door middel van een passende bestemming en het vergunningstelsel. Dit alles om te
voorkomen dat deze vastgestelde archeologische waarden door bodemingrepen bedreigd worden.
Voor gebieden met een archeologische verwachting wordt er door middel van het toekennen van een bestemming en het
stellen van nadere eisen aan omgevingsvergunningen voor gezorgd dat tijdig archeologisch onderzoek plaatsvindt. Uiteraard
alleen in het geval van planvorming welke gepaard gaat met bodemingrepen. De archeologische informatie van de
Archeologische Beleidsadvieskaart dient tevens geïntegreerd te worden in de plankaart van het bestemmingsplan. Dit geldt
niet alleen voor archeologisch waardevolle gebieden, maar ook voor de verschillende archeologische verwachtingsgebieden.
Op bestemmingsplankaarten wordt een gebied met (de dubbelbestemming) archeologische waarde aangeduid. Deze
aanduiding geeft echter niet aan wat de te volgen stappen in het kader van de AMZ zijn. Impliceert dit onderzoek, en zo ja,
wat voor soort onderzoek? De criteria hiervoor zullen derhalve in de regels en voorschriften van het betreffende
bestemmingsplan vastgelegd dienen te worden. Dit schept tevens duidelijkheid naar het ambtelijk apparaat, burger en / of
initiatiefnemer. Gedacht moet worden aan de te hanteren ondergrenzen voor oppervlakte en diepte, en het te verlangen
soort onderzoek bij een vergunningsaanvraag. Middels een dergelijke vastlegging in de vergunningen zorgt de Gemeente er
voor dat noodzakelijk archeologisch (voor) onderzoek tijdig wordt uitgevoerd en dat de besluitvorming voor archeologie op
gepaste wijze plaatsvindt. Hierbij moet wel benadrukt worden dat de besluitvorming over archeologische waarden (en hoe
ermee om te gaan) te allen tijde geschiedt door de daartoe bevoegde overheid.
Besluitvorming Gemeente Bunschoten
In het geval van een vergunningsaanvraag zal iedere aanvraag afzonderlijk worden beoordeeld op zijn gevolgen voor het
bodemarchief. Om voor een plangebied in de gemeente te bepalen of de beschikbare archeologische informatie voldoende
is voor besluitvorming, dienen de archeologische kaarten als uitgangspunt. Toetsing aan deze kaarten is dus de eerste stap
in de besluitvorming en kan door de behandelend ambtenaar worden gedaan. Aan de hand van de kaart(en) kan de
volgende stap worden bepaald. Vrijgave van een plangebied dat op basis van de beleidsadvieskaart onderzoeksplichtig is,
kan slechts gebeuren door een archeologisch deskundige. Hetzelfde geldt voor het bepalen van het type archeologisch
onderzoek voorafgaand aan de aangevraagde ontwikkeling.

8 Lokale onderzoeksagenda
34

CAR-rapport 6 sloot af met enkele aanbevelingen aan de

grondwaterspiegel en hiermee gepaard gaande

Gemeente ten aanzien van het concreter invullen van het

veengroei ontoegankelijk / oninteressant voor

33

gemeentelijk archeologiebeleid. Één van deze
aanbevelingen was het opstellen van een lokale

(tijdelijke) vestiging?
•

Welke afwijkingen van grondwaterspiegelfluctuaties

archeologische onderzoeksagenda, als aanvulling op de bij

kunnen we hieruit afleiden en wat is de consequentie

archeologisch onderzoek gangbare algemene

hiervan voor de bewoonbaarheid van het gebied?

onderzoeksvragen. Aan de hand van diverse lokale

•

Is er aantoonbaar sprake van herhaalbezoek van

thema’s worden hieronder onderzoeksvragen geformuleerd

jagers-verzamelaars? Hoe toont dit zich? Bestond dit

die moeten leiden tot een gerichte vermeerdering van de

bezoek uit tijdelijke vestiging of slechts uit jacht e.d.?

kennis van het verleden van Bunschoten. De
onderzoeksvragen komen voort uit reeds uitgevoerde

