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HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 

 

Projectnaam Natuurontwikkeling Noorderwold-Eemvallei 

Provincie Flevoland 

Gemeente Zeewolde 

Plaats Zeewolde 

Toponiem  Ibisweg e.o. 

Kaartbladnummer 26B 

x,y–coördinaten 151.585 / 489.255 

Archis-onderzoeksmelding 4623701100 

Archis-monumentnummer - 

Archis-waarnemingsnummer  - 

Oppervlakte plangebied 195 ha 

Oppervlakte onderzoeksgebied 195 ha 

Huidig grondgebruik  Akkerland 
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Figuur 1: Ligging van het plangebied 
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Figuur 2 Het plangebied op een luchtfoto. 
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HOOFDSTUK 2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 

 

2.1 Aanleiding en motivering 

 

De aanleiding voor archeologisch vooronderzoek het voornemen van Stichting Flevo 

Landschap en Stichting ERF om in het plangebied Noorderwold – Eemvallei natuur te 

ontwikkelen en biologische landbouw te realiseren. Ook worden delen van het plangebied 

bestemd voor woningbouw. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, moet eerst een 

wijziging van het bestemmingsplan te worden doorgevoerd. Hierbij moet ook inzichtelijk 

te worden gemaakt welke archeologische waarden binnen het plangebied kunnen worden 

verwacht. De noodzaak tot archeologisch onderzoek vloeit voort uit het Verdrag van 

Malta (1992) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2006). 

 

2.2 Beschrijving van het onderzoeksgebied 

 

Het plangebied ligt in het noorden van de gemeente Zeewolde, pal ten zuiden van de 

rijksweg A6 en iets ten oosten van de Rijksweg A27. Het grootste deel van het 

plangebied ligt ten noorden van de Ibisweg. Een kleiner deel ligt ten zuiden hiervan en 

ten oosten van de Wulptocht. De totale oppervlakte van het plangebied is circa 213 ha. 

De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.  

Het plangebied wordt doorsneden door de Wulptocht en de Ibisweg. Het gebied is 

grotendeels in gebruik als akkerland. Daarnaast zijn er enkele bosschages aanwezig. Zie 

ook figuur 2.  

 

2.3 Beleidskader 

 

Volgens de beleidskaart van de gemeente Zeewolde is op het grootste deel van 

plangebied beleidscategorie ‘waarde 5’ van toepassing. Voor deze beleidscategorie geldt 

een onderzoeksplicht bij bodemingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 150 cm –mv. 

Voor een kleiner deel is beleidscategorie ‘waarde 2’ van toepassing. Voor deze 

beleidscategorie geldt een onderzoeksplicht bij bodemingrepen groter dan 100 m2 en 

dieper dan 50 cm –mv. In figuur 3 is het archeologiebeleid in het plangebied 

weergegeven. 

 

2.4 Ontwikkelingen in het plangebied in relatie tot het beleid 

 

De initiatiefnemers, Stichting Flevo Landschap en Stichting ERF, heeft het voornemen om 

in het plangebied natuur te ontwikkelen, in combinatie met biologische landbouw en een 

beperkt oppervlak aan bebouwing. Het totale oppervlakte van het plangebied is circa 

213. Hiervan zal circa ha 105 worden bestemd voor natuurontwikkeling, waarbij 36 ha 

als bosland wordt ontwikkeld en 68,5 ha als kleimoeras. Verder is 40 à 50 ha bestemd 

voor biologische landbouw en 5,5 ha voor woningbouw (‘zoekgebied rood’). In het kader 

van de herontwikkeling wordt ook de Wulptocht verlegd en worden een aantal nieuwe 

watergangen aangelegd.  

Van de voorgenomen ontwikkelingen vormen de aanleg van het kleimoeras, het graven 

van watergangen en de bouw van woningen een potentiële bedreiging voor eventueel 

aanwezige archeologische waarden. Deze ontwikkelingen zullen hieronder worden 

besproken. Een overzicht van de genoemde ingrepen en 

Aanleg kleimoeras 

In het plangebied wordt circa 70 ha kleimoeras aangelegd. Hiertoe wordt het polderpeil, 

dat nu op -6,2 m NAP ligt (1,7 m –mv), opgezet tot -5,0 m NAP (0,5 m –mv) en wordt 
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de bodem afgegraven tot -5,5 m NAP (1,0 m –mv). Het grootste deel van de ontgravin-

gen vinden plaats in het gebied dat een dubbelbestemming ‘waarde  - archeologie 5’ 

heeft. Hier worden de vrijstellingsgrenzen niet overschreden en hoeft geen archeologisch 

onderzoek plaats te vinden. Circa 14 ha van het beoogde kleimoeras ligt in een zone met 

een dubbelbestemming ‘waarde – archeologie 2’. Hier wordt de vrijstellingsgrens wel 

overschreden en is archeologisch onderzoek wel noodzakelijk. 

