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1. Inleiding

De toekomstige spoorlijn Hanzelijn bevindt zich grofweg op de lijn 
Lelystad – Zwolle (figuur �.�). Bij de aanleg worden over de volle breedte 
van het tracé bodemingrepen uitgevoerd die een verstorende werking 
kunnen hebben op de mogelijk aanwezige archeologische resten. De 
werkzaamheden (zowel civieltechnische als archeologische) zijn verdeeld 
in een ‘Nieuw land’ en ‘Oud Land’ deel. Het eerste deel start in Lelystad 
en eindigt bij het Drontermeer, ter hoogte van Kampen. Het tweede deel 
start aan de Kampense kant van het Drontermeer en eindigt in Zwolle. 
In opdracht van bouwonderneming Dura Vermeer heeft Archol bv de 
archeologische begeleiding van dit ‘Oude Land’ gedeelte van het Hanzelijn 
tracé (van tracékilometer 32.050 tot 45.750) uitgevoerd. Door Vestigia bv 
Archeologie & Cultuurhistorie is hiertoe een Programma van Eisen (PvE)� 
opgesteld waarin de voorwaarden waaraan de begeleiding moeten voldoen 
zijn verwoord.
Het onderzoek is gestart op 6 februari 2008 en is afgerond op �9 juni 
2009. Reden voor deze lange doorlooptijd is het gevolg van de lengte van 
het onderzoeksgebied (�5 km) en de planning van de aannemer. 
Het onderzoek was zodanig opgezet dat er in 20 deelgebieden (A t/m 
T)(figuur �.�) actieve of passieve begeleiding moest plaatsvinden (zie tabel 
2). De actieve begeleiding bestond uit het daadwerkelijk aanwezig zijn bij 
de graafwerkzaamheden binnen het betreffende tracédeel. De passieve 
begeleiding bestond uit een kort bezoek van de locatie direct na de graaf-
werkzaamheden.
Aangezien de civiel technische plannen voorafgaand aan het schrijven van 
het PvE nog niet volledig vast lagen en ook tijdens het project meerdere 
malen zijn aangepast, heeft de begeleiding niet volledig conform het PvE 
kunnen plaatsvinden. Wijzigingen zijn iedere keer voorgelegd aan de 
contactpersoon van ProRail (J. Flamman – Vestigia). 

�  Flamman, J.P. 2007. 
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Administratieve gegevens

Datum 
 veldwerk    6 februari 2008 – 9 juni 2009
 rapportage   januari 20�0

Opdrachtgever   Dura Vermeer groep NV
Uitvoerder   Archol BV
Bevoegd gezag   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Contactpersoon ProRail  Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie

Onderzoeksmelding Archis           26804

Locatie
 Gemeente    Kampen
 Plaats   Drontermeer tot Knp. Hattemerbroek
 Toponiem   Begeleiding Hanzelijn - Oude Land
 Coördinaatgegevens      �86.700 / 504.300 (Drontermeer)
          �99.200 / 500.200 (knp. Hattemerbroek)
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2. Landschappelijk kader 

Op basis van de boringen, gezet in het kader van het IVO-fase �, zijn er 
voor het ‘Oude Land’ vier ‘landschappen’ gereconstrueerd: Pleistocene 
IJsselafzettingen, dekzandlandschap, veenlandschap en Holocene 
stroomgordel van de IJssel.� 

De Pleistocene IJsselafzettingen bestaan voornamelijk uit afzettingen 
behorende bij de Formatie van Kreftenheye (Kreftenheye (zand en grind) 
en Wijchen (klei)), waarvan de eerste over de volle lengte van het tracé 
is aangetroffen, terwijl de tweede, die op de Formatie van Krefteheye 
is afgezet, alleen in de omgeving van de stroomgordel van de IJssel is 
aangetroffen. De afzettingen van Kreftenheye zijn gevormd aan het eind van 
het Saalien (de voorlaatste ijstijd) tot het midden van het Weichselien (de 
laatste ijstijd) (circa �50.000 – 50.000 v.Chr.).�

Deze afzettingen gaan over in de dekzanden (de Formatie van Twente) 
die over praktisch het gehele tracé zijn aangetroffen. Deze dekzanden zijn 
afgezet aan het eind van de laatste ijstijd (circa �8.000 – �0.000 v.Chr.). Het 
dekzand vertoont grote reliëfverschillen, waarbij de top van het zand over 
een afstand van enkele meters in diepte kan variëren van enkele decimeters 
tot enkele meters. 
In de top van het dekzand heeft zich bijna overal een veldpodzol gevormd 
en in één enkel geval is er een dubbele podzol bodem waargenomen. Dit 
laatste betekent dat er op deze locaties sprake was van een overstoven laat-
glaciaal landschap.�

Als gevolg van veranderingen in de waterhuishouding, en de daarbij 
gepaard gaande vernatting van het dekzandlandschap, heeft er veengroei 
plaatsgevonden (Formatie van Nieuwkoop). Het gaat hierbij in het westelijke 
deel van het Oude Land met name om amorf veen, terwijl het veen in het 
oostelijk deel veel hout bevat. In de lager gelegen delen van het landschap 
kan er al veengroei hebben plaatsgevonden tijdens het Atlanticum (7000 
– 3000 v.Chr.), terwijl de hogere gelegen dekzandruggen pas zijn afgedekt 
vanaf het Subboreaal (3000 -500 v.Chr.) of het Subatlanticum (500 v.Chr. 
– heden).

Het veen is op haar beurt afgedekt door komklei, afkomstig uit de IJssel, die 
rond het begin van de jaartelling actief werd (Formatie van Echteld). Op de 
hoger gelegen dekzandruggen (boven 2 m –NAP) dateert de klei mogelijk in 
de late middeleeuwen.

