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1 

1.1 

Harderwijk- Plangebied Mheenlanden 

Inleiding 

Onderzoekskader 
In opdracht van gemeente Harderwijk heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor 
Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC by) een 
inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase) uitgevoerd ter 
plaatse van het plangebied "Mheenlanden" te Harderwijk. Aanleiding voor dit 
onderzoek zijn herstructureringsplannen voor de kustzone van Harderwijk. Het 
plangebied de Mheenlanden, gelegen in het deelgebied Waterfront Noord, zal worden 
ontwikkeld ten behoeve van natuurdoeleinden en waterberging (Haarhuis, 2005). 

Het doe I van deze archeologische inventarisatie is het toetsen van de archeologische 
verwachting in het plangebied, door de bodemopbouw en eventueel aanwezige 
archeologische resten en/of vindplaatsen te inventariseren. 
Om bovengenoemde doelstelling te realiseren zal getracht worden, conform het 
onderzoeksspecifieke Programma van Eisen (Haarhuis, 2005), op de volgende 
onderzoeksvragen een antwoord te geven: 

1. Wat zijn in detail de paleo-Iandschappelijke kenmerken van het plangebied en wat 
betekenen deze voor de archeologische verwachtingen? 

2. Zijn er in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig? 
a. Zo ja, waar liggen deze? 
b. Zo ja, wat is de diepteligging (verticale verspreiding) van de aangetroffen 

resten? 
c. Zo ja, wat is de aard en datering (eventueel periodisering) van de resten? 
d. Zo ja, wat is de gaafheid en conservering (fysieke kwaliteit) ervan? 

3. Indien er archeologische resten worden aangetroffen: 
a. Wat is de relatie tussen deze archeologische resten en het (voormalige) 

landschap? 
b. Zijn er elders in de gemeente Harderwijk vergelijkbare resten / vindplaatsen 

aangetroffen? 
4. Wat zijn de mogelijke gevolgen van de geplande graafwerkzaamheden voor 

(eventueel) aanwezige archeologische waarden? Kunnen vindplaatsen op grond van 
de diepteligging of horizontale verspreiding van resten / sporen (gedeeltelijk) 
behouden blijven? In welke delen van het plangebied kunnen 
inrichtingswerkzaamheden vanuit archeologisch oogpunt zonder belemmering 
plaatsvinden? 

5. Wat is op basis van de onderzoeksresultaten het selectieadvies ten aanzien van de 
archeologische waarden? 

Het onderzoek is uitgesplitst in drie delen: een bureauonderzoek gevolgd door een 
verkennend booronderzoek en vervolgens een karterend booronderzoek. Het doe I van 
het bureauonderzoek is het verwerven van informatie aan de hand van bestaande 
bronnen over bestaande of verwachte archeologische waarden binnen het 
onderzoeksgebied. Oit vormt de basis voor een specifieke archeologische verwachting. 
Het verkennend booronderzoek heeft tot doel de bodemkundige en geomorfologische 
details van het plangebied te onderzoeken. Op basis van dit verkennend 
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booronderzoek wordt de archeologische verwachting van het plangebied 
aangescherpl. 
Sij het karterend booronderzoek wordt deze informatie getoetst en aangevuld met 
behulp van waarnemingen en boringen in het veld. Daarnaast wordt bekeken of de 
bodemopbouw gestoord of nog intact is en hoe diep een eventueel archeologisch 
laagpakket kan worden verwachl. 
Op basis van de resultaten worden aanslu itend aanbevelingen gegeven over de 
eventueel noodzakel ijke bescherming van het gebied of mogelijk vervolgonderzoek. 

Het veldwerk van dit onderzoek heel! plaatsgevonden in mei en juni 2005. Het 
onderzoek is uitgevoerd conform het onderzoeksspecifieke PvE (Haarhuis, 2005) en 
de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeolog ie (KNA), versie 2.2. 

1.2 Ligging van het gebied 
Het te onderzoeken gebied (zie figuur 1.1) is gelegen ten noordoosten van Harderwijk 
en ten noordwesten van Hierden, in een zone direct langs het Veluwemeer. De totale 
oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt ongeveer 60 ha. Het gehele 
onderzoeksgebied is thans in gebruik als grasland. Ten oosten van het 
onderzoeksgebied stroomt de Leuvenumsche Seek (ter plaatse Hierdensche Seek 
geheten) in het Veluwemeer. Het zomerpeil van het Veluwemeer bedraagt -0,1 m I.o.v. 
NAP. 
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Figuur 1.1 Ugging van he! onderzoeksgebied 
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2 

2.1 

Harderwijk- Plangebied Mheenlanden 

Werkwijze 

Bureauonderzoek 
Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van bestaande bronnen een specifiek 
archeologisch verwachtingsmodel voar het onderzoeksgebied opgesteld. Bij de 
inventarisatie van archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit het 
Centraal Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal Monumenten Archief (CMA) van 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Hierbij is het 
Archeologisch Informatie Systeem (ARCH IS-II) gebruikt. Daarnaast is de 
cultuurhistorische waardenkaart (CHW) van de provincie geraadpleegd. Verder is 
contact opgenomen met lokale amateur-archeologen (contactpersoon dhr. H. 
Stuurman, AWN-werkgroep Harderwijk, Ermelo en Putten). 
Ook zijn de historie, geologie, bodemopbouw en het landschap van het 
onderzoeksgebied bestudeerd alsmede het Actueel Hoogtebestand Nederland. 

2.2 Verkennend booronderzoek 
Tijdens het verkennend booronderzoek is geboord met een gemiddelde boordichtheid 
van 1,5 boring per hectare, wat neerkomt op ongeveer 90 boringen. Er is geboord in 
raaien die gelijkmatig over het gehele onderzoeksgebied verdeeld zijn. Met behulp van 
vervolgens opgestelde raai-profielen kan inzicht verkregen worden in de geologische 
en bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied. De raaien lopen zuid(oost)
noord(west), zodat ze ongeveer haaks op de geologische/bodemkundige eenheden 
staan. Binnen de raaien zijn de locaties van de boringen deels bepaald op basis van de 
hoogte van het maaiveld. De hoger gelegen locaties hebben hierbij een voorkeur 
gekregen boven lager gelegen locaties. Bij hoger gelegen locaties bevinden zich 
wellicht dekzandkoppen in de ondergrond die een hogere archeologische verwachting 
hebben dan lager gelegen delen. In het veld zijn de locaties op basis van 
voortschrijdend inzicht nader bepaald. 

De boringen zijn tot minimaal 20 cm in de C-horizont het onderliggende dekzand dan 
wei de smeltwaterafzettingen verricht. De hoogteligging van de boorlocaties is bepaald 
met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De boorlocaties (RD
coiirdinaten) zijn ingemeten met behulp van meetlinten. 

De boringen zijn uitgevoerd met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 
tot 10 cm. De grondmonsters zijn met de hand en op het oog onderzocht op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren. Deze indicatoren zijn verzameld met 
vermelding van het boornummer en het vondstniveau. De bodemlagen zijn lithologisch 
beschreven volgens de NEN 5104 en bodemkundig volgens het 
bodemclassificatiesysteem van De Bakker & Schelling (1989). 

2.3 Inventariserend booronderzoek 
Het karterend booronderzoek heeft tot doel de archeologisch interessante 
gebiedsdelen of eventuele reeds gevonden archeologische vindplaatsen te karteren 
en/of te begrenzen. V~~r dit onderzoek zijn dus aileen die delen onderzocht die op 
basis van de resultaten van zowel het bureauonderzoek als het verkennend 
booronderzoek een relatief hoge archeologische verwachting hebben gekregen. 
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Tijdens het karterend booronderzoek is geboord met een minimale boordichtheid van 5 
boringen per hectare. Dit komt neer op een boorgrid van 40 x 50 m. Dit betekent dat de 
boorraaien 40 meter uit elkaar liggen en dat de boringen binnen een raai gezet worden 
op een onderlinge afstand van 50 meter. De boorpunten binnen een raai verspringen 
25 meter ten opzichte van die in de naastgelegen raai (driehoeksgrid), zodat binnen 
het gehanteerde systeem de spreiding van de boringen optimaal is. Met dit boorraster 
en de verkennende boringen zijn gemiddeld 6 boringen per hectare uitgevoerd. 
Eventuele boringen die bij het verkennend onderzoek reeds in het gebiedsdeel 
geplaatst zijn, zijn hierbij in het boorgrid ingepasl. 
Op plaatsen waar mogelijk steentijdvindplaatsen aanwezig zijn is de boordichtheid 
vergrool. Hiervoor is (zoals geeist in het PvE) rond de boringen met vondsten het 
boornet verdicht naar 20 x 25 m (gem. 24 boringen/ha), hetgeen per ha neerkomt op 
18 extra boringen boven de al gezette boringen van het 40 x 50 m raster (6/ha). 
Wederom is volgens het driehoeksgrid geboord. 
De boringen zijn tot minimaal 20 cm in de C-horizont van het onderliggende dekzand of 
de smeltwaterafzettingen verrichl. De hoogteligging van de boorlocaties is bepaald met 
behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland. De boorlocaties (RD-cobrdinaten) 
zijn worden ingemeten met behulp van meetlinten. De afwijking die hierbij is optreden, 
is maximaal 3 meter (KNA-conform). 

De boringen zijn uitgevoerd worden met behulp van een Edelmanboor met een 
diameter van 15 cm. In delen van het onderzoeksgebied komen aan het oppervlak 
echter kleiige afzettingen voor. In deze delen is het fysiek niet mogelijk te werken met 
een boordiameter van 15 cm. Daarom zijn in deze gebieden per boorlocatie twee 
boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. De grondmonsters 
zijn gezeefd over een zeef van maximaal 4 mm en met de hand en op het oog 
onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Deze zijn verzameld 
met vermelding van het boornummer en het vondstniveau. De bodemlagen zijn 
lithologisch beschreven volgens de NEN 5104 en bodemkundig volgens het 
bodemclassificatiesysteem van De Bakker & Schelling (1989). 
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3 

3.1 

Harderwijk- P/angebied Mheen/anden 

Resultaten bureauonderzoek 

Geologie, geomorfologie en bodem 
Het onderzoeksterrein ligt in het voormalige kustgebied van de Zuiderzee. Hierdoor 
bevinden zich vlak aan het maaiveld zowel afzettingen uit het Holoceen als oudere 
afzettingen uit het Pleistoceen. Het gebied is tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, 
door landijs bedekt geweest. Deze ijsbedekking is van grote invloed geweest op de 
vorming van het huidige landschap. 

Gedurende de laatste ijstijd, het Weichselien, bereikte het landijs Nederland niet. In het 
begin heerste er een koud en relatief nat klimaat. 's Zomers ontdooide de sneeuw, 
maar dat kon door de bevroren ondergrond (permafrost) niet in de bodem zakken, en 
werd zodoende oppervlakkig afgevoerd. Door deze sneeuwsmeltwaterstromen zijn 
grote erosiedalen ontstaan. Een dergelijk dal is het dal van de Leuvenumsche beek. 
Deze beek ontwatert een deel van de Veluwe en stroomt net ten noorden van het 
onderzoeksgebied in het Veluwemeer. Ter hoogte van het onderzoeksgebied is door 
de sneeuwsmeltwaterstromen een pakket grindhoudend grof zand (Formatie van 
Boxtel) afgezet. De top van dit pakket bevindt zich op ongeveer een meter beneden 
maaiveld. 
In het Midden- en Laat-Weichselien heerste er een koud en droog klimaat. Deze 
droogte in combinatie met een schaars begroeid landschap zorgde ervoor dat de wind 
vrij spel had, waardoor er op grote schaal dekzand kon worden afgezet. Het 
dekzandrelief bestaat voor het grootste gedeelte uit dekzandruggen en 
dekzandwelvingen. De ruggen zijn vaak duidelijk te zien en kunnen meer dan 1,5 
meter boven hun omgeving uitsteken. De dekzandwelvingen zijn minder 
geaccidenteerd. Behalve deze reliefrijke gebieden zijn er ook gebieden waar het 
dekzand in de vorm van vlakten is afgezet. Het meest recent afgezette jong 
dekzandpakket wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel (De Mulder et al., 2003). 
Het meest recent afgezette 'jong dekzand' is soms in een tweetal verschillende fases 
onder te verdelen. Op de overgang tussen deze twee fases is op bepaalde plaatsen 
een dunne bodem gevormd. Deze laag staat bekend als de Laag van Usselo en 
vertegenwoordigt een oude begroeiinghorizont die zich ontwikkeld heeft op een 
voormalig landoppervlak of als een veenlaag, daterend in het Aller0d-interstadiaal 
(Berendsen, 1998). 
In het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden tot heden) werd gedurende een warmer en 
vochtiger wordend klimaat het dekzandrelief door vegetatie vastgelegd. 
Ais gevolg van de stijging van de zeespiegel door het afsmelten van het landijs, steeg 
ook de grondwaterspiegel. In de relatief laag gelegen zones langs de stuwwal, zo ook 
de locatie van het onderzoeksgebied, kon hierdoor veen worden gevormd. Dit 
veenpakket breidde zich uit tot een groot dee I van het huidige IJsselmeergebied. Vanaf 
de Bronstijd bereikte de veengroei het onderzoeksgebied. Echter, de zeespiegel bleef 
stijgen waardoor het laagstgelegen deel van de veenvlakte veranderde in een 
veenmoeras met diverse meren (Meer Flevo). In de loop van de tijd erodeert het 
omliggende veen en breiden de meren zich uit tot een groot meer, het Almere. Op de 
bodem van het meer werden zware kleien afgezet. In de eerste helft van de Late 
Middeleeuwen, ontstond een verbinding tussen het Almere en de Noordzee, en 
vormde zich een binnenzee: De Zuiderzee. De afzettingen van de Zuiderzee lijken 
sterk op de Almere-afzettingen, echter de eerstgenoemde bevat mariene schelpen in 
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plaats van zoetwaterschelpen. De huidige 'kustlijn' van de Zuiderzee is ontstaan aan 
het eind van de Late Middeleeuwen. Vanaf dat moment is langs de Zu iderzeekust een 
strandwal ontstaan, die het kustgebied beschermde tegen het water. 

Volgens de gedetailleerde bodemkaart die voor het Veluwerand-gebied bestaat (Steur 
& De Bakker, 1971), is de bodemopbouw in het onderzoeksgebied sterk afhankelijk 
van de afstand tot de voormalige zuiderzeekust. 
In het zuidoosten van het onderzoeksgebied, het verst van de zuiderzeekust af, 
bevinden zich voornamelijk zware kleigronden op veen op dekzand (zie figuur 3.1). De 
bodems kennen een hoge grondwaterstand . Dit bl ijkt ook uit de perceelsvormen die 
een sma lie strokenverkaveling laat zien. Opvallend aan deze kleigronden is de zwaarte 
(40-60% klei) en bevatten soms een compacte laag met een slechte structuur. De top 
van het dekzand cq . smeltwaterafzettingen bevindt zich over het algemeen binnen 1 
meter beneden maaiveld. 
Richting de kust bevindt zich vervolgens een zone met fijnzandige zavelgronden. Het 
verschil met de vorige bodemeenheid is dat de textuur hier aanzienlijk lichter is door 
het fijnzandige karakter van de bodem. Tevens is de compacte laag minder 
uitgesproken. 

l egenda 

ZlJIOERZeeKUST·AFZmIUGEN 

• .." .. ,..." ...... 1 

--

Figuur 3. 1 Uitsnede van de gedetailleerde bodemkaart van het onderzoeksgebied en omgeving. Bron: 
Steur & De Bakker, 1971. 

In een smalle strook direct langs het Veluwemeer bevinden zich strandwalgronden, 
bestaande uit grindhoudende zavels en klei. Toen de Zuiderzee nog bestond, reikten 
de lage zeekleigronden tot aan de kust. Door de golfwerking raakte dit materiaal 
vermengd met het zand ige materiaal van de strandwal (Steur & De Bakker, 1971), 
waardoor de strandwalgronden hier een sterk kleiig karakter hebben. Oorspronkelijk 
was deze strandwal zo'n 50 a 80 meter breed en tot 2 meter hoog. Door 
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zandafgravingen in de dertiger jaren van de twintigste eeuw (Stiboka, 1982) is de 
strandwal ter hoogte van het onderzoeksgebied vrijwel geheel verdwenen (Visscher & 
Scholte Lubberink, 2001). De strandwallen zijn vermoedelijk ontstaan vanaf het eind 
van de Late Middeleeuwen. 

Tabel3.1 Schematisch bodemproflel van een zware klelgrond met compacte laag beginnend tussen 20 
en 40 cm op veen (naar Steur & De Bakker 1971) , 
diepte kleur textuur opmerking 
(em -mY) 
0-15 Donkerbruin Matig humeuze, kalkloze zware klei 
15-30 Donkergrijsbruin Kalkloze zware klei 
30-50 Grijs Kalkloze, stugge, zeer zware klei Roestig 
50-70 Grijsblauw Kalkloze slappe, zware klei 

--
70-90 Grijsdonkerbruin Kleiig veen 
90-110 Donkerbruin Zeggeveen 
>110 Bruin Zwak humeus zand 

In het noordelijk deel bevindt zich net buiten het onderzoeksgebied een zone 
bestaande uit gebroken zandgronden (dekzandgronden die onder invloed van golfslag 
en overstroming zijn verstoord). Deze zone ligt duidelijk hoger in het landschap en 
bestaat uit dekzand, met in de bovengrond een mengsel van kalkloze zware klei met 
dekzand. Deze gronden komen voor op kleine dekzandruggen en -kopjes. Tijdens de 
afzetting van de klei is het opgewoelde zand in de klei vermengd. 

Uit de diverse literatuurbronnen zijn er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
dekzandruggen in het onderzoeksgebied. Tijdens onderhavig onderzoek kon deze 
aanname worden getoetst met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, 25 meter 
grid). Dit rasterbestand geeft in cellen van 25 x 25 meter de hoogteligging van het 
maaiveld weer. 
Uit bestudering van het AHN blijkt dat net ten oosten van het onderzoeksgebied een 
grote verhoging van het maaiveld bevindt. Dit duidt waarschijnlijk op de aanwezigheid 
van een dekzandrug. Mogelijk bevindt de flank van deze dekzandrug zich net in het 
onderzoeksgebied. 
Eveneens zijn verspreid door het onderzoeksgebied enkele kleinere verhogingen in het 
landschap aanwezig. Mogelijk gaat het ter plaatse om enkele kleine dekzandruggen. 
Het verkennend booronderzoek zal uitsluitsel moeten geven over de aan-/afwezigheid 
van dergelijke kleine dekzandruggen. 
Tevens blijkt uit het AHN dat de locatie van de afgegraven strandwal niet meer in het 
landschap zichtbaar is. Het verkennend booronderzoek zal zich ook hier op richten. 

3.2 (Pre-)historische ontwikkeling 
Op het Veluwemassief dateren de oudste bewoningssporen uit het Laat-Paleolithicum. 
Over de oudste bewoning in het relatief laaggelegen dekzandgebied ten noordwesten 
van de Veluwe is echter weinig bekend. De laatste jaren wordt echter duidelijk dat de 
vele dekzandruggen al vroeg bewoond werden, zoals blijkt uit diverse archeologische 
onderzoeken in Flevoland (o.a. Peeters et at, 2002). Zo zijn in Zeewolde (gelegen in 
Flevoland tegenover Harderwijk) diverse vondstcomplexen uit het Mesolithicum en 
Neolithicum aangetroffen op beg raven dekzandruggen. Bewoning op de 
dekzandruggen kon plaatsvinden totdat het gebied te nat werd en er veen begon te 
groeien. In paragraaf 3.1 is reeds vermeld dat deze veengroei rond de Bronstijd begon. 
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Door de relatief lage ligging van het gebied vlak bij het hooggelegen Veluwemassief is 
de ontginning van het Zuiderzeegebied pas laat op gang gekomen. Het dorp Hierden, 
ten zuiden van het onderzoeksgebied, is gesticht in 1331 (Stiboka, 1982). 
Door de aanwezigheid van de strandwal vanaf het eind van de Late Middeleeuwen is 
dijkaanleg in de omgeving van het onderzoeksgebied nooit nodig geweest. Na de 
aanleg van de Afsluitdijk in 1932 is een groot deel van de strandwal afgegraven. 

3.3 Archeologische waarden 
Tijdens het bureauonderzoek zijn de archeologische vondstmeldingen van het 
betreffende gebied in het Centraal Archeologisch Archief (CM) van de Rijksdienst 
v~~r het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) gernventariseerd. Uit dit archief blijkt 
dat er in het onderzoeksgebied zelf geen waarnemingen bekend zijn (figuur 3.2). In de 
directe omgeving van het onderzoeksgebied (straal van 500 meter) zijn evenmin 
waarnemingen bekend. De dichtstbijzijnde waarneming (ARCHIS-nr. 39156) ligt 
ongeveer een kilometer ten zuidwesten van het onderzoeksgebied. Het betreft de 
vondst van een op een vuistbijllijkende zandsteen. Waarschijnlijk is de vorm van de 
steen natuurlijk gevormd. 

Daarnaast is contact opgenomen met amateur-archeologen voor informatie die nog 
niet in ARCHIS is ingevoerd. Dit heeft niet geleid tot extra informatie. 

Op de Archeologische Monumentenkaart staan terreinen vermeld die door de ROB en 
de provincie zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een aantal van 
deze terreinen hebben tevens de status van beschermd archeologisch monument. 
In het onderzoeksgebied en haar directe omgeving bevinden zich geen AMK-terreinen 

De archeologische kaart van het landelijk gebied voor de gemeente Harderwijk 
(Visschers & Scholte Lubberink, 2001) geeft per bodemeenheid een bepaalde 
archeologische verwachting: 

"de klei- en veengronden in het onderzoeksgebied hebben een lage archeologische 
verwachting voor aile perioden. In deze zones zijn voornamelijk losse vondsten te 
verwachten." 
"De strook met strandwalgronden kent eveneens een lage verwachting voor 

archeologische resten uit aile perioden. Ter plaatse kunnen hoofdzakelijk losse 
vondsten (uit de Nieuwe tijd) worden verwacht." 
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Figuur 3.2 Uitsnede van de AMK en ARCHIS-waarnemingen voor het onderzoeksgebied en omgeving 

3.4 Archeologische verwachting 
Op basis van het bureauonderzoek kan een specifiek archeologisch 
verwachtingsmodel worden opgesteld. Het onderzoeksgebied is gelegen langs de 
voormalige Zuiderzeekust in het buitengebied van Harderwijk in een gebied met klei
en veengronden. 
Vanwege de relatief lage, natte ligging is in dergelijke gebieden de kans op het 
aantreffen van archeologische resten niet groot. Archeologische resten zou men met 
name kunnen aantreffen op de relatief hoog liggende strandwalafzettingen en op 
eventuele later afgedekte dekzandruggen in het onderzoeksgebied. 
Er zijn geen archeologische waarnemingen bekend binnen het plangebied en haar 
directe omgeving (straal van 500 meter). Evenmin bevinden er zich AMK-terreinen. 

Hieruit kan dan ook worden geconcludeerd dat de specifieke archeologische 
verwachting voor het onderzoeksgebied laag is, met uitzondering van eventueel later 
afgedekte aanwezige dekzandruggen. Het gebied was in principe bewoonbaar vanaf 
het Laat-Paleolithicum tot de Bronstijd, en vanaf het eind van de Late Middeleeuwen 
tot heden. Op de afgraving van de strandwal na, zijn er vanuit de literatuur geen 
aanwijzingen voor erosie van oudere bodemlagen. 
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4 

4.1 

Resultaten veldonderzoek 

Verkennend booronderzoek 
Inleiding 

Harderwijk- Plangebied Mheenlanden 

Tijdens het verkennend booronderzoek is van 24 tot 26 mei 2005 een negentigtal 
boringen uitgevoerd in 11 zuidoost-noordwest georienteerde raaien. Binnen de raaien 
is ongeveer om de 50 meter een boring verrichl. Ooel hiervan is het verkrijgen van 
inzicht in de opbouw van de ondergrond. Tevens zijn eventuele dekzandruggen 
opgespoord, aangezien deze interessant zijn voor het vervolgonderzoek. 

Bodemopbouw 
Oe bodemopbouw in het onderzoeksgebied hangt af van zowel de afstand tot de 
voormalige Zuiderzeekust als het dekzandrelief. Oit is goed te zien in het dwarsprofiel 
in figuur 4.1. Oe boorstaten van dit profiel (boringen 39 tim 47) zijn opgenomen in 
bijlage 4. 
In een zone (50 a 75 m) direct langs de kust bevindt zich een pakket dat bestaat uit 
strandwalafzettingen. Oeze afzettingen beginnen aan het oppervlak en zijn tenminste 2 
meter dik (onderkant boring). Ter plaatse is het originele dekzand, het pakket veen en 
klei opgeruimd door de Zuiderzee. In de strandwalafzettingen is nauwelijks 
bodemvorming aangetroffen, waarmee bewezen kan worden dat de 
strandwalafzettingen afgegraven zijn. 
Ten zuidoosten van deze eerste zone bevindt zich een zone waar het originele 
dekzand nog aanwezig is. Het zand vertoonde geen sporen van bodemvorming. 
Oaarnaast was het dekzand niet overal zeer goed gesorteerd. Oit wijst erop dat het 
dekzand lokaal is verspoeld onder invloed van de Zuiderzee. 
Op de locaties waar de top van het dekzand relatief laag ligt, bevindt zich een pakket 
(kleiig) veen met een dikte van 20 a 40 cm. Hierboven bevindt zieh een laag 
Zuiderzeeklei. Oit kleipakket heeft een gemiddelde dikte van 30 em. 
Eehter, op de loeaties waar het dekzand relatief hoog ligt, ontbreekt de veenlaag op 
sommige plekken. 
Tussen de !wee zones bevindt zich een overgangszone van ongeveer 50 meter breed. 
Hier bevindt zieh op de kleilaag een dunne laag strandwalafzettingen met een dikte van 
maximaal 30 em. Hieruit kan worden geeoncludeerd dat de strandwalafzettingen jonger 
zijn dan de kleiige Zuiderzeeafzettingen. 
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Figuur 4.1 Profiel vanaf het Veluwemeer (west) richting het dekzandgebied (oost) 

Archeologische interpretatie 
De mogelijkheid op het aantreffen van archeologische indicatoren en de datering ervan 
hangt in het onderzoeksgebied sterk samen met het voorkomen van de verschillende 
afzetlingen. 
Op de strandwalafzetlingen zijn archeologische resten te verwachten vanaf het eind 
van de Late Middeleeuwen. De kleiafzettingen zijn gevormd tijdens de Duinkerke 111-
transgressiefase (± 800 tot 1500 na Chr.). Op deze afzetlingen zijn dan ook resten 
vanaf die tijd tot heden te verwachten. Echter, indien de kleiafzetlingen worden 
afgedekt door strandwalafzetlingen, kunnen in de kleilaag resten worden verwacht met 
een einddatering van eind Late Middeleeuwen. Echter, de kans is zeer groot dat (de 
top van) de kleilaag door golfslag van de Zuiderzee geerodeerd is. 
In de veenafzetlingen is de kans op het aantreffen van archeologische resten gering. 
Eventuele resten die zouden kunnen voorkomen zullen een ouderdom hebben die 
varieert van de Bronstijd tot het begin van de Vroege Middeleeuwen. 
In de top van de dekzandafzetlingen zijn resten te verwachten uit het Laat
Paleolithicum tot aan de periode waarin het dekzand bedekt werd met veen (ongeveer 
de Bronstijd). De kans op het aantreffen van dergelijke resten wordt het grootst geacht 
op locaties waar het dekzand relatief hoog ligt, in de vorm van (kleine) dekzandruggen. 
Verspreid over het onderzoeksgebied zijn dergelijke kleine ruggen aangetroffen. De 
locaties van de dekzandruggen zijn weergegeven in de boorpuntenkaart (bijlage 3). 
Omdat het dekzand grotendeels is verspoeld, is de kans groot dat archeologische 
resten (die in de top van het dekzand worden verwacht) niet meer intact zijn of zelfs 
geheel verdwenen zijn. 
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4.2 Karterend booronderzoek 
Inleiding 

Harderwijk- Plangebied Mheenlanden 

Tijdens het karterend booronderzoek zijn op 27, 28 en 29 juni ongeveer 100 boringen 
uitgevoerd. Het karterend booronderzoek had tot doe I de dekzandruggen te begrenzen 
en de bodemopbouw op deze dekzand nader te karakteriseren. De dekzandruggen 
vormden in dit onderzoeksgebied namelijk de meest aantrekkelijke plekken v~~r 
vestiging. 

Resultaten 
Bodemopbouw 
In de gebieden die zijn onderzocht in het karterend booronderzoek be staat het 
bodemprofiel voornamelijk uit een 20 cm dikke kleilaag op 10 cm kleiig veen op zand. 
De top van het zand is meestal fijn en goed afgerond en het betreft dekzand. 
Daaronder gaat het dekzand over in smeltwaterafzettingen. Deze afzettingen bestaan 
uit grover, slechter gesorteerd en scherper zand. In het dekzand en ook in de 
smeltwaterafzettingen zijn nauwelijks sporen van bodemvorming aangetroffen. Het 
dekzand is op de meeste plekken matig gesorteerd en bevat hier en daar kleibrokjes. 
Dit zijn sterke aanwijzingen dat het dekzand is verspoeld onder invloed van het 
voormalige meer Flevo en later door kustnabije erosie door de Zuiderzee. 
Op sommige plekken is er geen dekzand aanwezig en liggen de smeltwaterafzettingen 
direct onder de klei en het veen. 

Archeologische indica/oren 
Er zijn in het gehele gebied geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Archeologische interpretatie 
Uit het bureauonderzoek en het verkennend booronderzoek kwam naar voren dat de 
dekzandruggen in het gebied de geschikte plekken voor bewoning zijn. De ruggen 
kunnen zijn bewoond vanaf het Laat-Paleolithicum tot aan de Bronstijd. Op de ruggen 
zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen en waren geen sporen van 
bodemvorming of intacte bodemprofielen te zien. Door erosie door het meer Flevo en 
later de Zuiderzee zijn de dekzandruggen geerodeerd en zijn eventuele archeologische 
resten verdwenen. 
De archeologische verwachting wordt dus ook voor de in dit gebied afgedekte 
dekzandruggen laag ingeschat. 
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5 

5.1 

Harderwijk- Plangebied Mheenlanden 

Conclusies, samenvatting en aanbevelingen 

Conclusies 
1 Wat zijn in detail de paleo-Iandschappelijke kenmerken van het plangebied en 

wat betekenen deze voor de archeologische verwachtingen? 
Het plangebied ligt in het voormalige kustgebied van de Zuiderzee. Door 
sneeuwsmeltwaterstromen is er in het gebied in het Weichselien een pakket 
grindhoudend grof zand afgezet (Formatie van Boxtel). De top van dit pakket 
bevindt zich op ongeveer een meter beneden maaiveld. In het Midden- en Laat
Weichselien is er dekzand afgezet in de vorm van paraboolvormige ruggen. In het 
Holoceen heeft er als gevolg van de stijgende zeespiegel vernatting 
plaatsgevonden en is er in het gebied veen ontstaan in de Bronstijd. Onder invloed 
van het meer Flevo, het Almere en de Zuiderzee is in het gebied het veen en het 
dekzand grotendeels geerodeerd en is er een kleilaag afgezet. 
Het plangebied is in een drietal zones te verdelen. Ten eerste een relatief 
laaggelegen zone met klei en veen op dekzand. Vanwege de relatief lage, natte 
ligging wordt de kans op het aantreffen van archeologische resten hier niet groot 
geacht. 
De tweede zone betreft de strandwallenzone direct langs het Veluwemeer. Op deze 
strandwallen (daterend uit de periode van na de Middeleeuwen) zou bewoning 
mogelijk geweest kunnen zijn. De strandwallen zijn echter afgegraven ten behoeve 
van zandwinning, waardoor de zone waarin de strandwallen liggen alsnog een lage 
archeologische verwachting heeft gekregen. 
De derde zone is een overgangszone tussen de voornoemde zones. Ook deze 
hebben een lage verwachting. 
Verspreid over het plangebied bevinden zich enkele relatief hooggelegen 
dekzandruggen en -opduikingen. Archeologische resten zouden met name hier 
aangetroffen kunnen worden. Deze dekzandruggen waren in principe bewoonbaar 
vanaf het Laat-Paleolithicum tot de Bronstijd, en vanaf het eind van de Late 
Middeleeuwen tot heden. Vondsten en/of sporen kunnen verwacht worden in de top 
van het dekzand. Het bodemprofiel van de dekzandruggen bestaat voornamelijk uit 
een 20 cm dikke kleilaag op 10 cm kleiig veen op zand. Uit het karterende 
booronderzoek dat ter plaatse van de dekzandruggen is uitgevoerd, bleek dat de 
ruggen zijn geerodeerd, waardoor de kans groot is dat eventuele archeologische 
resten zijn aangetast of zelfs geheel zijn verdwenen. Het zand betreft voornamelijk 
verspoeld dekzand of smeltwaterafzettingen. De archeologische verwachting wordt 
ook voor deze dekzandruggen en -opduikingen laag ingeschat. 

2 Zijn er in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig? 
Uit onderhavig onderzoek is gebleken dat er geen bekende vindplaatsen in het 
plangebied aanwezig zijn. Evenmin zijn er tijdens het veldonderzoek nog 
onbekende vindplaatsen aangetroffen. 

Vanwege het ontbreken van archeologische vindplaatsen is het niet mogelijk de 
subvragen van vraag 2 en vraag 3 uit het Programma van Eisen te beantwoorden. 
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4 Wat zijn de mogelijke gevolgen van de geplande graafwerkzaamheden voar 
(eventueel) aanwezige archeologische waarden? Kunnen vindplaatsen op 
grand van de diepteligging of horizontale verspreiding van resten / sporen 
(gedeeltelijk) behouden blijven? In welke delen van het plangebied kunnen 
inrichtingswerkzaamheden vanuit archeologisch oogpunt zander 
belemmering plaatsvinden? 
Vanwege het ontbreken van archeologische vindplaatsen kunnen 
inrichtingswerkzaamheden in het plangebied vanuit archeologisch oagpunt zonder 
belemmering plaatsvinden. 

5 Wat is op basis van de onderzoeksresultaten het selectieadvies ten aanzien 
van de archeologische waarden? 
Op basis van de onderzoeksresultaten is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. 

5.2 Samenvatting 
In opdracht van gemeente Harderwijk heeft BAAC bv een inventariserend 
veldonderzoek (verkennende en karterende fase) uitgevoerd in plangebied 
Mheenlanden met een oppervlakte van 60 ha. Aanleiding zijn herstructureringsplannen 
binnen de gemeente waarbij het plangebied wordt ontwikkeld ten behoeve van 
natuurdoeleinden en waterberging. 
Het plangebied ligt in het voormalige kustgebied van de Zuiderzee. Door 
sneeuwsmeltwaterstromen is er in het gebied in het Weichselien een pakket 
grindhoudend grof zand afgezet (Formatie van Boxtel). De top van dit pakket bevindt 
zich op angeveer een meter beneden maaiveld. In het Midden- en Laat-Weichselien is 
er dekzand afgezet in de vorm van paraboolvormige ruggen. In het Holoceen heeft er 
als gevolg van de stijgende zeespiegel vernatting plaatsgevonden en is er in het 
gebied veen ontstaan in de Bronstijd. Onder invloed van het meer Flevo, het Almere 
en de Zuiderzee is in het gebied het veen en het dekzand grotendeels geerodeerd en 
is er een kleilaag afgezet. Bovendien heeft de Zuiderzee later een strandwal gevormd. 
Uit het plangebied en binnen een straal van een kilometer daaromheen zijn geen 
archeologische waarnemingen bekend. Uit overig onderzoek is gebleken dat op de 
dekzandruggen sporen van bewoning vanaf het Mesolithicum / Neolithicum tot aan de 
Bronstijd kunnen worden aangetroffen. 
Vanwege de relatief lage, natte ligging van het onderzoeksgebied wordt de kans op het 
aantreffen van archeologische resten niet groot geacht. Archeologische resten zou 
men met name aan kunnen treffen op de relatief hoog liggende strandwalafzettingen 
en op eventuele afgedekte dekzandruggen in het onderzoeksgebied. Op de afgraving 
van de strandwal na, zijn er vanuit de literatuur geen aanwijzingen v~~r erosie van 
oudere bodemlagen. 
Hieruit kan dan ook worden geconcludeerd dat de specifieke archeologische 
verwachting voor het onderzoeksgebied laag is, met uitzondering van eventueel 
aanwezige dekzandruggen. Het gebied was in principe bewoonbaar vanaf het Laat
Paleolithicum tot de Bronstijd, en vanaf het eind van de Late Middeleeuwen tot heden. 
Vondsten en/of sporen kunnen verwacht worden in de top van het dekzand en in de 
top van de strandwalafzettingen. 
De bodemopbouw in het onderzoeksgebied hangt af van zowel de afstand tot de 
voormalige Zuiderzeekust als het dekzandrelief. In het oosten van het gebied zijn 
dekzandruggen aangetroffen. Op de plekken waar het dekzand relatief laag ligt is veen 
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aangetroffen. In het westen van het gebied, langs de voormalige Zuiderzeekust is het 
veen en dekzand volledig opgeruimd en liggen er strandwalafzettingen. Onder het 
dekzand liggen grofzandige en grindrijke smeltwaterafzettingen. 
Het dekzand is voornamelijk matig tot slecht gesorteerd en bevat soms kleibrokjes. Er 
zijn in het dekzand en in de smeltwaterafzettingen nauwelijks sporen van 
bodemvorming aangetroffen. Het dekzand is verspoeld onder invloed van het meer 
Flevo en later de Zuiderzee. 
Op de dekzandruggen zijn resten te verwachten uit het Laat-Paleolithicum tot aan de 
periode dat het dekzand bedekt werd met veen (ongeveer de Bronstijd). Verspreid 
over het onderzoeksgebied zijn dergelijke kleine, lage ruggen aangetroffen. De ruggen 
zijn echter geerodeerd, waardoor de kans groot is dat eventuele archeologische resten 
zijn aangetast of zelfs geheel zijn verdwenen. 
Het bodemprofiel van de dekzandruggen bestaat voornamelijk uit een 20 cm dikke 
kleilaag op 10cm kleiig veen op zand. Het bodemprofiel is niet meer intact, maar 
grotendeels afgetopt door erosie. Het zand betreft voornamelijk verspoeld dekzand of 
smeltwaterafzettingen. Er zijn in het gehele gebied geen archeologische indicatoren 
aangetroffen. De archeologische verwachting wordt ook voor de dekzandruggen laag 
ingeschat. 