 

Graven watergangen 

Als onderdeel van de natuurontwikkeling wordt de Wulptocht, die nu deels door het 

plangebied loopt, verlegd naar de rand van het plangebied. Verder worden er tussen en 

langs de verschillende kleimoerassen nieuwe watergangen aangelegd. In totaal wordt 

3.800 m aan nieuwe watergang aangelegd. De watergangen worden aangelegd tot -6,5 

m NAP (2,0 m –mv) en overschrijden overal de vrijstellingsgrenzen. Van de 3.800 m valt 

circa 300 m samen met het te onderzoeken deel van het kleimoeras. De overige 3.500 m 

moet apart worden onderzocht. 

 

Ontwikkelingslocaties woningen 

In het plangebied wordt circa 5,5 ha voor woningbouw gereserveerd. Omdat de woningen 

zullen worden onderheid, worden de vrijstellingsgrenzen in deze gebieden overschreden. 

 

 



 

 

 

 

 

Figuur 3 Het plangebied en de geplande ingrepen op de gemeentelijke beleidskaart. 



 

 

HOOFDSTUK 3 Archeologische verwachting 

 

3.1 Landschappelijke context 

 

Aan de hand van het standaard bureauonderzoek van de gemeente Zeewolde (Kerkhoven, 

2015), paleogeografische kaarten (Vos & De Vries, 2015) en eerder uitgevoerd 

onderzoek in het gebied (Nales, 2016; Nales, 2017) kan de landschappelijke context 

worden geschetst.  

 

Zuidelijk Flevoland ligt in het glaciale tongbekken van de Gelderse Vallei, dat tijdens de 

voorlaatste ijstijd, het Saalien (370.000 - 130.000 jaar geleden) is gevormd. Tijdens het 

afsmelten van het landijs is het tongbekken opgevuld met fluvioglaciale en glacio-

lacustriene afzettingen (Laagpakketen van Schaarsbergen en Uitdam, Formatie van 

Drente). In de op het Saalien volgende warme periode, het Eemien (130.000 – 115.000 

jaar geleden) worden in de Gelderse Vallei mariene afzettingen van de Eem Formatie 

afgezet en vindt er veenvorming (Formatie van Woudenberg) plaatst. In de laatste ijstijd, 

het Weichselien (115.000 – 10.000 jaar geleden), ontstaat in de Gelderse Vallei het dal 

van de Eem, dat noordelijker in het IJsselmeergebied op het dal van de vroeg- en 

midden-pleistocene Rijn uitkomt. Afzettingen van de Rijn uit het Weichselien worden tot 

de Formatie van Kreftenheye gerekend. De afzettingen van de Eem, als lokale 

(smeltwater)rivier, worden tot de Formatie van Boxtel gerekend. Buiten het dal van de 

Eem worden, onder periglaciale omstandigheden, door wind en smeltwater, fluvio-

eolische of nat-eolische zanden afgezet, die ook tot de Formatie van Boxtel worden 

gerekend. Deze zanden zijn met name tijdens het koudste deel van het Weichselien, het 

Laat-Pleniglaciaal (26.000 – 13.000 jaar geleden) afgezet en werden vroeger ook als 

Oude Dekzanden aangeduid. In de koude fases van het Laat-Glaciaal (13.000 – 10.000 

jaar geleden) worden dekzandruggen gevormd (Laagpakket van Wierden, Formatie van 

Boxtel). Deze eolische zanden werden vroeger ook als Jonge Dekzanden aangeduid.  

Het plangebied ligt op de oostelijke flank van het Eemdal en de pleistocene ondergrond 

ligt hier tussen -8 en -12 m NAP (3,5 tot 7,5 m –mv; zie figuur 4). ` 

 

In het Holoceen verbetert het klimaat en worden de dekzanden door vegetatie 

vastgelegd, waarna bodemvorming kan plaatsvinden. In de hoger e delen van het 

landachap worden podzolbodems gevormd, in de lagere delen en de beekdalhellingen 

beek- en gooreerdgronden. De Eem is nog wel actief en de afzettingen van deze rivier 

worden tot het Laagpakket van Singraven gerekend.  

 

In de loop van het Holoceen ontstaat er, onder invloed van de stijgende zeespiegel, een 

getijdegebied in het oerstroomdal van de Vecht en het dal van de Eem. In de kustzone 

van dit getijdegebied ontstaat een veenmoeras. Met het verder stijgen van de zeespiegel 

wordt het veen afgedekt door getijdeafzettingen. Het veen vormt de Basisveen Laag 

binnen de Formatie van Nieuwkoop, de getijdeafzettingen, die in dit gebied ook wel Oude 

Getijdeafzettingen worden genoemd, vormen het Laagpakket van Wormer binnen de 

Formatie van Naaldwijk. Deze Oude Getijdeafzettingen zijn volgens Kerkhoven (2015) 

gevormd tussen 6500 en 4200 v. Chr. Volgens de Paleogeografische kaarten van Vos & 

De Vries (2015) grenst het plangebied rond 5500 v. Chr. (figuur 5B) in het westen aan 

het getijdegebied en is het westelijke deel van het plangebied door veen afgedekt. Rond 

3850 n. Chr. (figuur 5D) worden in heel het plangebied Wormer-afzettingen afgezet. 