2  Müller 2003.
3  Vos 2003.
�  RAAP rapport �30�, 2005. Aanvullend IVO fase 3 onderzoek, deelgebied A.
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3. Archeologisch kader

Het toekomstige tracé van de Hanzelijn doorsnijdt op het Oude Land een 
gedeelte van Nederland waar archeologisch weinig van bekend is. In het 
landelijk archeologische informatiesysteem (Archis) zijn de archeologische 
waarnemingen in de omgeving van het Hanzelijn tracé opgezocht. Het 
betreffen voornamelijk meldingen die dateren in de vroege- en volle 
middeleeuwen en Nieuwe Tijd. In de omgeving van Kampen zijn veel van 
de middeleeuwse vondsten afkomstig van woonterpen. 
Slechts een klein aantal meldingen heeft betrekking op prehistorische 
vondsten. Hierbij gaat het voornamelijk om werktuigen van vuursteen en 
natuursteen en een enkele keer om verbrand botmateriaal. Deze vondsten 
dateren vanaf het laat-paleolithicum tot en met de bronstijd.
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4. Vooronderzoek

Voorafgaand aan het onderhavige onderzoek zijn er verschillende 
vooronderzoeken geweest: bureauonderzoek, karterend- en waarderend 
booronderzoek (IVO-fase � en 2)� en een combinatie van booronderzoek 
en proefsleufonderzoek tijdens de IVO-fase 3. Naar aanleiding van de 
resultaten van deze vooronderzoeken zijn op twee locaties opgravingen 
uitgevoerd (zie paragraaf 4.4 Opgravingen). Op één locatie is vooraf, bij de 
sloop van de bebouwing, ook al een archeologische begeleiding uitgevoerd.

4.1 IVO-fase 1�

Het karterend booronderzoek in deze fase was erop gericht de Pleistocene 
dekzandafzettingen en de Holocene veen en rivierafzettingen in kaart te 
brengen. Aan de hand van deze gegevens gecombineerd met een bewerking 
van de AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) is een archeologisch 
verwachting opgesteld voor verschillende landschappelijke zones die in 
IVO-fase 2 zijn onderzocht: golvend dekzandlandschap; dekzandvlakten 
en plateaus; stroomgordel landschap met rivier- en beekafzettingen; 
veenlandschap; overslaggronden. In aanvulling hierop zijn er tevens enkele 
historische landschapselementen (dijklichamen) aangewezen voor nader 
onderzoek. 

4.2 IVO-fase 2�

Tijdens deze fase zijn op �� locaties aanvullende boringen gezet binnen 
de verschillende landschappelijke zones. De selectie van de gebieden is 
uitgevoerd op basis van een beredeneerde steekproef uit de landschapsre-
constructie. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn er vijf locaties 
aangewezen die in aanmerking kwamen voor aanvullend waarderend 
onderzoek tijdens IVO-fase 3.

4.3 IVO-fase 3

Tijdens deze fase zijn de vijf geselecteerde locaties onderzocht: één door 
middel van boringen en drie door proefsleuven (tabel �). De boringen 
hebben een gedetailleerd beeld opgeleverd van het dekzandlandschap en de 
archeologische indicatoren. 

Locatie Methode Type onderzoek Reden

Slaper Oost aanvullend booronderzoek landschappelijk onderzoek dubbele podzolbodem, mogelijk vroeg prehistorische resten

Slaper West proefsleuf bewoningssporen onderzoek veldkei in het dekzand, mogelijk prehistorische resten

De Enk-Zuid proefsleuven bewoningssporen onderzoek prehistorisch vondstmateriaal in de boringen van Fase � en 2

Knooppunt Hattemerbroek proefsleuven bewoningssporen onderzoek prehistorisch vondstmateriaal over een gebied van 22 hectare

De boorlocatie bevindt zich iets ten noorden van De Slaper West en is 
onderzocht om beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Tijdens het 
fase �-onderzoek was hier namelijk op een diep niveau in het dekzand 
houtskool laagjes aangetroffen die zou kunnen duiden op een oud loopvlak 
met mogelijk archeologische resten. 

5  IVO = Inventariserend VeldOnderzoek.
�  Tol 200�a.
7  De Roller 200�.

Tabel 1 
IVO-fase 3 onderzoekslocaties 
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De proefsleuflocaties ‘De Slaper’ en ‘De Enk zuid’ bevinden ten zuiden 
van Kampen, de locatie Knooppunt Hattemerbroek ligt ten westen van 
Hattem. Bij de drie locaties waren tijdens de verschillende booronderzoeken 
archeologische resten aangetroffen. 

Bij ‘De Slaper’ is een intact Haarpodzol-profiel in de top van het dekzand 
aangetroffen maar geen archeologische indicatoren. In het afdekkende veen 
zijn echter wel enkele bewerkte stukken hout aangetroffen die op basis 
van hun stratigrafische ligging tussen de vroege bronstijd en de vroege 
middeleeuwen gedateerd moeten worden. In de top van het veen zijn enkele 
middeleeuwse scherven aangetroffen. 

Twee van de proefsleuven op ‘De Enk zuid’ zijn aangelegd in een gebied 
waar het dekzand zich op een diepte van circa 2,5 m –MV bevindt.� In de 
derde sleuf, de enige ten zuiden van de N50, bevindt de top van het dekzand 
zich op circa � m –MV. In de vierde sleuf bevindt het dekzand zich op 
slechts enkele decimeters –MV. 
In de proefsleuf ten zuiden van de N50 zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen. De drie overige hebben wel vondstmateriaal opgeleverd (zij 
het zeer weinig) maar hierbij gaat het alleen maar om niet-dateerbare 
vondsten. 
In de sleuf op de top van het dekzand is één vondstloos grondspoor 
aangetroffen, die als ondiepe kuil is geïnterpreteerd. De dekzandkop strekt 
zich uit in noordelijke richting waarbij in alle IVO-fase � boringen een 
intacte podzol met houtskool is aangetroffen.

De proefsleuven rondom Knooppunt Hattemerbroek zijn zodanig aangelegd 
dat de verschillende landschappelijke zones werden aangesneden. Binnen 
het plangebied bevonden zich tenminste twee dekzandruggen met daar 
tussen enkele zones waar het dekzand veel dieper lag. In de sleuven is een 
grote hoeveelheid vondstmateriaal en grondsporen aangetroffen die dateren 
vanaf het laat-paleolithicum tot en met de ijzertijd. 

4.4 Definitief archeologisch onderzoek

Op basis van de IVO-fase 3 is besloten op drie plaatsen definitief 
archeologisch onderzoek uit te voeren, alle drie met een verschillende 
methode. Op De Slaper een booronderzoek met behulp van Begemann-
boringen, op De Enk zuid een aanvullend proefsleuvenonderzoek en rond 
Knooppunt Hattemerbroek een grootschalige opgraving. 

 

�  Hamburg en Knippenberg 200�.