5.3 Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek adviseert BAAC bv dat een 
archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk is. 

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 
gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen in de 
ondergrond nooit volledig worden uitgesloten. BAAC bv wi! er daarom op wijzen dat 
men bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 
archeologische waarden. Bij het aantreffen van deze waarden dient men hiervan 
melding te maken conform artikel47 van de Monumentenwet 1988. 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectie-advies. Met nadruk willen wij de 
opdrachtgever er op attenderen dat dit selectie-advies nog niet betekent dat er al 
bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden 
ondernomen. Het selectie-advies dient namelijk eerst beoordeeld te worden door he! 
bevoegd gezag (een senior archeoloog in diens! van of ingehuurd door de gemeente, 
of de provinciaal archeoloog) die op basis van het advies een selectiebesluit neemt. 
Deze beoordeling kan vanwege de grote hoeveelheid rapporten bij gemeenten en 
provincies enkele weken duren. 
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Bijlage 1: Archeologische en geologische tijdvakken 
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Bijlage 2 

Hoogteligging maaiveld op basis van 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Bijlage 3 

Boorpuntenkaart 
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Bijlage 4 

Boorbeschrijvingen boringen 39-47 



CONCEPT-VERSIE 

Code 05.152 I Gemeente IHardelwijk Poslbus 2015 BAAC bv 
Locatie Mheenlanden 7420 AA Deventer 0570-670055 

boorpuntnummer 39 datum 25-05-2005 rapporteur E. H. Boshoven 

x-coordinaat 174255 hoagIe maaiveld 1,38 boorsysteem edefmanboor 
y-coordinaat 486720 (m I.o.v. NAP bodemgebruik grasfand 

diepte 
in em textuur plr k!eur o/r M50 Ca Fe Gw Harz. hk hi b aw vs bklp fos Bijzonderheden 
-my (pm) 
10 Ks4z1h2 brdgr 1 Ap 
20 Ks4h2 brdgr 1 
30 Vk3 brdgr 1 1C dun faagje veraard 
40 ls1 gegr 150-210 1 2C 
50 ls1 gegr 150-210 1 
60 ls1 gegr 150-210 1 
70 ls1 Jgegr 150-210 2 
80 ls1 Igegr 150-210 1 
90 ls1 Igegr 150-210 2 
100 Zs1g1 Igegr 150-210 1 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

Opmerking 

boorpunlnummer 40 datum 25-05-2005 rapporteur E.H. Boshoven 

x-co6rdinaat 174221 hoagie maaiveld 1,29 boorsysteem edelmanboor 
y-coordinaat 486757 (ml.o.v. NAP bodemgebruik gras/and 

diepte 
in em textuur plr kleur o/r M50 Ca Fe Gw Harz. hk hi b aw vs bk/p fos Bijzonderheden 
-my (pm) 
10 Ks4h3 dqrzw 1 Ap 
20 Ks4h3 dqrzw 1 
30 Ks4h3 dgrzw 1 in punt: Vk3 
40 ls1 gegr 150-210 2 2C 
50 ls1 gegr 150-210 2 
60 ls1 gegr 150-210 2 
70 ls1 gegr 150-210 2 
80 ls1 Igegr 150-210 1 
90 ls1 lor r 150-210 1 
100 ls1 gr r 150-210 1 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

Opmerking 



CONCEPT-VERSIE 

Code 05.152 I Gemeente ll-'arderwl}'k Postbus 2015 BAAC bv 
Locatie Mheenlanden 7420 AA Devontor 0570-670055 

boorpuntnummer 41 datum 25-05-2005 rapporteur E. H. Bosl1Oven 

x-co6rdinaat 174187 hoagie maaiveld 
1,25 

boorsysteem edelmanboor 
y-coordinaat 486793 (m!.o,v, NAP bodemgebruik gras/and 

diepte 

in em textuur plr kleur o/r MSO Ca Fe Gw Harz. hk hi b aw vs bk/p fos Bijzonderheden 

-mv (pm) 

10 Ks3h3 dgrzw 1 Ap 

20 Ks3h3 dQfZW 1 

30 Vm dbr 1 IC 

40 Vm dbr 1 

50 Vm dbr 1 

60 lsi gegr 150-210 2 2C 

70 lsi gegr 150-210 2 

80 2s19 1 9r 210-300 1 x 3C 

90 Zs193 9r r 210-300 1 

100 

110 
120 

130 
140 

150 
160 

170 
180 

190 
200 

Opmerking 

boorpuntnummer 42 datum 25-05-2005 rapporteur E.H. Boshoven 

x-cotirdinaat 174153 hoagie maaiveld 
1,22 

boorsysleem edelmanboor 
y-coordinaat 486832 (m!.o,v, NAP bodemgebruik gras/and 

diepte 
hll b in em textuuf plr kleur o/r MSO Ca Fe Gw Horz. hk aw vs bk/p fos Bijzonderheden 

-mv (pm) 

10 Ks3h3 dgrzw 1 

20 Ks3h3 dgrzw 1 

30 Vm dbr 1 

40 Vm dbr 1 

50 Vm dbr 1 

60 lsi !gegr 150-210 2 

70 lsi gegr 150-210 2 

80 ls1g1 9r 150-210 1 

90 Zs193 gr r 150-210 1 

100 

110 
120 

130 
140 

150 

160 
170 
180 

190 
200 

Opmerking 



CONCEPT-VERSIE 

Code 05.152 I Gemeente IHardeIW!j{( Pos/bus 2015 BAAC bv 
Locatie Mheenlanden 7420 AA Deven/er 0570-670055 

boorpuntnummer 43 datum 25-05-2005 rapporteur E.H. Boshoven 

x-coordinaat 174120 hoagte maaiveld 1,14 
boorsysteem edelmanboor 

y-coordinaat 486869 (m I.o.v. NAP bodemgebruik gras/and 

diepte 
in em textuur plr kleur o/r M50 Ca Fe Gw Harz. hk hi b aw vs bklp fos 8ijzonderheden 
-mv (pm) 

10 Ks3h3 dbrgr 1 1Ap 
20 Ks2h3 dbrgr 1 
30 Vk3 zw 1 2C 
40 Vk1 zw 1 
50 Vk1 dbrzw 1 
60 Vk1 dbrzw 2 
70 Zs1 Igegr 150-210 2 3C 
80 Zs1 Igegr 150-210 1 x 
90 Zs1g3 gr 210-300 1 4C 
100 

110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

Opmerking 

boorpuntnummer 44 datum 25-05-2005 rapporteur E.H. Boshoven 

x-coordinaat 174086 hoagte maaiveld 
1,15 

boorsysteem edelmanboor 
y-coordinaat 486906 (ml.o.v. NAP bodemgebruik gras/and 

diepte 
in em textuur plr kleur o/r M50 Ca Fe Gw Harz. hk hi b aw vs bklp fos Bijzonderheden 
-mv (pm) 

10 Ks3h3 grdbr 1 1Ap 
20 Ks3h3 rdbr 1 
30 Vk3 zw 1 2C 
40 Vk1 zw 1 
50 Vk1 dbrzw 1 
60 Zs1 gr >400 2 3C 
70 Zs1 gr 150-210 2 
80 Zs1 gr 150-210 1 x 
90 Zs1 gr >400 1 
100 

110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

Opmerking 



CONCEPT-VERSIE 

Code 05.152 I Gemeente IHarde,wij/< Postbus 2015 BAAC bv 
Locatie Mheenfanden 7420 AA Deventer 0570-670055 

"e u ,,,, 45 datum 25-05-2005 IE. H. Boshoven 

74051 ho~~t~ov ~ \~) 1,07 
186943 gn ;falle 

1~e~: textuur plr kleur 10fl M50 Ca IFe Gw Harz. I hk hll b aw I vs Bijzonderheden 
-my (pm) 

10 <s2h3 Ibrgr lAp 
20 Ks2h3 Ibrgr 
30 Vk3 Izw 12C 
40 IVk1 'zw 
,0 Zsl Igegr 13C 

loeor 
Igr 
'gr 

90 
100 

120 
130 
140 
150 

200 

-~ 
.. , 

boorpuntnummer 46 datum 25-05-2005 rapporteur E.H. Boshoven 

x-co6rdinaat 174018 hoagIe maaiveJd 1,09 boorsysteem edelmanboor 
y-coordinaal 486981 (m t.o.v. NAP bodemgebruik grasfand 

diepte 
in em textuur plr kleur air M50 Ca Fe Gw Harz. hk hi b aw vs bklp fos Bijzonderheden 
-my (pm) 

10 Zs1h2 brgr 150-210 1 1 lAp 
20 Zs1h2 brgr 150-210 1 1 
30 Ks2 brgr 1 2 2C 
40 Ks2 brgr 1 2 
50 Vk3 zw 1 1 3C 
60 Vm dbr 1 1 veraard 
70 Zsl Igr 150-210 1 1 x 4C 
80 Zsl 19r 150-210 1 1 
90 Zsl Igr 150-210 1 1 
100 2s19 1 Igr 210-300 1 1 

110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

Opmerking 



CONCEPT-VERSIE 

Code 05.152 Gemeente HardefWijk Poslbus 2015 BAAC bv 
Locatie Mheenlanden 7420 AA [)eventer 0570-670055 

boorpuntnummer 47 datum 25-05-2005 rapporteur E.H. Boshoven 

x-coordinaat 173985 hoagte maaiveld 0,67 boorsysteem ede/manboor 
y-coordinaat 487017 (mt.o.v. NAP bodemgebruik grasland 

diepte 
incm textuur plr kleur o/r M50 Ca Fe Gw Harz. hk hi b aw vs bklp fos Bijzonderheden 
-my (pm) 
10 Zs2h2 br 210-300 1 1 1Ap 
20 Zs2h2 br 210-300 1 1 
30 Zs2h2 br 210-300 1 2 2C 
40 Zs1 gegr 150-210 1 2 

50 Zs1 gegr 150-210 1 2 3C 
60 Zs1 gegr 150-210 1 2 
70 Zs1g1 gegr >420 1 2 x 4C 
80 Zs1g3 gegr >420 1 1 
gO Z8193 gegr >420 1 1 
100 Z8193 gegr >420 1 1 

110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

Opmerking 
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Bijlage 5 

Afkortingen en begrippen 



8egrippenlijst 

Afkortingen 

AHN 
ARCHIS 
BAAC 

IKAW 
Iva 
KNA 
NAP 
NEN 
PvE 
ROB 
AMK 

CONCEPT-VERSIE 

Actueel Hoogtebestand Nederland 
ARCHeologisch Informatie Systeem 
Bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en 
Cultuurhistorie 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
Inventariserend veldonderzoek 
Kwaliteitsnorm Nederlands Archeologie 
Normaal Amsterdams Peil 
Nederlandse Norm 
Programma van Eisen 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
Archeologische Monumentenkaart. Deze kaart is een 
gedigitaliseerd bestand van aile behoudenswaardige 
archeologische terreinen in Nederland. 

Verklarende woordenlijst 

A-horizont 

Ale profiel 

Afzetting 
Alluviaal 
Antropogeen 

Archeologie 

archeologisch monument 

Booronderzoek 

BP 

donkergekleurde uitspoelingshorizont waarin humus door 
bodemdieren, planten,schimmels en bacterien is omgezet en 
gemengd met de eventuele minerale delen 
Bodemprofiel waarin een humusrijke A-horizont direct gelegen 
is op het ongeroerde moedermateriaal (C-horizont). 
Neerslag of bezinking van materiaal. 
door rivieren of beken gevormd 
Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen 
gemaaktlveroorzaakt). 
Wetenschap die zich ten doe I stelt om door middel van studie 
van de materiele nalatenschap inzicht te verwerven in aile 
facetten van menselijke samenlevingen in het verleden. 
Aard, omvang en kwaliteit van deze vindplaatsen 
rechtvaardigen blijvend behoud uit wetenschappelijke en/of 
cultuurhistorische overwegingen. AI naar gelang de betekenis 
die aan deze aspecten wordt toegekend, verdienen deze 
vindplaatsen te worden geplaatst op het beschermings
programma van Rijk, provincie of gemeente. Uit dien hoofde 
dient daarom te worden gestreefd naar een ongestoord behoud 
van de daarin aanwezige archeologische sporen. 
Werkzaamheden gericht op het behoud zijn uiteraard 
toegestaan. 
karteringsmethode bij veldinventarisatie, gebaseerd op het 
verrichten van grondboringen, waarbij vooral gelet wordt op het 
voorkomen van archeologische indicaties zoals 
aardewerkfragmenten, houtskool en fosfaatconcentraties 
Before Present, gebruikt voor ouderdomsbepalingen op grond 
van het meten van de hoeveelheid radio-actieve koolstof in 
organisch materiaal (de C14- of14C-methode) worden 
gewoonlijk opgegeven in jaren voor heden (=1950); jaarringen-



C-horizont 

Erosie 

Holoceen 

Horizont 

Inklinken 

Inventariserend 
Veldonderzoek 

Nederzetting (-sterrein) 

Pleistoceen 

Prospectie 

Sediment 

Stratigrafie 

Terp 
Verwachtingskaart 

Vindplaats 

CONCEPT-VERSIE 

onderzoek heeft vastgesteld dat deze dateringen af kunnen 
wijken van de werkelijke ouderdom, 
Weinig (Ci) of niet (C2) door bodemprocessen veranderd 
sediment of eventueel verweerd vast gesteente volgend op vast 
gesteente, Om te worden geclassificeerd als C-horizont dient 
het om soortgelijk materiaal te gaan als hetgeen waarin de A
en B-horizonten zijn ontwikkeld 
Verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak 
aantasten en los materiaal afvoeren, Dit vindt voornamelijk 
plaats door wind, ijs en stromend water 
jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca, 8800 jaar 
v, Chr. tot heden) 
een qua kleur, textuur en wordingsgeschiedenis homogene 
bodemlaag met karakteristieke eigenschappen 
daling van het maaiveld onder eigen gewicht of oxidatie van 
venig materiaal 

het verwerven van (extra) informatie over bekende of verwachte 
archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als 
aanvulling op en toetsing van de archeologische verwachting, 
gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in 
het veld 
Woonplaats; de aard en samenstelling van het in het veld 
aangetroffen sporen en materiaal wordt ge'fnterpreteerd als 
resten van bewoning in het verleden, 
geologisch tijdperk dat ca, 2,3 miljoen jaar geleden begon, 
Gedurende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen 
van gematigd warm tot zeer koud, Na de laatste IJstijd begint 
het Holoceen (ca, 8800 v, Chr,) 
systematische opsporing van archeologische waarden door 
middel van non-destructieve methoden en technieken 
Afzetting gevormd door het bijeenbrengen van losse 
gesteentefragmentjes (zoals zand of klei) en eventueel delen 
van organismen, 
opeenvolging van lagen in de ondergrond (niet aileen in de 
bodem) 
Door de mens opgeworpen woon- en vluchtheuveL 
Kaart waarop gebieden staan aangegeven met een zekere 
archeologische verwachting; deze verwachting is gebaseerd op 
een wetenschappelijk model (gebaseerd op kennis over 
lokatiekeuze, fysische geografie, statistische relaties, etc,), 
een ruimtelijk begrensd gebied, waarbinnen zich 
archeologische informatie bevindl. 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied Boulevard/Strandeiland, gemcente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: cen bureauonderlOek en inventariserend veldondNzoek d.m.v. 
boring en en procfputten (kartcrcnde fase) 

Samenvatting 

~ 

FtAAP 
~ 

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau 
eind 2005 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van 
handmatige en mechanische boringen en praefputten (karterende fase) uitgevoerd 
in verband met de geplande herinrichting van het gebied Boulevard/Strandeiland 
in de gemeente Harderwijk. Doel van dit onderzoek was eventueel aanwezige 
archeologische resten op te sporen en, voor zover mogelijk, een eerste indruk te 
geven van de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en 
diepteligging ervan. Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd om uitspraken te kun
nen doen over de technische haalbaarheid van gravend onderzoek en de bodem
gesteldheid in het plangebied met het oog op toekomstig waarderend onderzoek. 

Tijdens het bureauonderzoek en het karterend veldonderzoek zijn in het plangebied 
3 archeologische vindplaatsen aangetraffen door middel van boringen in een grid 
van ongeveer 40 bij 40 m in het gebied met hoge archeologische verwachting en 
40 bij 50 m in het gebied met middelmatige archeologische verwachting alsmede 
door middel van 2 praefputten van 6 bij 6 m en 10 mechanische boringen. De 
vindplaatsen zijn aangetroffen ter hoogte van de Bruggepoort, de Vispoort en 
in het oostelijke gedeelte van het plangebied. In meerdere boringen is op een 
ondoordringbare puinlaag gestuit. Het betreft waarschijnlijk resten die samen
hangen met 2 laat-middeleeuwse havenbruggen (ter hoogte van de 2 poorten) en 
resten van laat-middeleeuwse bebouwing, waarschijnlijk in de vorm van een door 
de zee weggeslagen deel van de stad en/of in zee gestort slooppuin, mogelijk 
afkomstig van een dwangburcht uit de 16e eeuw (in het oosten van het plangebied). 
De gaafheid en conservering van de vindplaatsen zijn onbekend. Waarschijnlijk 
zijn eventuele bakstenen (funderings)resten sterk door de zee aangetast. Organische 
resten daarentegen blijven doorgaans goed bewaard in natte contexten. 
Daarnaast kan geconcludeerd worden dat in het plangebied veilig gewerkt kan 
worden tot een die pte varierend van 2,80 tot 3,40 cm -Mv, oftewel tot boven de 
top van de verspoelde smeltwaterafzettingen (voormalige zeebodem). 

Op grand van de resultaten van het bureauonderzoek en het karterend veldonder
zoek wordt aanbevolen de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, 
omvang en diepteligging van de 3 vindplaatsen (figuur 8) nader vast te stellen 
door middel van een waarderend proefsleuvenonderzoek. Dit om in een vroeg 
stadium over voldoende gegevens te kunnen beschikken op grond waarvan het 
bevoegd gezag (de gemeente Harderwijk met de ROB als adviseur) een besluit 
kan nemen met betrekking tot het al dan niet (geheel) opgraven van de vind
plaatsen. Behoud van de archeologische vindplaatsen bij een niet-aangepaste 
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RAAP 
~ 

uitvoering van de huidige plannen is gezien het zeer ingrijpende karakter van de 
geplande graafwerkzaamheden en de kwetsbaarheid van de archeologische resten 
niet mogelijk. 

In het overige deel van het onderzoeksgebied zijn geen aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van archeologische vindplaatsen aangetroffen. Tach is het incidenteel 
voorkomen van archeologische resten niet uit te sluiten. Hierbij wordt vooral 
gedacht aan resten van (kleine) boten, houten palen van golfbrekers, beschoei
ingen en dergelijke alsmede stadsafval. Er worden geen complete scheepswrakken 
verwacht (mondelinge mededeling A. Otte, maritiem specialist ROB). Daarom 
wordt, in overleg met de maritiem specialist van de ROB, geadviseerd in het hele 
plangebied de graafwerkzaamheden onder extensieve archeologische begeleiding 
te laten plaatsvinden. Dit houdt in dat bij het aantreffen van eventuele archeo
logische resten de werkzaamheden ter plaatse worden stilgelegd en contact opge
nomen wordt met de begeleidende archeoloog. De archeoloog dient de gelegen
heid te krijgen om de resten te documenteren. Bij het aantreffen van mogelijk 
behoudenswaardige resten worden de gemeente Harderwijk en de ROB direct op de 
hoogte gesteld. Het bevoegd gezag bepaalt of de resten daadwerkelijk behoudens
waardig zijn en welke vervolgstappen genomen moeten worden. In principe kunnen 
de graafwerkzaamheden na documentatie en berging van niet behoudenswaardige 
resten hervat worden. 
In de bestekken van de bagger-/graafwerkzaamheden dient een 'Protocol archeo
logische vondsten' te worden opgenomen waarin regels staan over de invulling 
van het begrip 'extensieve begeleiding'. De exacte vorm en de intensiviteit van de 
begeleiding kunnen nader gespecificeerd worden naar aanleiding van de resultaten 
van het proefsleuvenonderzoek. Er wordt gedacht aan de volgende specificaties 
die in de bestekken opgenomen kunnen worden: 

- Vondstmelding: wat te doen bij het aantreffen van vondsten, hoe herken je 
de vondsten, meld punt, tijdelijk opslaan, inschakelen deskundigen, etc. 

- Gemiddeld 1 dag(deel) per week komt een archeoloog die ervaring heeft met 
archeologische begeleidingen in een vergelijkbare context polshoogte nemen 
bij de werkzaam heden. 

- De begeleidende archeoloog houdt toezicht op de uitvoering en de toe passing 
van het 'Protocol archeologische vondsten'. 
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Figuur 1. De ligging van het plangebied (rode lijn) met de archeologische verwachting. Inzet: ligging in Nederland (ster). 
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1 Inleiding 

1.1 Kader en doelstelling 

~ 

FlAAP 
~ 

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau 
in november 2005 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karte
rende fase) uitgevoerd in verband met de voorgenomen werkzaamheden in het 
kader van de herinrichting van het gebied Boulevard/Strandeiland, onderdeel van 
het project Waterfront Zuid (gemeente Harderwijk). Het archeologische vooronder
zoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen 
leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. 
Doel van het onderzoek was het opsporen van deze resten en, indien mogelijk, een 
eerste indruk geven van de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, 
omvang en diepteligging ervan. 

Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd om uitspraken te kunnen doen over de 
technische haalbaarheid van gravend onderzoek en de bodemgesteldheid in het 
plangebied, met het oog op toekomstig waarderend onderzoek. 

1. 2 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied (deelgebied Boulevard/Strandeiland; circa 7,5 hal ligt 
tussen de oude binnenstad van Harderwijk en het Dolfinarium (figuur 1). Het 
gebied staat afgebeeld op kaartblad 26H van de topografische kaart van Nederland 
(schaal 1:25.000); de centrumcoordinaat is 170.630/484.926. Ten tijde van het 
onderzoek was het onderzoeksgebied grotendeels in gebruik als parkeerplaats. 
De geplande bodemingrepen bestaan uit de aanleg van een binnenhaven en 
het opspuiten van een eiland. De maximale verstoringsdiepte zal hierbij circa 
6 m -Mv zijn. 

1.3 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het 
inventariserend veldonderzoek (karterende fase) is uitgevoerd in de vorm van een 
booronderzoek, deels handmatig en deels machinaa!, en proefputten. Ten behoeve 
van dit onderzoek is een PvE opgesteld waarin de eisen en onderzoeksvragen 
uiteengezet zijn (Van den Berghe & Haarhuis, 2005). 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de hiervoor geldende normen en richtlijnen 
die zijn vastgelegd in het Handboek ROB-specificaties (Brinkkemper e.a., 1998). 
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RAAP Archeologi sch Adviesbureau en de door RAAP toegepaste procedures zijn 
goedgekeurd door het College voor de Arch eologische Kwaliteit (CvAK), de instel
ling die het beheer heeft over de Kwaliteitsno rm Nederland se Archeologie (KNA) 
en die va lt onder de Stichting In frast ructuur Kwaliteitsbo rging Bodembeheer 
(SIKB; http://www.sikb.nl). Zie tabel l voor de dateri ngen va n de in dit rap port 
genoemde arc heo logische peri oden . 

Geotogische Absolute Archeologische geca libreerde 
perioden tijdschaa l period en jaren 

heden 
Nfeuwe tijd 1500 ___ 

laat 
1000 Mfddeteeuwen 1050-_ 
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K 
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V""'9 1000 12 voor ( hr .. __ 
voor ( hr. "at 250 ---

SubboreaaL IJzertijd Midden 
2000 500 

V""9 

1\ 800 
l aat 

3000 1100 ___ 

Bronstijd Midden 1800- __ 
V""9 

4000 2000----

",' 2850 ---
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Atlanticum 5000 ---- 4200 ___ 

t-- V""9 
4900/5300_ 

",' 6000 6450- __ 
Mesolfthfcum Midden 

7100---

7000 
V""9 __ 8800 ___ 

II 
"at 35000 _____ 

BoreaaL Paleolfthfcum Midden 
8000 - 300000--

V""9 

PreboreaaL 9000 -

Jonge Dryas 10000 -
stadiaaL 

11000 -
1"""1 

B0L1ing·Atler0d R A A P interstadiaaL 12000 - ..... 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methoden 

RAAP 
~ 

Voorafgaand aan het veldonderzoek is een bureauonderzoek uitgevoerd om een zo 
gedetailleerd mogelijk historisch overzicht te krijgen van het onderzoeksgebied 
om op basis hiervan de archeologische verwachting verder aan te scherpen. In 
het kader van het bureauonderzoek zijn verschillende bronnen geraadpleegd (zie 
literatuurlijst). Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn naast archeologische 
en historische gegevens ook geologische en bodemkundige gegevens bestudeerd. 

2.2 Resultaten 

Geologie en bod em 
Het plangebied is, door de ligging in de bebouwde kom van Harderwijk, als 'niet 
gekarteerd' weergegeven op de diverse geologische en bodemkundige kaarten. WeI 
is bekend dat de diepere ondergrond van Harderwijk uit grofzandige en grindrijke 
smeltwaterafzettingen bestaat. Hierop is gedurende het Weichselien dekzand afgezet. 
Dit dekzand vormt een grote laaggelegen vlakte met enkele ruggen. Harderwijk is 
op een van deze ruggen ontstaan. Het onderwaterlandschap van de randmeren 
vormt de voortzetting van het dekzandoppervlak van het aangrenzende oude land in 
westelijke richting (Schout e.a., 1997). De dekzandvlakte is vanaf het Neolithicum 
met veen bedekt geraakt. Vanaf de Late Middeleeuwen is de kuststrook als gevolg 
van de zich uitbreidende Zuiderzee verdronken en zijn grote stukken veen en land 
weggeslagen. De dekzandrug waarop Harderwijk ligt, zal aan de zeezijde groten
deels geerodeerd zijn door invloeden van de Zuiderzee. Het onderliggende dekzand 
en de smeltwaterafzettingen zijn sindsdien afgedekt door Zuiderzeeafzettingen. 
Vermoedelijk bestond de bodem in het onderzoeksgebied v66r de peri ode dat de 
kustlijn vlak onder de stadsmuur lag uit lage enkeerdgronden overgaand in lage 
(dek)zandgronden alsmede grofzandige en grindrijke smeltwaterafzettingen richting 
het Wolderwijd (voormalige Zuiderzee). De lage enkeerdgronden komen onder andere 
voor op de overgang van de hoge enkeerdgronden naar het kustlandschap. Door 
plaggenbemesting en/of ophoging met huishoudelijk afval uit de stad Harderwijk 
kenmerken veellage enkeerdgronden zich door de aanwezigheid van een humus- of 
esdek van meer dan 50 cm dikte. De lage enkeerdgronden op de overgang naar het 
kustlandschap zijn te beschouwen als relatief jonge uitbreidingen van het akker
areaal. Bekend is dat in de loop van de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd het 
areaal aan akkers en weilanden door middel van ontginningen over de lage zand
gronden langs de Zuiderzeekust is uitgebreid (Visscher & Scholte Lubberink, 2001). 
De bovenste lagen van de bodem in het plangebied zijn vrijwel zeker in het kader 
van de aanleg van het parkeerterrein van het Dolfinarium opgebracht. 
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c=:J oude haven 

c=:J oude beekbedding 

____ palen rij 

globale grens plangebied 

Figuur 2. Resultaten archeologische in 1983 (Feenstra, 1987a) . 

Archeologie 
In ARCHIS staat 1 archeologi sche vindplaats geregistreerd uit de directe omgeving 
van het onderzoeksgebied. Tijdens egalisatiewerkzaam heden in 1980 zijn ter hoogte 
van Klei n Oosterwijk 2 beerputten waa rgenomen en is ee n aa ntal aardewerkscherven 
uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd geborgen (ARCHIS-waarnemingsnummer 
41927). Volgens de in ARCHIS opgegeven coordinaten bevindt deze vin dp laats 
zich in het plangebied. Aan de hand van de besch rijving va n de locatie va n de 
vi ndplaats is echter af te leiden dat de coordinaten va n de beerputten en keramiek
scherven in ARCHIS foutief zijn weergegeve n. De vindplaats ligt binnen de stads
muren va n Harderwijk in de wijk Klein Oosterwijk. Binnen het onderzoeksgebied 
is 1 vindplaats beke nd (ARCHIS-waarnemingsnummer 41926). Direct ten weste n 
va n het Zeepad in het westen va n het onderzoeksgebied (tegenwoordig onder 
water) zijn in 1983 tijdens graafwerkzaamheden aa n de Boulevard sporen va n een 
oude beek bedding , de oude Sypel, waargenomen. De aa ngetroffe n bedding afzet-
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tingen moeten van voor 1422 dateren. In dat jaar is de beek naar het westen 
verlegd. Tevens werden tijdens de graafwerkzaamheden in 1983 twee rijen palen 
met daartussen vlechtwerk en aardewerkscherven uit de Nieuwe tijd aangetroffen. 
Verder bleek tijdens de ontgravingen dat tussen 3 en 27 m vanaf de stadsmuur 
richting zee een ophogingspakket van kleilagen parallel aan de stadsmuur lag. 
De maximale hoogte van de ophoging (kade of dijk) lag tussen 9,5 en 20 m vanaf 
de stadsmuur. Tussen de stadsmuur en deze kleidijk werd puin aangetroffen en 2 
witte veldkeien, vermoedelijk afkomstig van de beschoeiing van de oude haven 
(Feenstra, 1987a). De kleidijk en de puinzone zijn opgehoogd met zand. In dit zand 
is een puinbaan aangetroffen die vermoedelijk verband houdt met een parallel aan 
de stadsmuur lopende weg. Deze puinbaan ligt 20 cm boven de top van de kleidijk 
en is 3,5 m breed. Hij bevindt zich op 9,5 m vanaf de stadsmuur richting zee. Al 
het puin, zowel de laag onder de dijk als het puin tussen de kleidijk en de stads
muur, dateert uit de 18e eeuw. Tijdens de ontgravingen in 1983 zijn ook houten 
palen aangetroffen op circa 80 m vanaf de stadsmuur, vermoedelijk behorend tot 
een lange rij palen parallel aan de kustlijn. Bij het uitgraven van het zeeleeuwen
bassin van het Dolfinarium zijn eveneens palen aangetroffen (mondelinge medede
ling loonwerker). Deze hebben waarschijnlijk dee I uitgemaakt van dezelfde construc
tie. De palenrij is waarschijnlijk in de tweede helft van de 18e eeuw geplaatst om de 
landaanwinning te versnellen. Op en tussen de palen lag een zwartblauwe kleilaag 
die gevolgd kon worden tot circa 22 m ten noorden het huidige surfmonument. Daar 
begon een houten muur die geassocieerd werd met de aanwezigheid van een haven
tje (figuur 2). De haven is afgebeeld op de kadastrale minuut uit 1827 (figuur 3). 

Historisch onderzoek Boulevard/Havengebied 
Harderwijk verkreeg in 1231 een vorm van stadsrechten van de Gelderse graaf 
Otto II. Over de vroegste geschiedenis van Harderwijk is vrijwel niets bekend, maar 
aangenomen wordt dat de nederzetting in de eerste helft van de Late Middel
eeuwen is ontstaan (Visscher & Scholte Lubberink, 2001). Hoewel Harderwijk lid 
was van het Hanzeverbond (een laat-middeleeuwse handelsverband van een aantal 
steden in Duitsland, Nederland, Belgio, Polen, Noorwegen en de Baltische staten) 
had de stad tot in de eerste helft van de 16e eeuw geen haven. De schepen meer
den af aan 2 ver in zee reikende havenbruggen (waterbruggen). De 2 havenbruggen 
zijn afgebeeld op de kaart van Blaeu uit 1649 (figuur 4). De havenbruggen beston
den al in de 15e eeuw (Feenstra, 1987a) en lagen v66r de 2 westelijke doorgangen 
in de stadsmuur. In 1527 en 1537 werden ter hoogte van de doorgangen in de 
stadsmuur de 2 poortgebouwen gebouwd (resp. Hogebruggepoort en Lagebrugge
of Vispoort). In de loop van de 16e eeuw nam de dreiging van de zee toe. Waar
schijnlijk werden stukken land buiten de stadsmuur weggeslagen (Feenstra, 1984). 
Tijdens een opgraving in Klein Oosterwijk in 1978 bleek dat de stadsmuur die 
op deze plaats uit de 15e eeuw dateert, dwars door een Be eeuwse akker was 
opgetrokken. De fundering van de stadsmuur was aangelegd over een greppel die 
materiaal uit de Be eeuw bevatte (mondelinge mededeling dhr. De Jong, Historische 
Vereniging Herderewich). Uit graafwerk aan de buitenkant van de muur in 1983 
blijkt dat het stuk akker dat buiten de muur lag, weggeslagen was door de zee. Daar 
bevond zich namelijk een strandniveau op 0,5 m -Mv (Feenstra, 1993) op hetzelfde 
niveau waar binnen de stadsmuur het oude akkerpakket is aangetroffen. 
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Figuur 3. De ligging van het plangebied met de locatic van de oude haven (ster) op de kadastra le minuut uit 1827. 