Binnen dit pakket Wormer-afzettingen kunnen worden zandige geulafzettingen, 

onderwaterkleien en komafzettingen worden onderscheiden. Langs de getijdegeulen zijn 

oeverwallen ontstaan, die lokaal zijn gerijpt Onder andere door Nales (2015, 2016) zijn, 

zij het sporadisch, gerijpte oeverafzettingen aangetroffen, die worden gekarakteriseerd 

door een brokkelige structuur en het voorkomen van gipskristallen. Uit het Actueel 

hoogtebestand blijkt dat er in en in de omgeving meerdere getijdegeulen zijn te 

herkennen (zie figuur 6). Met name in het westen van het plangebied en in het 

zuidoosten zijn duidelijk geulstructuren, met bijbehorende oeverwallen, herkenbaar. Door 

Nales (2017) worden ook in het noordoosten van het plangebied geulen onderscheiden, 
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maar deze zijn op het AHN niet zichtbaar. Verder staat op de gemeentelijke beleidskaart 

in het westelijke deel van het plangebied ook een geul ingetekend, die niet op het AHN is 

te herkennen en evenmin door Nales (2017) wordt onderscheiden. Verder is op het AHN 

duidelijk een dekzandrug in het zuidoosten van het plangebied waarneembaar. De dikte 

van het pakket Wormer-afzettingen in het plangebied varieert van 1 tot 5 m. De top van 

de afzettingen ligt volgens Nales (2017) binnen het plangebied tussen 2 en 3 m –mv. 

Met name in het westen van het plangebied worden deze afzettingen binnen 2 m –mv 

voor.  

 

Nadat er een einde kwam aan de mariene sedimentatie rond 4000 v. Chr. Is het gebied 

overveend. Dit veen vormt het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van 

Nieuwkoop. Na 3000 v. Chr. ontstaan in het veengebied meren, waarbij het veen wordt 

geërodeerd. Het afbraakmateriaal van dit veen wordt als grove detritus in de meren 

afgezet en vormt nu de Flevo Laag binnen de Formatie van Nieuwkoop. Deze laag is ook 

her en der in het plangebied aangetroffen door Nales (2017). Rond het begin van de 

jaartelling komen de meren in verbinding te staan met Waddenzee en vindt er opnieuw 

mariene sedimentatie in het gebied plaats. Deze afzettingen worden tot het Laagpakket 

van Walcheren (Formatie van Naaldwijk). In eerste instantie, als de verbindingen met de 

Waddenzee nog beperkt zijn, worden humeuze kleien afgezet (Almere Laag). Vanaf de 

Late Middeleeuwen, na het ontstaan van de Zuiderzee, worden zandige kleien afgezet 

(Zuiderzee Laag). Afzettingen van na de afsluiting van de Zuiderzee worden tot de 

IJsselmeer Laag gerekend. Door Nales (2017). Zijn de Almere Laag en de Zuiderzee Laag 

in het plangebied onderscheiden.  

 

3.2 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context 

 

Het archeologisch erfgoed van de gemeente Zeewolde omvat vindplaatsen uit de 

steentijd, scheepswrakken uit latere perioden en vliegtuigwrakken. In de Steentijd werd 

het grondgebied van Zeewolde, evenals de rest van Flevoland, bewoond door mobiele 

groepen jagers-verzamelaars. De archeologische resten van deze bewoning bevinden 

zich in de top van het dekzand en in oudere begraven bodems, maar eventueel ook in de 

daarboven gelegen Oude Getijde Afzettingen. De pleistocene ondergrond van Zeewolde is 

in de Nieuwe Steentijd geleidelijk verdronken onder invloed van de zeespiegelstijging, 

waarna het is afgedekt met soms meters dikke veen- en kleiafzettingen.  

 

In Zeewolde zijn ook meerdere scheepswrakken ontdekt uit de Late Middeleeuwen en de 

Nieuwe Tijd. Deze wrakken liggen vlak onder het maaiveld in de jongere afzettingen 

zoals de Almere- en Zuiderzeeafzettingen. Tot slot zijn enkele vliegtuigwrakken uit de 

Tweede Wereldoorlog ontdekt. Deze zijn vrijwel allemaal geruimd na de inpoldering.  

 

3.3 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 

 

In Zeewolde kunnen steentijdvindplaatsen worden aangetroffen vanaf het Laat-

paleolithicum tot aan het Neolithicum (12.000-4.000 v. Chr.). Voor wat betreft 

complextypen kan op het dekzand sprake zijn van bijvoorbeeld nederzettingen (basis-, 

aggregatie- en jachtkampen) en begravingen. Uit recent onderzoek in Almere is gebleken 

dat menselijke activiteiten in de steentijd zich uitstrekte over het hele pleistocene 

dekzandlandschap en zich niet beperkten tot bijvoorbeeld de hoogste delen daarvan. 