Gewenst type onderzoek:

onderzoeken, specifieke vragen van de Gemeente en de

•

Minder dan 150cm. – Mv --> proefsleuven

vragen uit de nieuwe Nederlandse Onderzoeksagenda

•

Meer dan 150cm. – Mv: --> (avegaar)boringen
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Archeologie . Afhankelijk van de doel- en vraagstellingen
van het betreffende onderzoek (en bijbehorende
onderzoeksfase) kunnen onderstaande vragen dienen als

Late Prehistorie en Romeinse tijd (2000 v. Chr. - 450 n.
Chr.)

leidraad en in het onderzoek worden meegenomen door de
uitvoerende archeologische instantie.
8.1 Onderzoeksvragen

Locatie:
•

Met name de (afgedekte) dekzandruggen en -koppen

•

Nijkerkernauw en Eemmeer

Vragen:
Vroege Prehistorie (300.000 – 2000 v. Chr.)

•

grondgebied van Bunschoten gedurende deze periode

Locatie:
•

te nat was voor bewoning? Waaruit blijkt dit?

Het afgedekte prehistorisch landschap in de hele
gemeente

Klopt de aanname dat zelfs de hogere delen van het

•

Welke bewijzen zijn er voor gebruik van de voormalige
Zuiderzee voor handel, visvangst etc.?

Vragen:
•
Beperkt de aanwezigheid van primair vondstmateriaal

•

houtskool en eventueel diatomeeën over het lokale

(m.n. vuursteen, natuursteen) zich alleen tot de
dekzandruggen / -kopjes of is er sprake van een wijder
verspreid vroeg-prehistorisch (vuursteen)landschap?
•

veenmilieu?
•

Verhamme, 2010, p.61 e.v.
34
Scholte Lubberink, H.B.G., L.J. Keunen, N.W. Willemse, 2015

Welke ruimtelijke en temporele veranderingen vonden
plaats in de uitbreiding van de verschillende

Vanaf wanneer werd het gebied door de stijgende

veenmilieus (laagvenen, hoogvenen)?
•
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Welke informatie geven macroresten, pollen, hout,

Welke ruimtelijke en temporele veranderingen vonden
plaats in de uitbreiding en inkrimping van de

•

verschillende droge en natte (bos)vegetaties?

magnetometeronderzoek, gevolgd door opgraven of

Welke informatie geven macroresten, pollen, hout en

actieve archeologische begeleiding bij puntvondsten

houtskool over vegetatieveranderingen binnen
nederzettingsarealen?
Gewenst type onderzoek:
•

Op land: Minder dan 150cm. – Mv --> proefsleuven

•

Op land: Meer dan 150cm. – Mv --> (avegaar)boringen

•

Op water: sonaronderzoek i.c.m.
magnetometeronderzoek, gevolgd door opgraven of
actieve archeologische begeleiding bij puntvondsten

Late Middeleeuwen (1000 – 1500 n. Chr.)
Locatie:
•
•
•
•

Dorpskernen Bunschoten, Eemdijk, Spakenburg,
Zevenhuizen
Nijkerkernauw en Eemmeer
Oude (voormalige) weteringen en wegen
Dijken

Vragen:
Vroege Middeleeuwen (450 – 1000 n. Chr.)

•

ontginningssporen? Welke overgang is te zien naar
meer gecentraliseerde ontginning? Welke fasering is

Locatie:
•

•

Met name de veengebieden en de diverse

te onderscheiden? Waarom werd gekozen voor de

ontginningsbases in gehele gemeente

Veenestraat als achterkade? Was hier een natuurlijke

Nijkerkernauw en Eemmeer

kreek aanwezig?
•

Vragen:
•

oosten van de Eemdijk?
•

te nat waren voor bewoning? Waaruit blijkt dit?
Welke bewijzen zijn er voor gebruik van de voormalige

•

Welke bewijzen zijn er voor (lokale)

Welke vegetaties troffen de middeleeuwse ontginners /
gebruikers van het Eemland aan?

•

Zuiderzee voor handel, visvangst etc.?
•

Welke archeologische bewijzen zijn er voor het
bestaan van een ontginningskreek / -gracht direct ten

Klopt de aanname dat grote delen van het
grondgebied van Bunschoten gedurende deze periode

•

Welke bewijzen zijn er voor (lokale)

Welke bewijzen zijn er voor de opkomst, plundering,
groei etc. van de voormalige stadskern Bunschoten?