In het midden van de 17e eeuw was er een plan om buiten de stadsmuur een stenen 
kademuur te bouwen waaraan schepen konden afmeren. Het duurde tot 1650 voor
dat er daadwerkelijk een begin gemaakt werd met een vorm van buitenmuurse 
versteviging (Feenstra, 1986). Het werd geen stenen muur, maar een kadedijk of 
'welle' met een lengte van 250 m tussen de 2 havenbruggen. Er werd grand (modder) 
uit de havengeul, die v66r de kade lag, gewonnen en gestort binnen de palen van 
de kadedijk. De dijk was mogelijk verstevigd met natuurstenen beschoeiingen. 
Nadat de haven in 1669 door een zware stormvloed verwoest was, werd de kadedijk 
geleidelijk opgeruimd. De natuurstenen van de beschoeiing werden afgevoerd voor 
hergebruik elders in de stad (Feenstra, 1987a). Het gebied van de oude haven was 
in de 18e eeuw dermate verland dat diverse brannen uit die tijd melding maken 
van weilanden in en zelfs v66r de oude haven . Deze weilanden werden slechts 
bij zeer hoog water overstroomd. Aan het begin van de 18e eeuw werd de nieuwe 
haven aangelegd aan de oostkant van de stad. V66r de Bruggepoort heeft in de 18e 
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eeuw een pakhuis gestaan. Mogelijk werd de kleidijk die tijdens de ontgravingen 
aan de Boulevard in 1983 is aangetroffen, opgeworpen tijdens het opruimen van 
de oude haven. Suiten de Vispoort heeft in de 18e eeuw vermoedelijk een scheeps
werf gelegen waarbij gebruik gemaakt werd van de voorhelling van de kleidijk 
(Feenstra, 1987a). 
In de tweede helft van de 18e eeuw is een rij houten palen aangelegd ten westen 
van de Zeebrug langs de oude kustlijn, circa 80 m vanaf de stadsmuur (figuur 2). 
Deze palenrij heeft oorspronkelijk doorgelopen tot aan een kleine schuilhaven 
ten westen van de Zeebrug (westelijke havenbrug), ter hoogte van het huidige 
surfmonument. De haven staat afgebeeld op de kadastrale minuut uit 1827 
(figuur 3). Aan het begin van de 20e eeuw slibde de haven langzaam dicht en 
werd uiteindelijk met zand en puin gedempt en als weiland in gebruik genomen. 
Op de kadastrale minuut is ook te zien dat de Zeebrug met een knik naar het 
noorden afbuigt en nog circa 55 m in noordoostelijke richting doorloopt. Het is 
niet duidelijk of deze constructie een relatie heeft met de 15e eeuwse Hoge Brug 
(de middeleeuwse havenbrug) die afgebeeld staat op de kaart van Jacob van 
Deventer uit 1568 (kaartbijlage 1). In het oosten van het plangebied staat op 
deze kaart een dwangburg afgebeeld. Het betreft de dwangburcht die door Karel 
van Egmond (Hertog van Gelre) is gebouwd in 1519. Deze dwangburcht kent een 
voorganger uit 1505. In dit jaar is sprake van het ontwerpen van een Blokhuis 
door Bourgondisch krijgsvolk (Visscher & Scholte Lubberink, 2001). In 1555 werd 
de dwangburcht in opdracht van keizer Karel V vergroot en versterkt. Hiervoor is 
een deel van de stadswijken in de noordoosthoek van het plangebied gesloopt. 
Het Nieuwe Blokhuis met bijbehorende vestingwerken besloeg vrijwel het gehele 
gebied tussen de huidige Keizerstraat en de voormalige stadsmuren. In 1581 is het 
gebouw afgebroken en de gracht van de vestingwerken gedempt. Mogelijk is toen 
afbraakpuin van het Nieuwe Blokhuis in zee gestort. Het gebied van het Nieuwe 
Blokhuis werd bij de stad getrokken (Visscher & Scholte Lubberink, 2001). 

Archeologische verwachting 
Het onderzoeksgebied staat als 'niet gekarteerd' weergegeven op de Indicatieve 
Kaart van Archeologische Waarden (IKAW; ROB, 2000) en grenst direct aan de 
historische stadskern van Harderwijk. In de Startnotitie Archeologiebeleid voor 
de Gemeente Harderwijk (Visscher & Scholte Lubberink, 2001) wordt het onder
zoeksgebied aangemerkt als een minder belangrijke archeologische zone. 
In het Plan van Aanpak dat voor het inventariserend veldonderzoek in het kader 
van Waterfront Zuid is geschreven (Haarhuis, 2005), is een specifiek voor het 
plangebied vervaardigde archeologische verwachtingskaart opgenomen. Hierop is 
in het plangebied een zone met een hoge en een zone met een middelmatige 
archeologische verwachting onderscheiden. Deze verwachting heeft vooral betrek
king op watergerelateerde objecten vanaf de Late Middeleeuwen (havenwerken en 
scheepswrakken) alsmede resten van vestingwerken en andere bebouwingsresten 
uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Daarbij wordt gedacht aan een moge
lijke buitenmuurse versteviging in de vorm van een kademuur/dijk, parallel aan 
de stadsmuur, aan eventuele resten van door de zee weggeslagen stadsdelen en 
slooppuin van het Nieuwe Blokhuis/Dwangburcht uit 1555 in het oosten van het 
plangebied. 
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3 Booronderzoek 

3.1 Methode handmatig booronderzoek 

~ 

RAAP 
~ 

Tijdens het veldonderzoek zijn met de hand 62 boringen verrieht, inclusief de 
boringen die ten behoeve van het PvE zijn gezet. De boringen zijn bij benadering 
in een grid van 40 bij 40 m gezet in het gebied met hoge areheologisehe verwaeh
ting en in een grid van 40 bij 50 m in het gebied met middelmatige areheologisehe 
verwaehting (figuur 1; kaartbijlage 1). Hiervan is soms afgeweken op grand van 
voortsehrijdend inzieht en op grond van teehnisehe en infrastructurele belemme
ringen. De gehanteerde methode wordt gesehikt geaeht voor het opsporen van de 
meeste in dit gebied te verwaehten nederzettingsresten uit de Late Middeleeuwen. 
Deze methode is niet gesehikt om seheepswrakken, verkavelingspatronen en andere 
zeer lokale areheologisehe resten in kaart te brengen. 

Er is geboord tot maximaal 4,40 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter 
van 7 em en een gutsboor met een diameter van 3 em. De boringen zijn onder 
andere conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) besehreven 
en met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de hoogte 
bepaald aan de hand van het Areheologiseh Hoogtebestand Nederland (AHN). 
Het opgeboorde materiaal is in het veld geeontroleerd op de aanwezigheid van 
areheologisehe indieatoren (zoals aardewerk, metaal, bot, glas, baksteen en 
houtskool). Er zijn geen monsters genomen. 

3.2 Resultaten handmatig booronderzoek 

Geologie en bodem 
In alle boringen bestaat de bovenste 10 tot 130 em uit (bouw)zand dat in 1983 
is opgebracht is in het kader van de egalisering en de huidige inriehting van het 
onderzoeksgebied als boulevard/parkeerterrein. Onder het (bouw)zand bevindt zieh 
op veel plaatsen een laag matig tot sterk siltig, humeus, zwaar omgezet zand met 
puinresten. Deze laag is ge'interpreteerd als een ophogingspakket uit de 18e-1ge 
eeuw. In alle boringen bevindt zieh onder het ophogingspakket een pakket zandige 
klei tot zeer siltig zand (humeus) met puinresten, dat ge'interpreteerd wordt als 
een oude ophogingslaag (mogelijk laat-middeleeuws). De bodem onder deze laag 
bestaat uit een afwisseling van minder en meer siltige kleilagen, soms met veel 
dunne zandlagen met verspoelde puinresten, plaatselijk sterk humeus tot venig 
(detrituslaagjes). Het betreft duidelijk strandafzettingen van de Zuiderzee, waarbij 
perioden met laag, rustig water (waarin humeuze klei werd afgezet) afgewisseld 
werden met dynamisehe perioden (stormvloeden e.d.) waarin zandige lagen met 
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verspoelde puinresten afgezet werden. De Zuiderzeeafzettingen zijn vanaf de Late 
Middeleeuwen afgezet (Visscher & Scholte Lubberink, 2001). Op een gemiddelde 
diepte (hoogte) van 90 cm -NAP in het noorden en 40 cm -NAP in het zuiden 
bevindt zich zwak siltig zand met verspoelde, afgeronde brokken baksteenpuin. 
Het betreft waarschijnlijk de voormalige zeebodem bestaand uit verspoeld pleisto
ceen zand (dekzand) op smeltwaterafzettingen. In 33 boringen is op een ondoor
dringbare puinlaag gestuit. In 8 van de 33 boringen gaat het vermoedelijk om 
zeer recent puin/beton. Wanneer dit buiten beschouwing wordt gelaten, varieert 
de diepte van de ondoordringbare puinlagen zeer sterk: tussen 50 en 435 cm -Mv. 
In een aantal gevallen ligt het puin direct onder de opgebrachte laag uit de 18e/ 
1ge eeuw (kaartbijlage 1: boringen 19, 20, 27, 28, 34, 44, 54, 56, 59 en 62). In 
de boringen 2, 5, 18 en 39 is gestuit op ondoordringbaar puin onder het pakket 
van zand en kleilagen met verspoelde puinresten (strandafzettingen). In de 
boringen 11, 12, 13, 17, 41, 57 en 58 is waargenomen dat de ondoordringbare 
puinlaag wordt afgedekt met een laag zand of sterk siltige klei (5 tot 10 cm dik) 
zonder verspoelde puinresten of andere archeologische indicatoren. 

Archeologie 
Tijdens het veldonderzoek is in 33 boringen op een ondoordringbare (bakstenen) 
puinlaag gestuit (kaartbijlage 1). Aan de hand van de vermoedelijke aard van 
het puin, gebaseerd op de locatie en diepte waarop het puin is aangetroffen, kan 
onderscheid gemaakt worden in baksteenpuin dat mogelijk verband houdt met 
(resten van) verstevigings- of vestingwerken (boringen 12, 34, 11, 41, 44, 52, 
13, 17 en 18), baksteenpuin dat met de 2 middeleeuwse havenbruggen of andere 
havenwerken te maken he eft (boringen 2, 5, 13, 27 en 28) en baksteenpuin dat 
mogelijk samenhangt met een vermoedelijk door de zee weggeslagen deel van de 
stad Harderwijk (boring 56, 57, 58, 62 en 59). Het puin waarop gestuit is in de 
boringen 19 en 20 kan mogelijk verband houden met in zee gestort slooppuin 
van een op de kaart van Jacob van Deventer afgebeelde dwangburcht/blokhuis 
uit de 16e eeuw (kaartbijlage 1). 

In boring 53 is op circa 350 cm -Mv een keramiekscherf aangetroffen. Het betreft 
een fragment van een bord met slibversiering uit de late 18e, begin 1ge eeuw. 

In alle boringen is een ophogingslaag aangetroffen uit de 18e-1ge eeuw. In die 
tijd werd buiten de stadsmuren land aangewonnen door middel van het storten 
van onder andere puin en afval. 
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4 Proefputtenonderzoek 

4.1 Methode proefputtenonderzoek 

~ 

FlAAP 
~ 

De locatie, het aantal en de diepte van de aan te leggen proefputten is bepaald 
na afloop van het karterend booronderzoek. De putten hebben een karterend 
karakter en zijn bedoeld om een antwoord te geven op een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd in het PvE (Van den Berghe & Haarhuis, 2005: 8) en een aantal 
specifieke bodemtechnische vragen, mede gerezen naar aanleiding van het boor
onderzoek. Naast de algemene onderzoeksvragen is naar aanleiding van de resultaten 
van het booronderzoek per praefput een aantal specifieke doelen geformuleerd. 
Put 1 diende am inzicht te verschaffen in de aard en eventuele datering van het 
baksteenpuin waarop gestuit is tijdens het booronderzoek. Mogelijk hield dit puin 
verband met een deel van de stad dat weggeslagen zou zijn door de zee aan het 
einde van de Late Middeleeuwen. Put 2 diende am inzicht te verschaffen in de 
aard van de natuurlijke bodemopbouw en recente verstoringsdiepte in het plan
gebied. Put 3 werd zo aangelegd dat de relatie tussen eventuele resten van de 
havenbrug ter hoogte van de Bruggepoort en de natuurlijke zeeafzettingen onder
zocht kon worden. Put 4 zou aangelegd worden ter hoogte van eventuele resten 
van de tweede havenbrug van Harderwijk, tegenover de Vispoort. Op grand van 
de resultaten van de putten 1 en 3 is van de aanleg van put 2 afgezien. Van put 
4, die aangelegd zou worden ter hoogte van eventuele resten van de tweede 
havenbrug van Harderwijk tegenover de Vispoort, werd afgezien op grand van de 
aanwezigheid van bodemvervuiling. Hier bevinden zich tot grate diepte onder meer 
gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem (De Straat Milieu-adviseurs B.V., 2002). 

Tijdens het proefputtenonderzoek zijn 2 putten aangelegd van 6 x 6 m. De putten 
zijn in de die pte getrapt aangelegd. Put 1 had daardoor op het diepste niveau: 
2,90 m -Mv/l,30 m -NAP en een vlakgrootte van 3x3 m. Put 3 had op 3,30 m -Mv/ 
1,00 m -NAP een vlakgrootte van 5x5 m. In beide praefputten is een opgravingsvlak 
aangelegd. Het vlak is aangelegd net boven de top van het verspoelde dekzand 
onder de Zuiderzeeafzettingen. Voor de profielwanden zijn de volgende vlaknummers 
gereserveerd: 101 (noordprofiel), 102 (oostprofiel), 103 (zuidprafiel) en 104 
(westprofiel). De sporen en bodemlagen van beide proefputten zijn in een reeks 
genummerd. Van alle profielen in de putten zijn foto's genomen. Het noord- en 
oostprofiel van put 1 en het west- en zuidprofiel van put 3 zijn getekend op schaal 
1:20. De vlakken zijn, vanwege het ontbreken van antropogene sporen, niet 
getekend. De omtrek van de proefputten is getekend op schaal 1:50. Hierbij is 
gebruik gemaakt van een lokaal meetsysteem (grondslagpunten met Z-waarden) 
dat door Facto BV, een extern landmeetkundig bureau, door middel van GPS is 
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uitgezet. Dit meetsysteem is ingemeten in het Rijksdriehoeksnet. De hoogte van 
de aangelegde vlakken is ingemeten ten opzichte van NAP. De grondsporen zijn 
ingemeten en op de profieltekening ingetekend. Het betreft slechts natuurlijke 
bodemlagen op een aantal recente kuilen/stortlagen met puin en/of afval na. 

Er is geen aanleiding gezien om van sporen en lagen monsters te nemen voor 
macrobotanisch onderzoek. 

Tijdens het veldonderzoek is op de volgende punten afgeweken van de onderzoeks
strategie lOals in het PvE omschreven: 

- Aan de hand van het booronderzoek waren er vragen gerezen omtrent de 
technische haalbaarheid van de aanleg van putten tot 3,5 m -Mv. De stabiliteit 
van de profielen en de grondwateroverlast op een dergelijke die pte in combi
natie met de aanwezigheid van zandlagen en puinconcentraties in de bodem 
zouden een knelpunt kunnen zijn met betrekking tot de veiligheid van gravend 
onderzoek in het plangebied. Daarom diende de eerste put bij wijze van een 
test te worden aangelegd om een antwoord te kunnen geven op de vragen met 
betrekking tot de technische haalbaarheid en de veiligheid. Hiermee is een 
aanvullende onderzoeksvraag toegevoegd aan het PvE, ook in het kader van 
eventueel toekomstig waarderend onderzoek door middel van proefsleuven. 

- In tegenstelling tot de bepalingen in het PvE zijn slechts 2 proefputten aan
gelegd: put 1 en put 3. Van de aanleg van put 2 is afgezien op basis van 
voortschrijdend inzicht. Er is begonnen met de aanleg van put 3. De resultaten 
in put 3 leverden voldoende informatie op om de onderzoeksvraag te beant
woorden, waarop de aanleg van put 2 een antwoordt diende te verschaffen. 
Van de aanleg van put 4 is afgezien doordat de bodem op de aangewezen 
locatie sterk verontreinigd bleek te zijn. 

- Omdat antropogene sporen afwezig bleken, is slechts 1 vlak per put aangelegd: 
op 1,00 m -NAP in put 1 en 1,30 m -NAP in put 3. Het vlak is aangelegd net 
boven de top van het verspoelde dekzand met puinresten dat gei'nterpreteerd 
wordt als de voormalige zeebodem. Het verder verdiepen van het vlak bleek 
technisch onmogelijk door overlast van grondwater. Het tekenen van het vlak 
werd door het ontbreken van antropogene sporen als overbodig beschouwd. De 
omtrek van de putten is getekend op schaal 1:50 en het vlak is gewaterpast. 

- Vanwege het ontbreken van antropogene sporen en het uniforme beeld van de 
bodemopbouw in de verschillende profielen was het voldoende 2 profielen per 
put te tekenen. Alle profielen zijn gefotografeerd. 

- Het zetten van boringen in de proefputten tot 3 m onder het diepste vlak bleek 
technisch onmogelijk. Het profiel wordt naar beneden toe aangevuld met 
gegevens die de genese van het gebied verduidelijken door middel van extra 
mechanische boringen (zie hoofdstuk 5). 
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4.2 Resultaten van het proefputtenonderzoek 

4.2.1 Geologie en hodem 

~ 

RAAP 
~ 

Het inzicht in de geologische opbouw van de bodem in het plangebied, dat aan 
de hand van het booronderzoek was verkregen, wordt grotendeels bevestigd door 
het proefputtenonderzoek. Op een aantal punten kon dit inzicht genuanceerd 
worden. Het is duidelijk dat het pakket dat zich boven de gelaagde Zuiderzeeafzet
tingen bevindt (opgebrachte grond) niet eerder dan in de 1ge eeuw is opgebracht. 
Het vermoedelijke onderscheid tussen een recente en een laat-middeleeuwse 
ophogingslaag is niet waargenomen in de putten en wordt ook niet bevestigd 
door archeologische vondsten. De puinconcentraties die op verschillende diepten 
zijn aangetroffen, getuigen van een dynamische kustlijn. Telkens werden pogingen 
om de kust te beschermen en land te winnen (storten van puin en afval) afge
wisseld door perioden waarin de zee de overhand kreeg en opnieuw kleipakketten 
boven de stortlagen werden afgezet (kaartbijlage 2). Het pakket Zuiderzeeafzet
tingen afgewisseld met puinlagen of ondiepe, deels verspoelde puinkuilen is 
waarschijnlijk aan het einde van de 18e eeuw ontstaan. Vanaf circa 85 cm +NAP 
en dieper in het zuiden en circa 40 cm -NAP en die per in het noorden van het 
plangebied bevatten de Zuiderzeeafzettingen geen puin- of stortlagen meer, alleen 
verspoelde puinresten die zich vooral in de zandlagen concentreren. 
Op 115 cm -NAP (275 cm -Mv) in put 1 en op 80 cm -NAP (320 cm -Mv) in put 
3 bevindt zich zwak siltig zand met veel brokken afgerond, verspoeld puin en 
keramiekscherven. Het betreft waarschijnlijk de voormalige zeebodem bestaand 
uit verspoeld pleistoceen zand (dekzand). De zeebodem is als het ware bezaaid 
met puin en keramiekscherven die door de zeewerking sterk versletenjafgerond 
zijn. Het is niet geheel duidelijk op welke diepte de schone zeebodem (zander 
archeologische indicatoren) begint. Het is mogelijk dat die per gelegen oudere 
zeebodemniveaus in de ondergrond aanwezig zijn, die door verzanding met 
schoon sediment zijn afgedekt. 

Aan de hand van de profielen in de proefsleuven kan de bodemopbouw als voIgt 
worden beschreven. In put 1 bestaat de bovenste 80 cm uit opgebracht bouw
zand (figuren 5 en 6). Daaronder bevindt zich op 90 cm +NAP (80 cm -Mv) een 
donkergrijze zwak siltige zandlaag met veel baksteenpuin, recent glas, plastic en 
andere recente materialen. Op 60 cm +NAP (100 cm -Mv) begint onder dit recente 
ophogingspakket een sterk siltige humeuze kleilaag met zandbrokken, puinresten 
en recente keramiekscherven. Deze kleilaag is circa 20 cm dik en ligt op een circa 
100 cm dik pakket van meer en minder siltige kleilagen, plaatselijk met veel dunne 
zandlaagjes en verspoelde puinresten die zieh vooral in de zandlagen bevinden. 
Onder dit gelaagde pakket ligt op 115 em -NAP (275 em -Mv) liehtgrijs, zwak siltig 
zand met veel verspoelde en verweerde brokken baksteenpuin en grind. 
De bodemopbouw wordt gei'nterpreteerd als een recente ophogingslaag op een 
subreeente ophogingslaag op Zuiderzeestrandafzettingen met verspoelde puinresten 
(baksteen) op verspoeld dekzand (voormalige Zuiderzeebodem). De overgang van 
de subreeente ophogingslaag (eind 18e-1ge eeuw) en de Zuiderzeeafzettingen 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deetgebied BoulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek : een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen en proefputten (ka rterende fase) 

put 1, oostprofiel 

Afstand tot nulpunt in meters 

put 1, noordprofiel 

Afstand tot nulpunt in meters 

&#§*,x~1~%~l mariene afzettingen met puinresten 

_ (afvat)kui l 

[]L] recente ophogingstaag 

c==J natuurlijke ondergrond: verspoeld plei5toceen dekzand 

S31 spoornummer 

Flguu r 5. Put 1: oost- en noordprofiel. 

.... 
RAAP 

~ 

,.... 
RAAP 
"" 
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met verspoelde puinresten is grillig. Er was duidelijk sprake van een dynamische 
kustlijn waarbij ophogings-/stortlagen afgedekt werden door zeeafzettingen en 
vervolgens deels verspoeld raakten door de zee totdat de kuststrook definitief 
ontgonnen werd en de kustlijn naar het noorden opschoof. Dit is in ieder geval 
voor 1830 gebeurd en waarschijnlijk na het derde kwart van de 18e eeuw. Op de 
kadastrale minuut uit 1827 (Gemeente Harderwijk, De Stad, blad 1: www.dewoon
omgeving.nl) ligt de kustlijn min of meer op zijn huidige plaats, terwijl het 
materiaal aangetroffen op zowel de zeebodem als in de Zuiderzeeafzettingen en 
ophogingslagen (keramiek en baksteen) niet ouder is dan het vierde kwart van 
de 18e eeuw. 

In put 3 bestaat de bovenste laag van de bodem uit een recent opgebracht pakket 
matig sittig zand met brokken baksteenpuin, mortel, recent glas en plastic 
(kaartbijlage 2 en figuur 7). Deze laag is 80 cm dik. Daaronder bevindt zieh op 
160 em +NAP (80 em -Mv) een sterk sittige, donkerbruingrijze zandlaag met vele 
dunne, witte zandlaagjes. Deze laag bevat grind, puin en recent glas. In de zuid
westelijke hoek van de put bevindt zich onder deze laag op 90 em +NAP (150 em 
-Mv) een 10 tot 20 em dikke grindlaag. Tussen 80 en 25 em +NAP (160 en 215 
em -Mv) ligt een pakket sterk siltige tot matig sittige, donkergrijze tot bruingrijze 
klei, plaatselijk met vele dunne zandlagen. In dit pakket komen op versehillende 
diepten baksteenpuinlagen of ondiepe en deels verspoelde puinkuiten voor. Op 
25 em +NAP (215 em -Mv) bevindt zieh een matig sittige, donkergrijze tot zwart
grijze, matig tot sterk humeuze klei met zandlagen. In dit pakket bevinden zich 
puinresten en keramiekseherven. Het betreft veelal verspoelde, afgeronde puin
resten die zieh vooral in de zandlagen eoneentreren. In de klei komen zeer plaat
selijk puinbrokken en keramiekseherven voor die minder sterk verweerd zijn. De 
overgang naar zwak sittig, liehtgrijs zand bevindt zich op 80 em -NAP (320 em -Mv). 
Dit zand is matig fijn en wordt grover met het toenemen van de diepte. Het zand 
bevat veel afgeronde brokken baksteenpuin en enkele keramiekseherven. 

Het in put 3 vastgestelde profiel wordt gei'nterpreteerd als een reeks reeente 
ophogingslagen (0 tot 160 em -Mv/240 tot 80 em +NAP) op een pakket Zuider
zeeafzettingen (strandafzettingen). In de bovenste 50 em van dit pakket is een 
aantal stortlagen of verspoelde ondiepe puinkuiten waargenomen die vermoedelijk 
verband houden met landwinningsaetiviteiten in de kuststrook buiten de stads
muren aan het einde van de 18e en het begin van de 1ge eeuw. Daaronder bevinden 
zich Zuiderzeestrandafzettingen op verspoeld dekzand (voormalige zeebodem). 

4.2.2 Archeologie 

Uit het proefputtenonderzoek blijkt dat het in de boringen aangetroffen antropogene 
ophogingspakket (onder de meest recente ophogingslaag) niet eerder is ontstaan 
dan de 1ge eeuw. Dit pakket is gedateerd aan de hand van de daaruit afkomstige 
keramiekseherven. Verder blijkt een groot deel van het tijdens het booronderzoek 
ondoordringbare puin vermoedelijk verband houdt met stortlagen die in het kader 
van de ontginning van het kustgebied aan het einde van de 18een het begin van 
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de 1ge eeuw in het ondiepe water voor de kust gedeponeerd zijn. Wat betreft 
het baksteenpuin dat op een die per niveau (3 m -Mv en dieper) is aangetraffen 
in de boringen, gaat het in de meeste gevaLLen vermoedeLijk om verspoeLd puin op 
de voormalige Zuiderzeebodem. De in put 3 verwachte resten van de havenbrug 
die zich in de Late MiddeLeeuwen voor de Bruggepoort bevond, zijn niet aange
traffen. VermoedeLijk Liggen eventueLe resten van de havenbrug ten westen van de 
aangeLegde put. De in put 1 verwachte nederzettingsresten van eventueLe in de 
zee verdwenen deLen van de middeleeuwse stad of resten van een buitenmuurse 
versteviging in de vorm van een kademuur of dijk zijn niet aangetraffen. Het is 
niet uitgesloten dat dergelijke resten zich ten zuidoosten van put 1 bevinden. 

Grondsporen 
In de proefputten zijn geen archeologische sporen van v66r het einde van de ISe 
eeuw aangetroffen. De meeste sporen die niet als natuurlijke lagen zijn gei'nter
preteerd (sporen 5 en 7 in put 3 en sporen 25, 26 en 27 in put 1), betreffen 
recente vergravingen (figuur 5 en kaartbijlage 2). Spoor S is een grindbaan en 
betreft vermoedelijk een restant van een recent voetpad. Op enkele plaatsen zijn 
puinlagen of -concentraties waargenomen op verschillende diepten in de (top 
van de) Zuiderzeeafzettingen die waarschijnlijk ontstaan zijn bij het storten van 
puin, dat vervolgens deels verspoeld is in het ondiepe water vbbr de kust vanaf 
het einde van de ISe eeuw (put 1: spoor 32; put 3: sporen 10, 11, 12, 13, 14 
en 15). In put 1 is in de bovenste 50 cm van de Zuiderzeeafzettingen een sterk 
verspoelde afvalkuil aangetroffen (sporen 37, 3S, 39 en 40). De kuil wordt aan 
de hand van de daarin aangetroffen keramiekscherven gedateerd in het begin 
van de 1ge eeuw. 

Vondsten 
In totaal zijn tijdens het onderzoek 139 artefacten geborgen. Het betreft de 
vondstgroepen aardewerk (SOx), glas (7x), leer, metaal, baksteen (50X) en 
natuursteen (2x). 

Aardewerk 
Tijdens het praefputtenonderzoek zijn in totaal SO fragmenten keramiek aan
getroffen. Het gaat vooral om aardewerk uit de late ISe en het begin van de 
1ge eeuw. Uit de bovenste grandlagen (sporen 2 en 16), die bestaan uit recent 
opgebrachte grond, bevinden zich voornamelijk vondsten uit de laatste helft van 
de 20ste eeuw, zoals industrieel vervaardigd porselein, plastic en trekringen van 
frisdrank- en bierblikjes. Naast al het moderne aardewerk is in spoor 16 een scherf 
ongeglazuurd steengoed aangetraffen. Op grand van de uiterlijke kenmerken is 
deze scherf in de 14e eeuw te dateren. Aangezien de grand recentelijk is opge
bracht, is de relatief hoge ouderdom van de scherf niet maatgevend voor de 
ouderdom van deze laag. Onder het recent opgebrachte pakket bevatten de diverse 
bodemlagen vondsten uit de late ISe en het begin van de 1ge eeuw. Het gaat 
om steengoed, rood- en witbakkend aardewerk en diverse soorten industrieel 
vervaardigd aardewerk (zoals industrieeL steengoed, industrieel witgoed en 
industrieel zwartgoed). Bij het steengoed handelt het zich onder andere om 
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scherven van kannen van geglazuurd steengoed uit het Duitse Westerwald. De 
kannen zijn versierd met ingekraste bloemmotieven en beschilderd in kobaltblauw. 
Vooral de wijze van versieren, het inkrassen van motieven en het dikke glazuur 
zijn kenmerkend voor steengoed uit Westerwald uit de 1ge eeuw. Dubbelzijdig 
geglazuurd, roodbakkend aardewerk vormt de grootste groep binnen de keramiek
vondsten. Het vormenspectrum, de baksels en het gebruikte glazuur sluiten een 
oudere datering dan de 18e eeuw uit. De aangetroffen combinatie van deze 3 
kenmerken maakt een 1ge eeuwse datering het meest waarschijnlijk. 
Er zijn enkele fragmenten witbakkend aardewerk aangetroffen, met name pijpaarde 
en Faience. Het betreft enkele stukjes dunne, glad afgewerkte pijpensteeltjes, 
een stuk tegel (spoor 39: vondstnummer 21) en een fragment van een standring 
van een bord (spoor 39: vondstnummer 21). De pijpenstelen hebben geen scherpe 
begin- of einddatering. Ze zijn op basis van de afwerking en dunheid waarschijnlijk 
niet ouder dan het midden van de 18e eeuw. Het tegelfragment is even min scherp 
te dateren. Centraat op de tegel is nog net een klein deel van een in mangaan
paars uitgevoerde voorstelling te zien; hoekversieringen ontbreken. Daar waar deze 
normaal te zien zijn, is bij het tegelrestant een van de proengaatjes (restanten 
van de bakhulpen) zichtbaar. Het bordfragment heeft een grauw schijnend, licht
blauwwit tinglazuur en is verder onversierd. Het ontbreken van versiering in 
combinatie met de grauwe schijn van het glazuur maakt een datering vanaf het 
midden van de 18e eeuw waarschijnlijk. De herkomstgebieden van het witbakkende 
aardewerk zijn niet met zekerheid aan te geven. Het is echter aannemelijk dat het 
materiaal uit Gouda (pijpenstelen), Friesland (tegel) en de omgeving van Delft 
(bord) afkomstig is, de belangrijkste productiecentra van dergelijke aardewerk
producten tot aan het einde van de 18e eeuw. Het schaars aangetroffen industriele 
aardewerk is waarschijnlijk afkomstig uit Staffordshire in Engeland. Deze streek, 
waarin onder andere bedrijven als Wedgwood gevestigd zijn, was namelijk in de 
late 18e en 1ge eeuw het aardewerk-productiecentrum van Europa. 
Er zijn tijdens het onderzoek 2 soorten industrieel steengoed aangetroffen: Salt
glazed Stoneware en Brown Stoneware. Beide soorten steengoed zijn voorzien 
van een zoutglazuur, bij de laatste is nog een extra ijzerengobe toegevoegd voor 
het verkrijgen van een bruin uiterlijk. De aangetroffen fragmenten zijn vermoedelijk 
afkomstig van diverse soorten kannen en borden. 
Pas vanaf het tweede kwart van de 18e eeuw heeft men de kennis om industrieel 
steengoed te vervaardigen. Al snel neemt de productie een grote vlucht en wordt 
het vanaf het midden van de 18e eeuw op grote schaal over de hele wereld ver
handeld. In eerste instantie maakt alleen de rijke bovenlaag er gebruik van, maar 
door de grote productie en daarmee dalende prijzen, komen de producten al binnen 
enkele jaren binnen handbereik van iedereen. 
Bij de in de putten aangetroffen stukken gaat het om dagelijks gebruikte, kapot 
gevallen en weggegooide voorwerpen. Hierdoor is een datering in het laatste 
kwart van de 18e en eerste helft van de 1ge eeuw voor de hand liggend. Naast 
het industriele steengoed zijn er nog het industrieel witgoed en het industriele 
zwartgoed. Van beide soorten aardewerk is slechts een fragment gevonden. De 
witbakkende scherf van een theekopje (spoor 39: vondstnummer 21) is voorzien 
van een blauw drukdecor. Drukdecors werden pas vanaf het begin van de 1ge 
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eeuw toegepast (Bartels, 1999), zodat een oudere datering uitgesloten is. Dit 
wederom betekent dat de productieplaats niet perse in Engeland gezocht moet 
worden, maar nu komen oak pottenbakkerscentra als Maastricht, Luxemburg en 
Mettlach (D) in aanmerking. Verder is een fragment industrieel zwartgoed gevonden 
(spoor 40: vondstnummer 22). Het betreft een randfragment van een schenkkan 
gemaakt van zogenaamd Basaltware. Basaltware is een ongeglazuurde, door en 
door zwarte, luxe aardewerksoort, veelal versierd met Neoclassicistische stijlken
merken. Dit aardewerk, ontwikkeld en geproduceerd in Staffordshire, is begin 1ge 
eeuw zeer populair en kent een relatief grate verspreiding binnen Europa. Het 
aangetroffen fragment zal dan oak in deze periode te dateren zijn. 

Glas 
Er is slechts 1 relevant stuk glas gevonden. Het betreft een uit spoor 25 in put 
1 afkomstig wandfragment van een cilindrische, vormgeblazen fles. Vanwege de 
cilindrische vorm is de fles in het begin van de 1ge eeuw te dateren. Alle overige 
glasfragmenten zijn afkomstig uit het recente, opgebrachte pakket in put 3 en 
stammen uit het derde kwart van de 20e eeuw. 

Leer 
In totaal zijn 5 fragmenten leer gevonden in een kuil (spoor 21) in het noord
profiel van put 1. De leerfragmenten bestaan uit diverse schoenzolen en een 
stuk van een riem. De schoenzolen hebben ronde neuzen, een schoenvorm die 
pas rond het derde kwart van de 18e eeuw toegepast wordt (Goubitz e.a., 2001). 
Op basis van de overige vondsten uit de afvalkuil is het leer gedateerd in het 
begin van de 1ge eeuw. 

Metaal 
In put 3 zijn 4 fragmenten metaal aangetroffen. Al deze metaalfragmenten zijn 
afkomstig uit het recent opgebrachte pakket en hebben te maken met de ont
wikkeling van het boulevardgebied tot een recreatiegebied vanaf de jaren 60 
van de 20e eeuw. 

Baksteen 
Tijdens het proefputtenonderzoek zijn 45 fragmenten baksteen geborgen. Ze zijn 
afkomstig uit de ophogingslagen (spoor 4), uit de Zuiderzeeafzettingen (spoor 16) 
en van de zeebodem (spoor 22). De bakstenen uit de ophogingslagen zijn niet 
relevant. De grond waaruit deze lagen zijn opgebouwd, is namelijk van elders aan
gevoerd. De bakstenen uit de Zuiderzeeafzettingen zijn oak grotendeels te frag
mentarisch am er gefundeerde uitspraken over te doen. Een aantal fragmenten heeft 
een dikte van ongeveer 5 cm. Dit dunne formaat in combinatie met de kleur (geel 
en lichtrood) maakt eveneens een datering in de 18e en 1ge eeuw aannemelijk. 
De stenen zijn van het zogenaamde Waal- of IJsselformaat, dat in de genoemde 
periode erg veel gebruikt is. Het baksteenpuin op de zeebodem is door de golf
werking van het water merendeels tot kiezelsteenachtige, ronde brokken gerold. 
Er zijn nauwelijks steenformaten vast te stellen. Daar waar dit wel kon, blijken de 
stenen een dikte van slechts 4 cm te hebben. Oak op de zeebodem lagen gele en 
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lichtrode baksteenbrokken. De combinatie van formaten, baksels en de datering 
van de overige vondsten uit dit pakket rechtvaardigen een datering in de 18e en 
1ge eeuw. 

Natuursteen 
Er zijn 2 stukken natuursteen aangetroffen: een stuk kalkzandsteen in de basis 
van de Zuiderzeeafzettingen (spoor 19) en een stuk steenkool in de top van de 
Zuiderzeebodem. De kalkzandsteen betreft een natuurlijk brok zander sporen van 
menselijke bewerking. Van de steensoort heeft men in de Middeleeuwen onder 
andere beelden en kanonskogels gemaakt. Het vuistdikke stuk steenkool is net 
als de brokken baksteen sterk afgerond door de golfwerking van de Zuiderzee. At 
is een datering moeilijk te geven aan een dergelijk stuk, tach zal het niet voor 
het begin van de 1ge eeuw in de bodem van Harderwijk terecht gekomen zijn. 
Steenkool is een product dat in Nederland pas vanaf die tijd, de tijd van de 
industriele revolutie, op grote schaal gebruikt werd. 

Ruimtelijke verspreiding van de vondsten 
Aan de hand van de ruimtelijke verspreiding van de vondsten kunnen enkele uit
spraken gedaan worden over de archeologische verwachting voor het plangebied. 
Aan de hand van de resultaten van het booronderzoek leken zich een aantal 
zones binnen het plangebied af te tekenen waar, gebaseerd op de horizontale en 
verticale verspreiding van het ondoordringbare puin, resten werden verwacht van 
de 2 middeleeuwse havenbruggen, van een vonn van buitenmuurse versteviging 
en van laat-middeleeuwse bebouwing. Aan de hand van de resultaten van de 
proefputten, die door hun kleine oppervlakte vooral inzicht gaven in de verticale 
verspreiding van de vondsten, kon dat beeld enigszins genuanceerd worden. Een 
eerste belangrijke conelusie is dat het opgebrachte pakket in zijn geheel in de 1ge 
eeuw is ontstaan. Oat geldt, gezien de uniformiteit van de bodemopbouw, waar
schijnlijk voor het hele plangebied. Ats sprake is geweest van land buiten de stads
muren v66r het begin van de 1ge eeuw, dan is dat mogelijk een strook geweest van 
enkele tot enkele tientallen meters parallel aan de stadsmuur: een zone tussen de 
boulevard en de stadsmuur. oeze zone ligt formeel buiten het plangebied. 