 

Binnen het plangebied zijn geen bekende vindplaatsen aanwezig. 

 

3.4 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) 

 

De begrenzing van vindplaatsen wordt bepaald op basis van de aanwezigheid van “harde 

archeologische indicatoren” zoals antropogeen bewerkt vuur- en natuursteen, aardewerk, 

verbrand bot en verkoolde hazelnootdoppen. Daarnaast wordt de begrenzing bepaald op 

basis van de provinciale beleidsregel Archeologie en Ruimtelijke Ordening van Flevoland 
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2008, te weten “De begrenzing van een archeologische waarde wordt bepaald door zijn 

omvang of zijn ensemble van roerende en/of onroerende zaken die in tijd, ruimte en/of 

sociaal-economische context een directe relatie met elkaar hebben, dan wel aanvullend 

hierop op basis van de aardkundige situatie, voor zover het aannemelijk is dat de 

aardkundige situatie de verwachte spreiding of ensemble van de roerende en/of 

onroerende zaken vertegenwoordigt. Rondom de begrenzing van archeologische waarden 

moet een extra beschermingszone van minimaal 10 meter worden aangehouden.  

De oppervlakte van een vindplaats kan variëren van enkele vierkante meters (“Zwaanpad” 

in Almeerderhout) tot een aantal hectare (“De Green” in Almere Poort en “De Bult” in 

Almere Hout). 

 

3.5 Structuren en sporen 

 

Er moet rekening worden gehouden met het aantreffen van sporen uit het meso- en 

neolithicum. Sporen uit het mesolithicum kenmerken zich voornamelijk door clusters van 

haardkuilen en oppervlaktehaarden. Daarnaast kunnen afvalkuilen, grafkuilen en 

paalkuilen voorkomen. Huisplattegronden zijn onder andere bekend uit de late 

Swifterbant periode (3.900-3.400 v.Chr.) op vindplaats P14 in de Noordoostpolder. 

 

3.6 Anorganische artefacten 

 

Het te verwachten anorganische vondstmateriaal betreft hoofdzakelijk bewerkt vuur- en 

natuursteen. De hoeveelheid kan per boring variëren van 1-5 tot (in zeldzame gevallen) 

meer dan 100. Het overgrote deel van het vondstmateriaal bestaat uit microdebitage 

(fragmenten van enkele millimeters). Minder frequente anorganische vondstcategorieën 

zijn: oker, hematiet. 

 

3.7 Organische artefacten 

 

De verwachting met betrekking tot het aantreffen van organische resten in het dekzand 

is laag. Desondanks moet rekening worden gehouden met het aantreffen van verkoolde 

resten zoals houtskool en verbrande hazelnootdoppen. Organische resten kunnen wel 

worden aangetroffen in de Oude Getijde afzettingen en stroomgeulen van de Eem. 

 

3.8 Archeozoölogische en botanische resten 

 

In de regel zijn onverbrande archeozoölogische en paleo-ecologische resten in het 

dekzand niet goed bewaard gebleven. Er moet echter wel rekening worden gehouden 

met het aantreffen van verbrand botmateriaal en verkoolde zaden/vruchten. Onverkoolde 

zaden, botten, plantenresten kunnen worden aangetroffen in de Oude Getijde afzettingen 

en stroomgeulen van de Eem.  

 

3.9 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

 

In Zeewolde zijn de steentijdvindplaatsen te verwachten op en in het pleistocene 

oppervlak waarvan de top in het algemeen op een diepte van minimaal 2 meter ten 

opzichte van het maaiveld ligt (meer in het bijzonder: de Oude Getijde afzettingen, de 

top van het dekzand en hieronder gelegen lagen (Bølling / Allerød / Kreftenheye 

formatie)).  

 

Binnen het plangebied kunnen archeologisch relevante lagen worden verwacht in het 

dekzand. Dit dekzand ligt in het plangebied tussen -8 en -12 m NAP. Zie figuur 5.  

 

Ook in de Oude Getijde Afzettingen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer) 

kunnen archeologische resten worden aangetroffen. Deze afzettingen worden met name 

in het westen van het plangebied binnen 2 m –mv verwacht.  
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Figuur 4. Diepteligging pleistocene afzettingen. Bron: Vos & De Vries (2015). 
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Figuur 5 Paleogeografische ontwikkeling in het plangebied. Bron: Vos & De Vries (2015). 
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Figuur 6 Reliëf binnen het plangebied. 
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HOOFDSTUK 4 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

 

4.1 Doelstelling 

 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en toetsen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek. 