Locatie Methode Type onderzoek Reden

De Slaper Begemann-boringen landschappelijk onderzoek dubbele podzolbodem, mogelijk vroeg prehistorische resten

De Enk-Zuid Aanvullende proefsleuven bewoningssporen onderzoek prehistorisch vondstmateriaal in de boringen van IVO-fase �, 2 en 3

Knooppunt Hattemerbroek Opgraving bewoningssporen onderzoek prehistorisch vondstmateriaal over een gebied van 3,5 hectare

Tabel 2
Overzicht onderzoekslocaties 
tijdens het Definitief Archeologisch 
Onderzoek
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Ondanks het feit dat er bij het IVO-fase 3 onderzoek op De Enk zuid slechts 
één grondspoor en enkele vuurstenen en natuurstenen zijn aangetroffen, is 
besloten aanvullend nog eens drie sleuven aan te leggen. Reden hiervoor is 
het feit dat uit het IVO-fase � onderzoek was vastgesteld dat de dekzandrug 
zich nog enkele tientallen meters uitstrekt in noordelijke richting. De kans 
dat hier nog meer archeologische resten zouden liggen, werd hoog geacht. 

Het proefsleuvenonderzoek op de locatie knooppunt Hattemerbroek 
heeft een grote hoeveelheid archeologische resten opgeleverd van de laat-
paleolithicum tot en met de bronstijd. De opgraving (waarbij 2,5 hectare 
is opgegraven) heeft plaatsgevonden op locatie waar het aan te brengen 
dijklichaam verstoring van de archeologische resten teweeg zou brengen 
(figuur 4.�). Het westelijk gedeelte van het geïnventariseerde gebied is niet 
opgegraven omdat het beschermd is onder een gronddepot.

4.5 Archeologische begeleiding

Gezien de planning van alle werkzaamheden is eerder door bevoegd gezag 
en ProRail besloten de sloop van de bebouwing op de terp Het Oenen 
archeologisch te begeleiden. De terp ‘Het Oenen’ bevindt zich ten oosten 
van Kampen.

Locatie Methode Type onderzoek Reden

Het Oenen proefsleuven bewoningssporen onderzoek Middeleeuwse terp

Als gevolg van de aanwezigheid van enkele gebouwen heeft hier 
voorafgaand aan de begeleiding geen booronderzoek plaatsgevonden. Deze 
begeleiding hield in dat na het bovengronds verwijderen van de bebouwing 
er aan een team van archeologen de gelegenheid werd geboden zelf enkele 
sleuven te graven voor het onderzoek van de opbouw van de ‘terp’ en 
het documenteren van de archeologische sporen. Met een kleine daarop 
volgende opgraving is de opbouw van de terp in kaart gebracht. 

Tabel 3
Uitgevoerd onderzoek tijdens de eerste 
fase van de archeologische begeleiding
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5. Begeleidingszones

Op basis van de verschillende archeologische onderzoeken (IVO en 
opgravingen) zijn verspreid over het tracé 20 locaties (A t/m T) vastgesteld, 
waar archeologische resten verwacht konden worden (tabel 4). Het gaat 
hierbij om plaatsen waar in de boringen/proefsleuven archeologische 
indicatoren (voornamelijk houtskool) zijn aangetroffen, het dekzand zich 
op geringe diepte onder maaiveld bevindt en/of dijken, kades en historische 
wegen worden doorsneden. Voor deze 20 locaties is tevens vastgesteld of er 
sprake is van een lage of hoge archeologische verwachting.

Tracé deel Omschrijving

Hoog of laag 
intensieve 
begeleiding

Uitgevoerde werkzaamheden 
Archol Opmerkingen

A Slaper Oost Hoog Geen begeleiding Sloot reeds uitgegraven

B Zwartendijk Hoog Geen begeleiding Dijk niet doorgraven

C Zwartendijk Oost Laag Sloten begeleid
Zichtbaarheid laag ivm hoge waterstand 
in de sloot

D Slaperdijk Hoog Sloten begeleid
Zichtbaarheid laag ivm hoge waterstand 
in de sloot

E Het Oenen Hoog Sloten begeleid 
Zichtbaarheid laag ivm hoge waterstand 
in de sloot

F De Enk Zuid Laag Sloten begeleid
Zichtbaarheid laag ivm hoge waterstand 
in de sloot

G Oostzijde N50 Laag Sloten begeleid
Zichtbaarheid laag ivm hoge waterstand 
in de sloot

H Jules van Haseltweg Laag Sloten begeleid
Zichtbaarheid laag ivm hoge waterstand 
in de sloot

I Jules van Haseltweg Hoog Cunet begeleid Slechte zichtbaarheid

J De Zande Hoog Sloten begeleid
Zichtbaarheid laag ivm hoge waterstand 
in de sloot

K Oostzijde Zande Laag Sloten begeleid
Zichtbaarheid laag ivm hoge waterstand 
in de sloot

L Noordwestzijde Gelderse kade Laag Cunet begeleid

M Broeksteeg Hoog Sloten en cunet begeleid Slechte zichtbaarheid

N Gelderse kade Hoog Sloten en cunet begeleid Slechte zichtbaarheid

O Zuidoost Gelderse kade Laag Sloten en cunet begeleid Slechte zichtbaarheid

P
Westzijde Knooppunt 
Hattemerbroek

Hoog Sloten en cunet begeleid Slechte zichtbaarheid

Q
Centrale deel Knooppunt 
Hattemerbroek

Hoog Geen begeleiding Cunet en sloot reeds aangelegd 

R Oostersedijk Hoog Geen begeleiding Cunet en sloot reeds aangelegd 

S Zuiderzeestraatweg Hoog Geen begeleiding Cunet en sloot reeds aangelegd 

T
Oostzijde Knooppunt 
Hattemerbroek

Hoog Geen begeleiding Cunet en sloot reeds aangelegd 

Tabel 4 
Overzicht begeleidingszones
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6. Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen zijn verwoord in het PvE, waarbij voor de 
verschillende zones gerichte vragen zijn opgesteld (zie hieronder).� Tevens 
wordt verwezen naar de vraagstellingen geformuleerd in de wetenschap-
pelijke uitgangspunten van de RCE en het Programma van Eisen dat aan de 
archeologische begeleiding ten grondslag ligt.�0 

6.1 Algemene onderzoeksvragen

De vraagstellingen voor de archeologische begeleiding liggen in het 
verlengde van het DAO binnen het tracé Oude Land en zijn gericht op de 
analyse van het gebruik en de inrichting van het landschap binnen een korte 
en lange termijn perspectief en een lokale versus regionale, dimensie. De 
bewoning binnen het Oude Land heeft plaatsgehad in kleine en middelgrote 
kampementen en nederzettingen. Het thema ‘de inrichting van het 
landschap’ heeft betrekking op fenomenen die zich over een groter gebied 
uitstrekken en door de aanleg van de Hanzelijn op beperkte plekken worden 
‘aangesneden’.  
Behalve dat de bewoning zowel een kortstondig als een langdurig karakter 
kan hebben gehad, kunnen er ook locaties uit verschillende perioden binnen 
het gebied voorkomen waardoor via onderlinge vergelijking ook de regionale 
ontwikkeling kan worden bestudeerd. De landschappelijke elementen 
kunnen op een vergelijkbare schaal worden onderzocht en vergeleken.