Afgezien van de recente ophogingslaag bevinden de grootste vondstconcentraties 
zich in de top van de Zuiderzeeafzettingen tussen circa 150 en 200 cm -Mv. Het 
betreft enkele stortlagen, puin- en afvalkuilen die deels verspoeld en afgedekt zijn 
met kleilagen afgezet door de zee. oeze sporen en bijbehorende vondsten stammen 
uit het einde van de 18e en het begin van de 1ge eeuw, toen men began met de 
landwinning buiten de stadsmuren op een grotere schaal. Een groat deel van het 
puin dat op deze diepte in het hele plangebied in de boringen is aangetrofien, is 
vermoedelijk van dezelfde aard. Tussen circa 200 cm -Mv en circa 300 cm -Mv 
zijn de vondsten schaars en bestaan voornamelijk uit verspoelde puinfragmenten 
die zich in de zandlagen concentreren. 

Een tweede vondstconcentratie bevindt zich op de voormalige zeebodem op een 
diepte varierend van 2,80 tot 3,40 cm -Mv. Het betreft voornamelijk sterk ver-
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weerde puinfragmenten (baksteen) en enkele keramiekscherven. Waarschijnlijk is 
een groot deel van de in de boringen op deze diepte aangetroffen ondoordringbare 
puinlagen van dezelfde aard. 

Concluderend kan opgemerkt worden dat de omvang van de zones met hoge 
archeologische verwachting in het plangebied sterk teruggebracht kan worden naar 
aanleiding van de resultaten van het proefputtenonderzoek (figuur 8). De schone, 
onverstoorde zeebodem (met oorspronkelijk smeltwaterafzettingen) begint vanal 
circa 4 m -Mv. Vanaf deze diepte komen geen archeologische indicatoren meer 
voor in de bodem. 
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Na afloop van het handmatig booronderzoek en het daaropvolgende proefputten
onderzoek bleven een aantal vragen met betrekking tot de archeologische ver
wachting in de diepere ondergrond onbeantwoord. Het was technisch onmogelijk 
om de handmatige boringen te zetten tot 6 m -Mv (de maximale diepte van de 
geplande bodemingrepen) en in de proefputten konden waarnemingen zonder 
technische problemen tot circa 3A m -Mv gedaan worden. Doel van de mechanische 
boringen was om de archeologische verwachting voor het traject tussen 3,4 en 6 
m -Mv, zoals geformuleerd op basis van het bureauonderzoek, te toetsen en het 
inzicht in de geologische opbouw van het plangebied voor de diepere ondergrond 
aan te vullen. 
De mechanische boringen zijn gezet met een Aqualock-boorsysteem. Dit type boor 
kan een boorkern van maximaal 4 m lengte in een keer steken, met een binnen
diameter van 7 cm. De Aqualock heeft een maximale boordiepte van 12 m en levert 
kwalitatief hoogwaardige, vrijwel ongeroerde boorkernen. Het bedienen van de 
Aqualockboor is uitbesteed aan Sialtech B.V. Het boren werd begeleid door een 
projectmedewerker van RAAP. 
Er zijn 10 boringen gezet tot circa 6 m -Mv (boringen 63 tim 72). De boringen 
zijn globaal gezet in een raai parallel aan de stadsmuur. In het oostelijke deel 
van het plangebied verspringt de raai met circa 100 m naar het zuidoosten door 
de aanwezigheid van de jachthaven. Boring 70 is zo dicht mogelijk tegen de 
zuidelijke grens van het plangebied gezet, om zo ook een indruk van het noord
zuid verloop van de bodemlagen te verkrijgen. 

5.2 Resultaten mechanisch booronderzoek 

De bodemopbouw bestaat tussen 3,5 en 6 m -Mv uit smeltwaterafzettingen, 
plaatselijk afgedekt met een dunne laag verspoeld dekzand (voormalige zee
bodem). Er is geboord tot 3,5 m in de smeltwaterafzettingen (circa 6 m -Mv). 
De bovenste halve meter van de smeltwaterafzettingen (3,5 tot 4 m -Mv) is ver
spoeld en bevat enkele sterk afgeronde puinbrokken. Daaronder is de bodem 
geheel intact en vrij van archeologische indicatoren. De smeltwaterafzettingen 
bestaan uit afwisselend lagen meer en minder grof zand en grind. Opvallend is 
dat de bodem in de boringen voor de Vispoort (boringen 63, 64, 65 en 70), in 
het verlengde van de Markt, vanaf 5 m -NAP vrijwel geel is. In de rest van het 
plangebied is de kleur van het zand lichtgrijs. 
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Naar aanleiding van de resultaten van de mechanische boringen kan geconcludeerd 
worden dat het water voor de kust bij Harderwijk in de Late Middeleeuwen vrij 
ondiep was. Derhalve geldt voor het traject tussen 3 tot 6 m -Mv een lage archeo
logische verwachting voor vindplaatsen (met name scheepswrakken) uit de Late 
Middeleeuwen. 
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Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is een aantal mogelijke 
vindplaatsen gelokaliseerd in het plangebied. Het betreft de 2 middeleeuwse 
havenbruggen die in de Late Middeleeuwen v60r de Bruggepoort en de Vispoort 
lagen (figuur 4 en kaartbijlage 1). Daarnaast is op basis van het literatuuronder
zoek en de in het kader van het PvE gezette boringen een strook parallel aan de 
stadsmuur aangewezen waar resten van een buitenmuurse versteviging in de vorm 
van een kademuur of -dijk verwacht werden. Een vierde mogelijke vindplaats is op 
basis van het bureauonderzoek en de boringen gelokaliseerd in de zuidoosthoek 
van het plangebied waar mogelijk resten van door de zee weggeslagen middel
eeuwse bebouwing en/of in zee gestorte sloopresten (eventueel van de in 1581 
afgebroken dwangburcht/blokhuis) uit de Late Middeleeuwen zouden kunnen liggen. 

Op basis van de resultaten van de 2 proefputten is de verwachte locatie van de 
havenbrug ter hoogte van de Bruggepoort in oostelijke richting begrensd. In put 
3 zijn namelijk geen resten van de havenbrug aangetroffen. Eventuele resten 
liggen waarschijnlijk (direct) ten westen van put 3. De vermoedelijke locatie van 
de tweede havenbrug (ter hoogte van de Vispoort) kon niet onderzocht worden 
door middel van proefputten in verband met de aanwezige bodemvervuiling. 

Op grond van de resultaten van de proefputten is er voldoende aanleiding om 
te concluderen dat het ondoordringbare puin waarop gestuit is tijdens het boor
onderzoek en dat mogelijk verband zou kunnen houden met een buitenmuurse 
versteviging, eerder het resultaat lijkt te zijn van het storten van puin en afval 
in het ondiepe kustwater aan het einde van de 18e en het begin van de 1ge 
eeuw. Dit geldt ook voor het grootste deel van de vierde vindplaats. Ter hoogte 
van put 1 (kaartbijlage 1) zijn geen aanwijzingen voor een vindplaats uit de 
Late Middeleeuwen aangetroffen. Het is echter niet uit te sluiten dat het puin 
waarop in de boringen 19 en 20 gestuit is, verband houdt met eventuele door de 
zee geerodeerde bebouwingsresten of slooppuin van het Blokhuis uit 1505 dan 
wel1555. De omvang van de vindplaats is naar aanleiding van de resultaten in 
put 1 teruggebracht. 
Over de begrenzing, gaafheid en conservering van de mogelijke vindplaatsen is 
vooralsnog weinig bekend. Het vermoeden is dat de conserveringstoestand van 
eventueel aanwezig metselwerk (bebouwingsresten, muren, etc.) niet optimaal zal 
zijn. De meeste aangetroffen bakstenen zijn namelijk sterk door de zee verweerd. 
De conserveringtoestand van hout en andere botanische resten is daarentegen 
doorgans goed in natte contexten. Deze vragen zouden door middel van een 
waarderend onderzoek beantwoord moeten worden. 
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Vindplaats 1 - RAAP-objectnummer HAWZ4 01 (havenbrug Bruggepoort) 

1. ARCHIS-waarnemingsnummer: 404113 

2. Coordinaten: 170.500/484.800; Kaartblad: 26H 

3. Gemeente: Harderwijk; Toponiem: Bruggepoort 

4. Maaiveld: grasland/bestrating 

5. Geomorfologie: strandafzettingen 

6. Hoogte maaiveld t.o.v. NAP: circa 2,40 m +NAP 

7. Complextype: haven/havenbrug 

8. Datering: Late Middeleeuwen 

9. Vondsten: uitsluitend data bureauonderzoek en puin in de boringen. 

10. Diepteligging archeologische laag/vondsten: ondoordringbaar puin op circa 

130-190 em -Mv. 

11. Globale omvang vindplaats: circa 0,2 ha (op basis van oude kaarten). 

Vindplaats 2 - RAAP-objectnummer HAWZ4 02 (havenbrug Vispoort) 

1. ARCHIS-waarnemingsnummer: 404113 

2. Coordinaten: 170.750/484.900; Kaartblad: 26H 

3. Gemeente: Harderwijk; Toponiem: Vispoort 

4. Maaiveld: bestrating 

5. Geomorfologie: strandafzettingen 

6. Hoogte maaiveld t.o.v. NAP: circa 2,60 m +NAP 

7. Complextype: haven/havenbrug 

8. Datering: Late Middeleeuwen 

9. Vondsten: uitsluitend data bureauonderzoek en puin in de boringen. 

10. Diepteligging archeologische laag/vondsten: ondoordringbaar puin op circa 

300 em -Mv. 

11. Globale omvang vindplaats: ca. 700 m2 (op basis van oude kaarten). 

Vindplaats 3 - RAAP-objectnummer HAWZ4 03 (resten van bebouwing) 

1. ARCHIS-waarnemingsnummer: 404113 

2. Coordinaten: 170.925/484.975; Kaartblad: 26H 

3. Gemeente: Harderwijk; Toponiem: Oostkant Boulevard 

4. Maaiveld: bestrating 

5. Geomorfologie: strandafzettingen 

6. Hoogte maaiveld t.o.v. NAP: circa 2,60 m +NAP 

7. Complextype: nederzetting/kasteel 

8. Datering: Late Middeleeuwen 

9. Vondsten: uitsluitend data bureauonderzoek en puin in de boringen. 

10. Diepteligging archeologische laag/vondsten: ondoordringbaar puin op ver

sehillende plaatsen tussen 150 en 290 em -Mv. 

11. Globale omvang vindplaats: ca. 700 m2 (op basis van booronderzoek). 
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De in het PyA (Haarhuis, 2005) en het PvE (Van den Berghe & Haarhuis, 2005) 
aangegeven zones met hoge archeologische verwachting kunnen scherper begrensd 
worden aan de hand van het karterend veldonderzoek (figuur 8). Tijdens het veld
onderzoek zijn geen eenduidige aanwijzingen gevonden voor vindplaatsen van v66r 
de 18e eeuw. Op grond van het bureauonderzoek en het karterend booronderzoek 
is wel een aantal mogelijk laat-middeleeuwse vindplaatsen gelokaliseerd. Het 
betreft 2 laat-middeleeuwse havenbruggen die in de Late Middeleeuwen v66r de 
Bruggepoort en de Vispoort lagen (figuur 4 en kaartbijlage 1). Daarnaast is op 
basis van het literatuuronderzoek en de in het kader van het PvE gezette boringen 
een strook parallel aan de stadsmuur aangewezen waar resten van een buiten
muurse versteviging in de vorm van een kademuur of -dijk verwacht werden. Een 
vierde mogelijke vindplaats is op basis van het bureauonderzoek en de boringen 
gelokaliseerd in de zuidoosthoek van het plangebied, waar mogelijk resten van door 
de zee weggeslagen middeleeuwse bebouwing en/of in zee gestorte sloopresten 
(mogelijk van de in 1581 afgebroken dwangburcht/blokhuis) uit de Late Middel
eeuwen zouden kunnen liggen. Het proefputtenonderzoek heeft de daadwerkelijke 
aanwezigheid van deze vindplaatsen in het plangebied niet bevestigd, maar ook 
niet uitgesloten. In een geval is met voldoende zekerheid aangetoond dat het 
geen (middeleeuwse) vindplaats betreft. Dit geldt voor de mogelijke buitenmuurse 
versteviging in de vorm van een kademuur of -dijk die parallel aan de stadsmuur 
zou lopen. Als er resten van een dergelijke versteviging aanwezig zijn, dan liggen 
deze waarschijnlijk buiten de grenzen van het plangebied: tussen de boulevard 
en de stadsmuur. 

Daarnaast is de archeologische verwachting voor vindplaatsen (met name van 
schepen en boten) op de voormalige Zuiderzeebodem bijgesteld. Het mechanische 
booronderzoek tot 6 m -Mv heeft uitgewezen dat de die pte van de voormalige 
Zuiderzee in het plangebied zeer gering was. De zeebodem bevindt zich op circa 
3 tot 4 m -Mv. De zee was dermate ondiep, dat voor het plangebied een lage 
archeologische verwachting geldt voor vindplaatsen (met name scheepswrakken) 
uit de Middeleeuwen. Wel kunnen resten van kleinere boten uit de Late Middel
eeuwen en de Nieuwe tijd in het plangebied liggen. 

Tenslotte blijkt uit het veldonderzoek dat de gehele ophogingslaag niet eerder is 
gevormd dan aan het einde van de 18e of het begin van de 1ge eeuw. 
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Aan de hand van het booronderzoek waren er vragen gerezen omtrent de technische 
haalbaarheid van de aanleg van putten tot 3,5 m -Mv (het diepste niveau waarop 
een puinlaag is aangetroffen in de boringen). De stabiliteit van de profielen en de 
grondwateroverlast op een dergelijke diepte in combinatie met de aanwezigheid 
van zandlagen en puinconcentraties in de bodem bleken een knelpunt te zijn met 
betrekking tot de veiligheid van gravend onderzoek in het plangebied. Daarom 
diende een put bij wijze van een test te worden aangelegd am een antwoord te 
kunnen geven op de vragen met betrekking tot de technische haalbaarheid en de 
veiligheid. Hiermee is een extra onderzoeksvraag toegevoegd aan het onderzoek; 
dit oak in het kader van eventueel toekomstig waarderend onderzoek door middel 
van proefsleuven. 

1. Wat is een veilige methode am putten/sleuven aan te leggen in het plangebied 
gezien de bademapbauw en de diepte van het grondwaterniveau? Wat is de 
maximale diepte onder het maaiveld waarop veilig gewerkt kan worden? Op welke 
diepte onder het maaiveld wordt het wateroverlast te groat am waarnemingen 
te kunnen verrichten? 
Wanneer de putten/sleuven naar beneden getrapt worden aangelegd, waarbij 
de putwanden op 1,5 m -Mv met 1 m naar binnen verspringen, is het mogelijk 
om veilig te graven tot circa 2,80 m -Mv ter hoogte van put 1 en 3,30 m -Mv 
ter hoogte van put 3, oftewel tot in de top van het verspoelde dekzand/zee
bodem. Op deze diepte beginnen de profielen te scheuren en de grondwater
overlast wordt te groot om waarnemingen te kunnen doen. 

2. ZUn in het plangebied archeologische resten aanwezig die (mogel1jk) bedreigd 
worden door de geplande inrichting? 
Ja. Op grond van het bureauonderzoek en het karterend veldonderzoek zijn 3 
archeologische vindplaatsen gelokaliseerd. Het betreft ten eerste eventuele 
resten van de 2 middeleeuwse havenbruggen, waar de schepen aan afmeerden 
in de Late Middeleeuwen. Daarnaast houdt het in de boringen 18 en 20 aan
getroffen puin mogelijk verband met de aanwezigheid van resten van middel
eeuwse bebouwing en/of sloopresten (eventueel van de in 1581 afgebroken 
dwangburcht/blokhuis) uit de Late Middeleeuwen die mogelijk in zee gestort 
zijn in de zuidoostelijke hoek van het plangebied. 

3. In welke mate is de badem in het onderzoeksgebied verstoord? 
De bovenste 100-150 cm van het profiel bestaan in het hele plangebied uit 
recente ophogingslagen uit de 1ge en 20e eeuw. Het daaronder liggende 
pakket van kleilagen en puinlagen (circa 50 tot 100 cm dik) is gevormd aan 
het einde van de 18e en het begin van de 1ge eeuw. Als de gangbare definitie 
van 'verstoring' wordt aangehouden, is de bodem in het hele plangebied tot 
circa 200-250 cm -Mv verstoord. Deze profielopbouw geeft echter wel veel 
informatie over de bodemkundige genese van het plangebied. De term 'recente 
verstoring' dient in dit geval genuanceerd te worden. Wanneer het gaat am de 
archeologische potentie van het plangebied met betrekking tot de Late 
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Middeleeuwen kan geeoncludeerd worden dat deze over het geheel genomen 
laag is, afgezien van de op figuur 8 aangegeven vindplaatsen. 

4. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

~ 

De diepere ondergrond in het plangebied bestaat uit matig grof tot zeer grof 
grindig zand dat naar boven toe fijner wordt. Daarop ligt een afwisseling van 
meer en minder siltige, plaatselijk humeuze tot venige klei- en zandlagen 
met verspoelde puinresten. Deze worden afgedekt door een pakket stortlagen 
(bakstenen puin en afval) afgewisseld met matig siltige kleilagen. De bovenste 
100 tot 150 em van de bodem bestaan uit matig tot sterk slitig zand met 
kleibrokken, fragmenten bakstenen puin, recent glas, plastic en dergelijke. 
In lithogenetiseh opzicht kan worden gesproken van smeltwaterafzettingen 
afgedekt met verspoeld dekzand afkomstig van de dekzandrug die zich ten 
zuidoosten van het plangebied bevindt. Deze afzettingen vormen de zeebodem 
van de voormalige Zuiderzee. De zeebodem ligt in het plangebied op circa 280 
em -Mv aan de kant van de stad en daalt langzaam naar 350 em -Mv richting 
de huidige Wolderwijd. Daarop is in de afgelopen eeuwen (waarschijnlijk vanaf 
de Late Middeleeuwen) een pakket klei- en zandlagen afgezet die behoren tot 
de Zuiderzeeafzettingen (strandafzettingen). Vanaf circa 200 em -Mv komen in 
de Zuiderzeeafzettingen stortlagen voor die uit baksteenpuin en afval bestaan. 
Het betreft een beginfase van ontginning aan het einde van de 18e en het 
begin van de 1ge eeuw. De top van de bodem bestaat uit een antropogeen 
ophogingspakket uit de 1ge/20e eeuw. 

5. Is in het plangebied vervolganderzoek noodzakeli}k en welke methoden zouden 
hierbi} kunnen worden ingezet? 
Ja. De op grond van het bureauonderzoek en veldonderzoek in kaart gebrachte 
vindplaatsen (vindplaatsen 1 tim 3) dienen gewaardeerd te worden door middel 
van proefsleuven. Dit om in een vroeg stadium over voldoende gegevens te 
kunnen beschi kken op grond waarvan het bevoegd gezag (de gemeente Harder
wijk met de ROB als adviseur) een besluit kan nemen met betrekking tot het 
al dan niet (geheel) opgraven van de vindplaatsen. Doel van de proefsleuven 
is om de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en 
diepteligging nader vast te stellen. Behoud van de archeologische vindplaatsen 
bij een niet-aangepaste uitvoering van de huidige plannen is gezien de omvang 
van de geplande bodemingrepen en de kwetsbaarheid van de archeologische 
resten niet mogelijk. 
In de rest van het plangebied zou een extensieve archeologische begeleiding 
van de werkzaamheden een goede mogelijk zijn om eventuele, zeer lokale 
areheologische resten alsnog te kunnen documenteren. Hierbij wordt vooral 
gedacht aan houten palen van waterwerken en resten van boten. 

6. Op welke mannier dient bi} eventuele graaJwerkzaamheden met archeologische 
waarden te worden omgegaan? 
Voor de bovenste 100-150 em -Mv van de bodem (recente ophogingslaag) in 
het hele plangebied gelden geen bijzondere beperkingen van de graafwerk-
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zaamheden. Ter plaatse van de gekarteerde vindplaatsen (vindplaats 1 tim 3) 
dienen onder deze die pte geen graafwerkzaamheden plaats te vinden voordat 
het waarderend onderzoek afgerond is en het bevoegd gezag een besluit heeft 
genomen met betrekking tot al dan niet geheel opgraven van de vindplaats. 
In de rest van het plangebied dienen de graafwerkzaamheden onder de recente 
ophogingslaag (100-150 cm -Mv) archeologisch begeleid te worden. Hier kan 
met een extensieve begeleiding volstaan worden. Dat houdt in dat bij het 
aantreffen van eventuele archeologische resten (er wordt vooral gedacht aan 
resten van boten en houten palen) de werkzaamheden stil gelegd worden en 
contact opgenomen wordt met de begeleidende archeoloog. De archeoloog 
dient de gelegenheid te krijgen om de resten te documenteren. Bij het aan
treffen van mogelijk behoudenswaardige resten wordt de gemeente Harderwijk 
en de ROB op de hoogte gesteld. Het bevoegd gezag bepaalt of de resten 
daadwerkelijk behoudenswaardig zijn en welke vervolgstappen genomen moeten 
worden. In principe kunnen na documentatie en berging van niet behoudens
waardige resten de graafwerkzaamheden hervat worden. 

7. Wat is de horizontale en verticale begrenzing, de ligging en de omvang van de 
archeologische resten? 
Zie figuur 8 en de vindplaatsenbeschrijvingen. 

8. Wat is de aard, datering en conserveringstoestand van de archeologische resten? 
Het betreft gedeeltelijk resten van de 2 middeleeuwse havenbruggen. Het 
(baksteen)puin waarop gestuit is in de boringen 2, 5, 13, 27 en 28 (zie 
kaartbijlage 1) hangt vermoedelijk samen met de aanwezigheid van resten 
van deze havenbruggen. De havenbruggen bestonden in ieder geval al in de 
15e eeuw. Daarnaast hangt de aanwezigheid van (baksteen)puin in de boringen 
19 en 20 (kaartbijlage 1) vermoedelijk samen met middeleeuwse bebouwings
resten, wellicht in de vorm van slooppuin van de 16e eeuwse dwangburchtj 
Blokhuis dat is afgebeeld op de kaart van Jacob van Deventer (kaartbijlage 1) 
of in de vorm van door de zee weggeslagen delen van de stad van v66r de 
16e eeuw. Over de conserveringstoestand van de havenbruggen en eventuele 
bebouwingsresten is weinig bekend. Deze vraag zou in een waarderend stadium 
van het archeologisch onderzoek beantwoord moeten worden. 

9. Hoe kunnen de aangetroffen orcheologische resten worden gewaardeerd? 
Zie onderzoeksvraag 4. 

10. Wat kan op basis van de resultaten van het booronderzoek worden gezegd over 
de archeologische verwachting van de wijdere omgeving? 
Op grond van de resultaten van het veldonderzoek kan de ontstaansgeschiedenis 
van het plangebied worden gekoppeld aan die van middeleeuws Harderwijk. 
Het lijkt erop dat als er een middeleeuwse buitenmuurse versteviging aan de 
zeekant aanwezig was, deze zich tussen de boulevard en de stadsmuur beyond 
en dus van geringe omvang was. Het plangebied is definitief ontgonnen aan 
het einde van de 18e eeuw en vormde in de Middeleeuwen een ondiepe strand-
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zone v66r de stadsmuur die onbereikbaar was voor de schepen. Ten noorden 
van het plangebied bevond zich waarschijnlijk de vaargeul waar de grotere 
schepen voor anker lagen. Kleinere boten voeren op en neer tussen de grote 
schepen en de 2 havenbruggen, waar de goederen afgeladen werden. 
Voor de strook ten zuidoosten van het plangebied (tussen de boulevard en de 
stadsmuur) geldt een hoge archeologische verwachting. Waarschijnlijk heeft 
daar sinds de Late Middeleeuwen een dijk of kade gelegen. De archeologische 
verwachting voor de zone ten noordwesten van het plangebied is middelmatig 
tot hoog voor vindplaatsen (met name) scheepswrakken uit de Late Middel
eeuwen. 

7.2 Aanbevelingen 

De vindplaatsen 
Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek en het karterend veldonderzoek 
wordt aanbevolen de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang 
en diepteligging van de 3 vindplaatsen (figuur 8) nader vast te stellen door 
middel van een waarderend proefsleuvenonderzoek. Dit om in een vroeg stadium 
over voldoende gegevens te kunnen beschikken op grond waarvan het bevoegd 
gezag (de gemeente Harderwijk met de ROB als adviseur) een besluit kan nemen 
met betrekking tot het al dan niet (gedeeltelijk) opgraven van de vindplaats. 
Behoud van de archeologische vindplaatsen bij een niet-aangepaste uitvoering 
van de huidige plannen is gezien het zeer ingrijpende karakter van de geplande 
graafwerkzaamheden en de kwetsbaarheid van de archeologische resten op de 
meeste plaatsen niet mogelijk. 

Het overige deel van het onderzoeksgebied 
In het overige deel van het onderzoeksgebied zijn geen aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van archeologische vindplaatsen aangetroffen. Tach is het incidenteel 
voorkomen van archeologische resten niet uit te sluiten. Hierbij wordt vooral 
gedacht een resten van (kleine) boten en houten palen. Daarom wordt aanbevolen 
de graafwerkzaamheden in het gehele plangebied onder extensieve archeologische 
begeleiding plaats te laten vinden. Oat houdt in dat bij het aantreffen van even
tuele archeologische resten de werkzaamheden stil gelegd worden en contact 
opgenomen wordt met de begeleidende archeoloog. De archeoloog dient de gele
genheid te krijgen om de resten te documenteren. Bij het aantreffen van mogelijk 
behoudenswaardige resten worden de gemeente Harderwijk en de ROB op de hoogte 
gesteld. Het bevoegd gezag bepaalt of de resten daadwerkelijk behoudenswaardig 
zijn en welke vervolgstappen genomen moeten worden. In principe kunnen na 
documentatie en berging van niet-behoudenswaardige resten de graafwerkzaam
heden hervat worden. 
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Gebruikte afkortingen 

ARCH IS 
IKAW 
-Mv 
ROB 

Archeologisch Informatie Systeem 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
beneden maaiveld 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

Verklarende woordenlijst 

antropogeen 

dekzand 

Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen gemaakt/ 
veroorzaakt). 
Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden 
voornamelijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden 
van het Weichselien vormen in grate delen van Nederland een 
'dek' (Saalien: Formatie van Eindhoven; Weichselien: Formatie 
van Twente). 

enkeerdgronden Dikke eerdgrand (~ laag met donkere, min of meer rulle grond, 
met organische en anorganische bestanddelen) ontwikkeld op 

Pleistoceen 

Weichselien 

zandgrand onder invloed van de mens; worden ook wel essen 
genoemd. 
Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. 
Gedurende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen 
van gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende IJstijden). 
Na de laatste IJstijd begint het Holoceen (ca. 8800 voor (hr.). 
Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Neder
land niet bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar geleden. 
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Plangebied Hardenvijk Waterfront Zuid: deelgebied l3oulevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeo\ogisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.ll1.v. 
boring en en proefputten (karterende fase) 

RAAP 
~ 

Overzicht van figuren, tabellen en (losse kaart-) bijlagen 

Figuur 1. De ligging van het plangebied (rode lijn) met de archeologische 
verwachting. Inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2. Resultaten archeologische begeleiding in 1983 (Feenstra, 1987a). 
Figuur 3. De ligging van het plangebied met de locatie van de oude haven 

(ster) op de kadastrale minuut uit 1827. 
Figuur 4. Globale ligging van het plangebied (rood) op de kaart van Blaeu uit 

1649 (gebaseerd op de kaart van N. van Geelkerken uit 1639). 
Figuur 5. Put 1: oost- en noordprofiel. 
Figuur 6. Put 1: noordprofiel. 
Figuur 7. Put 3: westprofiel. 
Figuur 8. Bijgestelde archeologische verwachting en de ligging van de vind

plaatsen. 

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal. 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 
Bijlage 2. Sporenlijst. 
Bijlage 3. Vondstenlijst. 

Kaartbijlage 1. Resultaten veldonderzoek op de kaart van Jacob van Deventer 
uit 1658. 

Kaartbijlage 2. Resultaten veldonderzoek: boorprofielen en profielen put 3. 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebif!d Boulevard/Strandeiland, gemeente Harderwljk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boring en en proefputten (karterende fase) 

Bijlage 1: Boorbeschrijvingen 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: defrlgebicd Bou!evard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
arcileologiscil vooronderzoek: cell bureauollderzoek en inventariserelld vetdonderzoek d.m.v. 
boringell ell proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-1 

~ 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJBIHR, datum: 23·8·2005, col.lrdinaatsysteem: Rij~sdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 em, doel boring: areheologie v"rkenning. provincie: Gelderland, 
gemeente: Hardenvijk, plaalsnaarn: Harderwijk, opdraehtgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RMP Oosl 

r::;:;~,:~l;~ir:~-----?, em "My 
Aigemeen: <lard ondergrens: geleidelijk {O,3-3 em} 

boring: HAWZ2-2 

Lilhologie: zand, malig sillig. malig lIumeus, donkerbruingrijs, matig fijn 
8odem~undig: regelmatig geploegdlbewerkle A-horil.Ont 

em-MY 
Aigerneen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 em), aard ondergrens: ilbrupt «0,3 em) 
Lilhologie: l.and, matig sillig, zwak humeu5, bruingrijs, kleibrok~en, nmlig Hjn 
Bodemkundig: interprelatie: opgebraehte grond 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<O,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3·3 em) 
Lilhologie: klel, matig zandig, zwak humeus, grijs 
!3odemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekkun, interpretatie: verploegd 

Aigemeen: aard Ixlvengrens: geleidelijk (O,3-3 em), <lard ondergrens: geleidelijk (0,3·3 em) 
Lilhologie: klei, rnalig zandig, l.IVak humeus, grijs 
Bodernkundig: enkele Fe· en Mn·vlekken 

Algernesn: aard bovongrens: geleidelijk (O,3·3 em), aard ondergrens: geleidelijk (O,3·3 em) 
Lilhologie: klei, lwak landig, zwak hurneus, grijs 
!3odemklllldig: enkele Fe· en Mn·vlekken 

em-MY 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 ern), aard ondergrens: geieidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, zwak landig, matig hurneu5, donkergrijs, humusvlekken 
!3odernkundig: enkele Fe· en Mn·vlekken 

em-MY 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (O,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, lwak landig, zWilk humells, grijs 
l>odemkundig: enkela Fa- en Mn-vlekken 

em-My 
Aigemeen: aard Ixlvengrens: abrupt (<O,3 em), ~ard ondergrens: abrupl «0,3 ern) 
Lithologie: zand, 2wak si[lig, lwak hUn1eus, donkergrijs, leer fijn, sehelpengruis 
Bodomkundig: enkele Fe· en Mn.vle~ken 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (~O,3 em), aard ondergrens: ilbrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, 2wak zandig, zwak humaus, grijs 
Bodemkundig: enkele Fe· en Mn.v[akken 

em-My 
Aigerneen: aard bovengrens: abrupt (~O.3 em) 
Lithologie: 2and, zIVak sillig, zwak humeus, donkmgrijs, leer fijn, seheipengruis 
Bodemkundig: enkele Fe· en Mn·vlekken 

Einde borjng op 160 em -My 

besehrijver: KJ81HR, datum: 23,8·2005, eol.lrdinaalsysteem: Rijksdriehoeksmeling, boorlype: Edelman·7 em, doer boring: archeologie - verkenning, provineie: Gelderfand, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdraehtgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RMP Oosl 

[;:::::~::J~i;r~~···-· -0 em -Mv 
Algemeen: aard ondergre[ls: geleide:ijk (O,3-3 ern) 

[ 42) 

Lithologie: land, 7.wa~ sillig, malig Illirneus, donkerbruingrijs, malig fijn 
aodem~urldig: regelOlatig geploegdlbewerkte A·horizonl, inlerpretslie: bouwvoor 

o em ~MY 
Algnrneen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 ern), aard ondergrens: geleidelijk (0,3·3 em) 
Lilhologie: zand, zwak sillig, l.wak lwmeus, donkerbruingeel, kleibrokken, rnalig Hjn 
Bodernkundig: interprelatie: opgebraehle grond 
Archeologie: enkel fragment bOllwpuin (onbepsald) 

40 em ·My 
Aigemeen: mud bovengrens: geleidelijk (O,3-3 em), aard ondergrens: abrupl «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak 11umeus, don~ergrijs, kleibrokken 
l3odemkundig: interpretalie: opgebraehte grond 
Areheologie: fragmenlen bouwpuin, begindalering' 1650, einddatering: 1999 
Oprnerking: Mortel 

180 em -MY 
Aigemeen: aard bovengrens: ilbwpt (<O,3 em), aard ondergrens: abrupl «0,3 em) 
Lithologie: l.and, 2wak siI!ig,lichlgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn 
Bodemkundig: inlerpreta1ie: opgebrachle grond 
AreheoTogia: enkel (ragrnenl bouwpuin 

cm¥My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 ent) 
Lithologie: zand, zwak sillig, rood, matig Hjll 
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin 
Opmerking: PlJinirmlUr? 

Einde boring op 205 em -My 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch voorondC!rzoek: een bureauonderzoC!k en invC!ntariserC!nd veldonderzoek d,I1l,v. 
boringen en proefputten (kartC!fende fase) 

boring: HAWZ2-3 

~ 

RAAP 
~ 

beSC!lrijver: KJ8/HR, datum: 23·8·2005, co6rdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman·? cm, doel boring: arclleo1ogie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeenle: Harder\vljk, plaatsnaam: Harder\vijk, opdrachtgever: Gemeenle Harder\vijk, uitvoerder: RAAP Oosl 

r:::;:.:;::::r;§:::,-··_·_--0 em -Mv 
Aigemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 Clll) 
lithologie: zand, zwak slillg, matig humeus, donkerbruingrijs, malig fljll 
8odemklmdig: regelmalig geploegd/bewerkle A·horizonl, inlerpretalie: bO\llVvoor 

Atgemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (O,3-3 cm) 
lilhologie: zand, zlVak siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, kteibrokken, matig fijn 
8odemkundig: inlerpretatie: opgebrachle grond 
Archeologie: fragmenlen boulVpuin (onhepaald) 

Aigemeen: aard hovengrens: geleidetijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt (<O,3 em) 
lilhologie: zand, zwak siltig, zwak 11umeus, donkerbruingrijs, kleihrokken, malig fijn 
8odemkune!ig', inlerprelalie: opgebracille grorJd 
Areheologie: fragmenlen boulVpuin (onbepaald) 

Aigemeen: aard bovengrens: ahrupl «0,3 em), aard ondergrens: abrupt (<O,3 em) 
Lithologie: zane!, malig sillig, zwak humells,liehlgrijs, matlg njn, sehelpengruis 
Bodemkundig: enkele Fe_vlekken, interprelalie: opgehrachte grond 
Areheologie: fragmenten bouwpuin 
Opmerking: Y/LY 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrells: abrupt «0,3 em), sard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
lilhologie: zand, malig sillig, zwak humetls, grijs, ma\ig fijn 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretalie: opgebrachte grond 
Archeologie: enkel fragment aardewerk, fragmenlen houwpuin 
Opmerking: Mortel, AW Faience 

Aigemeen: aard hovengrens: abrupl (<D,3 em), aard ondergrens: abrupl (<O,3 em) 
Lilhologie: zand, zwak siltig, l1ruingeel, veel dunne kleilagen, malig fijn 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 
Opmerking: Natuurlijke bodem 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupl {<O,3 em}, aard ondergrens: diffuus {3-10 em} 
Litllologie: zand, zwak sillig, grijs, veel dUllne kleilagen, malig fijll 
8odemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd 

em-My 
Aigemeen: aard hovengrens: dllfuus {3-10 em}, aard ondergrens: diffullS (3-10 em) 
lililologie: zand, zwak sillig, grijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn 
Bodemkundig: ellkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd 

155 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: di!fuus (3-10 em) 
Lithologie: klai, zwak zandig, grijs, enkele l1Omus- en zandlagen 
Bodemkundig: ellkele Fe-vlekken, vOlledig gereduceerd 

Einde boring op 200 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied Boulevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: eell bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d,lll,v, 
boringen en proefputtell (karterende fase) 

boring: HAWZ2-4 

...... 
RAAP 

~ 

beschrijver: KJB/HR, datum: 23-8-2005, coordillaalsysteem: Rijksdrielloeksmeting, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harder\vijk, opdraclltgever: Gemeenle Harderwijk, uilvoerder: RMP Oosl 

~.~.~.~. r:.~.~.~. ~r::---~o em HMv 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 

[44 J 

Lithologie: land, lwak 5illig, malig humeu5, donkerbruingrijs, malig fijn 
Bodemktlndig: regelmalig geploegd/bewerkte A-Ilorizont, inlerprelatie: bouwvoor 

10 em -Mv 
Aigemeen: aard bovellgrells: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, zwak humeus, donkerbruingeel, zeer grof 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpreialie: opgebrachte grond 

em-My 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
LitilOlogie: zand, zwak siltig, zwak grindig, liehtbruingeel, uilers! graf 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretalie: opgebrachte grand 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), <lard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: zand, lwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uilersl grof 
80demkundig: interpretatie: opgebraehte grond 
Arclleologie: enket fragment bouwpuin 
Opmerking: G1 

Aigemeen: aard lJovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrells: geleidelijk (0,3-3 cm) 
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen 
Bodemkundig: voHedig geredueeerd 

Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs, veel dikke zandlagen 
Bodemkundig: voHedig geredtleeerd 

Aigemeen: aard bovengrells: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dikke zandlagen 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard olldergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs, enkele kleilagen, spoor riet 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

5em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, lwak zandig, grijs 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

em-My 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: land, zwak siltig, gnjs, enkele kleilagen, matig fijn, sehelpengruis 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, zwak landig, grijs 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: klei, lwak landig, malig humeus, donkergrijs 
Bodemkllndig: volledig geredueeerd 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: land, zwak sillig, grijs, zeer fijn 
Bodemkllndig: voHedig gereduceerd 

Einde boring op 270 em -Mv 
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Plangebied Harcierwijk Waterfront Zuid: deelgebied Bou{evard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v_ 
boringerl en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-5 

~ 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJBIHR:, da!um: 23-8-2005, coordinaatsysleem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 em, doet boring: archeotogie - verkenning, provineie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, OPdraehtgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oos! 