De gemeente streeft naar het behoud van een representatief deel van haar 

behoudenswaardige archeologisch erfgoed in situ door middel van planinpassing, waar 

nodig aangevuld met andere maatregelen. Om dit te kunnen realiseren laat de gemeente 

in geval van ruimtelijke ontwikkelingen tijdig archeologische waarden in kaart brengen. 

Het gaat met name om in principe behoudenswaardige archeologische vindplaatsen van 

(inter-)nationaal belang, te weten steentijdvindplaatsen en scheepswrakken uit 

historische tijden.  

 

 

4.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

 

De onderzoekslocatie ligt in de NoaA archeoregio “Flevolands kleigebied”. Het onderzoek 

sluit o.a. aan bij H2 De dynamiek van het Nederlandse landschap (vraag 10), H4 

Occupatie en adaptatie in het rivierengebied en langs de kust (vraag 13) H10 De 

vroegste bewoning van Nederland (vraag 1 en 2), H11 Overgang laat-paleolithicum - 

vroeg-mesolithicum (vraag 3 en 4) H12. Neolithisatie proces (‘Neolithisering’) (vraag 7, 8 

en 23) H14 De rol van natuurlijke voedselbronnen na de introductie van de landbouw 

(vraag 22 en 102) en H21 De dynamiek van het landgebruik (vraag 5, 15 en 24). 

 

 

4.3 Vraagstelling 

 

Verkennend onderzoek (fase 1) 

Wat zijn de vormeenheden van het pleistocene en holocene landschap in het 

onderzoeksgebied en zijn die nog intact?  

 

 

4.4 Onderzoeksvragen 

 

Het verkennend onderzoek heeft drie / vier centrale vragen: 

 

1. Wat is de opbouw, het reliëf en de gaafheid van de top van het pleistocene 

oppervlak?; 

2. Wat is de stratigrafie van het dekzand en de archeologische potentie daarvan?; 

3. Wat is de diepteligging, dikte en mate van rijping van de Oude Getijde 

Afzettingen?  
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HOOFDSTUK 5 METHODEN EN TECHNIEKEN 

 

Het verkennend onderzoek is primair ingericht op het opsporen van steentijdvindplaatsen. 

Momenteel zijn nog geen effectieve mogelijkheden voorhanden om naar scheepswrakken 

en ladingen te zoeken.  

 

5.1 Methoden en technieken 

 

Van elke boring wordt de diepteligging van de top van het dekzand en de Oude Getijde 

Afzettingen ten opzichte van het maaiveld en NAP bepaald. Van iedere boring wordt het 

hele bodemtraject vanaf het maaiveld tot in de C_horizont van het dekzand beschreven. 

In dit kader wordt onder andere per boring de aard van het sediment boven het 

pleistocene dekzand (inclusief de Oude Getijde Afzettingen en eventuele bodems en/of 

ontkalkte zones die hierin voor kunnen komen), de grens tussen het dekzand en het 

afdekkend sediment (erosief of geleidelijk), evenals de lithologie en lithogenese van het 

dekzand beschreven (inclusief paleosolen, aard van het dekzand, d.w.z. Oud Dekzand en 

Jong Dekzand 1 / 2). Aanvullend op het bovenstaande wordt de mate van rijping van de 

Oude Getijde Afzettingen beschreven, o.a. via het bepalen van het kalkgehalte. De 

boringen worden gezet tot 2 meter onder de top van het dekzand. 

De top van het dekzand (minimaal bovenste 30 cm) en eventueel ook archeologisch 

mogelijke relevante bodemhorizonten van het dekzand en/of ontkalkte trajecten in de 

Oude Getijde Afzettingen worden bemonsterd en gespoeld met kraanwater over een zeef 

met een maaswijdte van 1 mm2. Het residu wordt genummerd en onder binoculair 

(minimaal maximale vergroting 60 x) met opvallend licht bekeken op archeologische 

indicatoren. Deze indicatoren worden gescheiden bij het residu bewaard. 

Er moet rekening gehouden worden met een mogelijke boordiepte dieper dan 8 meter 

onder het maaiveld. De boringen dienen tot een diepte van tenminste 2 meter onder de 

top van het dekzand te worden gezet. Van iedere boring wordt de diepteligging van de 

top van het dekzand en de Oude Getijde Afzettingen ten opzichte van het maaiveld en 

NAP bepaald. Vóór afronding van het veldwerk dienen de boorgaten te worden opgevuld 

met de opgeboorde grond. 

 

Het meest cruciale onderdeel van de boorbeschrijving is de textuur, bijvoorbeeld zand, 

humeuze klei, silt (conform NEN 5102: Kz3, Zk2 etc.). Echter, dit is slechts de eerste 

stap op weg naar een gedegen milieu-interpretatie en daarmee naar een betrouwbare 

archeologische waardering. Het waarnemen en beschrijven van sedimentkarakteristieken 

anders dan de textuur is onmisbaar voor deze milieu-interpretatie. Immers, alleen het 

‘predicaat’ zand zegt niet veel over het milieu. Cruciaal en onmisbaar zijn (1) de 

mediaanklasse (2) de sortering en (3) de afronding. Andere karakteristieken zijn 

belangrijk, maar niet altijd op een betrouwbare wijze waar te nemen. Denk aan 

sedimentaire structuren zoals laminaties, crossbedding, adhesie ribbels. 