• Lokaal gebruik en landinrichting door mensen op korte termijn betreft 
de vindplaatsen met een gebruiksduur van eenmalig tot maximaal enkele 
decennia (één à twee generaties) en een omgeving van circa �00 meter 
rond de ‘kern’.

• Lokaal gebruik en landinrichting door mensen op een lange termijn 
betreft vindplaatsen met een gebruiksduur van enkele eeuwen en een 
omgeving van circa �00 meter.

• Voor de studie van regionale aspecten op de korte termijn wordt 
uitgegaan van een vergelijkbare gebruiksduur binnen een omgeving van 
circa �000 meter rond de ‘kern’.

• Voor de studie van de regionale aspecten op lange termijn is de 
benadering op twee schaalniveaus. De ontwikkeling kan voor de 
tijdspanne bekeken worden per periode en de gehele vroege prehistorie 
of Middeleeuwen/Nieuwe Tijd. Voor de omvang gelden eveneens twee 
schaalniveaus, enerzijds op de schaal van circa �000 meter rond de 
vindplaatsen en anderzijds op het niveau van het IJsselstroomgebied 
tussen Zwolle en Kampen.

Los van de verschillende perioden en de type vindplaatsen kan een tabel 
worden opgesteld met de algemeen geldende vraagstellingen voor het 
onderzoek (tabel 5). Afhankelijk van de locaties en de periode van de te 
onderzoeken vindplaatsen kunnen de vragen nader worden uitgewerkt. De 
aard van de sporen en vondsten en het aantal te onderzoeken vindplaatsen 
en de kennis van dergelijke vindplaatsen in het algemeen, bepalen de mate 
van de meer gedetailleerde uitwerking van deze vragen.

�  Waugh et al. 2005, ��.
�0  Peeters 200�, Flamman 2007.
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A� Hoe zag het landschap rondom de vind-
plaatsen er uit?

A2 Wat is de aard en omvang van specifieke 
locaties (woonplaats, kampement, begraven, 
dijklichaam, ...)? Hoe is het dijklichaam opge-
bouwd?

A3 Wat is de ruimtelijke differentiatie binnen 
de locaties? Welke activiteiten zijn, op spe-
cifiek onderscheiden locaties, uitgevoerd? 
Hoe en waarvoor werd de omgeving geëx-
ploiteerd? Welke grondstoffen of middelen 
kwamen lokaal voor en welke werden van 
verder aangevoerd?

A� Wat is de gebruiksduur en gebruiksinten-
siteit van de specifieke locaties? Welke fases 
van ontwikkeling zijn er waar te nemen en 
welke mogelijke impulsen zijn hiervoor te 
geven? Wat is de reden van beëindiging?

A5 Wat zijn de kenmerken van de site-locatie 
ten aanzien van locatie-keuze? Wat heeft de 
keuze beïnvloed een dijklichaam op deze 
plek aan te leggen? 

B� Hoe zag het landschap in een straal van �000 
meter rond de vindplaatsen ten tijde van een 
fase van bewoning of bedijking er uit? Hoe werd 
het landschap geëxploiteerd?

B2 Wat kan worden gezegd over de verspreiding 
van “gelijktijdige” vindplaatsen of landschappe-
lijke fenomenen in dit landschap?

B3 In hoeverre is er sprake van differentiatie tus-
sen “gelijktijdige” vindplaatsen? Waardoor wordt 
dit gekenmerkt en/of bepaald?

B� Wat is de betekenis van het verkregen beeld 
in relatie tot nederzettingssystemen en andere 
vormen van landschapsgebruik en -inrichting voor 
de onderscheiden perioden/culturen binnen de 
Hanzelijn Oude Land?

La
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C� Hoe ontwikkelt zich het landschap rond 
de vindplaatsen en welke invloed heeft de 
aanwezigheid van de mens daarop gehad?

C2 Hoe ontwikkelt zich aard, omvang en 
gebruik van specifieke locaties of zones in de 
loop van de tijd?

C3 Welke overeenkomsten zijn er tussen 
vindplaatsen op het gebied van gebruiksduur 
en gebruiksintensiteit?

C� Wat is de relatie tussen diachrone veran-
deringen binnen locaties/zones en die in de 
landschappelijke context van die locaties/
zones?

D� Hoe veranderde het landschap als onderdeel 
van het IJssel-stroomgebied gedurende periode 
�2.000 v.Chr. tot en met �500 n.Chr. en welke fac-
toren hadden daar invloed op?

D2 Hoe ontwikkelt zich de site-locatiekeuze ? Hoe 
verhoudt zich dit tot veranderingen in het land-
schap en in de ontwikkeling van locaties op het 
vlak van aard, omvang en gebruiksintensiteit?

D3 In hoeverre tekent zich in de gegevens tem-
porele (dis)continuïteit af in het gebruik van het 
landschap en wat is de (mogelijke) relatie met 
landschapsvormende processen?