.. - --_ ... 
::::::::::::::::: 

Oem -Mv 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt (<:0,3 em) 
lithologie: zand, z\Vak sillig, donkerbruingrijs, Illa!ig fijn 
Bodemkllndig: regelillalig geploegdlbewerkle A-horizon!, interpretatie: bouwvoor 

- -,';';';' ',', ~ -----45 em -Mv 
:-_-:-~:~:::.:-:.::: ~ ~Algemeen aare! bovengrens abrupt (<:0 3 em), Bard ondergrens geteldellJk (0 3-3 em) 

',',:,'.', ~ Lithologie zand, zwak sll\lg, brumgeel mallg grol 

~ 
•• ~ -=: -»:BOdemkundlg 1Il1erpreialie opgebraehte grond 

::- - 60cm-Mv 

:Z;;;';" 
• • • 

~ Aigemeen aard bovengrens geleldehJk (0,3-3 em) aard ondergrens abrupt «0 3 em) 
'- lilhologle ,::and, zwak s1111g, grlJs, matlg fiJn 
:- BOdemkundlg In!erpretatle opgebrachte grand 

.4io,._",.'7:(L7',c,l,,' ',+ 80 em ·Mv 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geteidelijk (0,3-3 em) 
Littlotogie: zand, zwak sillig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig njn 
Bodemkundig: inlerpre!atie: opgebraehte grond 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

100 em -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geteidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt (<:0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sittig, matig hLimeus, donkerbruingrijs, L1iterst grof, sehelpengruis 
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

135 em -Mv 
Algeme(3n: aard bovengrens: abrupt (<:0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: klei, malig zandig, grijs 
Bodemkundig: votledig geredueeerd 
Areheologie: enkel fragment bOLlwpuin 

145 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, rood, malig fijn 
Areheologie: ondoordringbaar bouwpuin 
Opmerking: Muur 

Einde boring op 150 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied l3oulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: eert bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d,nl,v, 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-6 

~ 

RAAP 
~ 

besehrijver; KJB/HR, datum: 23-8-2005, ecordinaatsySleam: Rijksddehoeksrneting, boortype: Edelman·7 em, doel boring: areheologie - vorkenning, provincie: Gelderland, 
gomeenle: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdraehlgover: Gerneenle Hardorwijk, uilvoerder: RMP Oosl 

:::: i§'j ---- ? em -Mv 
Algomaen: aard ondorgrons: galeidelojk {O,3·3 em} 

[ 46] 

Lithologie: zand, zwak sillig, mal'9 humeus, donkerbruingrijs, matig f'in 
Oodemkundig: regelmalig geploegd/bewerkle A·horil.ont, interpretatie: bouwvoor 
Areheologie: onkol fmgment bouwpuin (onlJOpaa!d) 
OpnlCrking: Gl 

em -Mv 

Aigemeon: ~md bovengfons: golaidohjk (0,3·3 em), aa,d ondergrens: abnJpl «0,3 em) 
Lilhologio: land, lw~k siilig, miltig humeus, donkilrbruingrijs, mali[l fijo 
Oodomkundig: inlorpretalio: opgcbmehte glond 
ArctlOologio: onkol fragment amdowerk, onkel fmgmenl bouwpuin (onbepaald) 
Oprnerking' 19o eeuw 

Algonwan: aard bovengrons: abrupt «0,3 em), nord ondorgrcns: gcloidolljk (0,3·3 em) 
l,lhologio: wnd, zwak s,lt'g, I,ehtgrijs, matig f'jn 
Bodemkund,g: intcrprolalio: opgobrachle grond 

em-Mv 
Aigemeen: £lard bovengrens: geleidolijk (0,3-3 em), ~ard ondergrons: abrupt «0,3 em) 
Litho!ogie: land, 7.wak sillig, lichlgoolgrijs, nmlig f,jn 
80domkundig: inlorprolatie: opgebraehle grond 

em-My 
Algomcen: amd bovongrcns: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abfl,Jpl «0,3 em) 
Litho!ogio: zand, l.wak siHig, matig hurneus, donkorbruingrijs, matig frjn 
Oodemkundig: inlerpretatie: opgebraeilio grond 

em-Mv 
Algomeeo: aerd bovongrons: abrllpt «0,3 em), amd ondorgrans: goloidoli)k (0,3·3 cm) 
Lilhologie: zand, zwak sillig, liclllgccigrijs, ZOer f'jn 

20 em -Mv 

Aigemoen: aard boven[lrons: geloidclijk {O,3·3 cm}, ailrd ondergrens: geleidelijk {O,3·3 em} 
LHhologie: wnd, zwak siltig, lwak grindig, lichtgeclgriis, kloibrokken, 7.oor fijn, scholpcngruis 
Oodcmkundig: intcrprolalie: mcnglaag 
Archeologie: enkel fragmenl bouwpuin 
Opmorkin[l: LEY/OY gcvlokt 

Aigemeen: aard bovengrens: geleidolijk (0,3-3 em), aard ondergrcns: gelcidclijk (0,3·3 cm) 
Lithologie: zand, lwak sillig, lwak glind'9, grij5, klelbrokkon, nlalig grot, schelpengruis 
Oodemkund'g: volledig garodueeerd 

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 ern), oard ondorgrons: golcidclljk (0,3·3 em) 
Lithologio: lond, 7.wak sillig, lwak grindig, grijs, leor grof 
Oodemkundig: volledig gorcduceerd 
Archoologie: enkel fragmenl bouwpuin 

em-My 
Aigemeeo: "ard bovongrons: geleidolijk (0,3·3 crn), aard ondorgren,: geleidel'jk (0,3·3 em) 
Lithologio: land, lvmk sillig, ?wak grindig, grijs, kleibrokken, wer grof 
Oodomkundig: volled:g gorodueemd 

em-Mv 
Aigemoon: aard bovengrens: [Ieloidolijk (0,3·3 em), aard ondorgrens: geleidolijk (0,3-3 ern) 
LililOlogio: klol, zwak zandig, grijsgroen, veel dunne zandlagon 
Oodomkundig: onkolo Fe· 00 Mn·vlokkon 

em-Mv 
Algomeen: nard bovengmns: galaidoliJk (0,3.3 em), nard ondergmn$: abrupt (~0,3 em) 
Lithologie: klei, 7,wak landig, l.wak humous, grijs, enkele 7.andia[len 
Oodcmkundig: cn~elo Fo-vlokkcn 

em-My 
Aigenwen: aard bovengmns: abrupt (~O,3 em), amd ondergrens: abrupl (~O,3 cm) 
lilhologie: voen, minemalmm, donkerbruin, veen (niet gedJfferentieerd) 

em-My 
Aigemean: aard bovongrcns: abrupl «0,3 ern), aard ondorgrans: abrupl «0,3 em) 
Lithologie: klei, zwak zan dig, zwak humeus, lieillgrijs, humusv1ekkeo, spoor p!anlonfeslcn 

em-My 
Aigemeen: aard bovongmns: abrupl «0,3 em), ~ard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Litho!ogia: voen, minomalarm, donkerbruin, voon (niet gedilfarontieord), spoor plantonreslen 

em-My 

em-Mv 
Aigemooo: aard bovengrons: abrupt «0,3 em), £lard ondergrens: abrupt «0,3 Grn) 
Lillwlogio: klei, zwak ~andig, zwak hunwus, glijs 

em-Mv 
Algcmcoo: aard bovongrons: abrupt «0,3 em) 
Lilhologie: land, zwak sjilig, lichlgrijs, malig fJjn, sehelp<mgruis 
Arehoologio: enkol frogment bouwpuin 
Oprnorking: APA v1!lspocld 

Einde bOfing op 325 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied Boulevard/Strandeilalld, gemeente Harderwijk; 
arcileologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d,m,v, 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-7 

~ 

RAAP 
~ 

besoluijver: KJBfHH, datum; 23-13-2005, o06rdinaatsysteem: Rljksdriehoeksmeling, boortype: Edelman-7 COl, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: GelderlamJ, 
gemeente: HarderWljk, plaatsnaam: Harderwijk, opdrachtgever: Gemeenle Harderwijk, uilvoerder: RAAP Oost 

em -Mv 
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk {O,3-3 em} 
lilhologie: zand, zwak sillig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn 
Bodelllkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A_horizont, interpretalie: bouwvoor 
Archeologie: enkel fragment bOLJwpuin (onbepaald) 
Opmerking: G1 

40 em -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geteidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ("D,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak sillig, matig hUmel!S, donkerbruingrijs, matig fijn 
BodelllkumJig: interpretalle: opgebracllte grond 

em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt {"0,3 em}, aard ondergrens: abrupt ("0,3 Col) 
lilhologie: zand, zwak siltig, bruingeel, zeer grof 
Bodernkundig: inlerpretatie: opgebrachte grond 
Archeologie: snkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupl {"D,3 cm}, aard ondergrens: abrupt ("0,3 cm) 
litllologie: 1<lei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, schelpengruis 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 
Opmerking: IJzeren nagel 

Afgemeen: aard bovengrenS: abrupt ("0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig grof 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: G1 

135 em -Mv 
Afgemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 om), aard ondergrens: dlffuus {3-10 crn} 
Lililologie: zand, zwak sittig, zwak humeus, donkergrijs, enkele kleilagen, malig grof 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerkillg: G1 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: diffuu$ (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (O,3-3 cm) 
Lithologie: zand, sterk sillig, 7.wak grindig, donkergrijs, hllmusvlekken, zeer grof, schelpengruis 
Archeologie: enkel fragment botlwpuin 

180 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelljk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (O,3-3 COl) 
Lililologie: zand, zwak sillig, grijs, kleibrokken, zeer grof, schelp complee! 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrells: geleidelJjk (O,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cln) 
Lilhologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, malig fijn 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geteldelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
LithOlogie: klei, sterk zandig, sterk Ilumeus, donkergrijs, weinig ptuntenresten 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk {O,3-3 em}, aard omlergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak hllmeus, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor planlenresten 
Archeologie: enkal fragment bouwpuin 
Opillerking: Verspoelde stukjes puin 

em-Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geteidelijk (O,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ("0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele humuslagen, matig fljn 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt ("0,3 crn) 
Lithotogie; zand, zwak sillig, grijs, zeer fijn 

Einde boring op 280 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d,m,v, 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-8 

RAAP 
~ 

besehrijver: KJBIHR, dalum: 24-8-2005, eoordinaatsysleem: Rljksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-? em, doel boring: archeologie - verKenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: HarderwijK, plaatsnaam: Harderwijk, opdrachtgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RMP Oost 

" 

[ 48] 

em-My 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt (<O,3 em) 
Lithologie: land, lwak siltig, matig Iwrneus, donkerbruingrijs, metig fijn 
Bodernkundig: regelmatig geploegdlbewerkte A-t1Orizont, interpretatie: bouwvoor 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
LiUlologie: zand, zwaK sillig, zwak grindig, fiehlgeelgrijs, zeer grof 
Bodemkllndig: interprelatie: opgebraehte grond 

45 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 cm), aard ondergrens; abrupt «0,3 cm) 
Lilt1Ologie: zand, zwaK sittig, lichtgrijs, zeer grol 
Boclemkundig: interpretatie: opgebracllte grond 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<O,3 cm), aard ondergrens: diffulis (3-10 cm) 
Lithologie: klei, matig lanclig, zwaK hurneus, donkergrijs 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

Aigemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffllus (3-10 cm) 
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

Atgemeen: aard bov9ngrel1s: diffuus (3-10 em), aard ondergrel1s: diffuus (3-10 em) 
LiU1ologie: Klei, matig zandig, malig humeus, grijs, enkele zandlagel1, spoor plantenresten 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

Aigemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 ern) 
Lithologie: klei, mfltig zandig, zwak humeus, grijs, enkele humus- en zandlagen 
Bodemkundig: voliedig gereduceerd 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lilhologie: Klei, malig zandig, matig humeus, donkergrijs, enkele zandlagen 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

em-Mv 
Afgemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 ern) 
Litilologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fljn 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

Einde boring op 280 em -Mv 
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Plarlgebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied Boulevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 

archeologisch vooronderzoek: een bureauorlderzoek en inventariserend veldonderzoek d,m,V, 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-9 

~ 

RAAP 
~ 

besehrijver: KJBIHR, datum: 24-8-2005, co6rdinaatsysteem: Hijksdriehoeksmeling, boortype: Edelman-7 em, doel boring: arc!leologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaalsnaam: HardervoIijk, opdraehtgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

f7Cc~:-':'N''-'-----nem_Mv 

Algemeen: aard oncJergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak siltig, matig hllmeus, donkerbruingrijs, malig fljn 
8odernkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-llOrizont, interpretalie: bOllwvoor 

40 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengret\S: abfllpt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, ll1atig grof 
Bodemkundig: inlerpretatie: opgebraehte grol1d 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrel1s: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abnlpt (<O,3 em) 
Lithologie: zand, malig sillig, malig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn 
6odemkundig: interpretatie: opgebraehte grond 
Areheologie: fragmenlen bouwpuin 
Opmerking: G2, Mortel1g/20a eeuw 

Afgemeen: aard bovengrens: ilbrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (O,3-3 em) 
Lithologie: klei, maHg zandig, zwak humeus, donkergrijs 
Bodemkundig: interpretatie: menglaag 
Areheologie: ellkel fragment aardewerk, fragmenlen bouwpuin 
Opmerking: AW 20A (iw) 

Aigemeen: aard bovengrerls: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt (<O,3 em) 
Lithologie: klei, matig zandig, zwak hUmel!S, grijs, enkele humustagen 
80demkundig: interpretatie: menglaag 

Atgemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 em), aard ondergrens: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: klei, mang zandig, zwak j1ullleus, grijs, enkela zandlagen 
Bodamkundig: volledig geredllceerd 

em-My 
Algerneen: aard bovengrens: dlffuus (3-10 ern), aard ondergrens: diffulls (3-10 em) 
Lithologie: ktei, matig zandig, matig humeus, grijs, ankele zandlagen, spoor plantenresten 
Bodemkllndig: volledig geredueeerd 

em-Mv 
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: klei, matig zandig, rnalig humeus, grijs, enkele humus- en zar1dlagen 
6odell1kundig: volledig gereduceerd 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<O,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, grijs, zeer fijn 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

Einde boring op 290 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulcvardjStrandciland, gcmccntc Harderwijk; 
archeologisch voorondcrzoek: een burcauonderzoek en inventarisercnd veldondcrzoek d,l1l,v, 
boringcn en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-10 

~ 

RAAP 
~ 

besehrijver: KJ6/HR, datum: 24-8-2005, eoordinaatsysteem: RijksdriellOeksmeling, boorlype: Edelman-? em, doel boring: arelleologie - verkenning, provineie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaalsnaam: Hardel1Nijk, opdrachlgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

[50 1 

em~Mv 

Algemeen: aard ondergrens: abrupt ("0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, liehtgrijs, matig grof 
8odernkundig: inlerpretatie: opgebrachle grand 

em-My 
Algemeen: aard bovengrens: abrupl {"O,3 em}, aard ondergrens: abrupl ("O,3 em) 
Lithologie: klei, malig zandig, zwak humeus, grijs, cnkele Z<\ndlagen 
8odemkundig: interpretalie: opgebraeille grond 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: AW 20A (iw) 

120 em -Mv 
Aigemeen: aard bovellgrells: abrupt {"O,3 em}, aard ondergrens: abrupt ("0,3 em) 
Lithologie: zand, matig sillig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof 
Arel1eologie: enkel fragment bouwpuin 

170 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt ("0,3 ern), aard ondergrens: abrupt ("0,3 crn) 
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn 
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin 

90 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt ("0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lilhologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijs 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
LiUlologie: zand, matig sillig, zwak humeus, donkergrijs, kleibrokken, malig grof, spoor plantenresten 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: Verspoeld 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk {O,3-3 cm}, aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, grijs, humusvlekken 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

em~Mv 

Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (O,3-3 em), aard ondergrens: abrupt ("O,3 em) 
Lithologie: klei, matig zandig, malig humeus, grijs, veel dunne humuslagen 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

em~Mv 

Algemeen: aard bovengrens: abrupt ("0,3 ern) 
Lithologie: zand, zl'lak sillig, grijs, zeer ~jn 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

Einde boring op 335 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
arcileologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-11 

~ 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJB/HR, datum: 24-8·2005, c06rdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-? em, doel boring: archeologll, - verkenning, provineie; Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdrachtgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: zand, lwak siltig, malig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn 
Bodemkundig: regelmatig gepioegdlbewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
lithologie: land, zlVak sillig, lichtgfljs, matig grof 
8odemkundig: interpretHtie: opgebraehte grond 

Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 cm), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: land, zwak siltig, bruingeel, hUlllusvlekken, malig grof 
Bodemkundig: snkels Fe-vlekken, interpretatie: opgebrael1te grond 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens; diffuus (3·10 em) 
Lilhologie: Idei, matig zandig, matig 11wneus, donkergrijs, veenbrokken, spoor hout 
Bodemkundig: interpret,ltie: menglaag 
Arcl1eologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

Aigemeen: mud bovengrens: diffuus (3-10 em), aard ondergrens: dilfulis {3-10 em} 
lithologie: klei, matig landig, zwak Illimeus, grijs 
Areheologie: eokel fragment boulVpuin 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens; diffuliS (3-10 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klei, malig landig, blauwgrijs 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelljk (O,3-3 em), aard ondergrens: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: klei, matig zandig, zwak hurneus, grijs, humusvlekken 

em-My 
Algcrneen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: klei, rnalig zandig, matig hUmells, grijs, l1umusvlekken 

em-My 
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 em), aard ondergrens: abrupt ("'0,3 em) 
lithologie: klei, matig landig, malig 11umeus, liebtbruingrijs, humusvlekken 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens·. abrupt «0,3 em) 
Lithologie: land, zIVak sillig, grijs, zeer (jjn 

em-My 
Algell1eeo: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Li!llologie: zand, lwak sillig, rood, matig fijn 
Arclleologie: ondoordringbaar boulVpuin 
Opmerking: Muur 

Einde boring op 295 em -My 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulevardjStrandeilalld, gemeente HarderlVijk; 
arcileologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d,lll,v, 
boringen en proefputtell (karterellde fase) 

boring: HAWZ2-12 

~ 

RAAP 
~ 

besGhrijver: KJB/HR, datum: 24-8-2005, c05rdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdrachtgever: Gemeenle Harderwijk, uilvoerder: RAAP Oost 

c.'~7~~~----··-ocm_Mv 

[521 

Aigemeen: aard ondergrens: geleidelijk (O,3-3 em) 
LiUlologie: ;:and, zlVak sillig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn 
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkle A-horizont, interpretatie: botlwvoor 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaatd) 

cm~Mv 

Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt (<O,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, zwak grindig, donkerbwingeel, matig fijn 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraellte grond 
Areheologie: fragmenlen bouwpuin (onbepaatd) 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<O,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<O,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sittig, lieiltbruingrijs, matig Hjll 
Areileologie: veel fragmenlen bouwpuin 
Opmerking: Uitbraaksleur met mortel, puin en lei 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<O,3 em), aard ondergrens: abrupt (<O,3 em) 
Lithologie: land, lwak siltig, liclltbruingrijs, matig fijn 
Areheologie: ondoordringbaar bouwpuin 
Opmerking: MUUf 

Aigemoen: aard bovongrCflS: abrupt (<O,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
Lithologie: land, zwak siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fljn 
Archeologie: fragmenten bouwpuin 

Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk {O,3-3 em}, aard ondergrens: geleidelrjk {O,3-3 em} 
Lililologie: land, matig sittig, bruingrijs, kleibrokken, matig fljn 
Boclemkundig: enkele Fe-vlekken, inlerprelatie: opgebrachte grond 
ArGheologie: spikkels houtskool, enkel fragment botllvpuin 
Opmerking: Morlel, Lei, Glas (1ge eeuw) 

Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelljk (O,3-3 em) 
Lithologie: klei, matig zandig, zW8k grindig, bruingrijs, zandbrokken 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebraehte grand 
Areheologie: enkele spikkeilloutskool, enkel fragment bouwpuin 

70 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, matig zandig, zwak grindig, grijs, zandbrokken 
Areheologie: enkele spikkel Iloutskool 

190 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupl «0,3 em), aard ondergrens: abrupt (<O,3 em) 
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, kleibrokken, malig fijn 
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin 

95 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<O,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, matig sillig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interprelatie: opgebraehte grond 
Areheologie: enkel fragment bOllwpuin 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt (<O,3 em) 
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, kleibrokken, matig Hjn 
Areheologie: veel fragmenlen bouwpuin 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 Gm), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, matig sillig, bruingrijs, kleibrokken, rnatig Hjn 
Bodemkundig: ellk"le Fe-vlekken, interprelatie: opgebrachte grond 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupl (<O,3 cm), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, matig zandig, zwak hUmeus, grijs, hum\lsvlekken 

cm-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, rood, kleibrokken, malig fljn 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 
Arclleologie: ondoordringbaar bouwpuin 

Einde boring op 325 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied !3oulevardjStrandeiland, gemccnte Hardcrwijk; 
arcileologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderlOek d,m,v, 

boringen en proefplItten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-13 

~ 

RAAP 
~ 

beschrijver: !<JBIHR, datum: 24-8-2005, eobrdinaatsysleem: Rijksdriehoeksmeting. boortype: Edelman-? em, doel boring: areileologie - verkenning, provineie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderv/ljk, opdraeiltgever: Gemeente Harder. ... ijk, uilvoerder: RAAP Oost 

em-Mv 
Aigemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lilhologie: zand, zwak sillig, malig humeus, donkerbruingrijs, malig fijn 
BodemkuMig: inlerpretalie: opgebraehle grond 
Areheologie: enkel fragment aardewerk, veel fragmenlen bouwpuin (onbepaald) 
Opmelking: AW iw 20e ee(lw 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupl «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, Illalig humeus, donkerbruingrijs, malig ~jn 
Bodelllkundig: inlerpretalie: opgebraehle grond 
Arelleologie: enkel fragment aardewerk, fragmenlen bouwpuin 
Opmerking: AW iw20e eellw 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: zand, lwak siltig, matig humeus, liel1tgrijs, matig frjll 
Bodemkundig: inlerpretalie: opgebraehle grond 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: land, zlVak sillig, matig Iwmeus, donkerbrllingrijs, matig frjn 
Bodemkundig: interprelalie: opgebraehle grond 
Areheologie: fragmenten bouwpu"ln 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelrjk (O,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lilhologie: land, matig sillig, malig hllmeus, donkerbnrlngrijs, kleibrokkerl, matig frjn 
8odemkundig: interpretatie: opgebraellte grand 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: G1 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, matig sillig, zwak humeus, donkergrijs, matig frjn 
Bodemkundig: interpretalie: opgebraehle grond 
Areheologie: enkel fragmenl bOLJwpuin 
Opmerking: G1 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lililologie: zand, zwak sillig, grijs, zeer grof 
Bodemkundig: interpretalie: opgebrachte grond 
Areheologie: veel fragmenten bouwpuin 
Opmerking: laag met puin en morteL 

em-Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 em), aard ondergrens: gefeidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, malig zandig, zwak Ilumeus, donkergrijs, enkefe humuslagen 

em-My 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (O,3-3 em) 
Lithologie: land, zwak sillig, grijs, enkele z<mdlagen, rnatig frjn 
Arclleologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: Puntjes puin en mortel. 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (O,3-3 em), aard olldergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, malig zandig, z\Yak humeus, grijs, enkele humuslagen 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: ZL 1 Mel puntjes puin en mortel. 

em-My 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, malig zandig, z\\Iak Ilumeus, grijs, enkele !1umuslagen 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, root!, malig fljn 
Are!1eofogie: ondoordringbaar bouwpuin 

Ejnde boring op 355 em -Mv 
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Plallgebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: eell bureauonderzoek en inventariserend veLdonderzoek d.lll,v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-14 

~ 

RAAP 
~ 

bsschrijver: KJBIHR, datum: 24-8-2005, coordinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 em, dosi boring: arctlElologie - verkGnning, provineie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaalsnaam: Harderwijk, opdrae!llgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

[54] 

em-My 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt (<:0,3 em) 
lithologie: 7.and, zwak sittig, malig humells, donkerbruingrijs, matig fijn 
Bodsmkundig: rsgelmatig geploGgd/bswGrklG A-horizon!, intGfpretatie: bou\'Noor 

em-My 
Aigameen: aard bovengrens: abrupt (<:0,3 em), aard ondergrens: abrupt (<:0,3 em) 
lithologie: zand, zwak siltig, liehtgeelgrijs, matig njll 
Bodemkundig: enkele Fe,vlekken, interpretatie: opgebrachte grand 

100 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<:0,3 cm), aard ondergrens: al)rupt (<:0,3 cm) 
littlologie: klei, matig zandig, donkergrijs 
Bodemkundig: interpretalie: menglaag 

10 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<:0,3 em), aard ondergrens: abrupt (<:0,3 em) 
Lithologie: klei, matig zandig, donkergrijs 

'125 em -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<:0,3 em), eard ondGrgrGns: geleidGlijk (0,3-3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siHig, grijs, zeer grof 

Aigemeen: aard bovGngrGns: gelGidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt (<:0,3 cm) 
Lilhologi0: zand, lwak siltig, donkergrijs, matig grof 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 cm), aard ondGrgrens: geleidGlljk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, matig zandig, grijs 

em-Mv 
AlgemGGn: aard bovGngrGns: gGIGldGlljk (0,3-3 em), aard omlergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, donkergrijs, malig gror, sehelpfragmenl 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: aiJrupt (<:0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klGi, malig zandig, malig humeus, donkeriJruingrijs, enkele humuslagen 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), eard ondergrens: gelGidelijk (0,3-3 cm) 
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijs 

em-My 
Aigemeen: aard bovGngrGns: geleidGlijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: klei, malig landig, matig humeus, dOl1kergrijs 

em-My 
Aigemeen: <lard bovengrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fljn 

Einde boring op 290 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureallonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
bOl'ingen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-15 

RAAP 
~ 

besellrijver: KJBfHR, dahlm: 24-8·2005, e05rdinaatsysteem: Rijks(jrieilOeksllleling, boortype: Edelman-7 em, doel boring: areileologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeenle: Harderv"ijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdrachlgever: Gemeenle Harderwijk, uitvoerder: MAP Oos\ 

• ~ Lithologie: zand, zwak siltig, malig humeus, donkerbruingrijs, malig ~jn 
~ Bodemkundig: regellllatig geploegdlbewerkte A-horizont, interprelatie: bOllwvoor 

• ~ - ---- - ---------~Ig~~e~~~ard ondergrens: ablupt «0,3 em) 

'--,--, , ,'.'.': l~E ~ Areheologle enkel fragment bOUWPUIfl (onbepaald) 

'.~. .' , \ '40 em ,Mv 
• - ~ Atgemeen aard bovengrens al!wpl «0,3 em) 
• • '. lithologie zand, zwak Sllllg, zwak gnndlg tlehlgeetgrijs, matig grof 

• \\BOdemkundlg enkele Fe-vlekken, mlerprelalle opgebraehle grond 

. '" ,- 55em-Mv .. 
_ Algemeen aard ondergrens geleldeiljk (0 3 3 em) 

::- = lithologie zand, zwak sllllg, matlg llumeus, bnllngrlJs matlg grof 
, Bodemkundlg mterpretahe opgebraehle grond 
" Archeologle enkel fragmenl bouwpum (onbepaatd) 

p.: .:'C'.:': . . p. .. *'. :ri,. ~ 90 em -Mv 
, , _ , ~ Aigellleen (lard bovengrens geleldehjk (0,3-3 em) aard ondergrens abrupt «0 3 em) 
, , - •• , ., '. lithologie:.zand, zwak siltig, malig hu.mells, bruingrijs, kleibrokken, malig grof 

Bodemkundlg: enkele Fe-vlekken, interprelatie: opgebraellte grond 
Arclleologle: enkel fragment bouwpUln (onbepaald) 

-160 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 cm) 
lithologie: zand, zwak sillig, liehtgrijs, malig grof 
Bodemkundig: inlerprelalie: opgebraehle grond 
Areheologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaatd) 
Opmerking: Beton 

Einde boring op 190 em -Mv 
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Ptangebied Hardcrwijk Waterfront Zuid: deelgebied 8oulevard/Strandeitand, gemeente Harderwijk; 
arcileologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.lll.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-16 

~ 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJB/HR, datum: 24-8-2005, eotirdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeling, boortype: Edetman-7 em, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeenle: Harderwijk, plaalsnaam: Harderwijk, opdraehtgever: Gemeente Harderwijk, uilvoerder: RAAP Oost 

~C~07'",r~-·---·--·oem_Mv 

Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak sittig, malig humeus, donkerbruingrijs, malig fijn 
Bodemkundig: regelmatig geploegdfbewerkte A-llOrizont, interpretatie: bouwvoor 

40 em -Mv 
Afgemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrcns: abrupt «0,3 ern) 
Lithologie: zand, zwak siltig,liehtgrijs, matig grof 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraehte grond 

~eee~l~~---;;::;~ em -Mv Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<O,3 em), aard andergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak siltig, matigllumaus, donkergrijs, malig grof 
Bodemkundig: inlerprelatia: opgabraellte grond 

, ",,. 

[56] 

Areheologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: G1 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk zandig, 2wak tlUmeus, grijs 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraei1te grond 
Opmerking: G1 

em ~Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondargrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zl'lak sillig, grijs, malig grof, sehelpengruis 
Bodemkundig: interpretalie: opgebraehte grond 
Oprnerking: G1 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 ern), aard ontlergrens: abrupt «0,3 ern) 
L"rthologie: klei, matig rdndig, grijs 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraehte grond 
Areheologie: veel fragmanlen bOUWplJin 
Opmerking: Mortel + baksteen 

em -Mv 
Aigemaen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens; geleiclehjk (0,3-3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, liehtgrijs, rnatig grof 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraehle grond 
Areheologie: veel fragmenten bouwpuin 
Opmerking: Mortel + baksteen 

170 em ~Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
LilllOlogie: .land, zwak siltig,liehtgrijs, matig grof 
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grand 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: Mortel + baksteen 

190 em -Mv 
Aigemeen: sard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
LilllOlogie: klei, matig zandig, malig humeus, donkergrijs, enkele zandlagen 

cm-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie; .land, zwak sil1ig,lieiltgrijs, matig grof, sehelpengruis 
Bodemkundig: interpretalie: opgebraehte grond 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: klei, malig .landig, malig humeus, donkergrijs, enkele z8ndlagen 

Aigemeen: aard I)ovangrens; abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Litllologie: klei, malig zandig, zwak humeus, grijs 

cm-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: .land, zwak sillig, grijs, zeer fijn, seileipengruis 

Einde boring op 280 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied [3oulevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
arcileologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-17 

RAAP 
~ 

bescllfijver: KJ8IHR, dalum: 24~8·2005, coordinaalsysleem: Rijksdriehoeksmeting, boorlype: Edelman-? em, doel boring: areheologie" verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: HardeT\vljk, opdraehtgever: Gemeente Harderwijk, ultvoerder: RAAP Oosl 

r.c'c"'~-'-N'~------nem_Mv 

Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, malig humeus, donkerbruingrijs, malig ftjn 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt (<0,3 em) 
Litll0logie: zand, zwak sittig, malig humeus, lichlbruingeel, malig grof 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

·45 em -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupl (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: zerld, .lwek sillig, zwek humeus, donkerbruingeel, kleibrokken, malig grof 
8odemkundig: enkele Fe-vlekken 
Areheologie: fragmenlen bouwpuin (onbepaald) 

Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupl «0,3 em) 
Lithologie: klei, matig zandig, zwak IlUmeus, grijs, 2andbrokken 
Areheologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald) 

10 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens; abrupt (<0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: 2and, zwak sillig, 2wak humeus, lielltbruingeel, matig fijn 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 
Areheologie: enkel iragment bO(Jwpuin 

em-Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em). aard ondergrens: abrupl «0,3 em) 
Lithologie: klei, malig zandig, zwak humeus, grijs, zandbrokken 
8odemkundig: enkele Fe-vlekken 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<O,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (O,3-3 cm) 
Lithologie: zand, zwak sillig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken, malig fijn 
8odemkundig: enkele Fe-vlekken 
Areheologie: enkel iragmenl bouwpuin 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (O,3-3 em) 
lithologie: zand, zwak sillig, malig humeus, bruingrijs, malig (jjn 
Arcll€ologie: veel fragmenlen bouwpuin 
Opmerking: + morlel 

55 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
Lithologie: zand, zwak sillig, matig humeus, bruingrijs, kleibrokken, malig fijn 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: + mortel 

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lililologie: zand, 2wak siltig, matig humeus, grijsbruin, kleibrokken, malig fijn 
Arelleologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: lJzeren haakje 

180 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens·. abrupt (<0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: zand, 2wak siltig, bruingeel, malig grof, sel1elpengruis 
8odemkundig: enkele Fe-vlekken 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 

cm-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, z8ndbrokken, malig 9ror, sehelpengruis 
8odemkundig: enkele Fe-vlekken 

cm-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 ern), aard ondergrens: geleidelijk (O,3-3 em) 
Lilhologie: klei, malig zandig, grijs, zandbrokkcn, spoor worlelreslen 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, 2wak sillig, grijs, malig fijn 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, 2wak sillig, rood, malig ftjn 
Areheologie: ondoordringbaar bouwpuin 
Oprnerking: Muur 

Einde boring op 285 em -Mv 
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Plallgebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied Boulevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.lll.v, 
boring en en proefputten (karterendc fasc) 

boring: HAWZ2-18 

~ 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJB/HR, dalum: 24-8-2005, coordinaalsysteem: l~ijksdriehoeksmc1ing, boortype: Edelman-7 CIll, doel boring: arclleologie· verkenning, provincie: Gelderland 
gemeenle: Harderwijk, plaatsnaam: Hardef\l/ijk, opdrachlgever: Gemeente Harderwijk, uilvoerder: RAAP Oost 

,,-"'-""-,"-'T'T----n em -Mv 

.... " 

i i 

[581 

Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 Clll) 

lithologie: zand, zwak sillig, matig Ilumeus, donkerbruingrijs, malig fijn 

15 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: gelcidelijk (0,3-3 em) 
lithoiogie: lant!, lwak sillig, lichtgeelgrijs, malig grof 
8odemkundig: enkcle Fe-vlekken, interpretatie: opgebracllte grond 

40 em -Mv 
Aigemeen: aard bOl/engrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: land, zwak siltig, zwak grindig, liehtgeelgrijs, humusvlekken, matig grol 
80demkundig: enkele r'e-vlekken, interpreta!ie: opgebrachte grond 
Areheologie: enkel fragmenl bOLJwpLJin 

em-My 
Aigemcen: aard bovengrcns: geleidelijk {O,3-3 em}, aard ondergrens: gelcidelijk (0,3-3 em) 
Litllologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, liehtgeelgrijs, kleibrokken, matig grof 
Botlemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretalie: opgebraehte grond 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lililologie: zand, zwak sillig, zwak grindig, liclltgeelgrijs, malig grol 
8odemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebraehte grond 