 

Ad 1 Mediaanklasse 

De beschrijving van de mediaanklasse gebeurt kwantitatief in μm (‘210 – 300 μm’) en 

kwalitatief in tekst (‘matig grof zand’) conform NEN 5102. Om in het veld de 

mediaanklassen te kunnen onderscheiden dienen de zandmonsters drooggewreven te 

worden en vervolgens met behulp van een zandlineaal te worden geclassificeerd. 

 

Ad 2 Sortering 

De beschrijving van de sortering van zand (en grind) geschiedt kwalitatief in vijf klassen: 

 

1. Zeer goed 

2. Goed 

3. Matig 

4. Slecht 

5. Zeer slecht 
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Het betreft een lokale of regionale indeling toepasbaar voor het Almeerse grondgebied en 

haar afzettingsmilieus. Immers, zeer slecht gesorteerde sedimenten (morenes, keileem) 

komen in het gebied niet voor evenmin als zeer goed gesorteerde zandige sedimenten 

zoals strandafzettingen. Ergo, absoluut gezien komen twee van de vijf sorteringsklassen 

niet voor. Om binnen het Almeerse zandlandschap toch te kunnen differentiëren naar 

milieu, zullen dus binnen de absolute bandbreedte van de sorteringsgraad de genoemde 

vijf klassen moeten worden onderscheiden. 

 

 

 

Ad 3. Afronding 

De beschrijving van de afronding van zand (en grind) geschiedt kwalitatief in vijf klassen: 

 

1. Zeer goed 

2. Goed 

3. Matig 

4. Slecht 

5. Zeer slecht 

 

Het betreft hier eveneens een lokale of regionale indeling toepasbaar voor het Zeewoldse 

grondgebied en haar afzettingsmilieus. 

 

Met de vier belangrijkste sedimentkarakteristieken van het aangetroffen zand (textuur, 

mediaanklasse, sortering en afronding) wordt maximaal informatief rendement gehaald 

uit de boringen. De karakteristieken zijn handmatig in het veld eenvoudig vast te stellen. 

Opdrachtnemer is vervolgens in staat om, mede op basis van het ruimtelijk patroon, lees 

het voorkomen van de onderscheiden afzettingen, te komen tot een zo betrouwbaar 

mogelijke proces- en milieu-interpretatie en uiteindelijk ontstaanswijze. 

 

In de verslaglegging dient de opeenvolging sediment > proces > milieu > landschap > 

archeologische verwachting helder verwoord te worden. Let wel, wanneer verschillende 

veldtechnici worden ingezet is het zaak om regelmatig te ‘ijken’. 

 

Aanvullend op het bovenstaande wordt de mate van rijping van de Oude Getijde 

Afzettingen beschreven, o.a. via het bepalen van het kalkgehalte. 

 

5.2 Strategie 

 

Na overleg tussen initiatiefnemer en de gemeente Zeewolde is besloten dat het 

archeologisch onderzoek zich beperkt tot de delen van het onderzoeksgebied waar de 

vigerende vrijstellingsgrenzen door de geplande ingrepen worden overschreden, namelijk 

ter plaatse van het deel van het kleimoeras met een dubbelbestemming ‘waarde 2’, de 

aan te leggen watergangen en de potentiële woningbouwlocaties. Verder is besloten dat 

ter plaatse van het kleimoeras en de watergangen niet tot in het onderliggende dekzand 

worden doorgezet, maar tot een meter onder de maximale verstoringsdiepte. Deze 

strategie leidt tot een verdeling volgens de onderstaande tabel. Zie ook figuur 7.  

 
Geoffreerd 

Kleimoeras, dubbelbestemming (14 ha) 40 x 35 m grid 106 gutsboringen tot 2 m -mv 

Watergangen (3500 m) om de 40 m 86 gutsboringen tot 3 m –mv 

Woningbouwkavels (5,5 ha) 40 x 35 m grid 40 aqualock-boringen tot 10 m –mv.  