•

Welke bewijzen zijn er voor de opkomst, groei etc. van

ontginningssporen? Welke ontginningsbases gebruikte

de voormalige stadskern Spakenburg? Hoe

men? Welke omvang etc. hadden deze?

onderscheidde dit zich qua datering, omvang e.d. van

Welke bewijzen zijn er voor bewoningsactiviteit in het

Bunschoten? Welke gevolgen had de plundering en de

voormalige gehucht Dijkhuizen (Eemdijk)?

stagnatie van de groei van Bunschoten voor de
ontwikkeling van Spakenburg?

Gewenst type onderzoek:
•

Op land: Minder dan 150cm. – Mv --> proefsleuven

•

Op land: Meer dan 150cm. – Mv --> (avegaar)boringen

•

Op water: sonaronderzoek i.c.m.

•

Wat kan er gezegd worden over het ontstaan, de
fasering etc. van de woonterpen in Zevenhuizen, langs
de Veenestraat en op andere ontginningsbases?

•

Wanneer werden de nederzettingen (huisplaatsen)

35

plaatsvast, waarin komt dat tot uiting, en in hoeverre
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•

•

zijn hier synchrone of diachrone patronen in waar te

landgebruik tot historische en historisch-geografische

nemen?

bronnen?

Hoe werd het nederzettingslandschap buiten de

•

Welke activiteiten(zones) kunnen we op het niveau

huisplaatsen gebruikt en ingericht? Waar werd

van huisplaatsen, erven en gebouwen aanwijzen?

begraven? Waar bevonden zich de akkers? Waar

Denk aan ambacht, nijverheid, opslag,

werd het vee geweid? Hoe en op welke locaties werd

watervoorziening, veestalling, rituele handelingen etc.

er in de behoefte aan water voorzien? Was er sprake

Wat is de archeologische neerslag daarvan?

van gebouwen en bouwwerken buiten de

•

huisplaatsen? Waar en wat was hun bouwwijze en wat
was hun functie? Welke aanwijzingen zijn er voor
en om welke vormen gaat het?

Welke faseringen zijn er binnen de diverse Eem- en
zeedijken te onderscheiden?

•

vormen van grondstofwinning en/of verwerking? Waar

•

Hoe verhouden zich de archeologische sporen van

Welke infrastructurele overblijfselen zijn te verwachten
/ herkennen binnen de gemeentegrenzen?

•

Vondsten uit de Nieuwe Tijd liggen met name op de

Hoe was de voedseleconomie georganiseerd en zijn er

waterbodem. Hoe diep mogen resten uit de Late

diachrone veranderingen aanwijsbaar? Welke

Middeleeuwen verwacht worden?

voedingsgewassen werden verbouwd, welke werden

•

verzameld of geïmporteerd? Welke diersoorten

Gewenst type onderzoek:

werden gehouden? Welke rol speelde de jacht?

•

Stedelijk gebied: proefsleuven

Welke aanwijzingen zijn er voor de regionale en

•

Buitengebied: Minder dan 150cm. – Mv -->
proefsleuven

bovenregionale uitwisseling van voedsel, grondstoffen
en/of voorwerpen? Hoe was dit georganiseerd?
•

Buitengebied: Meer dan 150cm. – Mv -->
(avegaar)boringen

Hoe verplaatste men zich door het landschap? Zijn er
preferente routes aan te wijzen?

•

•

•

Op water: sonaronderzoek i.c.m.

Zijn er aanwijzingen voor wegen en bruggen of

magnetometeronderzoek, gevolgd door opgraven of

oversteekplaatsen (voorden) en wat was hun

actieve archeologische begeleiding bij puntvondsten

landschappelijke ligging en oriëntatie?
•

Wat kunnen we op basis van graven en de daarin
aanwezige menselijke resten afleiden over de

•

Nieuwe Tijd (1500 – heden)

samenstelling en gezondheidstoestand van de lokale

Locatie:

bevolking en over eventuele statusverschillen?