Aigemeen: aard bovengrens; geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: zand, zwak sillig, zwak grindig, lichtgeetgrijs, kteibrokken, matig gror 
8odemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretalie: opgellraehte grond 

10 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
LiUlologie: zand, zwak siIlig, zwak grindig, liel1tgeelgrijs, matig grof 
8odemkundig: enkela Fe-vlekken, inlarprelalie: opgebrael1te grond 

'120 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3+3 em), aard ontlergrens: abrupt «0,3 em) 
LiUl010gie: zand, zwak sillig, rnalig l1umeus, donkergrijs, matig grol 
8odemkundig: interpretalie: opgebrach!e grand 
Arclleologie: enkel fragmenl bOLlwpuin 

80 em -Mv 
Aigerneen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: zand, zwak siltig, zwak Ilumeus, grijs, enkele kleilagen, rnatig Hjn 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrcns: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk landig, grijs, enkele humuslagen 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: land, zwak sillig, grijs, malig Hjn 
Arclleologie: vcel fragmentcn bouwpllin 

em-Mv 
Aigerneen: aart! bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: klei, matig landig, grijs, enkele humuslagen 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: diffuus (3-i0 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, matig zandig, grijs 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: geteidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
liUl0logie: zand, ll'lak siltig, grijs, matig fijn 
Areheologie: fragmenlen bouwpuin 

em-My 
Algemeen: aard bovengrans: abrupt «0,3 cm) 
lithologie: zand, zwak siltig, rood, malig Hjn 
Areheologie: ondoordringbaar bouwpuin 
Opmerking: Muur 

Einde boring op 285 em -Mv 
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Ptangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 

arcileologiscll vooronderzoek: een bureauollderzoek en inventariserend veldonderzoek d,m,v, 

boringen en proefplltten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-19 

~ 

RAAP 
~ 

besellfijver: KJBIHH, datum: 24,8-2005, coordinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 em, doel boring: areheologie - verkenlling, provineie: Gelderland, 
gemeenle: Harderwijk, plaalsrmam: Harderwijk, opdrac!llgever: Gemecnte Harderwijk, uilvoerder: RMP Oost 

! ::::J:i---~IO~~'~~~'" """0""' ,b"pl «03 em) ,;.;.;.;. >~";';~; ~ littlOlogie: zand, zwak sillig, matiy humeus, donkerbruingrijs, matig fljn 
'.:,:,:,:.:,:.:. J; ___ "\ ~ Bodemkundig: regelmalig geploegdlbewerkte A_horizont, interpretalie: bouwvoor 

::;~i~~':~~'~:'::-~::~~ ~l~e~n~e~~.~rd bovengrerls'. abrupt {<0,3 em}, aard ondergrells: abrupt «0,3 em) 

lithologie: zand, lwak sillig, zwak grindig, liehlgeelgrijs, matlg grof 
Bodemkundlg: enkele Fe_vlekken, interpretalie: opgebraehte grond 

-'45 ern -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), a,1[(1 ondergrens: abrupl «0,3 em) 
lithologie: zand, zwak sillig, matig 11umeus, donkerbruin, malig fijn 
Bodemkundig: enkele Fe_vlekken, interpretatie: opgebraehle grond 
Arel1eologie: enkel fragment aardewerk, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald) 
Opmerking: MW iw 20e eeuw 

50 ern -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
liUlologie: zand, zwak sillig, rood, malig frjn 
Archeologie: ondoordringbaar bOllwpuin 

Einde boring op 55 ern -Mv 

boring: HAWZ2-20 
besehrijver: KJ8fHH, datum: 24-8-2005, CO(irdmaalsysleem: Rijksdriehoeksmeling, boortype: Edelman-7 em, doel boring: areheologie - verkenning, provincie: Gelderiand, 
gemeente: HarderwiJk, plaalsnaam: Harderwijk, opdraehtgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RMP Oost 

T-·~····-o em ~Mv 

Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
LilllOlogie: zamJ, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn 
Bodemkundig: regelmalig geploegdfbewerkle A_!1Ori20nt, interpretatie: bouwvoor 

em -Mv 
Aigerneen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lilll0logie: zand, zwak siltig, zwak grin dig, liel1tgeelgrijs, matig grof 
Bodernkundig: enkele Fe_vlekken, interprelatie: opgebrachle grond 

45 ern -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lilll010gie: zand, zwak sillig, malig humeus, donkerbruin, matig Ojn 
Bodemkundig: enkele Fe_vlekken, interprelatie: opgebrachte grond 
Areheologie: enkel fragmenlbouwpuin (onbepaald) 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Litllologie: land, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraehte grond 

105 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupl «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 ern) 
Lililologie: klei, rnatig zandig, zwak humeus, grijs, sehelpengruis 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekkcn 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: Kaellelgrit 

60 ern -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleldelljk (0,3-3 em) 
LiI!1Ologie: zand, zwak sillig, lwak 11umeus, grijs, malig fijn 
Areheologie: ellkel fragment bouwpuin 

180 ern -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 ern), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
LilllOlogie: zand, zwak sillig, liehtgrijs, kleibrokken, malig fijn 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin 

ern-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: land, zwak sillig, rood, malig fljn 
Arclleologie: ondoordringbaflf bouwpuin 

Einde boring op 230 em -Mv 
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Plangebied Hardcrwijk Waterfront Zuid: deelgebied l3oulevardjStrandeiland, gemeente Hardcrwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-21 

~ 

RAAP 
~ 

besehrijver: KJBIHR, dalum: 24-8-2005, eoordinaalsysleem: Rijksdriehoeksmeling, boorlype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincia: Gelderland, 
gemeenle: Harder\vijk, plaalsnaam: Harder\vijk, opdraehlgever: Gemeenle Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

'7Ccc~:cc~CiIq-----~oem_Mv 

Algemeen: aard ondorgrens: abrupt «0,3 em) 
lilhologie: zand, zwak sillig, bruingeel, matig grof 
Bodemkundig: inlerprelatie: opgebrachte grond 

45 em -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 Cm), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lilhologie: land, lwak sillig, matig humeus, donkorbruingrijs, malig frjn 
Bodemkundig: inlerprelalle: opgebraehte gron(i 
Archeologie: fragmenlen bouwpuin 
Opmerking: + Mortet 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: Klei, matig landig, grijs 
Bodemkundig: enKele Fe-vlekken 
Areheologie: fragmenten bouwpuin 
Opmerking: t Mortel 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupl «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: klei, matig zandig, matig IlUmeus, donkergrijs 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupl «0,3 em), aard ondergrens: geleidelljk (0,3-3 em) 
Lithologie: land, zwak sillig, lwak grindig, iicillbruingeel, malig grof 
Bodemkundig: inlerprela\ie: opgebraehte g10nd 
Arclleologie: (mkel fragment bouwpuin 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
lithologie: zand, lwak sillig, zV/ak 9ril1(li9, tichtbruingeel, kleibrokken, malig grof 
Bodemkundig: inlerpreialio: opgebraehte grond 
Arclleologie: enkel fragmenl aardewerk, enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: AAW 19B-20a 

170em-Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: 7.and, 7.wak sillig, malig humeus, donkergrijs, matig grof 
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachle grond 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin 

em-My 
Algemeel1: aard 1J0vengrens: abrupl «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: zand, 7.wak siltig, tiehtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrenS: geleidelijk (0,3-3 Cm) 
Lithologie: zand, zwak sillig, lichtgrijs, malig fijn 

Einde boring op 280 em -Mv 

boring: HAWZ2-22 
besehrijver: KJB/HR, datum: 31-8-2005, co5rdinaalsys\eem: Rijksdriehoeksmetillg, boorlype: Edelman-7 em, doel boring: areheologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeenle: Harderwijk, plaalsnaam: Harderwijk, opdrachlgever: Gemeente Harderwijk, uilvoerder: RAAP Oosl 

Oem-My 
Algemeen: aard ondergrens: abwpt «0,3 COl) 

• • '- Lilhologie: land, zwak sillig, matig ilumeus, donkerbruingrijs, malig fijn 

.;.::.::~:,::,:: : .... ~ ~:~~;e";~~':"::::::::,b:::~:~~0.3 ,mi. "",d ,"d"9""'. "b"pt «0.3 ,m) 
Lilhologie: land, lwak silllg, zwak grindig, Ilchtgrijs, malig grof 
Bodelllkundig: inlerprelatie: opgebraehle grond 

[60 1 

40 em -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupl «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, grijs, malig fijn 
Bodelllkundig: interpretalie: opgebrachle grond 
Areheologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald) 
Opmerking: Betonlaag 

Einde boring op 45 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied i3ouLevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
arclleoLogisch voorondfrrzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen en profrfputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-23 

~ 

RAAP 
~ 

bescl1rijver: KJB/HR, datum: 31-8-2005, coordinaatsysteem: Rijksdrieiloeksmeting, boorlype: Edelman-7 em, doel boring: arclleologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdrachtgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

.... "'=,------0 em -Mv 

',. ;-'::':~'::':~"'~c:- ALllgl"111e~n:aarddOndekrgrell~s:abr,uPht«o,3Cmd) k b'" C·"· 

!. !3odernkUlldlg: interpretalle: bOllwvoor 
-;'.';-.- '~ I 10 ogle: zan • lwa SI _Ig, ma Ig umelJs, on er rUlngnJS, Illa Ig IJn 

-·~·-·'O·,-_·,_c 

... - . 

25 em -Mv 
Aigeilleen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), Hard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 

_ Lithologie: zand, zwak slllig, zwak grindig, liehtgrijs, matig grof 

~
BOdemkundig: inlerpretalie: opgebrachle grond 

40 em -Mv 
Ngemeen: aard. bovengre.ns: abrupt «0,3 cm), aard ondergrens: abrupt «0,3 ern) 
Lithologie: zand, zwak silllg, malig humeus, donkerbrurngrijs. ma\lg fijn 
Bodemkundig: Interprelatlt.l: opgebract1!e grond 

75 em -Mv 
Ngemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
LitilOlogie: zane!, zwak sillig. matig humeus, rood, matig Hjn 
Areheologie: ondoordringbaar bouwp\l'ln (onbepaatd) 
Opmerking: Muur (recent) 

.... Einde boring ap 80 em -Mv 

boring: HAWZ2-24 
beschrijver: KJBIHR, datum: 31-8-2005, eo5rdinaalsysteem: Rijksdriehoeksmeting, lJoortype: Edelman-? ern, doer boring: areheotogie - verkenning, provincie: Getderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Hardervyijk, opdrachtgever: GeOleenle Harderwijk, uilvoerder: RMP Oost 

----Oem-My 
Atgemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: land, zwak siltig, malig humeus, donkerbruingrijs, malig fijn 

~ ~ Bodemkundig: interprelatie: boulVvoor 

'c \25cm-MV 
Atgemeen: aard. bovengrens: abrupl «0,3 em). aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig. zwak grindig, lichlgrijs. mallg grof 
8odemkulldig: mterpretatie: opgebraellle grond 

40 em -Mv 
,\\Atgemeen: aard Ilovengrens: abrupt «0,3 em). aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
, Lithologie: zarld, zwak slltig. zwak grindlg, Ilruingeel. mallg flJIl 

8odemkundig: interpreta1ie: opgebracl1te grand 
Arctleologie: enkel fragment Hardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald) 
Opmerking: tW 19d120A 

110 em -Mv 
Atgemeen: aard bovengrens: abrupt «0.3 em) 
Litllologie: zand, zwak siltig, grijs. malig Hjn 
Bodemkundig: interprelatie: opgebracllte grond 
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald) 
Opmerking: BetonpLlin 

Einde boring op 120 em -Mv 
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Plangcbicd Hardcrwijk Waterfront Zuid: declgebied Goulevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-25 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJ8fHR, datum: 31-8-2005, cobrdinaatsysteem: Rijksdriehoeksfneting, boortype: Edelman-? em, doel boring: areheologie - verkenning, provincia: Getdarland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaarn: Harderwijk, opdraclllgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

, , , , , " , 
, , , , , . " 

em-My 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt ("0,3 em) 
lithologie: land, lwak siltig, malig hUfnel!S, donkerbruingrijs, malig fijn 
Bodemkundig: interprelatie: bOlilwoor 
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaclld) 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt ("0,3 em), aard ondergrens: abrupt ("0,3 em) 
lithologie: zand, zwak sillig, zwak grindig, liehtgrijs, matig grof 
Bodemkundig: inlerprelalie: opgebraellte grond 
Areheologie: (ragmenten bouwpuin (onbepaald) 

r:'~';'~'~'~'~'~'~4~--- ~.1: em -Mv 
, , , , , • • • Aigerneen: aard bovengrens: abrupt ("0,3 em), aard ondergrens: abrupt ("0,3 em) 

lithologie: zand, zl'lak siltig, bruingrijs, matig grof 
Bodemkundig: interpretalie: opgebrachle grond 

125 em -Mv 
Atgemeen: <lard bovengrens: abrupt ("0,3 em), aard ondergrens: abrupl ("0,3 em) 
lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, liell!grijs, kleibrokken, matig grof 
Bodemkundig: interpretatie: opgebractlle grond 
Areheologie: enkel fragment bOllwpuin (onbepaald) 

cm~Mv 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt ("0,3 em), aard ondergrens: abrupt ("0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, donkergrijs, kteibrokken, malig gror 
Bodemkundig: interpre!alie: opgebraehte grand 

Aigemeen: aard bovengr(!llS: abrupt ("0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandtagen 
Bodell1kundig: voUedig geredlleeerd 

cm-Mv 
Atgell1een: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 ern), aard ondergrens: abrupt ("0,3 cm) 
lill1ologie: fdei, malig zancJig, zwak humeus, donkergrijs, enkele zandlagen 
Bodemkundig: volledig geredueeerd 

cm~Mv 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt ("0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, grijs, zeer fijn 
Bodell1kllndig: voUedig geredueeerd 

Einde boring op 270 em -Mv 

boring: HAWZ2-26 
beschrijver: KJB/HR, datum: 31-8-2005, cobrdinaatsysleem: Rijksdriehoeksmeling, boorlype: Edelman-? em, doel boring: areheologie - verkenning, provincie: Getderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdraehtgever: Gemeen!e Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

r:.".'.~.7.7.0.:"."~---""·"···-oem~Mv 

: .. ::::: : 

[62 J 

Aigemeen: aard ondergrens: abrupt ("0,3 Col) 
Lithologie: zand, zwak siltig, matig 11umeus, donkerbruingrijs, malig fijn 
Bodemkundig: interpreta\ie: boulWoor 

em-My 
Algemeen: aard bovengrens: abrupl ("0,3 em), aard ondergrens; abrupt ("0,3 em) 
lithologie: zand, zwak siltig, lwak grindig, tiehlgrijs, matig gror 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraehle grond 

em~Mv 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt ("0,3 em), aard ondergrens: abrupt ("0,3 Col) 
Liltlologie: zand, zwak sillig, zwak grindig, bruingeel, matig fljn 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraehte grand 
Areheologie: enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald) 
Opmerking: IW 19d120A 

cm~Mv 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt ("0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, malig fijn 
BodemKundig: inlerpretalie: opgebrachle grond 
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald) 
Opmerking: 8elonpuin 

Einde boring op 85 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebicd BoulevardjStrandciland, gerneellte Harderwijk; 
archeologisch vooronderzock: cen bureauonderzoek ell invcntariscrelld veldonderzoek d.m.v. 
borillgen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-27 

RAAP 
~ 

bescilrijver: I<JI3/HR, dalum: 25·10-2005, coCirdinaalsysteem: Rijksdrieiloeksmeling, boortype: Edelman-7 em, doel boring: areheologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeenle: Harderwijk. plaalsnaam: Harderwijk, opdrachtgever: Gemeenle Hardel\vijk. uilvoerder: RAAP Oost 

~
::~~:::::::J.~J. -.. --·0 em ·Mv 
':.:.:.:.:.:.:.:, : Aigemeen: aard ondergrons: geleidelijk (0.3-3 cm) 
:::::::::::::::: ~ c- Lithologie: zand, zwak sillig, matig humeus, donkerbruingrijs. matig fijn 
::::::::::::::::';; \BOdemkU~di9: regelmatig geploe~d/bewerkle A-ll0rizont. inlerprelalie: bou\IIvoor 
•...• ;~;~:~:.,.. _. \. :, ~ArCheOlogle: fragmenlen bouwpulI1 (onbepaald) 

r:::::::::<:::~'~ 10 em -My 

~
'.~;~-;:-;->;~01> ~.~ A.Igellle~n: aard Iloveng:e,ns: gCleideliJ.'k (0,3·3 cm), a~rd ondergr~ns: geleidelijk (0,3-3 em) 
' ••••••.. ,..... ~ lilhologle: zand, zwak slillg, zwak ilunleus, donkerbrulngeel, mallg flln 
:::::::::::::::;::- Bodemkundig: inlerpretalie: opgebmctlte grond 
;-:-:'-;-:-;";'--;-:7:;'. Areheologie: veel fragmenlen bouwpuin (onbepaald) 

:::::}:::::::: ~ 45 em -Mv 
. :;.:. ::;:;:;:-;: ? Aigemeen: aard bovengrens: geleideliJk (0,3-3 em), aard ondergrells: abrupl «0,3 crn) 
-,-~-"----,--- . Lithologie: zand, lwak sillig, zwak IlUmBUS, donkerhruingrijs, malig fljn 

Bodemkundig: interprelalie: opgebracllte grond 
Archeologie: enkel fragment Ilouwpuin (onbepaald) 

75 em -Mv 
Aigemeen: aard hovengrens: abrupt «0.3 COl), aard ondergrens: abrupt «0,3 COl) 
litilologie: zand, matig siltig, lwak humeus,lichlgrijs, kleillrokken, matig fljn 
Bodemkundig: interprelalie: opgebracl1te grond 
Archeologie: enkele spikkel iloutskool, enkel fragment bouwpuin 

"100 em -My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0.3 Col). aMd ondergrens: allrupt «0,3 em) 
LithOlogie: wnd. lwak sillig, rood. malig fijn 
Opmerking: Morlellaag 

130 em -My 
Aigemeell: aard ilovengrons: allrupl «0,3 em), aard ondergrens: dlffuus (3-10 Col) 
lilhologie: land, zwak siltig. rood, malig lijn 
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin 

~. Einde boring op 135 em -My 

boring: HAWZ2-28 
besel1rijver: KJBfHR, dalum: 25·10-2005, coordinaalsysleem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 em, doel bOlillg: arel1eologie - verkennillg, provincie: Gelderland, 
gemeenle: Harderwijk. plaatsnaam: Harderwijk, opdrachtgever: Gemeenle Harderwijk, uilvoerder: RAAP Oosl 

[;~~:::~~~~;:J.~:. ~-------~Ig~:e~~~ard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 

••• , '.' ,. . ~i~~~~~~~~~~~~~;I~a~:~i;~~~~~;~~~::~~kt~o;'~l~r~~~i~l~~~~~r~~:~I~~I:l bouwvoor 

"".,"-,',','",+,'1. Archeologie: enkellragment bouwpuin (ollbepaald) 

~ ~11~e~~e~~~rd bovengrens: geleidelijk (0.3-3 em). aard ondergrens: geteidelijk (0,3-3 COl) 
lilhologie: zand, zwak sittig, lwak humeus, donkerbruingeel, kleibrokken, matig lijn 
Bodemkundig: interprelatie: opgebrachte grond 

.-.-.--,--,'-. ...... . 
........ ........ 

. :.:::::::::::::: ~ , Archeologie: fragmenlell bouwpuin (onllepaald) 

50 em -Mv 
Aigemeen: aard Ilovengrens: geleidelijk (0.3-3 COl), aard ondergrens: abrupl «0,3 em) 
lithologie: zand, lwek sillig, zwak humeus, dOllkerbruingrijs, malig fijn 
Bodemkundig: inlerprelalie: opgebfilchle grond 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

65 em -My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt {<0.3 em}, aard ondergrens: abrupt {<O,3 em) 
Lithologie: zand, lwak sillig, rOOd. mfllig fijn 
Opmerking: Mortellaag 

80 em -My 
Aigemeen: aard Ilovengrens: nbrupt «0,3 cm) 
lilhologie: zand. zwak sillig. rood, malig fijn 
Areheologie: ondoordrillgbaar bouwpuill 

Einde boring op 135 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied l3oulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-29 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJBfHR, datum: 25·10·2005, coBrdinaatsysteem: Rijksdriel1oeksmeting, boortype: Edelman·? COl, doel boring: mcheologie • verkellning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaa\snaam: Hardervvijk, opdrachtgever: GemeBrl\e Harderwijk, uitvoerder: RAAP OOS\ 

[64] 

em-My 
Aigemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3·3 COl) 
lithologie: zand, zwak sillig, malig IlUmeus, donkerbruingrijs, ll1atig fijn 
Bodemklmdig: regelmatig geploegdlbewerkte A·hori<:ent, interprelalie: boulVvoor 

em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 cm), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig grol 
Bodemkundig: interpretalie: opgelJrach\e grond 
Opmerking: Zeer recent opgehoogd 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: diffuus (3·10 em) 
lithologie: klei, malig zandig, zl'/ak hUlllells, grijs, enkele zandlagen, spoor planlenresten 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: diffulls (3·1 0 em), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: klai, zwak zandig, grijs, enkale hllll1uslagen 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: dilfllUS (3·10 em) 
lithologie: zand, zwak siliig, grijs, malig fijn 
Bodemkundig: volledig geredllceerd 

Einde boring op 280 em -Mv 

RAAP.rapport 1266 j eindversie 03-02·2006 



P[allgcbicd Hardcrwijk Waterfront Zuid: de<:Lgebied BoulQvardjStrarldQiland, gcmecnte Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: cen burcauonderzoek en irlventarisercnd veldonderzoek d,m,v, 
boringQn erl pro<:fputt<:n (karterendc fase) 

boring: HAWZ2-30 

~ 

RAAP 
~ 

bescllrijver: KJBIHR, datum: 25_10·2005, eoordinaalsysteem: Rijksdriehoeksmeling, boortype: Edelman-7 COl, doel boring: archeologie - verkenning, provirlcie: Gelderland, 
gemeenle: Hardervliijk, plaalsnaam: HardeJ\vijk, opdraehlgever: Gemeenle Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

8::::::J~,+~- .. _-- '0 em -Mv 
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3·3 COl) 
lithologie: z<Jnd, zwak sillig, malig humeus, dOr!kerbruingrijs, malig lijn 
Bodemkundig: regelmalig geploegdlbewerkte A-horilOnl, irllerpretalie: bouwvoor 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

10em·Mv 
Aigemeer!: aard bovellgrens: geleidelijk (O,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
litllologie: land, lwak siltig, lwak humeus, donkerbruingeel, matig fijn 
80demkundig: inlerpretalie: opgebraehle grond 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 Cm), aard ondergrens: gefeidelijk (0,3·3 em) 
lilhologie: zand, zwak sillig, zwart, malig lijn 
Bodemkundig: interprelalie: opgebmchte grond 
Arclleologie: veel spikkels 110uiSkooi 
Opmerking: Houlskoollaag 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 em), aard olldergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: zand, <:wak silllg, zwak humeus, donkerbruingrijs, malig fijn 
8odemkundig: inlerprelalie: opgebraehle grond 
Archeologie: enkel fragmenl bouwpuir1 (onbepaald) 
Opmerking: G3 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geteidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrB!lS: geleidelijk (0,3·3 em) 
lilhologie: zand, zwak sillig, lwak humeus, donkerbruingrijs, kteillrokken, malig !ijn 
Bodemkundig: interpretatie: opgellraehle grond 
Arclleologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: G2 

110em-Mv 
Afgemeen: aard Ilovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (O,3·3 em) 
Lithologie: zand, malig siilig, <:wak humeus, donkergrijs, f11atig fijn 
Bodemkundig: inlerprelalie: opgebrachle grond 
Opmerking: G2 

120 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard or1dergmns: geleidelijk (0,3-3 cm) 
lithologie: land, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: Sterk door de lee algerond puin 

180em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em). aard ondergrer1s: geleideliJk (0,3·3 em) 
lithologie: klei, lwak zandig, grijs, veel dunne zandlagen 
Areheo1ogie: enkel fragment bouwpuin 
OpnlCrking: Verspoeld puin 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrer)s: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergmns: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: kle!, zwak zandig, grijs, hUmusvlekken 

111111-0<0 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 em), aard ondergrer1s: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, lwak zandig, malig humeus, bwingroen 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 Col) 
Lithologie: klei, zwak zsndig, malig humeus, bruingroen, enkele humus- en zandlagen 

em-Mv 
Afgemeen: aard bOV€flgrens: geleidelijk (0,3-3 em), ilard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, lV/ak zilr1dig, mallg humeus, bruingroen 

em-My 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleideliJk (0,3·3 em) 
lilhologie: klei, zW<lk zandig, sterk Ilumells, donkergrijszwart 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), ilard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, enkele I)umuslagen 

em -Mv 
Aigemeen: aard bovel1grens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, lwaK humeus, donkergrijs, malig fijn 

Ejnde boring op 320 em -Mv 
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Plangebied Harderl'lijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulevardjStrandeiland, gemeeflte Harderwijk; 
archeologisch voorOflderzoek: eefl bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.ll1.v. 

boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-31 

~ 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJB/HR. dalum: 25-10-2005, coordinaa1systeem: Rijksdriehoeksmeling, boorlype: Edelman-7 em, doel boring: areileologie· verkenning, provineie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdraehlgever: Gemeen1e Harderwijk, uilvoerder: RAAP Oost 

-::::::::::::::: ~ _.:_ Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, malig fiJn 
rl~----'"""~,g~~e~~~ard ondergrens: geleidelijk (0,3·3 em) 

:.:.:.:.:.:.:.:. ~ -: Bodemkundig: regelmalig geploegd/bewerkle A-horizonl, interprelatie: bOUl'lIvoor 
:.:':':':.:.:': ::: Areheologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

:::.;:;:;::.:' .... ~ =~ :.I~e~::~~~rd bovengre. ns: geleidelijk (0,3·3 em), aard ondergrens: geleidelljk (0,3·3 em) 

Lithologie: zand, zwak sittig, zwak humeus, bruingeel, kteibrokken, malig fljn 
Bodemkundig: inlerprelalle: opgebraehle grol1d 
AreheologiG: fragmenlen bouwpuin (onbepcmld) 

"50 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrells: geleidelijk (0,3-3 em), <lard ondergrens: abrupl «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, bruingeel, matig lijn 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraehte grond 
Areimoiogie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald) 
Opmerkillg: Oel'erverstel'iging 

Einde boring op 60 em -Mv 

boring: HAWZ2-32 
besehrijver: KJB/HR, datum: 25·10·2005, eo6rdinaalsysleem: Rijksdrie!1oeksmeling, boorlype: Edelman-7 em, doel boring: archeologie - verkenning, provineie: Gelderiand, 
gemeen1e: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdrae!1lgever: Gemeente Harderwijk, uitvocrder: RAAP Oost 

-;:-;,:-:':-:-1, -= ---0 em -Mv 
.-;-:-:;-;-:.:<.,:.c;; .. \.----\ Aigemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
':.:':.:':.:.:' :::. lithologie: zand, zl'lak sittig, matig l1umeus, donkerbruingrijs, malig fijn 
::::::::::::::: ~ ~ Bodemku~dig: regelmalig geploegd/~ewerkte A·horizonl, interpretatie: bouwvoor 
•• , ••• , •• ','.', c_ Arel1eologle: enkel fragmenl bouwpum (ol1bepaald) 

,t'i'[khft~~;~~~~"L~e~:e~~~rd bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
,:*:-;-;-;':,:,: ' __ lill1ologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingeel, kieibrokken, malig fijn 
:::::::::::::: ". : Bodemkundig: inlerpretalie: opgebraehte grond 

,·"··;·'-;"·H+·:· '- . Areheologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

[66] 

60 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, wit, matig grol 
Bodemkundig: interpretatie: opgebrael1te grond 

80 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn 
Bodemkundig: interprelatie: opgebraehle grond 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin 

100 em -Mv 
Algemeen: aard bovellgrens: abrup1 «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, rood, malig fijn 
AreheologiG: ondoordringbaar boul'lpuin 
Opmerking: Recent? In ieder geval niel LME. 

Einde boring op 105 em -Mv 

RAAP-rapp0l't 1266 j eindversie 03-02-2006 



Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied l3oulevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: eell bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-33 

~ 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJB/HR, datum: 25·10·2005, cOl'irdinaalsysleem: Rijksdriehoeksmeting, boorlype: Edelman·7 em, doel boring: archeologie • verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeenle: H<lrderllijk, plaalsnaam: Harderwijk. opdrachlgever: Gemeenle Harderwijk, uilvoerder: RAAP Oosl 

.. :.'.~:._ •... ;~:.~ .... ~:'~'" .:".~ ... ~:"~'" ;:.'.~ ... -:".~ ... ' ::~._ .. :C.'.,'.;.'.; "~.-~W~~~~~~~~: ~:::;'::::;~ ~:::;'i::;;~e(:;:;;O~~~'b"';Og';ie m";g Iii" 
, Bodemkundig: regelmalig geploegd/lJewerkle A·horizonl, inlerpf0talie: 1J0uwvoor 

• Archeologie: enkel fragmenllJo\iwpuin (onl)epaald) 

.'. '" , • : ~ 11~e~~:~~~rd bovengrens: geleidelijk (0,3·3 em), mud ondergrens: abrupt «0.3 Col) 
.. .. Lithologie: land, zwak sillig, zwak humeus. donkerbruingeel, kleibrokken, nmtig fijn 

• " Bodemkundlg: interprelatie: opgelJrachte grond · ... ':.;.:.:.:~:1~ ... Archeologie: enkel fragment bouwpt!in (onbepaald) 
,~.~.~. ':',:.:, ...• ' 

-50 em -My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0.3 cm), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak sillig, wit, kleibrokken, malig grol 
Bodemkundig: inlerprelalie: opgebrachle grond 
Archeologie: fragmenlen bouwpuin (onbepaald) 
Opmerking: Plaslic 

95 em -My 
Aigemeen: aard bovengrells: abrupt «0,3 cm), aard olldargrens: abrupl «0,3 em) 
lithologie: zand, malig sillig, zwak 11lJmetls, donkergrijs, ma1lg fijn 
Bodemkundig: interprelalia: opgebrachle grond 
Archeologie: enkal fragment bouwpuin 

105 em -My 
Aigemeen: nard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lilhologie: zand, zwak sillig, rood, matig fijn 
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin 
Opmerking: Recent? 

Einde boring op 110 em -Mv 

boring: HAWZ2-34 
beschrijver: KJBIMJ, dalum: 26-10-2005, eol'irdinaalsysteem: RiJksdriehoeksmeling, boorlype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie • verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaalsnaam: Harderwijk, opdrachlgever: Gemeente Harderv"iJk, uilvoerder: RAAP Oosl 

.-;."7:"'"~,-:,:.,.:" 

· .. ','.'';':::;;: " 
· .::::::::::;::." 

a em -My 
Li1l1ologie: zand. zwak sillig, liehlgrijs, malig fijn 
Bodemkundig: interprelatie: opgebrachle grond 

.: :-: .. : .. " 
.: , "/75em-MY 

::::::::,: ::. ~ lithologie zand, lwak sil1ig, matig hu.meus, donkerbruingrijs. malig fijn 
',',',' , Bodemkundlg rnterpretalie: opgebraeille grond 

:~;~I.~;~;:t =-~ :~I::09:;Ok" 'mgmem b,,"wp"," (oob,p"") 
:.;.;.; : •• : Algemeen aard ondergrens: abrupt «0,3 Col) 
'::'::::::: ,': _ LllllOlogre land, lwak sillig. grijs, matig fijn 

, ••• '.:.: Bodemkundlg interprelatie: opgebrachte grond 

....... " -90 em-My 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupl «0,3 cm) 
lilhologie: zand, zwak siltig, bruin, malig fijn 
Bodemkundig: inlerprelalie: opgebracllle grond 

95 em -My 
Lithologie: zand, zwak sillig, zwak IllJmel!5, donkerbruingrijs, matig fijn 
Bodemkundig: inlerprelalia: opgebrachte grond 
Archeologie: veel (ragmanten bouwpuin (onbep,18ld) 
Opmerking: APO: Kaehelgril: Ophogingslaag 

130em-My 
lill1oiogie: zand, z\\lak siitig, rood, matig fijn 
Arclleologie: ondoordringbaar bOtll .... puin (onbepaald) 

Ejnde boring op 135 em -My 
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Plallgebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied Boulevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en illventariserend veldonderzoek d.m,v, 
boringen en proefputt(!n (karterende fase) 

boring: HAWZ2-35 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJi3/MJ, datum: 26·10·2005, cotirdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edetman-? ern, doel boring: archeologie • verkellnillg, provillcie: Geldenand, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdraehlgever: Gemeenle Harder'l'o/ijk, uitvoerder: RMP Oosl 

em-Mv 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lilhologie: zand, zwak siltig, iichtgrijs, malig fijn 
Bodemkundig: interpretalie: opgebrachte grond 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: <lbrupt (<0,3 ern), <I,lfd ondergrens: geleidelijk (0,3·3 cm) 
Lithologie: klei, uiterst sil\ig, zwak humeus, grijs 
Arclleologie: enket fragment bouwpuin 
Opmerking: G1 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 em), <lard ondergrens: geleidetijk (0,3-3 cm) 
lithologie: klei, uiterst sil\ig, grijs, veel dunne zandlagen 
Areheologie: enkel fr<lgmenl bouwpuin 

1:H#:?'{i,\:~-----1 :55 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (O,3-3 cm) 
lithologie: klei, sterk sillig, sterk humeus, donkergrijs7.warl, veel dunne zandlagen, spoor plantenreslen 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 em) 
Lithologie: klei, matig sillig, zwak humeus, grijsbruin, veel dunne zandlagen 

em -Mv 

Lithologie: zand, zwa1l sillig, zwak humeus, donkergrijs, zeer grof, sellelpengruis 
Archeologie: enkel fragnlent bouwpuin 
Opmerking: Verspoeld puin 

Einde boring op 255 em -Mv 

boring: HAWZ2-36 
besehrijver: KJB/MJ, datum: 26·10·2005, cobrdinaatsysteem: Rijksdrielloeksmeling, boortype: Edelman·7 em, doel boring: archeologie· verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdrachtgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

•

.. '\.: ---Oem-Mv 
: .:: ::':::'. ~ Lithologie zand mallg slltlg, zwak Ilumeus, donkerbrulllgflJs, mahg grol 
: '.~c.:c.:~" __________ Bodemkundig: interpretalie: bouwvoor 

;"'. , -30 em -Mv 

.,:.:, -:',-:: ': ~LithoIOgie: ~nd, matig sil.tig, zwak humeus, liehlbruingrijs, matig grol 

.' •••• '.' ' • Bodemkundlg: Inlerprelalle: opgebrachle grond 
---:.::;:;_~":.:.."': Archeologie: Iragmenten bouwpuin (onbepaald) 

\ 

~~O~:i~:~avnd, zwak siltig, iichtbruingrijs, kleibrokken, matig grof 
Bodemkundig: inlerprelatie: verstoord 
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onlJepaald) 

-75 em -Mv 

Lithologie: Z8nd, zwak sittig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig grol 
Bodemkundig: inlerpretatie: verstoord 
Ard,eologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald) 

Einde boring op 80 em -Mv 

boring: HAWZ2-37 
beschrijver: KJi3/MJ, datum: 26·10·2005, cobrdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman·7 Clll, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harder. ... ijk, opdrachtge ... er: Gemeenle Harder. ... ijk, uitvoerder: RMP Oost 

:~:'7'"': :"".":: :": \:=~ ---'0 em -Mv 
:::::::::::::: '"', ~ Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, malig grof 