Totaal   

 

De boringen ter plaatse van de watergangen en het kleimoeras worden met de hand met 

behulp van een Edelmanboor (Ø 7cm) en een gutsboor (Ø 3cm) geplaatst. De boringen 

ter plaatse van de woningbouwkavels worden mechanisch, met behulp van een 

aqualockboor (Ø 7cm) geplaatst. 
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Alternatieve boorstrategie 

In samenspraak met Wouter Smith van Bureau Monumenten en Archeologie van de 

gemeente Almere (en regelmatig adviseur van de gemeente Zeewolde) wordt een 

alternatieve onderzoeksstrategie voorgesteld. De gegunde opdracht richt zich met name 

op het inperken van risico’s ten aanzien van archeologie (dus: worden er binnen het 

kader van de geplande ingrepen geen archeologische waarden verstoord), maar leidt niet 

tot significante kenniswinst. De Oude Getijdeafzettingen (het bovenste archeologische 

niveau) worden, met uitzondering van de directe omgeving van de aanwezige getijdegeul, 

beneden de geplande verstoringsdiepte verwacht en bij de eerder genoemde 

onderzoeksstrategie (boringen tot 2 of 3 m -mv) wordt de top van deze afzettingen 

waarschijnlijk niet eens aangeboord.  

 

Omdat er weinig bekend is over de Oude Getijdegeulen en de aanpalende smalle 

oeverwallen, wordt voorgesteld om de ondiepe boringen ter plaatse van de watergangen 

en de het moeras te laten vervallen en in plaats hiervan twee raaien over de getijdegeul 

te plaatsen, waarbij de boringen om de 10 m worden geplaatst en zullen worden 

doorgezet tot in de top van het pleistoceen, met een maximale diepte van 7 m –mv. 

Daarnaast zullen in het oostelijke deel van het plangebied ter plaatse van de te graven 

watergangen enkele boorraaien worden geplaatst met boringen om de 40 m en tot in de 

pleistocene ondergrond. Deze boringen hebben met name tot doel om eventuele 

opduikingen van de pleistocene ondergrond in kaart te brengen. 

 

Tot slot blijft de onderzoeksstrategie ten aanzien van de bouwblokken ongewijzigd. Zie 

onderstaande tabel en figuur 8. 

 
Alternatief onderzoeksvoorstel 

Dwarsprofielen geul (2x) Om de 10 m 54 gutsboringen tot max. 7 m –mv 

Profielen oostelijk deel plangebied (3x) Om de 40 m 31 gutsboringen tot max. 6 m -mv 

Woningbouwkavels (5,5 ha) 40 x 35 m grid 40 aqualock-boringen tot 8 m –mv (max. 10 m –mv)  

 

Monsternames verkennend onderzoek 

Indien een intacte bodemopbouw daar reden toegeeft worden uit de aqualockboringen 

monsters ten behoeve van pollenanalyses genomen uit de top van het dekzand, de 

eventuele afdekkende veenlaag en eventuele oude bodems genomen. De monsters 

worden in overleg met  Bureau Archeologie en Monumentenzorg genomen en van elk 

monster wordt een pollenpreparaat gemaakt. Alle pollenpreparaten worden na analyse 

overgedragen aan Bureau Archeologie en Monumentenzorg. NB: de analyse zelf is niet 

in deze opdracht inbegrepen!  

 
Te offreren als stelpost 

Monstername t.b.v. pollenpreparaat (maximaal 2) 

Maken pollenpreparaat (maximaal 2) 

 
 



 

 

 

 

 

  

Figuur 7 Boorplan conform offerte. 
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Figuur 8 Alternatief boorplan. 



 

 

HOOFDSTUK 6 UITWERKING EN CONSERVERING 

 

6.1 Vondstspreidingen 

 

Per boring wordt aangegeven welke archeologische indicatoren zijn aangetroffen. 

Visualisatie is gebaseerd op aan-/afwezigheid (niet op hoeveelheid) en op relevantie 

(onverbrand visbot is bijvoorbeeld geen indicator voor steentijdvindplaatsen). Elke 

indicator wordt weergegeven door middel van een gespecificeerd symbool, er rekening 

mee houdend dat meerdere indicatoren in één boring aanwezig kunnen zijn (zie bijlage 

1). De verspreiding van knappersteen wordt alleen textueel aangegeven. 

 

6.2 Residuen Boormonsters 

 

Archeologische indicatoren worden separaat in hetzelfde vondstzakje aangeleverd. 

Elk zeefresidu wordt afzonderlijk verpakt met waterproof en zuurvrij vondstkaartje 

waarop tenminste: 

 

- Code plangebied, conform PvE; 

- Boornummer (moet identiek zijn met boornummer op de kaart en in het Excel 

bestand); 

- Datum boring; 

- Fase onderzoek, zoals gespecificeerd door de gemeente in het PvE. 

 

6.3 Beeldrapportage 

 

Van het onderzoek wordt digitaal en analoog kaartmateriaal geleverd. Er moeten 

tenminste drie kaarten geleverd worden: 

 

- een kaart met Oude Getijde Afzettingen; 

- een kaart met de top van het dekzand; 

- een kaart met de Bølling / Allerød / Kreftenheye formatie. 

 

Van het kaartmateriaal dient te worden aangegeven hoe zij is vervaardigd, met welk 

softwarepakket is gewerkt en (waarom) voor welke in interpolatietechniek is gekozen. 