•

Dorpskernen Bunschoten, Eemdijk, Spakenburg,
Zevenhuizen

Is er sprake van verschillen in materiële cultuur, in
bestaansbasis en in de omvang van gebouwen tussen

•

Nijkerkernauw en Eemmeer

(gelijktijdige) erven en nederzettingen? En hoe kunnen

•

(Voormalige) weteringen en wegen

die verschillen worden verklaard?

•

Dijken

Vragen:
•

•

•

oversteekplaatsen (voorden) en wat was hun

gebouw of alleen bij algehele nieuwbouw?

landschappelijke ligging en oriëntatie?

Is er een duidelijk onderscheid tussen de diverse
kernen qua rijkdom, scheiding agrarisch vs. visserij

Gewenst type onderzoek:

etc.?

•

Stedelijk gebied: proefsleuven

Welke overblijfselen van de Grebbelinie zijn nog

•

Buitengebied: Minder dan 150cm. – Mv -->
proefsleuven

Welke overblijfselen zijn er van de inundatie in

•

hoe dienen we ze te waarderen?

•

Buitengebied: Meer dan 150cm. – Mv -->
(avegaar)boringen

Bunschoten? Zijn deze archeologisch aan te tonen en

•

Zijn er aanwijzingen voor wegen en bruggen of

overgang? Ging het om fasering per deel van het

aanwezig? Welke fasering behoren deze resten toe?
•

Hoe verplaatste men zich door het landschap? Zijn er
preferente routes aan te wijzen?

Wanneer deed de steenbouw zijn intrede in de diverse
kernen? Was dit een incidentele of gestructureerde

•

•

•

Op water: sonaronderzoek i.c.m.

Hoe dienen we om te gaan met de resten van het

magnetometeronderzoek, gevolgd door opgraven of

botterkerkhof in Spakenburg (beheersmaatregelen)?

actieve archeologische begeleiding bij puntvondsten

Hoe groot is dit botterkerkhof nu precies? Over welke
periode strekt dit kerkhof zich uit?
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Bijlagen
Nr

Toponiem

Omschrijving beleidswijziging

Bron

1

3

Eemmeer

4

Kuststrook Oost

5

Oude Haven

6

Nieuwe Haven

7
8

Oostsingel
Rengerswetering

Plangebied is deels opgewaardeerd naar terrein van
Hoge archeologische waarde
Gehele waterbodem – met uitzondering van vaargeulen
– krijgt Hoge archeologische verwachting waterbodem.
Puntlocaties krijgen Hoge waarde waterbodem
Gehele waterbodem – met uitzondering van vaargeulen
– krijgt Hoge archeologische verwachting waterbodem.
Puntlocaties krijgen Hoge waarde waterbodem
Gehele waterbodem – met uitzondering van vaargeulen
– krijgt Hoge archeologische verwachting waterbodem.
Puntlocaties krijgen Hoge waarde waterbodem
Gehele waterbodem krijgt Hoge archeologische
verwachting waterbodem
Gehele waterbodem krijgt Hoge archeologische
verwachting waterbodem
Plangebied is archeologievrij
Plangebied is archeologievrij

De Boer e.a. 2014

2

Eemdijk Oost
(noorddeel)
Nijkerkernauw

9
10
11
12
13
14
15
16

Haarbrug Zuid
Haarbrug Noord fase I
Haarbrug Noord fase II
Groeneweg
Veenestraat 39
Laakzone
Laakzone fase B
Oostmaat

Plangebied is archeologievrij
Plangebied is archeologievrij
Plangebied is archeologievrij
Plangebied is archeologievrij
Plangebied is archeologievrij
Plangebied is archeologievrij
Plangebied is archeologievrij
Plangebied is archeologievrij

17
18

Oude Schans 1-2
Eemdijk Oost
zuidzijde
Bisschopsweg

Plangebied is archeologievrij
Plangebied is deels archeologievrij

Historisch tracé wordt opgewaardeerd naar terrein met
Hoge archeologische verwachting
20 Smeerweg
Historisch tracé wordt opgewaardeerd naar terrein met
Hoge archeologische verwachting
21 Laakduiker
Locatie wordt opgewaardeerd naar terrein van Hoge
archeologische waarde
22 Zevenhuizen
Zone wordt afgewaardeerd naar terrein met Middelhoge
archeologische verwachting
Bijlage 1 - Catalogus met alle beleidswijzigingen tijdens de actualisatie in 2015
19

Paragraaf
in dit
rapport
3.4.2

Van den Brenk en Muis
2013

3.4.2

Van den Brenk en Muis
2015

3.4.2

Verhamme 2011

A

3.4.2

n.v.t.