6.2 Locatiegerichte onderzoeksvragen��

Geconstateerd is dat binnen de zones A, C, E, F, G, H, K, L en O 
dekzandruggen relatief dicht onder het oppervlak liggen. Op enkele 
plekken binnen deze zones zijn archeologische indicatoren in de vorm 
van aardewerk, steen en vuursteen aangetroffen. Op enkele locaties zijn 
het Definitief Archeologisch Onderzoek ook werkputten aangelegd om 
de samenstelling van het vondstmateriaal en de bijbehorende sporen 
nader te bestuderen (begeleidingszones F, P, Q en T). Het is mogelijk dat 
op de dekzandrug en de flanken ervan binnen het ruimtebeslag van het 
tracébesluit, maar buiten de reeds onderzochte delen, ook bewoningssporen 
voor komen. 
Bij de begeleidingszones P, Q en T is dat voor een deel al vastgesteld tijdens 
het IVO-fase 3 onderzoek en zijn deze delen aangemerkt als behoudens-
waardig en dienen als zodanig te worden beschermd binnen de nieuwe 
inrichting van het gebied. Voor de fysieke bescherming wordt een PvE 
opgesteld, maar indien daar toch graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden is 
actieve begeleiding noodzakelijk.
Voor zone F geldt dat er slechts enkele sleuven zijn aangelegd. Hieruit volgt 
wel de bevestiging van het voorkomen van archeologisch materiaal, maar de 
kern van de vindplaats is tot nu toe nog niet aangesneden.

��  Flamman 2007.

Tabel 5 
Matrix van onderzoeksvragen
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Bij zone E is tot nu toe alleen de sloop van de boerderij Het Oenen begeleid, 
waarbij wederom archeologische indicatoren zijn aangetroffen, vergelijkbaar 
met die in de boringen. Deze tot nu toe vastgestelde dunne verspreiding van 
vondsten vormt de aanleiding voor de begeleiding van de aanlegwerkzaam-
heden buiten de rest begeleide delen van Het Oenen.

In het kader van de tracébegeleiding richten de vragen zich op de 
horizontale en verticale verspreiding van de vondst- en houtskoolver-
spreidingen en het vaststellen van het voorkomen van archeologische 
grondsporen binnen het ruimtebeslag van de aanleg van de Hanzelijn. 

Naast het beantwoorden van de Algemene onderzoeksvragen zijn de 
belangrijkste vragen daarbij:
• Hoever strekt de vondst- en houtskoolspreiding zich in horizontale 

richting uit, cq. wat zijn de ruimtelijke kenmerken van de verspreidingen 
in het vlak? Het is van belang te kijken naar hoe het houtskool zich in 
het vlak manifesteert. Gaat het om continue, diffuse spreidingen, of is er 
sprake van clustering?

• Is er sprake van een of meerdere niveaus met houtskool in de top van 
het dekzand, cq. wat zijn de kenmerken van de verticale spreiding 
van houtskool? Het gaat hier ook om de vraag in hoeverre er verticale 
sortering (dichtheid, grootte van partikels) aanwezig is.

• Komen in de begeleidingszone ook grondsporen voor? Wat is de aard, 
omvang, verspreiding en datering van de grondsporen? Wat is de relatie 
tussen de eventuele grondsporen en de vondst- en houtskoolverspreidin-
gen?

• In hoeverre zijn er op basis van de lithologische/bodemkundige 
inbedding van houtskool aanwijzingen voor verspoeling van houtskool?

• Wat is de genese van de houtskoolrijke laag of lagen en wat is de 
datering ervan?

• Welke vegetatiesoorten/-types zijn in het houtskool vertegenwoordigd? 
Soortensamenstelling (voor zover de fractie determinatie toelaat) kan 
indicatief zijn voor de beantwoording van de vraag of het om lokaal/
plaatselijk verbrande vegetaties gaat of om houtskoolneerslag van grotere 
afstand.

• Welke aanwijzingen zijn er voor menselijke activiteiten in de betreffende 
zone en met welke intensiteit hebben die daar plaats gehad? Hoever 
strekken deze activiteiten zich uit binnen het tracé ?

• Wat is de paleo-landschappelijke context waarin de houtskoolspreiding 
en de eventueel bijbehorende bewoning zich bevindt?  

• In hoeverre komen de verkregen resultaten overeen met de reeds 
bekende gegevens uit de voorgaande onderzoeken en waar vullen zij ze 
aan?

Dijkprofielen 

De meeste wegen, dijken en kades dateren van voor �850. Het is echter 
niet bekend of er zich onder de moderne dijken en wegen nog oudere 
kaden aanwezig zijn en of zich resten van laatmiddeleeuwse bewoning ter 
weerszijden van de oude kade of dijk bevinden. 
Naast het beantwoorden van de Algemene onderzoeksvragen zijn de 
belangrijkste vragen daarbij:
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• Wanneer is de dijk of kade opgeworpen en welke fasen kunnen hierin 
worden onderscheiden? Welke materialen en grondstoffen zijn gebruikt 
voor het opwerpen van de eerste dijk?

• Wat zijn de aanwijzingen voor een meerfasige opbouw van een 
dijklichaam en wat is de datering van de aanvang en herstelwerken aan 
/ ophogingen van de kades? Welke materialen en grondstoffen zijn 
gebruikt voor de herstelwerken aan en ophogingen van de dijk?

• In hoeverre is er sprake van bewoning langs de dijk en wanneer heeft 
deze plaats gevonden?

• In hoeverre bevindt zich onder de dijk een oud oppervlak?
• In hoeverre zijn er andere archeologische resten/verschijnselen (bijv. 

kaden, sloten, wegen) aanwezig die verband houden met de dijk?
• Wat is de paleo-landschappelijke context waarin de dijk is opgeworpen 

en hoe ontwikkelde het landschap zich nadien?
In ieder geval moet worden getracht een volledig profiel te documenteren en 
het oorspronkelijke middeleeuwse oppervlak te bemonsteren, om uitspraken 
te kunnen doen over aanleg- en herstelfasen van de kaden en de aard en 
datering van eventuele bewoning erlangs. 
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7. Methodiek

7.1 Ontwerp

Op basis van de lage of hoge verwachting van een locatie (A t/m T) is 
gekozen uit twee begeleidingsmethoden: respectievelijk laag of hoog 
intensief. De eerste betreft de begeleiding van locaties waarbij tijdens 
de vooronderzoeken geen concrete aanwijzingen gevonden zijn voor 
archeologische resten, anders dan houtskool. De gebruikte methode bestaat 
uit een kort bezoek van de locatie tijdens de werkzaamheden. De nadruk 
bij deze locaties ligt op de documentatie van de geologische situatie en in 
mindere mate de eventueel aanwezige archeologische resten. 
De hoog intensieve begeleiding vindt plaats op die locaties waar op grond 
van eerder uitgevoerd onderzoek sprake is van een hoge archeologische 
verwachting. De resultaten van het onderzoek duiden op een archeologische 
vindplaats en de bodemopbouw en/of archeologische vondsten uit de nabije 
omgeving doen vermoeden dat er sporen van menselijke aanwezigheid 
aanwezig kunnen zijn. De graafwerkzaamheden worden in dit geval continu 
door een archeoloog begeleid. 