Daarnaast moet een representatief dwarsprofiel geleverd worden indien er in de Oude 

Getijde Afzettingen of in het Dekzand archeologische relevante sporen aangetroffen 

worden. 

 

De kaart (bij voorkeur schaal 1:5.000/1:2.500 en 2 exemplaren op A3/A4 formaat) 

toont: 

 

- Assenstelsel van RD, met RD coördinaten; 

- De begrenzing van het plangebied en van de onderzochte delen: het 

onderzoeksgebied. Een en ander op basis van de door de opdrachtgever 

aangeleverde informatie; 

- De boorpunten met boornummer; 

- De aangetroffen archeologische indicatoren, waarbij per indicator een 

standaardkleur wordt gebruikt zoals aangegeven in bijlage 1; 

- De bodemhorizonten van het dekzand, met name de podzolen (geldt alleen voor 

aqualock- en gutsboringen); 

- Het reliëf van het dekzand in klassen van 25 cm; 

- Een legenda met tenminste de volgende informatie: 

- Naam en code onderzoeksgebied; 

- Fase van het onderzoek; 

- De datum (maand en jaar) van kaartvervaardiging. 
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Vondsten: 

In de rapportage worden detailfoto’s opgenomen van harde archeologische indicatoren. 

 

6.4 Selectie materiaal 

 

Alle vondstcategorieën, zoals gespecificeerd in de vondstdatabase, dienen tenminste te 

worden geselecteerd voor determinatie en analyse. Let op: óók het restresidu wordt 

overgedragen. 

 

6.5 Conservering materiaal 

 

In overeenstemming met afspraken Gemeente Almere-Depot Flevoland, worden alle 

residuen incl. vondstcategorieën gedeponeerd. 

 

6.6 Standaardrapportage 

 

Het onderzoek wordt afgerond middels een standaardrapportage (KNA conform, 

proces VS05) waarin een analyse, interpretatie en onderbouwing van de verkregen 

gegevens. Op basis hiervan wordt een conclusie gegeven in termen van 

vastgestelde dan wel verwachte archeologische waarden. In de rapportage dient 

aandacht besteed te worden aan scheepswrakken die in de ondergrond van het 

onderzoeksgebied verborgen kunnen liggen dan wel al bekend zijn. 

 

De opdrachtnemer geeft advies over de te volgen vervolgstrategie. 

Het bureauonderzoek is al door de gemeente opgesteld en is derhalve geen 

onderdeel van dit Programma van Eisen. De opdrachtnemer kan desgewenst de 

digitale versie van het bureauonderzoek bij de gemeente opvragen. 

 

De standaardrapportage wordt eerst in concept geleverd en na verwerking van 

eventuele opmerkingen vanwege de opdrachtgever, volgt een definitieve 

rapportage. De rapportage ontvangen wij ook digitaal (MS-WORD). 
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HOOFDSTUK 7 DEPONERING 

 

7.1 Eisen betreffende depot en te leveren product 

 
De residuen van de boormonsters en bijbehorende documentatie worden, conform de vigerende depoteisen 
van Flevoland en na afsluiting van het onderzoek (rapportage) conform KNA 3.3 proces DS 01 – DS03 en DS05, 
gedeponeerd bij het Provinciaal Bodem Depot Flevoland. In de bijlage treft u de eisen van de overdracht.  
De gemeente ontvangt een digitaal exemplaar van het rapport in PDF-formaat.  
Al voor het onderzoek zal contact met de depotbeheerder worden opgenomen ten einde afstemming te 
bereiken over onder meer de wijze van aanleveren.  
Resultaten uit het onderzoek worden conform KNA 3.3 aan ARCHIS gemeld.  
De gemeente ontvangt een schriftelijk bericht van deze melding aan ARCHIS.  
De digitale gegevens van het onderzoek worden conform KNA 4.1 proces DS05 overdracht van digitale 
gegevens, aan E-depot gedeponeerd.  
De gemeente ontvangt een kopie van goedgekeurde overdracht en een digitale kopie van 
projectdocumentatie.  
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HOOFDSTUK 8 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 

 

8.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

 

Gewezen wordt op het feit dat het booronderzoek uitgevoerd moet worden conform het 

gemeentelijke Programma van Eisen waarbij mechanisch booronderzoek in principe 

noodzakelijk is. Ook het aanhouden van het voorgeschreven boorgrid is van essentieel 

belang. 

 

Indien op enig moment blijkt dat de veronderstellingen en uitgangspunten van uw offerte, 

onjuist blijken te zijn of dienen te worden bijgesteld, zal u hieromtrent onverwijld 

schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. Eventuele onvermijdbare afwijkingen 

van het PvE worden te allen tijde vooraf aan de gemeente Zeewolde voorgelegd en 

schriftelijk overeengekomen. Niet aantoonbaar overeengekomen afwijkingen in 

producten worden niet geaccepteerd voordat deze door, of op kosten van, de 

opdrachtnemer gecorrigeerd zijn. 
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