3.4.2

n.v.t.

3.4.2

Oudhof 2003
Diepeveen 2006;
Louwe 2009
Tolboom 2011
Wijker 2011
De Rooze 2011
Stolk 2014
Griffioen 2014
Verhamme 2015
Verhamme 2015
Schiltmans 2007 / De
Kruif 2009
SOB Research i.v.
De Boer e.a. 2014

3.4.3
3.4.3

3.4.3
3.4.2

Van Willigen 2015

4.4.2

Rackham 2012

5.2.2

Afbeelding 9

5.2.2

Quickscans CAR

5.2.3

3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3

41

42

Onderzoeksmeldingsnr.
1226

Toponiem

Onderzoekstype

Uitvoerder

Nijkerkerweg

Opgraving

1227

Nijkerkerweg

Opgraving

4145

Perswaterleiding

5015
5412
5901
9128
10005
10341
12251
12252
12253
12254
12513
15764
17488
18238
19801

Schoolstraat
Eemland
Spakenburg Oost
Polynorm
N199
N199
Veenestraat
Zevenhuizerstraat
De Kooij
Zevenhuizerstraat
Kerkstraat 22
Zuidwenk zuid
Zevenhuizerstraat
Rengerswetering
Oostmaat –
Kuststrook Oost
Kortelanden
Haarbrug Zuid
Haarbrug Zuid
Zuidelijke
randmeren en
Eemdijken
Rengerswetering
Oostmaat –
Kuststrook Oost
Oostmaat –
Kuststrook Oost
Oostmaat –
Kuststrook Oost
Dorpsstraat 4-12
Dorpsstraat 8-10
Haarbrug Zuid
Dorpsstraat 28-30
Haarbrug Noord

22026
24719
25388
25640

29481
30967
30970
30971
33016
34339
34506
36039
36586

Coördinaten

1994

154300/471620

Archeologische
Begeleiding
Bureauonderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek

Rijksdienst Oudheidkundig
Bodemonderzoek
Rijksdienst Oudheidkundig
Bodemonderzoek
CAR

Jaar van
uitvoering
1994

2003

153138/468077

ADC
RAAP
Vestigia
Vestigia
RAAP
RAAP
BAAC
BAAC
BAAC
BAAC
Vestigia
RAAP
Vestigia
Vestigia
RAAP

2003
1988
2003
2004
1994
1997
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006

154221/472569
150659/471360
154457/473689
154200/470894
153606/469002
153615/469010
153739/470791
155036/468851
155320/471310
155241/471244
154379/473243
154639/473346
155303/470303
154620/472328
154755/474114

Booronderzoek
Booronderzoek
Booronderzoek
Bureauonderzoek

Vestigia
BAAC
BAAC
Grontmij

2007
2007
2007
2007

153947/474479
154044/470722
154102/472733
155701/472029

Booronderzoek
Booronderzoek

Vestigia
RAAP

2008
2008

154653/472385
154665/474298

Booronderzoek

RAAP

2008

154861/473989

Geofysisch
onderzoek
Proefsleuven
Opgraving
Proefsleuven
Opgraving
Proefsleuven

RAAP

2008

154678/474073

Synthegra
Synthegra
BAAC
CAR
CAR

2009
2009
2009
2009
2009

154102/472733
154102/472733
153976/470731
154090/472667
154628/471475

154300/471620

41555
44626
44947
45273
52065
52597
52631
53389
55306
56079
56092
56099
56255
56665
56809
57066
57328
58917
59344
59597

De Kooij
Dorpsstraat 27
Dorpsstraat 114120
Haarbrug Noord
Eemdijk naast 101
Kuststrook Oost
Hongdehemel
Dorpsstraat 136
Rotonde Haarbrug
Zuid
Burgwal 2
Bruggematen
Veenestraat 39
Groeneweg
Rotonde Haarbrug
Zuid
Dorpsstraat 56
Veenestraat 39
Eemdijk
Laakzone fase B
Eemdijk
Nijkerkernauw