Bodemkundig: interprelatie: bou\\lVoor 

>:::«~.~ ------30 em -Mv 

•.• :': •••.• :':., ~ ~LithoIOgie: zand, marig siltig, zl'Iak Ilumeus, lichlbruingrijs, malig grol 
••• , • , , , , '- Bodemkundlg: inlerprelatie: opgebrachle grond 
. ~~~ ~ Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald) 

~~~O~:i~:~aVnd' zwak sillig, iichtbruingrijs, kleibrokken, matig grol 
Bodemkundig: mlerprelatie: versloord 

[68] 

Archeologie: 'l'eel fragmenten bouwpuin (onlJepaald) 

75 em -Mv 

Lithologie: mnd, zwak siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig gro! 
Bodemkundig: inlerpretatie: verstoord 
Areheologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald) 

Einde boring op 80 em -Mv 
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Plallgebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: cen bureauonderzoek en ilwentariserend veLdollderloek d,m,v, 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-38 

RAAI' 
~ 

beschnjver: KJBIMJ, datum: 26-10-2005, coordinaatsysteem: Rijksdrielloeksrneting, boortype: Edelman-? em, doel boring: arcl1eologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Hard0IWijk, plaatsnaam: Hard0IWijk, opdraelltgever: Gemeente Hardel\vijk, uitvoerder: HAAP Oost 

em-My 
lithologie: Land, malig siltig, malig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn 
8odemkllndig: interpretatie: bOlllWoor 

em-My 
litilOiogie: land, zwak siltig, tiehtgrijs, matig fijn 
8odemkundig: interpretatie: opgebracl1te grond 

,~'21 ,,' ":Oem-My 
litllOlogie: zand, matig siltig, ZII/ak Illimells, donkorgrijs, malig fijn 
Bodemkundig: interprelatie: opgebraehte grond 

em-My 
Lithologie: zand, matig sillig, grijs, zeer grof 
Bodernkundig: int0rpretatie: opgebracilte grond 

Algemeen: ,lard ondergrens: diffuus (3-10 ern) 
lithologie: klei, uiterst sillig, zwak humeus, donkergrijs 
8odemkundig: enkele Fe-vlekken 
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin 

30 em -My 
Aigemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 em), aard ondergrens: abrupt {<O,3 ern} 
Lithologie: klei, uiters! sillig, grijs, veel dunne zandlagen 
Ardleologie: enkel fragment bOllwpllirl 

-200 em -My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
lilllOlogie: kl0i, uiterst siltig, groengrijs, veel dunne zandlagen 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 

em-Mv 
Lithologie: klei, llilers! sillig, matig humeus, donkergroengrijs, veenbrokken, sehelpfragment 
Archeologie: enk01 fragment bouwpuin 

em-My 
malig Ilun)ellS, grijsbruin, schelp0ngruis, spoor plantenresten 

em-Mv 
l.ill1010gio: klei, sterk sillig, sterk humeus, donkergrijszwart, enkele zandlagen 

em-My 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk siltig, malig humells, bruillgrijs 

em-My 
Algeme0n: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, zeer grof, weinig hout 
Arelleologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: APA: Yerspoeld 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, matig hurneus, donkergrijs 

Lithologie: ktei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, cilkele illimlisiagen 

em-My 
liUlOlogie: zand, zwak siltig, matig illimeus, donkergrijs, matlg fijn 
Arcl1eologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: APA: V0rspoeld 

em-My 
LiUlOlogie: zand, zwak siltig, rnalig grindig, donkergrijs, matig fijn 
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin 
Opmerking: APA: Yerspoeld 

335 em -My 
lililoiogie: zand, zwak sittig, mfltig Illimells, donkergrijs, matig fijn 
Archeoiogie: enkel fragment boul'lpuin 
Opmerking: APA: Verspoeld 

Ejnde boring op 380 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied l3oulevard/Strandrdland, gcmcentc Hardcrwijk; 
archcologisch vooronderzock: ccn burcauondcrzock en invcntariserend veldonderlOek d.l1l.v. 
boringerl en proefputtcn (kartercnde fasc) 

boring: HAWZ2-39 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJBIMJ, datum: 26-10-2005, coordinaatsysteelll: Rijksdriehoeksmeting, boortype: (;dellllfln-7 em, doel boring: areheologie - verkenning, provineie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdraehtgever: Gemeente Harderwijk, uilvoerder: RAAP Oosl 

[7 OJ 

em-My 
Aigeilleen: aard ondergrens: abrupt ("0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak siltig, lieiltgrijs, matig fijn 
Bodemkllndig: interpretatie: opgebraehte grand 

em-My 
Aigeilleen: aard bovengrens: SUNpt {<O,3 em}, nard ondergrens: diffllus (3-10 em) 
Lithologie: klei, uilerst sillig, zwak hllmeus, donkergrijs, spoor plantenresten 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 
Areheologie: cnkel fragment bOuwpllin 

em-My 
Aigemeen: aard bovengreflS: dilluus (3-10 em), aard ondergrens: diflulls {3·10 em} 
Lithologie: klei, uiterst siltig. zwak humells, donkergrijs, sel1elpengruis, spoor plantenresten 
Bodernkundig: enkele Fe-vlekken 

Aigemeen: <lard bovengrens: diffuus (3-10 em), aard ondergrens: diffuus (3-10 em) 
lill10logie: klei, uiterst sillig, grijs 

140 em -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: diffllus (3-1O ern), aard ondergrens: geleideHjk (0,3-3 cm) 
lithologie: klei, [literst sillig, grijs, enkele zafldlagen, schelp eompleet 
Arcl1eologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpliin 

155em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (O,3·3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, vee! dllnne zafldlagen, kalkeoncreties 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (O,3-3 em) 
Lithologie: klei, uitersl sillig, matig humeus, grijsbruin, spoor hout 
Arcileologie: enkei fragmentllouwpuin 

em-My 
Lill10logie: klei, slerk sillig, sterk humeus, donkergrijSl.wart, spoor hOllt 

em-My 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupl «0,3 ern) 
lithologie: klei, sterk siilig, zwak humeus, bruingrijs 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrefls: abrupt (<:0,3 em). aard ondergrens: abrupt {<O,3 em} 
lithologie: zand, zwak sillig, zwak grindig. bruin, zeer 9rof, weinig houl 
Areheologie: enkel fragmefl! bouwpuin 
Opmerking: Verspoe!d, IJsselsteen 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt {<O,3 ern} 
Lithologie: klei, sterk sillig, matig 11UmeU$, donkergrijs 
Opillerking: Verspoeld 

em-My 

em-My 
Algcmeen: aard bovengrens: abrupt {<:0,3 em} 
Lithologie: zand, zwak sillig. rood. matig fljn 
Areheologie: ondoordringbaar bouwpuin 

Ejnde borjng op 320 em -Mv 
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Plangebied HarderlVijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulevardjStrandeiland, gemeente HarderlVijk; 
archeologisch vooronderzock: cen bureauonderzoek en inventadserend veldonderzoek d.m.v, 
boringen en proefputten (karterellde fase) 

boring: HAWZ2-40 

~ 

RAAP 
~ 

bescllrijver: KJB/MJ, datum: 26-10-2005, eoordinaalsysleem: Rijksdriehoeksmeling, boorlype: Edelman-7 em, doel boring: archeologie - v!.'rkenmng, provincie: Gelderland, 
geme!.'nte: HardelWijk, plaalsna>lm: HarderwiJk, opdwehtgever: Gemeenle Harder.vljk, uilvoerder: RAAP Oosl 

:::::: :1 

em-Mv 
Atgemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: zand, lwak sillig, lichtgrijs, rl1atig fijn 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraehte grond 

cm-Mv 
Algem!.'en: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: zand, ulterst siltig, zwak bllmells, donkergrijs, veel dunne kteilagen, matig fljn 
Archeologie: enkel fragment bOLJwpliin 

145 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aerd ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lilhologie: klei, sterk sillig, zwak 11umeus, grijsbruin, enkele silliagen 
Archeologie: enkel fragment bouwpuill 

em -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), BBrd ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, uitersl sittig, zwak llumeus, grijs, veel dunne siltlagen 

185 em -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig, malig hwneus, donkergrijs, spoor planlenresten 

210 em -Mv 
Algell1een: aard ondergrens: abrllpt (<O,3 em) 
lithologie: klei, sterk sillig, sterk humells, donkergrijszwart, spoor plantenresten 

cm-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt {<O,3 em}, aard ondergrens: abrupl «0,3 em) 
Litllologie: zand, zwak sillig, grijs, matig grol 

Einde boring op 240 em -Mv 
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Plangebied Harderl'lijk Watcrfront Zuid: deelgebicd Boulevard/Strandciland, gcmcente Hardcrwijk; 
archeologisch vooronderzock: CCIl bureauonderzock cn inventarisercnd vcldonderzoek d.m.v, 
boringell en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-41 

~ 

RAAP 
~ 

besehrijver: KJB/MJ, datum: 26·10-2005, eoordinaalsysleem: Rijksdrieiloeksmeling, boorlype: Edelman-? em, doel boring: arcileologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdraclltgever: Gemeente HardeJ\vijk, uilvoerdcr: RAAP Oost 

""0;,';';,,'1'1""""""""--" "ncm"Mv 

[72J 

Aigemeen: aard ondergrens: abrupl «0,3 cm) 
lilhologie: zand, zwak sillig, bruin, matig fijn 
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

em-My 
Atgcmoon: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
lithotogie: Z<;Ind, zwak sitlig, tichtgrijs, matig fijn 
BOdcmkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 elll) 
lithologie: zand, sterk sillig, zwak humeus, dOrlkergrijs, kleibrokken, matig fijn 
Bodemkurldig: erlkole Fe-vlekken. interpretatie: opgebrachte grond 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin (orlbepaald) 

klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen 

litilologie: klei, uiterst sillig, grijs, vcci dunne zandlagen, sCholpfragmonl 

lithologie: zand, uiterst siltig, malig humeus. dOllkerbruingrijs, malig fijn 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 

em-My 
Litllologie: zand, malig Slltig, rood, enkele kleilagen, matig fljn 
Archeologie: veel fragmenlen bouwpllin 

em-My 
Lilllologie: klei, slerk sillig, groengrijs, erlkele zandlagen 

Lithologie: klei, uiterst sillig, sterk humeus, grijsbruin, ankare zandlagen, spoor planlenresten 

em-My 
Lithologie: klai, sterk sillig, sterk huma(Js, donkergrijszwart, enkate z<lIldlagen, veel plantenresten 

malig humcus, donkergrijs, enkele zarldlagen 

i i veen, sterk kleiig, bruin, amon veen, Vleinig piarltenresten 

345 em -Mv 
LiUl0logie: Z3r1d, zwak sillig, rood, matig [jjn 
Areheologie: ondoordrirlgbaar bouwpuirl 

Einde boring op 350 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied [3oulevard/Strandeiland, gemeel1tc Hardcrwijk; 
archcologisch vooronderzoek: een burcauondcrzock en inventariscmnd vcldonderzoek ci.m.v. 
boringen en pl'Ocfputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-42 

~ 

RAAP 
~ 

besehrijver: KJB/MJ, datum: 26_10_2005. coordinaalsysteem: Rijksdriehoeksmeling. boortype: Edelman-7 cm. doel boring: arcl1eologie - verkenning. provincie: Gelderland. 
gemeenle: Harden ... ijk. plaatsnaarn: Harderwijk. opdrachlgever: Gell1eente Harderwijk. uilvoerder: RMP Oosl 

em-Mv 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0.3 COl) 
lithologie: land. ;cwak sillig.lichtgrijs. matig fijn 
8odell1kundig: interpretalie: opgebracilte grond 

em -Mv 
Afgemeen: aard bovengrens: abrupt «0.3 COl) 

17770777NZ,I-""-__ _ 
lithologie: zand. uilersl sillig. lwak humeus. donkergrijs. ll1alig fijn 
Archeologie: enkel fragment lJotlwpuin 

lithologie: klei. uitersl siltig. donkergrijs. veel dunne lalldlagell. sehelpengruis 

10 em ~Mv 
lithologie: zand. uitarst sillig. donkergrijs. malig fijn. schelpengruis 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 

155em-Mv 
Lithologie: klei. sterk sillig. groengrijs. schelpengruis 

180 em -Mv 
Lit!1ologie: klei. sterk siltig. matig humeus. bwingrijs. enkele zandlagen. spoor hout 

em-Mv 
Lithologie: klal. uitersl sillig. zwak hllilleus. donkergrijs. enkele zendlagen. spoor plantenresten 

em-My 
Lithologie: zand. matig siltig. donkergrijs, matig grol. scllalpfragment 
Archeologie: enkel fragment bouwpllin 

'".:",":""'''''LL_" __ - Einde boring op 290 em -Mv 

boring: HAWZ2-43 
beschrijver: KJBIMJ. datum: 27-10-2005, eoordinaalsysteem: Rijksdriehoeksmeling. lJoortype: Edelman-7 em. doel boring: archeologie - v€rkenning. provincia: Gelderland. 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk. opdraehtgever: Gemaenle Hmdenvijk. uilvoerder: RMP Oost 

tCC~CO:~Clq"----nem_Mv 

Litholog'le: zand. lwak sillig. rlchtgrijs. malig fijn 
Bodemkundig: inlerpretatie: opgebrachte grond 

115 em ~Mv 
Aigemeen: aard ondergrens: difluus (3-10 Col) 
Lithologie: klei. uitersl siltig. zwak hllmeus. donkergrijs. enkele zandlagen 

em-My 
Aigemeen: aard bovengreils: difluus (3-10 em). aard ondergrens: abrupt «0.3 em) 
LitllOlogie: klei. uiterst sillig. matig humeus. donkergrijs. enkele zandlagen. spoor plantenreslen 

em-Mv 

matig humBus. bruingrijs. enkele 11umus- en zandlagen. spoor hout 

em -Mv 
Lithologie: klei. uiterst sillig. matig humeus. donkergrijs. enkele zandlagen 

em-Mv 
LiUlologie: zand. malig silti9. donkergrijs. malig grol 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 

Einde boring op 270 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied Boulevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauollderzoek en inventariserend veldonderzoek d,ll1,v, 
boringen en prodputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-44 

RAAP 
~ 

besehrijver: KJ8IMJ, datum: 27-10-2005, eobrdinaalsysleem: Rijksdrieiloeksmeling, boorlype: Edelman-7 em, doe! boring: arcileologie - verkenning, provincie: Gelderiand, 
gemeente: Harderwijk, plaalsnaam: Harderwijk, opdrachlgever: Gemeente Harderwijk, uilvoerder: RMP Oost 

r.~~777:~""------oem_MY 

Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak sillig, lichlgrijs, matig fijrl 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraellte grond 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: wild, sterk siltig, zwak humeus, donkarbruingrijs, klaibrokken, matig li1n 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interprelatie: opgebrachte grond 
Archeologie: enkellragment bouwpuin (onbepaald) 

em-My 
Lithologie: klei, slerk siltig, grijs, enkele zandlagen 

em-My 
Lithologie: zand, sterk sillig, donkerbruin, malig fijll 
Archeologie: enkellragmenl bouY/puin, enkellragment bouwpuin (onbepaald) 
Opl11erking: APO: Kaehelgrit 

em-My 

em-My 
Lilhologie: zand, zwak sillig, malig humeus, grij$, enkele zandlagen, malig Irjn 
Arelleologie: ondoordringbaar bouwpuin 

Einde boring op 175 em -Mv 

boring: HAWZ2-45 
beschrijver: KJB/MJ, datum: 27-10-2005, eo6rdinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 em, doel boring: arcileologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gameenle: HardeN/ijk, plaatsnaalll: Harderwijk, opdrachtgever: Geilleente Harderwijk, uilvoerder: RAAP Oosl 

c~c7o~~q------oem_Mv 

[74 J 

Aigeilleen: aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, lielltgrijs, matig lijn 
8odemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

em-My 
Aigeilleen: aard bovengrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: zand, uilarst siltig, zwak humeus, donkargrijs, matig fljn 
8odemkundig: enkele Fe-vlekken 
Areheologie: enkel fragment bouIVpuin 

em-My 
Lithologie: klei, uiters! sillig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 

em -My 
Lithologie: klei, uilerst sillig, donkerbruingrijs 
Areheologie: enkel fragment bO\lwpuin 

10 em -Mv 
Lithologie: klei, uiters! siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen 

Lithologie: zand, zwak 5illig, rood, malig lijn 
Arehaologie: vaellragmanlan bouwpuin 
Opmerking: Puinzand 

Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, sehelpengruis 

45 em -Mv 
Lithologie: zand, uiterst sillig, malig grindig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig grof, sehelp compleet 
Areheologie: fragmenien bouwpuin 
Opmerking: Glas op 150 -Mv 

160 em -Mv 
Lithologie: klei, \literst sillig, malig hUllleus, donkergrijs 

70 em -Mv 
LililOlogie: klei, uiterst sillig, zwak humells, grijs, spoor tlOut 

em-Mv 
Lilhologie: zand, zwak siitig, grijs, matig lijn 
Opmerking: GLL 

Einde boring op 260 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied Boulevard/Strandeiland, gemeente Harderl'lijk; 
arcileologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-46 

RAAP 
~ 

lJesC!uijver: KJ8/MJ, datum: 27-10-2005, coordinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boorlype: Edelman-? em, doel boring: arcileologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderv>lijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdraclltgever: Gerneente Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

::! I 

"I 

'0 em ~Mv 
lIthotogie: zand, zwak siltig,liclltgrijs, malig fijrl 
Bodemkundig: inlerpretalie: opgebrac!1te grond 

110cm~Mv 

lithologie: klei, uiterst siltig, gnjs, veel dUl1l1e zandlagen 

litilOiogie: klei, uilersl sillig, grijs, veel dunr1(~ humuslagen, weinig planlenreslen 
Arclleologie: enkel fragment bouwpuin 

LiUlOiogie: zand, zwak sillig, grijs, malig grof, schelp compleet 
Afcheoiogie: fragmenten bouwpuin 

180 em ~Mv 
Lithologie: klei, sterk slllig, sterk humells, dOl1kergrijsbf1Jil1, spoor plantenresten 

85 em -Mv 
lithologie: klei, sterk sillig, matig humeus, donkergrijs 

~4~"J------ ?'05em-Mv 
Lilll0logie: zand, zwak sillig, grijs, matig grof 
Archeologie: el1kel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin 

em -Mv 
lithologie: klei, sterk sillig, slerk humeus, donkergrijszwart 

ern-My 
lilhologie: zand, zwak sillig, grijs, malig fijn 
Opmerking: GLL 

. Einde boring op 250 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied [3oulcvard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderwek: cen bureauonderzoek en inventariserend veldollderzoek d,Il1,v. 
boringen en proefputten (kartererlde fase) 

boring: HAWZ2-47 

~ 

RAAP 
~ 

besehrijver: KJBIMJ, datum: 27-10·2005, eoordinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeling, boorlype: Edelman·7 ern, doel boring: areheologie· verkenning, provineie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdraelltgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RMP Oosl 

1';':';':':";':'1' " ------0 em -Mv 

[761 

Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
LitilOlogie: zand, zwak sillig, matig humetls, donkerbruirlgrijs, matig fijn 
Bodemkundig: regelma\ig geploegdlbewerllte A·llorizont, interpretatie: bouwvoor 

em-My 
Aigemeen: aard bovellgrens: abrupt «0,3 em), mud ondergrens: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: land, zwak sittig, liehtgrijs, matig grof 
Bodemkuntlig: interprolalie: opgebrachte grond 

115em·Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: diffuus (3·10 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, grijs, matig grol, sellelpfragrnenl 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraehte grond 
Opmerking: G2 

130 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 ern), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithotogie: klei, uiterst siltig, donkergrijs 
Bodemkundig: interprotatie: opgebraehte grond 
Areheologie: veel fragmenten bO\lwpuin 
Opmerking: Mortel en baksteen 

70 em ·Mv 
Aigemaen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 elll) 
lilhologie: zand, matig slllig, matig Illlrneus, donkergrijs, malig grof, sellelpengruis 
Bodemkundig: interpretatie: opgebracllte grond 
Areheologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald) 
Opmerking: G2 

180 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 elll), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, enkele humuslagen, weinig planlenresten 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 cm), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, zwak Ilurneus, grijs, zeer grof, schelp compleet 
Areheologie: fragmenlen bouwpuin 
Opmerking: G1 

em-Mv 
A!gemeen: aard bovengrens: abrupl «0,3 em), aard ondergrens: abrupt (<0,3 elll) 
liUlologie: klei, sterk sillig, malig humeus, donkergrijs 

em·Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, amort veen 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Litilologie: klai, slark sittig, zwak humeus, grijs, humusvlekken 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: land, lwak sillig, grijs, matig fijn 
Arclleologie: ankel fragment bouwpuin 

Einde boring op 280 em -Mv 

RAAP·rapport 1266/ eindversie 03-02-2006 



Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied Boulevard/Strandeiland. gemeellte Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: eell bureauondHloek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 

boringen en proefputtell (karterende fase) 

boring: HAWZ2-48 

~ 

RAAP 
~ 

lleSChrijver: KJBIMJ, dalum: 27-10-2005, eoordinaatsysleem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman·7 em, doet boring: arcileologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeenle: HarderwiJk, plaatsnaam: Harderwijk, opdraehtgever: Gemeenle Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oosl 

- --------0 em -Mv 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<O,3 em), aard ondergrens: abrupl (<0,3 em) 
Lilhologie: zand, zwak sillig, lichtgrijs, matig grol 
Bodel11Kundig: inlerprelalie: opgebrachte grond 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klei, sterk sillig, zwak Ilumeus, donkergrijs, enkele silliagen, schelpengruis 
Arelleologie: enkel fragmenillouwpuin 

--150 em -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3·3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, matig humeus, donkergrijs, sellelpengruis 
Areheologie: enkel Iragment bouwpuin 

155 em -Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelljk (O,3·3 em) 
LiU1ologie: klei, sterk sillig, matig humeus, donkergrijs, humusvlekken, sehelpengruis, spoor planlenrestell 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geJeidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (O,3-3 em) 
litllologie: veen, sterk kleiig, donkerbrtlin, veel dunne klellagen, amorf vaen 

190 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (O,3·3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klai, sterk sillig, sterk humeus, bruillgrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten 

em-My 
Aigemeen: aard llovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei, sterk siilig, sterk l1Umeus, donkergrijszwarl, spoor riet 

Algemeel1: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt (<0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, matig humeus, grijsllruin, spoor riet 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Litllologie: zand, zwak siltig, grijs, malig fijn 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin 

Einde boring op 250 em -Mv 

boring: HAWZ2-49 
besetlrijver: KJBIMJ, datum: 27-10-2005, coordinaalsysteem: RljksdriellOeksmeting, boortype: Edelman-7 em, doer boring: areheologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeenle: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdrachtgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

,

':: ' •• ,: -:._:.:~"':[':' -,',-,:,:,i:: -:":::::~,,,~,:I /- ~~:~:~::~;t:7:'~~::~ :::~;~:~I:::~~::: 
:~~nm-}hj~ ---- --_._ :~h::O~::nkelfragmentllouWPUin (onbepaald) i 

Lithologie: zand, zwak sillig, donkerbruingrijs, malig fijn 
Booemkundlg: inlerpretatie: opgebraehle grond 

,.".,',' .. ,',',',~ lithologie: land, zwak siltig, grijs, matig fijn, sehelp eompleet 

,,:,~ ;:' ,.,' ::' ., ',: ~_~ ;,~ :, ,:,: ::~ ',.:: .,:~ ~~c~7en~~~~~i~;~r~~1~~~~t~~:\~~~~~~rlllepaald) 
.1 Opmerklrlg Onduldehjke laag 

,;:;<:", : >:' 230 em -Mv 
':, ':, ::::.:' Lithologie klel sterk Slll19, mallg humeus, donkerbfUlngfljS 

' .. } ...... ::-.I:: 235 em -Mv 

'< :::::«§ r Emde bonng ap 250 em -Mv 

'~,>~jW~ 
l::~~~~ 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deeLgebied BouLevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.lll.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-50 

~ 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJBIMJ, datum: 27-10-2005, coordinaatsysteern: Hijksdriehoeksmeling, boorlype: Edelrnan-7 ern, doel boring: arcileologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdrachtgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RMP Oost 

(78J 

em-My 
liUl0logie: zand, matig sillig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fljn 
80demkundig: interpretatie: bOUlwoor 

20 em -Mv 
lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fljn 
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grand 

130 em "Mv 
lithologie: ktei, sterk sittig, donkergfljs, veel d\lI1ne zandl8gen, schelpfragment 
Archeologie: ankal fragment bouwpuin 

170 em -Mv 
lithologie: ktei, sterk sillig, grijs, veel dunne humus- en zandlagon 

Oem-My 
litilOlogie: zand, zwak sillig, zwak humeus, grijs, veel dunne humus- en zamllagen, matig [ijn, schelpfragment 
Arcl1eologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: Zeeschelpen 

em-My 
zwak 11umeus, grijs, enkele 11umuslagen, scllelpfragment 

em-My 
Lithologie: zand, zw,lk sillig, grijs, matig fijn, schelpengruis 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 

Einde boring op 335 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied Boulevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.lll.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-51 

~ 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJBIMJ. dalum: 27-10-2005. coordinaalsysleem: Rijksdriehoeksilleling, boortype: Edelman-7 em. doel boring: archeologie - verkenning. provincie: Gelderland. 
gemeenle: HarderwiJk. plaatsnaam: Harderwijk, opdracillgever: Geilleenle Harderwijk. uilvoerder: RAAP Oost 

---0 em -Mv 

Lithologie: zand. malig sillig. matig humeus. donkerbruingrijs. malig fijn 
Bodemkundig: interpretatie: bouVNoor 

em-Mv 
Aigemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0.3-3 em) 
Lithologie: zand. zwak sillig. lichlgrijs. malig fijn 
Booemkundlg: in!erprelatie: opgebraehte grond 

-105 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0.3-3 em). aard ondergrens: geleidetijk (0.3-3 em) 
Lithologie: zand, malig sillig. zwak humeus. donkerbruingrijs. malig fijn 
Bodemkundig: inlerprelalie: opgebraehle grond 
Areheologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald) 
Opmerking: G1 

120 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelljk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: klei. tliterst sillig, zwak hUmeus, bruingeel. veel dunne zandlagen, schelpengruis 
BOdemkundig: veel Fe-vlekken 
Areheologie: enkele spikkelhoulskool, fragmenlen bOVWPll1ll 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0.3·3 em), aard ondergrens: diffuu$ (3-10 em) 
Lilhologie: klei, uilersl sillig. zwak humeus. grijsbruin, veel dunne zandlagen 
Bodemkundig: veel Fe-vlekken 

cm-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: difflilis (3-10 em) 
Lithologie: klei. vilersl sillig, zIVak Ilumells, grijsbruin, veel dllnne zandlagen 
Bodemkundig: veel Fe-vlekken 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin. houl 
Opmerking: Splinter van paal 

75 em -Mv 
lilhologie: klei, sterk sillig. zwak humeus. groengrijs. veel dunne sliliagen 

Oem -Mv 
Lilhologie: klei. slerk sillig. 7.'Nak humeus. bruingrijs. hUlllllsvlekken 

5em-Mv 
Lithologie: klei. sterk sillig, sterk tlumeus, donkergrijszlVart. enkele humtlslagen. spoor plantenresten 

cm-Mv 
lithologie: zand, zwak siltig. grijs. matig fijn. schelpengruis 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin 

Einde boring op 285 em -Mv 

boring: HAWZ2-52 
beschrijver: KJBIMJ, datum: 27-10-2005. co0rdinaatsys!eem: Rijksdriehoeksmeting, boorlype: Edelman-7 cm. doel boring: areheologie - verkenning. provincie: Gelderland. 
gemeenle: Harderwijk. plaatsnaam: Hmderwijk. opdraetllgever: Gemeenle Harderwijk, uilvoerder: RAAP Oost 

~:::::::::::::~rr--·-··o em ·Mv 
:::::::::::::::: t~ Lithologie: zand. zwak sillig. liclltgrijs, malig frjn 

.. :.:.:.:.:,:.:,:.~ Bodemkundlg: interpretatle: opgebrachte grond 

<:>I~ /110em.MV :::::::::::::::: :i~ lithologie: zand, zwak sillig. lielltgrijs. malig fijn 
.•••••••• ' •. , -••• 1'.1 Bodelllkundig: inlerprelalie: opgebrachle grond 

.:::::::::::::::: :I~'J Archeologie: ondoordringbaar bOlllvpuin (onbepaald) 
••••••••••. •••••. Opmerklllg: Belon? 

»>~<j /-- Einde boring op 115 em -Mv 
·;:;;':':';:;:;::':It::Y 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied l3oulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch voorondcrzoek: cell bureauonderzock en inventariserend veldonderzoek d.l1l.v. 
boringen en proefputten (karterende fOlse) 

boring: HAWZ2-53 

RAAP 
~ 

besclllijver: KJBIMJ, datum: 27-10-2005. coordinaatsysleem: Rijksdriehoeksmeling, boortype: Edelman-7 cm, doer boring: mcheotogie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk. opdraciltgever: Gemeenle Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

[80] 

-0 em -Mv 
lithologie: zand, zwak sillig, lichtgrijs, matig fijn 
8odernkumlig: interpretatie: opgebrachte grond 

em-My 
Lithologie: zand, zwak siltig, zIVak hllmeus, donkerbruingrijs, matig fijn 
8odemkundig: erlkels Fe-vlekken, interpretatie: opgebracl1te grond 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onlJepaald) 
Opmerking: Ruikt naar minerale olie 

05 em -Mv 
Aigemeen: aard omlergrens: alJrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, zwak humeus, donkerbruingnjs, malig frjn 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraeilte grond 
Arel1eologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

··120 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0.3 em), aard ondergrens: abrupt (<O,3 em) 
lithologie: land, zwak sillig, zwak grindig, liehtgrijs, matig fijn 
Bodemkun(lig: interpretatie: opgebraehte grond 

em-Mv 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<D,3 em) 
Lithologie: zamJ, lwak sittig, matig humeus, donkerbruingrijs. malig fljn 
Areheologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 
Opmerking: Cokes 

Lithologie: klei, sterk zandig, lwak grindig, donkergrijs, enkele humuslagen 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 
Areileologie: enkel Iragmenl bouwpuin, inlerprelalie: ophogingspakket 
Opmerking: Leisteenfmortel 

em-My 
Lithologie: zand, zlVak sillig, zlVak grindig. donkergrijs, enkele humuslagen, matig grol 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 
Areheologie: veer fragmenten bOllwpuin 
Opmerking: Morlel 

em -Mv 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 ern) 
Lithologie: zand, zwak sittig, Z'.\lak grindig, grijs, matig grol 
Areheologie: veel fragmenten lJouwptJin 
Opmerking: Mortel 

em-My 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<O,3 em), aard ondergrens: abrupt (<D,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, slerk Iwmeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, malig grol 
Archeologie: enkel fragmenl onverbrand bot, fragmenten bouwpuin, interpretatie: opilogingspakket 
Opmerking: Vogelbotje goed geconserveerd op 350 -Mv 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abnlpl (<D.3 em), aard ondergrens: abrupt (<0,3 em) 
Lithologie: klei, \literst sillig.liehtgrijs 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<C,3 em) 
Lililologie: land, zwak sillig, rood, matig fijn 
Areheologie: ondoordringbaar bouwpuin 

Einde boring op 440 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied 8oulevardjStralldeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-54 

~ 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJB/HR, datum: 28-10-2005, coordinaalsysteem: fiijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 em, dOl'I boring: areheologie - verkenning, provincie: Gelueriand, 
gemeente: Hflrderl'lijk, plaalsnaam: Harderwijk, opdraehtgever: Gemeente Harderwijk, uilvoerder: RMP Oost 

[:::::~ ••..•.•..•.•...•. ll 
::::::::::::::~:': 

Oem-Mv 
Aigemeen: /lard ondergrens: abrupt «0,3 ern) 
Lithologie: zand, zwak sittig, matig l1umeus, donkerbruingrijs, matig fijn 
Bodemkundig: interprelatie: opgebraehte grond 
Archeologie: {mkel fragment bouwpuin (onbepaald) ::i:;::i::i;:/:,(I ... ··········· .... 

.. ~ ~ 50cm·Mv 
'.:.:.:.:.:,:,:.: '1:-1 Atgemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 ern), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 

[:;.:.( ...•. :'.+.: •. :.: .••. :~.J.:JJ~.:;::~;~:~;t~~;~:;::~ :;:~b~:~::~g~O~;~g ";0 

t l~ Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), /lard ondergrens: abrupt {<0,3 em} L '/, _,;:~;_~;~;~~_:, Lithologie: land, zwak sittig, grijsrood, matig fijn 
Oprnerking: Puin en mortellaag 

80 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergreTls: geleidelijk (O,3-3 em) 
Lithologie: .wnd, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijTl 
Archeologie: spikkels houtskoot, enket fragment aardewerk, veel fragmenten bouwpuiTl 
Opmerking: AW; 17e aeuw, Faience, kleipijp, vensergtas, Wljnfles 

105 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrans: geleidelijk (O,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithoiogie: zand, zwak siltig, donkerroodbruin, matig fijn 
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin 
Opmerking: Puinlaag 

130 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sittig, rood, matig fijn 
Archeologie: ondoordringbaar bouwpu'ln 
Opmerking: Muur 

Ejnde boring op 135 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BouLevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
arcileologiscil vooronderzoek: een bureauonderzoek en illventariserend veLdonderzoek d.m.v. 
boring en en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-55 

~ 

RAAP 
~ 

besehrijver: KJBfHR, datum: 28-10-2005, coordinaatsysteem: Rijksdriehoeksmetil1g, boortype: Edelman-? em, doel boring: archeologis - verkenning, provineie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk, opdraelltgever: Gemeente Hardel\vijk, uitvoerder: RMP Oos! 

[82J 

em~Mv 

Aigemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 em) 
Lithologis: zand, zwak sillig, lichtgrijs, matig grof 
Bodemkumlig: interpretatie: opgebraehle grond 

em~Mv 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt (<0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sittig, donkergrijs, matig grof 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraehte grond 
Archeologie: enkel fragment tJouwpuin (onbepaald) 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), <lard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lililologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, sehelpengrllis 
Bodsmkundig: interpretatie: opgebraehte grond 

em~Mv 

Aigemeen: <lard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 ern) 
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergroengrijs, enkele zandlagen, sehelpfragment 
Archeologie: fragnlenlen bouwpuin, in!erpretatie: ophogingspakke! 
Opmerking: G1 

155 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig lijn 
Areheologie: enkele spikkell1outskool, enkai fragment bouwpuin, interpretatie: ophogingspakket 

em~Mv 

Algerneen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: diffuus (3-10 em) 
LiUlologie: klei, sterk sillig, zwak humells, grijs, enkele humus- en zandlagen 

cm-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 em), aard ondergrens: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, rnatig hurneus, bruingrijs 

em~Mv 

Aigemeen: aard bovengrens: di/fulis (3-10 ern), aard ondergrens: al)rupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk h(lrneUS, donkerbruingrijs 

em-Mv 
Aigemeen: aard Dovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: gelaidelijk (C,3·3 ern) 
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, amorf vaen, spoor plantenresten 

em-Mv 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk {0,3-3 em}, aard ondergrens: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, matig humeus, bruingrijs, scl1elpengruis 

em~Mv 

Aigameen: aard bovengrens: diffuus (3-10 em), aard ondergnms: abrupt «0,3 em) 
LiUl0logie: ktei, sterk sillig, sterk humells, donkergrijszwart 

cm-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abnlpt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, z.,vak humeus, donkergrijs, matig grof 

Einde boring op 345 em ~Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
borillgen en proefputten (karterellde fase) 

boring: HAWZ2-57 

...... 
RAAP 

~ 

besellrijver: KJBIHR, datum: 28-10-2005, coordinaatsysteern: RijksdrieiloeksmeHng, boortype: Edelman-? em, doer boring: archeologie - verkelllling, provineie: Gelderland, 
gemeenle: Harderwljk, plaalsnaam: Harderwijk, opdraeillgever: Gemeenle Harderwijk, lJltvoerder: RAAP Oost 

/ 

em-Mv 
Algemeen: 8flrd olldergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak slllig, zwak grindig, liclltgrijs, matig grof 
Bodemkundig: inlerprelalie: opgebraehle grond 

80 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 em), aard olldergrens: abrupl «0,3 em) 
lithologie: klei, uilersl sillig, zwak grirHJlg, grijs, enkele zandlagen, scllelpengruis 
Arelleologie: fragmenten bouwpuin 
Opmerking: Mortel 

130 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 

~~~2ii~'rtl~----- ___ LLiilllologie: klei, sterk sillig, matig humeus, donkerbruingrijs 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geteidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geieidelijk (0,3-3 em) 
litllologie: zand, matig siltig, malig humells, donkergrijs, malig grof, schelpengruis 

165 em -Mv 
Aigemeen: aar(! bovengrens: geleidelijk (0,3-3 ern), 8ard omlergrens: diffuus (3-10 em) 
liUlologie: klei, sterk sillig, zwak 11umells, grijs, veel dunne zandlagen 

cm-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 ern), aard ondergrens: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: klei, slerk sillig, zwak humeus, grijs 

em-Mv 
Algemeen: aard bovengrens: dlffuus (3-10 em), aard ondergrens: diffuus (3-10 crn) 
lilhologie: klei, sterk sillig, malig humeus, donkergrijs, enkele humuslagen 

Aigemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 ern) 
Lithologie: klei, sterk sillig, matig humeus, donkergrijs 

Atgerneen: aard bovengrens: abrupl «0,3 em), aar(l ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: zand, zwak sillig, zwak hunleus, donkergrijs, zeer fljn, sclleipengruis 
Areheologie: enkel fragmenl bouwpuin 

em-Mv 
Afgemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrel1s: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk sittig, malig 11umeus, bruingrijs 

em-Mv 
Algemeen: aard bovengrel1s: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lilhologie: zand, zwak sillig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fijn, sehelpengruis 
Areheologie', enkel fragment bOllwpuin 

em-Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 ern) 
Lithologie: klei, sterk sillig, matig humeus, donkerbruingrijs 