7.2 Praktijk

In de praktijk is het om verschillende redenen echter niet mogelijk geweest 
deze methodiek volledig te volgen. Zo waren de graafwerkzaamheden op 
tracédelen Q, R, S en T, waar het uitgraven van het cunet en de sloten 
begeleid moest worden, reeds uitgevoerd voordat het project aan Archol 
was gegund. Een andere reden was dat de uitvoerder (Dura Vermeer) had 
besloten het cunet maximaal tot op de top van het zand af te graven (waar 
het dekzand dicht aan het oppervlak lag), waarbij archeologische resten 
in het zand niet aangesneden werden en dus onzichtbaar bleven voor de 
archeoloog. In de delen waar het dekzand diep onder maaiveld lag is alleen 
de bouwvoor verwijderd, waardoor eventueel aanwezige archeologische 
resten niet zijn aangesneden (figuur 7.�). Voor alle tracédelen gold dat de 
begeleiding van de sloten in de praktijk niet of nauwelijks heeft kunnen 
plaatsgevinden enerzijds omdat de sloten in hoog tempo werden aangelegd 
en anderzijds omdat ze volstonden met water.

Figuur 7.1 
Uitgegraven cunet 
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De begeleiding van de sloten (aan weerszijde van het tracé) heeft deels 
plaats kunnen vinden. Grootste struikelblok voor de meeste delen was 
echter dat de sloten mbv. een zogenaamde V-vormige bak werden gegraven, 
waardoor de zichtbaarheid van vondsten en sporen zeer ernstig werd 
beperkt en dat ze vaak onder de waterspiegel werden gegraven(figuur 7.2). 

Het tracé doorsnijdt een groot aantal oude dijken (locaties: B, D, I, J, M, N, 
R en S). In eerste instantie zou met de graafwerkzaamheden dwars door de 
dijken gegraven worden, waarmee goed inzicht verkregen kon worden in de 
opbouw ervan. Tijdens de werkzaamheden is dit plan echter aangepast en is 
in alle gevallen alleen de bouwvoor verwijderd. 

De documentatie bestond uit het fotograferen van het gegraven vlak en de 
slootkant-profielen. Op tracédeel L zijn twee pollenbak genomen van de top 
van het dekzand. Deze bakken zijn ingemeten door de landmeters van Dura 
Vermeer. 

Figuur 7.2 
Aanleg van de sloten 
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8. Resultaten

Hieronder volgt een beschrijving van de landschappelijke situatie en de 
resultaten van de begeleiding per tracédeel.

Tracé deel A

Dit tracédeel is niet begeleid aangezien de sloten reeds waren uitgegraven 
en vol stonden met water, waardoor de bodemopbouw noch de eventueel 
aanwezige archeologische resten konden worden onderzocht. 

Tracé deel B

Dit tracédeel is niet begeleid aangezien de geplande werkzaamheden, in dit 
geval het doorgraven van de ‘Zwarte Dijk’, niet heeft plaatsgevonden.

Tracé deel C

Dit tracédeel is niet begeleid aangezien de sloten reeds waren uitgegraven 
en vol stonden met water, waardoor de bodemopbouw noch de eventueel 
aanwezige archeologische resten konden worden onderzocht.

Tracé deel D

Dit tracédeel is niet begeleid aangezien de sloten reeds waren uitgegraven 
en vol stonden met water, waardoor de bodemopbouw noch de eventueel 
aanwezige archeologische resten konden worden onderzocht. 

Tracé deel E

Dit tracédeel is niet begeleid aangezien de sloten reeds waren uitgegraven 
en vol stonden met water, waardoor de bodemopbouw noch de eventueel 
aanwezige archeologische resten konden worden onderzocht.

Tracé deel F

De weinige archeologische resten die binnen dit tracédeel zijn aangetroffen 
tijdens de IVO-fase 3 en de extra proefsleuven, zijn de directe aanleiding 
geweest dit deel mee te nemen in de begeleiding. De verwachting was 
hoog gespannen dat er zich ten noorden van de onderzochte terreinen 
archeologische resten zouden bevinden.
Bij aankomst op de locatie bleek echter het wegcunet reeds uitgegraven 
en opgevuld met schoon zand en de sloten waren reeds gegraven. Reden 
hiervoor was het feit dat het een laag-intensief begeleid tracédeel betrof en 
dus maar sporadisch bezocht werden. Het graven van het cunet en de sloten 
gaat echter dusdanig snel (circa �00 tot 200 m per dag) dat deze vorm van 
begeleiding niet mogelijk is. 
Inspectie van de slootprofielen heeft bevestigd dat het dekzand zich slechts 
enkele decimeters onder het maaiveld bevindt, wat op basis van de boringen 
en proefsleuven reeds was vastgesteld. Aanvullende informatie met 
betrekking tot de fysische geografie is niet verkregen. De begeleiding heeft 
geen vondstmateriaal opgeleverd. 

Tracé deel G en H

Voor deze beide locaties geldt dat het cunet reeds was uitgegraven en 
opgevuld met schoon zand en dat de sloten niet diep genoeg reikten om het 
dekzand te bereiken. Reden voor het niet begeleiden van de werkzaamheden 
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was het feit dat het een laag-intensief begeleid tracédeel betrof en dus 
maar sporadisch bezocht werden. Het graven van het cunet en de sloten 
gaat echter dusdanig snel (circa �00 tot 200 m per dag) dat deze vorm van 
begeleiding niet mogelijk is. 

Inspectie van de slootprofielen heeft uitgewezen dat de bodemopbouw 
bestaat uit een kleiige bouwvoor gevolgd door een dik pakket veen.

Tracé deel I & J

Op deze beide locaties zouden dijken of oude wegen doorsneden worden. 
Tijdens de begeleiding van de werkzaamheden bleek echter dat de 
ondergrond volledig geroerd is geweest bij de aanleg van de huidige 
viaducten. Een en ander is aan de hand van foto’s gedocumenteerd.

Tracé deel K

Dit tracédeel is niet begeleid aangezien het cunet was gegraven en opgevuld 
met schoon zand. Tevens waren de sloten uitgegraven en stonden vol 
met water, waardoor de bodemopbouw, noch de eventueel aanwezige 
archeologische resten konden worden onderzocht.