62129

Oude Schans 1-2
Nijkerkerweg
Dorpsstraat 115
Oude Schans 1-2
Dorpsstraat
Formido
Oude Schans 1-2

63338
63632
64093

Randmeren
Kolkplein
Oostdijk

64469

Eemmeer

65039

Oostdijk

65700
65548

Kuststrook Oost
Laakzone

60475
61009
61924
62027
62034

Proefsleuven
Proefsleuven
Proefsleuven

CAR
RAAP
CAR

2010
2011
2011

155380/471335
154139/472599
154026/472318

Proefsleuven
Observatie
Observaties
Observatie
Proefsleuven
Proefsleuven

CAR
CAR
CAR
CAR
CAR
CAR

2011
2012
2011
2011
2012
2013

154562/471540
150746/473794
154748/474220
154383/473991
154005/472252
153711/470614

Proefsleuven
Booronderzoek
Proefsleuven
Proefsleuven
Archeologische
Begeleiding
Proefsleuven
Opgraving
Booronderzoek
Observatie
Booronderzoek
Geofysisch
onderzoek
Proefsleuven
Booronderzoek
Proefsleuven
Opgraving
Archeologische
Begeleiding
Archeologische
Begeleiding
Bureauonderzoek
Proefsleuven
Geofysisch
onderzoek
Geofysisch
onderzoek
Archeologische
Begeleiding
Kartering
Observatie

CAR
Vestigia
Archeodienst
CAR
CAR

2013
2013
2013
2013
2013

153918/472112
149877/471365
153996/471636
155254/471784
153741/470610

Archeodienst
Archeodienst
RAAP
CAR
RAAP
Periplus Archeomare

2013
2013
2013
2013
2013
2013

154089/472587
154020/471644
151332/473992
154748/471199
151339/474013
154933/474400

CAR
RAAP
CAR
SOB Research
Synthegra

2014
2014
2014
2014
2014

154333/473942
155403/471381
154092/472260
154333/473945
154105/472736

CAR

2014

154332/473942

Vestigia
CAR
Vestigia / ADC

2014
2014
2014

157741/473623
154182/472823
156760/473484

Periplus Archeomare

2014

152375/476347

Vestigia

2015

155526/473568

CAR
CAR

2011
2014

154880/474244
155008/471486

43

44

Nijkerkernauw
Nijkerkernauw

Duikinspectie
Geofysisch
onderzoek
Bijlage 2 - Catalogus archeologische onderzoeken

65908
65988

Cat

ADC
Vestigia

2015
2015

Complex

Datering

Toelichting

Coördinaten

1

Stad

LME-NT

Waarneming 26458

153900 / 472600

2

Stad

LME-NT

Waarneming 26460

154020 / 472090

3

Nederzetting?

LME-NT

Waarneming 26461

152800 / 472100

4

Stad

LME-NT

Waarneming 26463

153970 / 472720

5

Grafheuvel

MESO-NEO

Waarneming 32758

154300 / 471620

6

Dijk

NT

Waarneming 58055

154535 / 474035

7

Onbekend

LME

Waarneming 59233

154103 / 469912

8

Gracht

LME

Waarneming 59513

153950 / 472100

9

Kampdorp

MESO-NEO

Waarneming 105409

152020 / 473580

10

Onbekend

NT

Waarneming 105416

152370 / 471130

11

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 105422

152610 / 472060

12

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 105424

152640 / 472220

13

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 105425

152660 / 472240

14

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 105431

152790 / 472240

15

Kampdorp?

MESO/LME

Waarneming 105432

152800 / 472180

16

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 105434

152820 / 472140

17

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 105437

152890 / 472170

18

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming105442

153140 / 474000

19

Kampdorp

MESO-NEO

Waarneming 105443

153150 / 474020

20

Kampdorp

MESO-NEO

Waarneming 105446

153320 / 474220

21

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 105448

153330 / 474180

22

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 105449

153330 / 474200

23

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 105450

153350 / 474230

24

Kampdorp

MESO-NEO

Waarneming 105453

153520 / 474290

25

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 105454

153520 / 474320

26

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 105455

153530 / 474340

.Nr.

155163/473850
155571/473595

Opmerking

45

27

Kampdorp

MESO-NEO

Waarneming 105457

153660 / 474360

28

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming105459

153730 / 474420

29

Kampdorp

MESO-NEO

Waarneming105460

153730 / 474510

30

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming105461

153760 / 474460

31

Huisplaats?

LME-NT

Waarneming105474

154440 / 469960

32

Nederzetting

MESO-NEO

Waarneming105476

154450 / 471630

33

Kampdorp? / Huisplaats?

MESO/LME

Waarneming 105487

154510 / 469910

34

Kampdorp? / Huisplaats?

MESO/LME

Waarneming 105488

154720 / 471830

35

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 105500

155040 / 468710

36

Kampdorp? / Huisplaats?

MESO/LME

Waarneming 105514

155220 / 470780

37

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 105516

155330 / 471590

38

Kampdorp?

MESO-NEO

Waarneming 10520

155660 / 472040

39

Huisplaats?

LME

Waarneming 106188

154990 / 472790

40

Scheepswrak?

NT

CAR 2011 Wrak 1

154736 / 474518

41

Scheepswrak

NT

CAR 2011 Wrak 2

154753 / 474488

42

Scheepswrak?

NT

CAR 2011 Wrak 3

154748 / 474418

43

Scheepswrak

NT

CAR 2011 Wrak 4

154910 / 474222

44

Scheepswrak

NT

CAR 2011 Wrak 5

154891 / 474224

45

Scheepswrak

NT

CAR 2011 Wrak 6

155001 / 474201

46

Scheepswrak

NT

CAR 2011 Wrak 7

155036 / 474202

= cat.nr. 60

47

Scheepswrak

NT

CAR 2011 Wrak 8

155016 / 474175

= cat.nr. 59

48

Scheepswrak

NT

CAR 2011 Wrak 9

155049 / 474118

49

Scheepswrak?

NT

CAR 2011 Wrak 10

155004 / 474090

50

Scheepswrak?

NT

CAR 2011 Wrak 11

154956 / 474101

51

Scheepswrak?

NT

CAR 2011 Wrak 12

155065 / 474001

52

Scheepswrak?

NT

Periplus 2014 Contact 5

154066 / 474953

53

Scheepswrak

NT

Periplus 2014 Contact 21

154756 / 474553

54

Scheepswrak?

NT

Periplus 2014 Contact 23

154777 / 474523

55

Scheepswrak

NT

Periplus 2014 Contact 25

154847 / 474390

56

Scheepswrak

NT

Periplus 2014 Contact 26

154864 / 474367

57

Scheepswrak

NT

Periplus 2014 Contact 27

154922 / 474302

58

Scheepswrak?

NT

Periplus 2014 Contact 28

154930 / 474380

46

59

Scheepswrak

NT

Periplus 2014 Contact 32

155018 / 474173

= cat.nr. 47

60

Scheepswrak

NT

Periplus 2014 Contact 33

155042 / 474201

= cat.nr. 46

61

Scheepswrak

NT

Periplus 2014 Contact 34

155048 / 474154

62

Scheepswrak

NT

Periplus 2014 Contact 35

155044 / 474122

63

Scheepswrak?

NT

Periplus 2014 Contact 36

155064 / 474436

64

Scheepswrak?

NT

Periplus 2014 Contact 42

155204 / 473979

65

Scheepswrak?

NT

Periplus 2014 Contact 46

155473 / 473889

66

Scheepswrak?

NT

Periplus 2014 Contact 50

155541 / 473719

67

Scheepswrak?

NT

Periplus 2014 Contact 52

155670 / 473824

68

Scheepswrak?

NT

Periplus 2014 Contact 54

155728 / 473817

69

Vliegtuigresten?

NT

Periplus 2015 Contact 39

151871 / 476499

70

Vliegtuigresten?

NT

Periplus 2015 Contact 35

151786 / 476453

71

Vliegtuigresten?

NT

Periplus 2015 Contact 43

151886 / 476374

72

Vliegtuigresten?

NT

Periplus 2015 Contact 46

151963 / 476588

73

Vliegtuigresten?