Tracé deel L

Tijdens het uitgraven van het cunet en de aanleg van de sloten zijn geen 
archeologische resten aangetroffen. Direct ten oosten van het te begeleiden 
tracédeel is op circa 20 cm onder maaiveld een noord-zuid georiënteerd met 
klinkers bestraat pad aangesneden.�� Het pad heeft een breedte van circa 3 
m en is gefundeerd op een kleiige verhoging van circa 20 cm hoog en heeft 
een bolle vorm. Op basis van de klinkers wordt het pad gedateerd in het 
begin van de 20e eeuw (figuur 8.�). 

Het dekzand bevindt zich over een grote afstand op geringe diepte onder 
maaiveld en in het slootprofiel is op enkele plaatsen een afwijkende 

�2  Het klinkerpad bevindt zich op de volgende RD-coördinaten: X: ���.2�0; Y: 50�.�30.

Figuur 8.1
Klinkerpad in het slootprofiel 
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bodemopbouw aangetroffen. Op basis hiervan en de nabijheid (circa 2 
km) van de opgraving knooppunt Hattemerbroek is besloten een fysisch 
geograaf (W. van Zijverden) de profielen te laten analyseren. Hieronder volgt 
de beschrijving van zijn bevindingen:

“De basis van het profiel ten oosten van het aangetroffen oude klinkerpad 
bestaat uit matig fijn tot matig grof, matig afgerond zand. In de top van het 
zand heeft zich een bodem ontwikkeld, waarin een duidelijke E-Horizont, 
een Bh-Horizont en een Bs-Horizont worden onderscheiden. De top 
van de E-Horizont en de oorspronkelijke A-Horizont waren door erosie 
verdwenen. Het zandpakket is in de oostelijke helft afgedekt met een pakket 
mineraalarm veen. Daarop is een dun kleidek aanwezig dat bestaat uit een 
kalkloze zwak siltige klei (figuur 8.2). 

Figuur 8.2 
Overzicht profiel oostzijde klinkerpad 

Figuur 8.3 
Insnijding ten westen van klinkerpad 
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Ten westen van het klinkerpad bevindt zich een eerste insnijding die 
onderin bestaat uit verspoeld zand (figuur 8.3). Op dit verspoelde zand is 
een gyttja aangetroffen gevolgd door een kleidek. Dit wordt afgedekt door 
een pakket veen en een tweede kleidek.

Ten westen daarvan is het onderste kleidek en de gyttja doorsneden tot 
in het zand (figuur 8.4). Aan de basis van deze tweede insnijding bevindt 
zich verspoeld dekzand met enkele ‘clay pellets’ met een kleine diameter 
(max. enkele centimeters). Het overige deel is opgevuld met een horizontaal 
gelamineerde grove detritus. Deze bevat plaatselijk ‘claypellets’ met een 
diameter tot ruim �0 cm. De detritus wordt afgedekt door het tweede 
kleidek.

Interpretatie landschappelijke situatie tracédeel L 

De basis van het profiel bestaat uit dekzand. In de top van het dekzand 
heeft zich een bodem ontwikkeld. Deze bodem is sterk vernat waardoor 
een dikke E-Horizont en een goed ontwikkelde Bh-Horizont is ontstaan. 
De bodem kan worden geclassificeerd als een veldpodzol. De top van het 
dekzand is niet meer intact. Macroscopisch kan niet worden vastgesteld op 
welke wijze deze aftopping heeft plaatsgevonden, verstuiving, verspoeling of 
antropogeen. Op basis van de sterke vernatting en de resultaten van het tot 
nu toe in het kader van de Hanzelijn�� en Bedrijventerreinen Hattemerbroek 
Noord�� uitgevoerde onderzoek, wordt aangenomen dat er sprake is van 
verspoeling door golfslag in ondiep open water. 

Eerste insnijding 

Op basis van een eerste interpretatie van het profiel vindt, voorafgaand 
aan de vorming van komafzettingen door de IJssel, de eerste insnijding 
door stromend water plaats. De samenstelling van de opvulling, een gyttja 
die ook enig Lutum bevat, wijst op een crevassegeultje. Dit geultje is op 

�3  Hamburg en Knippenberg 200�.
��  Lohof en Alders 200�.

Figuur 8.4 
Insnijding door kleidek
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enig moment afgesneden geraakt en opgevuld. Na de vorming van het 
komkleipakket is opnieuw veen gevormd. 

Tweede insnijding

Het eerste kleidek en mogelijk het daarop gelegen veenpakket worden 
doorsneden (de tweede insnijding). De detritus-vulling van deze insnijding 
past niet goed in het landschappelijke beeld. Vaak wordt dit type detritus 
aangetroffen in (peri-) mariene landschappen waar afbraak van grote 
veengebieden plaatsvindt of in gebieden met een laag verhang waarin 
nauwelijks klastisch sediment voorhanden is. Van beide is geen sprake. Een 
mogelijke verklaring zou gezocht kunnen worden in een dijkdoorbraak. Het 
dichtstbijzijnde bekende ‘wiel’�� ligt �,6 km ten noordoosten van de locatie 
locatie. Op basis van de insnijding, in zowel het noord als het zuid profiel, 
lijkt het alsof de insnijding bijna haaks is aangesneden. De insnijding is 
over een afstand van circa �50 m waargenomen.

De sloten zijn (op dit tracédeel) onvoldoende diep aangelegd om vast te 
stellen of er sprake is van een pakket jong- op oud dekzand, zoals eerder is 
vastgesteld op vindplaats Knooppunt Hattemerbroek en De Slaper. Op basis 
van informatie van de Universiteit Utrecht wordt op een diepte van circa 3,5 
- 4 m –mv (ter hoogte van tracédeel L) een dun veenpakket verwacht dat het 
jong en oud dekzand scheidt.”

Naar aanleiding van dit laatste is op een later tijdstip getracht deze veenlaag 
op te zoeken. Hiertoe is met een door Dura Vermeer ter beschikking 
gestelde kraan een diep gat gegraven.�� Het grondwater steeg echter te snel 
waardoor de vereiste diepte niet kon worden bereikt. In aanvulling op het 
graven van het gat is mbv. een 3 cm gutsboor gezocht naar de veenlaag, 
maar deze is niet aangetroffen.