NT

Periplus 2015 Contact 58

152167 / 476372

74

Scheepswrak

NT

Periplus 2015 Contact 47

151991 / 475783

75

Scheepswrak

NT

Periplus 2015 Contact 73

152410 / 476726

76

Scheepswrak

NT

Periplus 2015 Contact 92

152848 / 476078

77

Scheepswrak

NT

Periplus 2015 Contact 106

153500 / 475533

78

Scheepswrak

NT

Periplus 2015 Contact 107

153598 / 475442

79

Scheepswrak

NT

Periplus 2015 Contact 108

153699 / 475364

80

Scheepswrak

NT

Periplus 2015 Contact 109

153733 / 475298

81

Scheepswrak

NT

Periplus 2015 Contact 114

153826 / 475132

82

Wrakresten

NT

Periplus 2015 Contact 12

151330 / 476179

83

Wrakresten

NT

Periplus 2015 Contact 31

151713 / 477421

84

Wrakresten

NT

Periplus 2015 Contact 34

151755 / 477104

85

Wrakresten

NT

Periplus 2015 Contact 36

151793 / 477346

86

Nederzetting

LME-NT

RAAP

154139/472599

Archis 429419

87

Nederzetting onbepaald

PALEO-NEO

RAAP

151332/473992

Archis 439907

88

Nederzetting

LME-NT

CAR / SOB Research

154333/473945

Archis 426276

89

Scheepswrak

NT

Archief Pieter de Vos

154390/474750

90

Scheepswrak

NT

Archief Pieter de Vos

154590/474510

91

Scheepswrak

NT

Archief Pieter de Vos

154640/474520

92

Scheepswrak?

NT

Archief Pieter de Vos

155140/473940

93

Nederzetting

LME-NT

Archeodienst

154010/471630

47

Archis 57066

Bijlage 3 - Catalogus archeologische vindplaatsen. NB: vindplaatsen na 23-04-2010 hebben catalogusnummer 40 tot en met 93.

Kaartbijlagen (A3-formaat)

Afkortingen in de tekst

I

Archeologische Inventarisatiekaart

AHN: Algemeen Hoogtebestand Nederland

II

Landschappelijke Eenhedenkaart

AMK: Archeologische Monumentenkaart Nederland

III

Algemeen Hoogtebestand Nederland

AMZ: Archeologische Monumentenzorg

IV

Cultuurhistorische Waardenkaart

ARCHIS: Archeologisch Informatie Systeem

V

Samengestelde Archeologische

CAR: Centrum voor Archeologie van de gemeente

Verwachtingskaart

Amersfoort

Archeologische Beleidsadvieskaart

kb: kaartbijlage

VI

KNA: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
Mv: maaiveld (-Mv = onder maaiveld)
RCE: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Wamz: Wet op de archeologische monumentenzorg

48

Archeologische perioden
Paleolithicum (Oude Steentijd)
Vroeg

2,5 miljoen tot 300.000 jaar geleden

Midden

300.000 tot 35.000 jaar geleden

Laat

35.000 tot 10.800 jaar geleden

Mesolithicum (Midden Steentijd)
Vroeg

8800 - 7100 v. Chr.

Midden

7100 - 6450 v. Chr.

Laat

6450 - 5300 v. Chr.

Neolithicum (Nieuwe Steentijd)
Vroeg

5300 - 4200 v. Chr.

Midden

4200 - 2850 v. Chr.

Laat

2850 - 2000 v. Chr.

Vroeg

2000 - 1800 v. Chr.

Midden

1800 - 1100 v. Chr.

Laat

1100 - 800 v. Chr.

Vroeg

800 - 500 v. Chr.

Midden

500 - 250 v. Chr.

Laat

250 - 12 v. Chr.

Bronstijd

IJzertijd

Romeinse Tijd
Vroeg

12 v. Chr. - 70 n. Chr.

Midden

70 - 270 n. Chr.

Laat

270 - 450 n. Chr.

Middeleeuwen
Vroeg

450 - 1000 n. Chr.

Hoog

1000 - 1250 n. Chr.

Laat

1250 - 1500 n. Chr.

Nieuwe tijd

1500 - 1850 n. Chr.

Nieuwste tijd

1850 - heden
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