Tracé deel M t/m T

Deze tracédelen zijn wel bezocht maar verder niet begeleid aangezien de 
civiel technische werkzaamheden reeds waren uitgevoerd (het cunet was 
uitgegraven en het grondlichaam voor de verhoogde spoorlijn was reeds 
opgeworpen en tevens waren de sloten reeds uitgegraven) waardoor de 
bodemopbouw, noch de eventueel aanwezige archeologische resten, konden 
worden onderzocht. 

�5  Een door rondkolkend water ontstaan gat van enkele meters diep ter hoogte van een dijk-
doorbraak.

��  Direct ten oosten van tracédeel L: RD-coördinaten ���.2�0 / 50�.��0

1e insnijding 2e insnijding

Veen
Komklei
Gyttja

Verspoeld dekzand

Veen

Komklei

Veen

Verspoeld dekzand
Grove detritus

Dekzand

Figuur 8.5 
Ideaalprofiel van gehele tracedeel L 
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9. Beantwoording onderzoeksvragen

In verband met de afwezigheid van archeologische resten op plaatsen waar 
wel het pleistocene zand is aangesneden en de ‘onzichtbaarheid’ van de 
mogelijke resten op de andere locaties heeft tot gevolg dat de gestelde vraag- 
en doelstellingen uit het PvE niet beantwoord kunnen worden. 
Het zeer uitgebreide landschappelijk onderzoek uitgevoerd in het kader van 
het archeologisch onderzoek op de Hanzelijn in 2007 heeft veel nieuwe 
inzichten opgeleverd met betrekking tot de genese van het landschap 
(zie voor een gedetailleerde beschrijving het Hanzelijn rapport, in prep.). 
Het onderhavige onderzoek heeft nagenoeg geen aanvullende informatie 
opgeleverd met betrekking tot de bodemopbouw. Alleen ter hoogte van 
tracédeel L zijn twee landschappelijk fenomenen waargenomen die nog 
niet eerder gezien waren bij de IVO’s en opgravingen. De eerste is een 
crevasse geul die voorafgaand aan de afzetting van de IJssel komklei�� 
door het veen en het dekzand heeft ingesneden. De tweede is een gelaagde 
detritus-afzetting.�� Dergelijke afzettingen zijn bekend uit (peri-)mariene 
landschappen of gebieden met een laag verhang, waar weinig klastisch 
materiaal aanwezig is. In de directe omgeving van tracédeel L is van beide 
landschapstypen echter geen sprake. Een alternatieve verklaring kan zijn 
dat het om een afzetting gaat die is afgezet na een dijkdoorbraak. Een 
aanwijzing hiervoor is een zogenaamd ‘wiel’ die zich op zo’n �,5 km afstand 
bevindt. 
Gezien de wijze van aanleg van de sloten zijn de vragen die betrekking 
hebben op de verspreiding van het houtskool in de top van het dekzand niet 
te beantwoorden. 

�7  Afzetting van IJssel komklei start rond �50 n.Chr. (Makaske et al. In druk)
��  De datering hiervan valt na de eerste insnijding en vóór de IJssel komklei. 
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10. Evaluatie gehanteerde methodiek

De wijze waarop de civiel technische werkzaamheden zouden worden 
uitgevoerd was ten tijde van het schrijven van het PvE nog niet duidelijk. 
De auteur van dit document is er dan ook vanuit gegaan dat de volledige 
bovengrond (klei en veenlagen) tenminste tot op de top van het dekzand 
zou worden afgegegraven. Hierbij zouden dan alle mogelijk archeologische 
perioden aangesneden kunnen worden, van prehistorische resten in de top 
van het dekzand en in de onderste veenlagen (in de laag gelegen delen) tot 
en met resten uit de 20e eeuw aan het oppervlak.
Voorafgaand en ook tijdens de graafwerkzaamheden door Dura Vermeer 
is onder invloed van allerlei factoren de gebruikte methodiek regelmatig 
gewijzigd. Door regelmatig contact tussen de civieltechnische uitvoerder 
(Dura Vermeer groep NV) en de archeologische uitvoerder (Archol BV) is 
bij iedere wijziging het archeologische plan van aanpak besproken en indien 
noodzakelijk aangepast.
Ondanks deze fijnafstelling tussen beide betrokken partijen zijn er enkele 
kritiekpunten vast te stellen met betrekkening tot de gebruikte methodiek. 
Op delen waar het dekzand zich dicht onder het maaiveld bevindt, is de 
bovengrond van het cunet tot op de top van het zand afgegraven, waarna het 
cunet vrijwel direct weer is opgevuld met schoon zand. Door deze manier 
van werken konden alleen de eventueel aanwezige recente archeologische 
resten worden gedocumenteerd en is niet de prehistorische resten die zich 
in en onder het zand bevinden. 
Tijdens de begeleiding van deelgebieden met een hoge verwachting stond 
er continu een archeoloog bij, die eventueeel aanwezige resten direct kon 
registreren. Voor de deelgebieden met een lage verwachting was dit veelal 
niet mogelijk omdat het schone zand reeds in het cunet was gestort. 

Het graven van de sloten is gedaan met behulp van een zogenaamde V-
vormige bak, waardoor de kans op het aantreffen van archeologische resten 
zeer beperkt tot onmogelijk was. In principe zou in de schuine profielen wel 
een overzicht van de bodemopbouw verkregen kunnen worden. Als gevolg 
van het feit dat de sloten veelal “nat” (onder grondwaterspiegel) werden 
aangelegd is de zichtbaarheid van het profiel echter beperkt gebleven tot de 
bovenste 80 tot 90 cm. 

Conclusies

Voorafgaand aan het onderzoek waren de verwachtingen voor het aantreffen 
van archeologische resten en het verzamelen van nieuwe informatie hoog 
gespannen. Het cunet werd echter niet dieper uitgegraven dan maximaal 
tot op de top van het zand en veelal niet dieper dan � m –MV, waardoor 
de archeologisch interessante niveaus veelal niet werden bereikt. In de 
sloten lag het probleem vooral in het feit dat ze “nat” werden uitgegraven, 
waardoor eventueel aanwezige archeologische resten niet zichtbaar waren. 
Vooraf werd tevens verwacht dat in de slootkant-profielen de bodemopbouw 
van het Oude Land gedeelte van het tracé nieuwe en aanvullende informatie 
zouden opleveren. Ook hierbij speelde de hoge waterstand in de sloten 
echter een verstorende rol, waardoor weinig nieuwe gegevens zijn 
verzameld. 
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