260 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupl «0,3 cm) 
lithologie: zand, zwak siltig, rood, matig fljn 
Areheologie: ondoordringbaar bOllwpuin 

Einde boring op 265 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: dee[gebied BoulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
arclleologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-58 

~ 

RAAP 
~ 

besel1rijver: KJB/HR, datum: 28-10-2005, eoordinaatsysteem: Rijksdrieiloeksmeling, boorlype: Edelman-7 em, doel boring: areileologie - verkenning, provineie: Gelderland, 
gemeenle: Harderwijk, plaalsnaam: Harderwijk, opdrae111gever: Gemeente Harderwijk, uilvoerder: RAAP Oost 

[84] 

em-My 
Algemeen: aard omlergrens: abrupl «0,3 em) 
lilhologie: wnd, zwak sillig, zwak grindig, liehtgrijs, matig grof 
Bodemkumlig: inlerprelatie: opgebraehte grond 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
lithologie: land, lwak sillig, lwak grindig, grijs, kleibrokken, malig fijn, schelpengruis 
Arcl1eologie: fragmenlen bouwpuin 
Opmerking: Mortel 

30 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3·3 em) 
Lithologie: klei, uilers! sillig, sterk humeus, donkerbruingrijs 
Areheologie: enkele spikkel 110\ltskool, ertkel fragmenl bouwpuin 
Opmerking: Mortel 

'140 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: land, malig sillig, malig humeus, donkergrijs, malig grof, schelpengruis 
Areheologis: enkel fragment bO\I\','p\lin 

Aigemeen: aard bovengrens: gefeidelijk (0,3-3 em), aard ondergrerlS: dilfulls (3·10 em) 
Lithologie: land, zwak sillig, grijs, zeer fijn 
Ardleologie: snksl fragment bouwp\lin 

Afgemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 em), aard ondergrens: dilfulls (3-10 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, grijs, veel dunne zandlagen 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: diffulls (3-10 ern), aard ondergrens: diffuus (3-10 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, veel dunne humuslagen 

em-My 
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, grijs, enkele zandlagen 

em-My 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupl «0,3 em) 
Lilhologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 

em-My 
Aigemeen: <lard bovengrens: abrupl «0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (-::0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, malig humeus, bruingrijs 

em-My 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (-::0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: zand, lwak sillig, grijs, malig Hjn 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak siltig, rood, malig fljn 
Areheologie: ondoordringbaar bouwpuin 

Einde boring op 285 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderlOek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderlOek d,l1l,v, 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-59 

RAAP 
~ 

besehrijver: KJG/HR, datum: 2B-1 0-2005, coordinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-? em, doel boring: areheologie - verkenning, provineie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, ptaatsnaam: Harderwijk, opdrachlgever: Geme(Jnle Hardenvijk, uilvoerder: RAAP Oost 

r;::::::Jr::---0 em ~Mv 
lilhologie: zand, zwak siUig, donkerbruingrijs, malig grof 
Bodemkundig: interprelalie: opgebrachte grond 

':.:.,::: , 

em-My 
Algemeen: aard ondergrens: abn.lpt «0,3 em) 
Lilhologie: zand, zwak sillig, zwak grindig, lichlgrijs, matig grof 
Bodemkundig: inlerprelalie: opgebraehle grand 

Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelljk (0,3-3 em) 
Lithologie: zand, sterk sillig, zwak grindig, donkerbruingeel, kleibrokken, malig grof 
Bodenlkundig: inlerpretatie: opgebrachle grond 
Arclleologie: veel fragmenlen bouwpllin 
Opmerking: Morlel 

em~Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk siUig, malig humells, donkerbruingrijs 
Godemkllndig: enkele Fe-vlekken, interpretalie: opgebraehle grond 
Areheologie: enkele spikkel houlskool 
Opmerking: Morlel 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupl «0,3 em), aard ondergrel1s: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lilhologie: klai, uilers! siltig, zl'IIak humeus, grijs, enkele zandlagen 
Bodemkundig: inlerprela!ie: opgebraehte grond 

Aigemeen: aard bovengrcns: geleidelijk (0,3-3 elll), aard ondergrens: abwpt (<<0,3 cnl) 
Lilhologie: zand, malig sillig, malig hllmeus, donkerzwarl, kleibrokken, malig grol 
Arelleologie: fragmenlen bouwpuin 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 Clll), aard ondergrens: abwpl (<<0,3 em) 
lithologie: zand, zl'llak sittig, malig humeus, grijs, kleibrokken, matig gral 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<:0,3 em), aard ondergrens: diflllUS (3-10 em) 
Lithologie: zand, zl'Iak sittig, rood, malig fljn 
Areheologie: ondoordringbaar ilollwpuin 

Einde boring op 200 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BOlilevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-60 

~ 

RAAP 
~ 

bescllrijver: KJBIHR, datum: 28-10-2005, co6rdinaatsysteem: RljksdrietlOeksmeting, boortype: Edelman-7 em, doel boring: areheologie - verkenning, provincie: Gelderland, 
gemeente: Harderwijk, plaatsnssm: Harderwijk, opdraehtgever: Gemeente Harderwijk, uilvoerder: RAAP Oost 

~:":';:';:':;';:':'J:Q"""""""""""""'nem_Mv 

[86 J 

Aigemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
UHwlogie: zand, zwak siltig, zwak grindig, tiehlgrijs, malig grof 
Bodemkundig: interpretatie: opgebraehte grond 

'aD em -Mv 
Afgemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
Lithologie: zand, malig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kleibrokken, matig grof, sehelpfragment, weinig plantenresten 
Areheologie: eIlkele spikkel houtskool, SIlksl fragment bouwpuin, 110ut 
Opmerking: Mortel 

105 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleiuetijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klei, lliterst siltig, sterk Iwmeus, donkergrijs, enkele humuslagen, sellelpengruis 
Aretleologie: enkel fragment bouwpuin, 110Ut 

140 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 em) 
lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen 

em-My 
Algemeen: aard bovengrens: geteidelijk (0,3-3 em), aard ondergrens: geleidelijk {O,3,3 em} 
Litilologie: klei, sterk sillig, matig ilumeus, donkergrijs, veel uunne humus- en zandlagen, spoor riet 
Areheologie: Bilkal fragment bouwpuin 

·175 em -Mv 
Algemeen: (lard bovengrens: geleidelljk (O,3-3 CIll), aard ondergrclls: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk sittig, matig humeus, donkergrijs, veel d(mne humus- en zandlagen 
Arclleologie: enkel fragment bouwpuin 

em-My 
Atgemeen: (lard bovengrens: abrupt «0,3 CIll), aard ondergrens: abrupt «0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak sillig, zwak humeus, donkergrijs, zeer fljn 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak siltig, rood, zeer fijn 
Areheologie: veel rragmenten bOLJwpuin 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: al)rupt «0,3 ern) 
Lithologie: ktei, sterk sillig, malig hUlllells, bruingrijs 

em-My 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, donkergrijs, matig fljn 

. Einde boring op 300 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfrorlt Zuid: deelgebied Boulevard/Strandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boring en en proefputten (karterende fase) 

boring: HAWZ2-51 

~ 

RAAP 
~ 

beschrijver: KJB/HR, datum: 28·10·2005. coordinaatsysteern: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman·7 em, doel boring: areheologie· verkenning, provincie: Gelderland. 
gemeente: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk. opdrachtgever: Gemeente Harderwijk, uitvoerder: RAAP Oost 

r;CC~7CCC'Fr------nenl_Mv 

Aigemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0.3·3 em) 
Lithologie: zand, zwak sillig, zwak grindig, iichtgrijs, matig grol 
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

em-My 
Atgemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3·3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3·3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus. donkergrijs, enkele zandiagen 
Bodemkundig: inlerprelalie: opgebrachte grond 
Areheologie: enkel fragment bOUWPllin 

'110 em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0.3·3 cm), aald ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, uiterst siitig, matig humeus, donkergrijs 
Bodemkl!lldig: interpretatie: opgebrael1te grond 
Areheologie: enket fmgmenl bouwpuin 
Opmerking: Mortel 

130 em -Mv 
Aigenleen: aard bovengrens: abrupl (<::0.3 em), aard ondergrens: abrupt ( __ 0,3 em) 
Lithologie: zand, zwak siltig. zwak humeus, donkergrijs, kleibrokken. matig grof 
BodemklJlldig: interpretatie: opgebrachle grond 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (--0,3 em), aard ondergrens: geleidelijk (0,3·3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrellS: geleidelijk (0,3·3 em), aard ondergrens: abrupt (<::0.3 cm) 
Lithologie: klei. sterk sillig. ma\ig Ilumeus, bruingrijs, enkele humus· en zandlagen. sciletpengruis. spoor riet 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<::0,3 em), nard ondergrens: abrupt (<::0.3 cm) 
Lithologie: zand. zwak sillig, lichtgrijs, zeer fijn 
Areheoiogie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: Verspoeld 

Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<::0.3 em), aard ondergrens: drffuus (3·10 cm) 
Lithologie: klei, slerk sillig. sterk humeus, bruingrijs, spoor plantenresten 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: diffuus (3·10 cm), mud ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk siltig, malig humeus. bruinglijs 

em-My 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<::0,3 em) 
Lithologie: 2and, zwak sillig, grijs, malig fijn 

Einde boring op 280 em -Mv 

boring: HAWZ2-52 
beschrijver: KJ6IHR, datum: 28·10·2005, eoordinaatsysleem: Rijksdriehoeksmeting, boorlype: Edelman· 7 cm. doel boring: arcileologie· verkenning. provincie: Gelderland. 
gemeenle: Harderwijk, plaatsnaam: Harderwijk. opdrachlgever: Gemeente Harderv,ijk, uitvoerder: RAAP Oos( 

em-My 
Aigemeen: aard ondergrens: abrupt (--0,3 em) 
Lithologie: zand. zwak sillig, zwak grindig, liehlgrijs, matig glo! 
Bodemkundig: interpretalie: opgebraehle grond 

em·Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt (<::0,3 cm), aard ondergrens: abrupt «0,3 em) 
Lithologie: klei, sterk sil1;g, zwak ilumeus, donkergrijS, enkele zandlagen, schelpengruis 
BodemkUlldig: interpretatie: opgebraehte grond 

em-My 
Atgemeen: aard bovengrens: abrupt (<0.3 em), aard ondergrens: abrupt «0.3 cm) 
Lithologie: klei, uiterst siilig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen. scilelpfragment 
Bodemkundig: inlerpretatie: oJ}£lebraellte grond 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin 
Opmerking: Pllin in ZL 1 

115em-Mv 
Atgemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 em), aard ondergrens: abrupt «0.3 em) 
Lithologie: klei, sterk sillig, sterk humeus, donkergrijs 
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond 

em -Mv 
Aigemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 cm). aard ondergrens: abrupt {<0.3 em} 
Lithologie: zar"!d, zwak siltig, rood, matig fijn 
Areheologie: ondoordringbailr bOllWpuir"! 

Einde boring op 135 em -Mv 
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Plangebied Harderwijk Waterfront luid: deelgebied BoulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
arcileologisch vooronderzoek: een bumauonderzoek ell inventariserend veldonderzoek d.lll.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

Bijlage 2: Sporenlijst 

RAAP 
~ 
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spoomr. NAP vorm kleurlvulling 
1 2,40 laag duy 1 

2 1,60 laag duy 1 

3 0,90 laag lue I 

4 0,30 laag y 

5 0,80 i onregelmatig I ry i 
6 0,60 I laag I y ! 

7 0.45 iangwerpig : duy 

8 i 0,45 i laag , Igy 

9 10.95 I laag ! dy 

10 i 0,80 onregelmatig! ry I 
11 i 0.80 onregelmatig! ry 
12 10,70 onregelmatig: ry 
13 10,80 I rond ' dy 
14 1 0,60 ovaal i luy 

15 0,30 onregelmatig ryl 
16 0,25 laag duy i 
17 0.10 I laag dy i 
18 10,10 -I laag dy i 
19 ! 0.15 -i laag dyz i 

20 ! 0.20 -! laag dy 

21 10.30 -i laag 1 dy 

22 0.80 -I laag 1 Iy 
23 160+ laag i lue zs1 

24 90' laag I dy zs1 

25 90+ kuil dy zs1 

26 95+ kuil I dyz ks3, zb 

27 1100+ kuil 1 dyz !ks3, h3, zb 

28 1 90+ laag I dy izs1, kb 

29 I 60+ laag I dy iks3, zb, h2 

30 ! 40+ laag y :zsl, g2 

31 ! 20+ ! laag Iy :ks3, zl2 

32 i 5+ ! kuil ! Y izs1, kb 

33 i 15- kuij ! dy ks3 

34 5- I laag i dy ks4 

35 i 15· laag ! du ks3, hk!1 

36 30· i laag i, dy ks3, riet en puin (verspoeld) 

37 t 20· i kuil Y ks4 met grof puin 

38 30· I kuil dyz zs1,h3 

39 35- 1 kuil Y zs1, puin, ker, leer 

40 10- 1 kuil duy Iks4, verspoeld puin 

41 15- ! laag I Iy Izs1 

42 , 110- 1 jaag y Izs1 

vondstnr. I afgewerkt i fotom. 

1 nee 1 tim 8 
10 1 nee 1 tim 8 

nee 3,4,7,8 

5,7, 11 nee I 1 tim 8 
nee 4, 8 

8 nee it/mB 
nee 7 en 8 
nee 1 tim 8 , 
nee 3,4,7,8 

9 i nee 4 

i nee 3 

nee , 3 

nee i 3 

nee i 4 
nee ! 3 en 4 

12 nee i 3 en 4 

nee 1 3 en 4 

i i nee 3 en 4 , 
13 ! nee 3 en 4 

i nee 3 en 4 
j 14 nee 3 en 4 

15 nee ongenummerd 
i nee 9, 10 , 

nee i 9, 10 

: nee I 9, 10 

i nee ! 9, 10 
.! nee .! 9, 10 

i nee i 9, 10 

nee 9, 10 

nee 9, 10 

nee 9, 10 

! nee 9,10 

nee 9,10 

nee 9, 10 

nee 9, 10 
nee 9,10 

nee 10 

nee 9, 10 
! nee i 10 

nee 
1 

9 

i nee 9, 10 

I nee 
, 

10 ! 

lopmerkit:gen 
igevlekt, z52, puin, mortel, plastic, opgebracht in 1980. grand uit bodem zee 

!zs3, witte zandlagen, grind, puin, recent 91a5, opgebracht 

igrindlaag, Dud pad? 

iks4, hi, p2, mortel, hk, aw 

IZ51. puinlaag,mortel, grind, zandbrokken 

iks4, zl 2, in de zandlagen veel verspoelde puinkorre!s en schelpjes, pijpensteel 
zs1, puinbrokken, mortel 

ks4, zj 2, in de zandlagen veel verspoelde, puinkorrels en schelpjes, humeusbandje boven'tn 

ks4, h2, puinspikkels, Dude bv of inspoelingslaag opgebrachte grand 

puinlaag, mortel,grind 

puinlaag, mortel,grind 

puinlaag, mortel,grind 

!ks3, puin 2, hk1, h2, klein stukje piepschuim,uitgetrokken paaltje? 

izs1 ,matig grof, puin 2-verspoelde afgronde brokken 

!puinbaan/kuil mortel,grind 

iks3, z12, h2, in de zandlagen kleine afgronde puinspikkels,schelpjes, fosfaat 

iks3, h2 

Iks3, z12, h2 

ks3, h3 

ks3, z13, h2 

ks3, h2, hummuslagen/vJekken 

zs1,mf, puinbrokkensterk afgerond, aw, zeebodem 

opgebracht bauwzand 

!recente ophogingspakket 

irecente kui! 

irecente kuil 

:recente kuil 

!ophogingspakket 18e-1ge eeuw? 

iophogingspakket 18e·1ge eeuw? 

zand met puin en schelpen (verspoeld) 

strandafzettingen met verspoeld puin 

puin en schelpen 

met verspoeld puin 

zuiderzee strandafzettingen 

zuiderzee strandafzettingen 

I,zuiderzee strandafzettingen 

Ikuil 'oud' 

jkuil 'oud' 

Ikuil 'oud' 

Ikull 'oud' 

zuiderzee strandafzettingen 

!zeebodem 

! 

i 
i 
I , 

, 
, 

i 

i 
1 

, , 

, 

, 

I 
! 

! 

! 
! 

g~5; 

~'Ii 
o ~ 0 

~ ~~ 
a ;§ g-

il ~ 
g; ~ ~ 
'? ~;r 
~ •• ;::> 
~g:g 
o 0 ~ 

5.o-~ 

~~~ 
~gffi. 
~~ 
o 0 

~ ~ 
o ~ 
~~ 
o 0 
o 0 

=. m < ;:; 
~ 0. 
~~ . ~ 
~. S 
, 0 
o ~ 
o 0 
o.~ 
< 0 
o ~ 
0:
o~ 

5.. 3 o 0 
;:: ':5 
~8" 
?-~ 

~1 

;III 

I> 

[I> ] ... 



Plangebied Harderwijk Waterfront Zuid: deelgebied BoulevardjStrandeiland, gemeente Hardenvijk; 
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
boringen en proefputten (karterende fase) 

Bijlage 3: Vondstenlijst 

~ 

RAAP 
~ 

[90J RAAP.rapport 1266 j eindversie 03-02-2006 



~ 

> 
> 
7' 
o 
:g 
~ 
N 

" ~ o 
o 
~ 

~. 
0; 

io 
:'; 
o 
o 

'" ~ 

vondstnr. 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 

8 

9 

10 

10 

11 

12 

12 

13 

14 

15 

15 

16 

16 

17 

18 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

22 

put vLak yak 

3 1 1 

3 1 1 

3 1 2 

3 1 3 

3 1 4 

3 1 3 

3 2 

3 101 

3 ! 101 

3 1101 

3 101 

3 101, 

3 101 

3 ! 101 

3 103 

3 1103 

3 1103 
3 103 

3 103 

3 103 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

spoomr. categorie soort 
KER AWG 

GLA GLA 
KER AWG 

KER AWG 
KER AWG 

4 KER AWG 

16 KER AWG 

4 KER AWG 

4 bouwmat. BKST 

6 KER AWG 

10 KER AWG 

2 KER AWG 

2 GLA GLA 

, 4 KER AWG 

I 16 KER AWG 

16 bouwmat. BKST 

, 19 NST kalksteen 

21 bouwmat. BKST 

22 bouwmat. BKST 

22 KER AWG 

25 KER AWG 

25 GLA GLA 

29 KER AWG 

36 bouwmat. BKST 

36 KER AWG 

37 bouwmat. BKST 

37 KER AWG 

37 NST steenkool 

38 KER AWG 

39 KER AWG 

40 KER AWG 

n gewicht ,omschrijving datering 
7 AA vLl 20b/c 
1 AA vll 20b/c 
7 AA vLl 19d 

7 AA vll 20b/c 
2 AA vll 20b/c 
5 Vll uit ly ks4 18d/19A 

1 uit dy ks3 humeus. Onder lyks4 14 
1 uit ly ks4 18d/19A 

1 uit ly ks4 18d/19A 

3 NO-prof 18d/19A 

2 NO-prof 18d/19A 
10 NO-prof 20b/c 
5 NO-prof 20b/c 
1 NO-prof 19d 

1 ZW-prof 18d/19A 

2 ZW-prof 18d/19A 

1 ZW-prof 

2 ZW-prof 18-19 

16 ZW-prof 18d/19A 

4 ZW-prof 18d/19A 

3 O-prof 18d/19A 

1 a-prof 18d/19A 

2 a-prof 19A 

4 a-prof I 18d/19A 

1 a-prof 
, 

18d/19A 

20 N-prof 19A 

2 N-prof I 19A 

1 N-prof 19A 

11 N-prof 19A 
9 N-prof 19A 

1 a-prof 19A 

deponering datum 

n 14-11-2005 

n 14-11-2005 

n 14-11-2005 

n 14-11-2005 

n 14-11-2005 

j 14-11-2005 

n 14-11-2005 

j 14-11-2005 

n 14-11-2005 

j 14-11-2005 

] 14-11-2005 

n 14-11-2005 

n 14-11-2005 

j 14-11-2005 

j 14-11-2005 

j 14-11-2005 

j 15-11-2005 

] 15-11-2005 

j 15-11-2005 

] 15-11-2005 

j 16-11-2005 

] 16-11-2005 

] 16-11-2005 

j 16-11-2005 

j 16-11-2005 

] 16-11-2005 

] 16-11-2005 

n 16-11-2005 

j 16-11-2005 

j 16-11-2005 

] 16-11-2005 
----

~.~ 

o ;:; '" :l. "'::: 
000 
000 

!!~ 
a ;§ a. 
~:;~ 
~~~ 
2 ~ ~ 
-;;.:g;;> . ~-
~~[ 
~<:>~ 
CO> c; ~. 

~~: 
o 0 m 
~~'" 

5..<.0 

[[ 
2 g 
=. <i> 
- < < • 
2 a. 
-~ 

i'~ 
o 0 
0.-;::": 

< ~ 
5:2-
00 
o 0 
~3 
o 0 

" 0 o 0 
0_ 
~o 

p-~ 
3 3. 
~ ~ 

'E 

;u 
J> 

[J> ] ... 





I 
i 
~ 
1 
f 

c::::::::J --. 
E:::m --
~--. 
c::::::J -'''' 
~- .... 
~-... 
~-
""" -~--
~ ..... ~ 
c:::::::::::::l .... _ . 

~l. ;'J - , II 
! ~ :: tit 

- r ' K" 
< 

= ..... , 
t'Zi:'l _ ...... = .... _ .. -"" ',. ~--. =_ .... 
~- .... =-=-EE3._ ..... =-- --

11 
11 

~ I --

~I .... -
~, I _-.-,--
.. 1 .... _ ·-
.. 1 ...... -
.. 1 ....... ·-
· 1 -
-1·-

II 
II II 

" " 

x-
'''---'--

" 

AfII .. tot lIIApIot 141 ...... 

I·, 
I
I .. 
I· , 
I-
I
I-
I .. . __ ... --

I-
1 .. ... • ....... • ... -

1'I ..... __ J~ "".,I,..,II • .,,6<ot\tO_ ... Iow.fII/S\I_~ 
~'.Jl>r4_J~ ._-... ""-... ....... _ ... , .... _" ..... ..., .... , .... _,"' .. , ... _ . 
~-... ---.--. 
c:J ..... .--... --.--
c=! k ___ _ 
t::::J - ___ _ 
mIII -" __ _ - .---- _ .... CE:l •• _ .......... _ 
CIC]-- __ 

= "-- -, 

" " 11 II II 1--1- •. A-rf ' 
t·: . . '1 1 

II :: Ii 11 
II 

II 

.1-... _-·1- 
~I --· ·--1.'-
<-. -.--4 _ . __ .---

II 

Ii 

" 
I' 

" -
.. II 

II 
II 
II 

x __ I. , .' .... _-.,. __ , _ 1· , _ _ . .... 

1, .. ,_-
I ... -_~ 0.__ 1 ... __ _ 

II " " ': II ., t : 
:: II 

1- ,. 

""IIg,bled M.I'dfftOlJk W ... rI,ont l old , .... " . b ....... lov.nl/ S,,,",,,,Il>od 
Gt<o .. OC . ... ,dt<wIJ k 

~=~.:.!~~ ....... --I .-. _ 1 _ __ ... _ c::::::J _ ....... __ _ 
c::::J •• - _____ _ 

c:::::J --...--= _..-.._-
ClI:J •• -...' . .. .................. DCJ ...... __ ~ 

RA AP 
~ 





RAAP-RAPPORT 1366 

Harderwijk Waterfront Zuid 
Deelgebied BoulevardjStrandeiland 

Gemeente Harderwijk 
Archeo[ogisch vooronderzoek: proefs[euven 

........ 
RAAP ........ 



(olofon 

Opdrachtgever: gemeente Harderwijk 

Tite{: Harderwijk Waterfront Zuid, deelgebied Boulevard/Strandeitand, gemeente Harderwijk; 

archeologisch vooronderzoek: proefsleuven 

Status: eindversie 

Datum: apriL 2006 

Auteur: drs. M. Schabbink 

Met bijdragen van: K.J. van den Berghe (RAAP), L. van Dijk & J.·M.A.W. Morel (NISA/ROB) 

Projectcode: HAWZ6 

Bestandsnaam: RA 1366·HAWZ6.qxd 

Projectleider: drs. M. Schabbink 

Projectmedewerkers: K,J. van den Berghe, E. Goossens & H. Ringenier 

ARCHIS-vondstmeLdingsnummer: 404657 

ARCHIS·onderzoeksmeldingsnummer IClS·code: 16365 

Autorisatie: drs. H.F.A. Haarhuis 

ISSN: 0925·6229 

RAAP Arcileo\ogisch Adviesbureau a.v. 

Zeeburgerdijk 51, 

109/, AE Amsterdam 

Postbus 1347 

1000 BH Amsterdam 

%J RAAP Archeo\ogisch Adviesbureau G.V., 2007 

telefoon: 020-463 '1848 

telefax: 020-463 4949 

E-mail: raap@raap.nl 

RAAP Archeologisch adviesbureau ltV. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het 
gebruik van de resultaten van dit onder20ek of de toe passing van de adviezen. 



Harderwijk Waterfront Zuid, deelgebied l3oulevardjStrandeilalld, gemeente Harderwijk; 
archeologisch voofonderzoek: proefsleuven 

Samenvatting 

RAAP 
~ 

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau 
van 20 maart tot en met 5 april 2006 een waarderend veldonderzoek in de vorm 
van proefsleuven uitgevoerd in verband met de geplande herinrichting van het 
Waterfront Zuid, deelgebied Boulevard/Strandeiland in Harderwijk. Het primaire 
doel van het proefsleuvenonderzoek was het toetsen en aanvullen van de 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het onderzochte gebied, waarbij 
het in eerste instantie ging om het (al dan niet) vaststellen van de aanwezigheid 
van archeologische resten. Voorts diende het onderzoek zich te richten op de 
kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging 
van eventueel aanwezige archeologische resten. 

Het onderzoek yond plaats op drie eerder gedefinieerde vindplaatsen. Op 
vindplaats 1, de Hoge Brug voor de Hoge Bruggepoort, zijn de restanten van een 
havenbrug blootgelegd. De havenbrug lag in de lijn der verwachting exact voor 
de Bruggepoort. De aangetroffen resten bestonden uit parallelle rijen houten 
palen van naald- en eikenhout. Buiten de rijen palen van dennenhout zijn twee 
forse eiken houten palen waargenomen. Deze vertegenwoordigen de restanten 
van de oudst aangetroffen fase van de havenbrug uit de vroege 17e eeuw. De 
overige resten zijn van een reparatiefase en dateren uit het eind van de 18e 
eeuw en vormen waarschijnlijk een havendam of oeverversteviging. De havendam 
of oeverversteviging is vanaf het begin van de 1ge eeuw opgenomen in het voor 
de stadsmuur gewonnen land. 

Op vindplaats 2, de Lage Brug voor de Vischpoort, is de tweede havenbrug 
aangetroffen. Van deze brug zijn slechts drie eiken houten palen waargenomen, 
die qua omvang en grootte hetzelfde zijn als de eiken palen van de oudere fase 
van de Hoge Bruggepoort. Aan de oostzijde van de havenbrug is een scheeps
wrak gevonden. Het betreft een punter met een visbun. Dergelijke schepen 
werden gebruikt om de levende vis van het moederschip naar de stad (Visch
markt) te brengen. Het scheepswrak dateert waarschijnlijk van vlak na het 
midden van de 17e eeuw. 

Mede door de afdekking met verschillende kleipakketten, de hoge grondwaterstand 
en de directe nabijheid van de voormalige Zuiderzee zijn de structuele resten, 
bestaande uit houten palen, liggende houtdelen en het houten scheepswrak 
uitzonderlijk goed bewaard gebleven. De aangetroffen resten maken deel uit van 
de oudere infrastructuur van de haven van de Hanzestad uit de Late Middel
eeuwen en Nieuwe Tijd. De oudste houten resten dateren uit het begin van de 
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17e eeuw. De jongste resten dateren uit het eind van de 18e eeuw. De resten 
zijn aangetroffen op een diepte van ca. 2 meter onder het huidige maaiveld. De 
aangetroffen mobilia bestaan uit aardewerk en metaal. Het oudst aangetroffen 
aardewerk dateert uit de 14e eeuw; het jongste materiaalloopt door tot de 
eerste helft van de 1ge eeuw. 

Op vindplaats 3 in de zuidoosthoek van het plangebied zijn niet, de met enig 
voorbehoud verwachte sporen aangetroffen van een door de zee weggeslagen 
deel van de middeleeuwse bebouwing of in zee gestorte resten van de in 1581 
gesloopte dwangburcht. Op deze locatie is een min of meer natuurlijke bodem
opbouw vastgesteld. De vele plantenresten in de bodemlagen duiden op een 
oever voor de stadsmuur. 

Op grond van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt aanbevolen de 
archeologische resten in situ te behouden. Behoud van de archeologische resten 
is echtef, gezien het vergevorderde ontwerpstadium, het zeer ingrijpende karakter 
van de geplande graafwerkzaamheden en de kwetsbaarheid van de archeologische 
resten niet op alle plaatsen mogelijk. Voorgesteld wordt om alle graafwerkzaam
heden die per dan 125 cm -Mv in het deelgebied Boulevard/Strandeiland 
archeologisch te begeleiden. De kans op het aantreffen van toevalsvondsten, als 
bijvoorbeeld houten palen en resten van boten, is namelijk dermate groot, dat 
indien bij extensieve begeleiding telkens de bouwwerkzaamheden zouden moeten 
worden gestaakt, er voortdurende vertraging zal optreden. Na aanleg van een 
door een archeoloog bepaald niveau, kunnen eventuele archeologische resten, 
met behulp van een Global Positioning System (GPS) eenvoudig ingemeten en 
gedocumenteerd worden, waarna de graafwerkzaamheden hervat kunnen worden. 

Vindplaats 1, de havenbrug en later havendam of oeverversteviging, ter hoogte 
van de Hoge Bruggepoort kan als archeologisch object behouden blijven. Voor
gesteld wordt om de brug als een dam in het water te visualiseren en deze als 
cultuurhistorisch element op te nemen in het ontwerpplan van de herinrichting 
van het Waterfront. Indien dit niet mogelijk is wordt voorgesteld een deel van de 
havenbrug nader te onderzoeken door middel van een opgraving met beperkte 
ol1wang. 

Vindplaats 2 ligt ter hoogte van de toekomstige brug naar het Dolfinariumeiland. 
In principe kan het deel van de oude havenbrug vanuit de Vischpoort tot aan 
werkput 2 behouden blijven. Op deze locatie wordt voorgesteld aanvullend 
onderzoek, in de vorm van een opgraving, uit te voeren. Het vervolgonderzoek 
dient zich in eerste instantie te richten op het bergen van het scheepswrak. 
Daarnaast is het van belang een groter deel van de havenbrug te onderzoeken 
om deze nader te dateren en te toetsen of de vondst van het wrak op toeval 
berust, of dat meerdere door de inrichtingsplannen bedreigde scheepswrakken 
verborgen liggen onder de huidige Boulevard. 
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Op vindplaats 3 zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische 
resten aangetroffen. Toch is het incidenteel voorkomen van archeologische 
resten niet uitgesloten. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan resten 
van boten, houten palen van golfbrekers en beschoeiingen. 

Bij het aantreffen van mogelijk behoudenswaardige resten in het deelgebied 
BoulevardjStrandeiland wordt het bevoegd gezag (gemeente Harderwijk en de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek als adviseur) direct op de 
hoogte gesteld. Het bevoegd gezag bepaalt of de archeologische resten daad
werkelijk behoudenswaardig zijn en welke vervolgstappen genomen moeten 
worden. In principe kunnen, na documentatie en berging van niet behoudens
waardige resten, de graafwerkzaamheden hervat worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader en doelstelling 

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau 
van 20 maart tot en met 5 april 2006 een waarderend archeologisch onderzoek 
door middel van proefsleuven uitgevoerd in verband met de geplande herinrichting 
van het Waterfront, de zone tussen het Wolderwijd, de voormalige Zuiderzee en 
de resten van de middeleeuwse stadsmuur (figuur 1). 

Het betreft het vervolg op een eerdere fase van het inventariserend onderzoek 
dat bestond uit een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek, waarbij 
oak twee proefputten zijn gegraven am de haalbaarheid van de aanleg van 
proefsleuven te toetsen (Van den Berghe & Jordanov, 2006). Op grand van de 
resultaten daarvan werd geconcludeerd dat er mogelijk belangrijke archeologische 
resten aanwezig zijn in drie gedefinieerde vindplaatsen in het plangebied. Naar 
aanleiding hiervan werd aanbevolen am dit door middel van proefsleuven te 
laten vaststellen. 

Voorafgaand aan de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek is, conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA; http://www.sikb.nl). een 
Programma van Eisen (PvE) opgesteld (Van den Berghe & Haarhuis, 2006). Dit 
PvE diende als leidraad voor het onderzoek. 

Het gebied dat door middel van proefsleuven is onderzocht, betreft drie vind
plaatsen in het plangebied. De vindplaatsen zijn aangetroffen ter hoogte van de 
(Hoge) Bruggepoort, de Vischpoort en in het oostelijke deel van het plangebied. 
Het primaire doel van het proefsleuvenonderzoek was het toetsen en aanvullen 
van de gespecificeerde archeologische verwachting met betrekking tot het 
onderzochte gebied, waarbij het in eerste instantie ging om het (al dan niet) 
vaststellen van de aan- of afwezigheid van archeologische resten. Teneinde een 
goed afgewogen beslissing (selectiebesluit) door het bevoegd gezag mogelijk te 
maken, diende het onderzoek zich tevens te richten op de kwaliteit (gaafheid en 
conservering), omvang, diepteligging, aard en datering van eventuele archeo
logische resten. In hoofdstuk 3 zijn de specifieke onderzoeksvragen met 
betrekking tot deze aspecten uiteengezet. 

Het veldwerk is uitgevoerd van 20 maart tot en met 5 april 2006. De uitwerking 
yond plaats in juni en juli 2006. Tijdens het onderzoek is op een prettige wijze 
samengewerkt met de contactpersonen van de gemeente Harderwijk (dhr. L. 
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Pijning en mevr. P. Marschalk) en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB; mevr. A. OUe en mevr. T. Poppelaars), die als adviseur 
van de gemeente optraden. Bovendien is dank verschuldigd aan de heer N. de 
Jong van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich, die een groot aantal 
historische bronnen heeft aangeleverd. Onderzoeksdocumentatie en vOlldst
materiaal zullen worden overgedragen aan het depot van de provincie Gelderland. 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd volgens de hiervoor geldende normen en 
richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek ROB-specificaties (Brinkkemper 
e.a., 1998). RAAP Archeologisch Adviesbureau en de door RAAP toegepaste 
procedures zijn goedgekeurd door het College voor de Archeologische Kwaliteit 
(CvAK), de instelling die het beheer heeft over de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA) en die valt onder de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 
Bodembeheer (SIKB; hUp:/ /www.sikb.nl). 

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische 
perioden. Enkele vaktermen worden achter in dit rapport beschreven (zie 
verklarende woordenlijst). 

1.2 Administratieve gegevens 

Gemeente: Ha rderwijk 
Plaats: Harderwijk 
Plangebied: Waterfront Zuid 
Onderzoeksgebied: deelgebied Boulevard/Strandeiland 
Centrumcoiirdinaten: 170.630/484.926 
ARCHIS-vondstmeldingsnummer: 404657 
ARCHIS-onderzoeksmeldi ngsnum mer/CIS-code: 16365 
RAAP-vindplaatsnummers: vindplaats 1 tim 3 (Van den Berghe & Jordanov, 2006) 
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Eind 2005 heeft in het plangebied archeologisch booronderzoek plaatsgevonden 
(Van den Berghe & Jordanov, 2006). Dit onderzoek bestond in een eerste fase uit 
een karterend booronderzoek met boringen in een grid van 40 bij 40 m in het 
gebied met een hoge archeologische verwachting en in een grid van 40 bij 50 m 
in het gebied met een middelmatige archeologische verwachting. Daarnaast zijn 
twee proefputten van 6 bij 6 m aangelegd en tien mechanische boringen gezet. 
Voorafgaand aan het booronderzoek is een bureauonderzoek uitgevoerd om de 
geologische, bodemkundige en landschappelijke kenmerken alsmede de bekende 
en verwachte archeologische waarden van het plangebied te inventariseren. 

Op grond van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek zijn drie 
vindplaatsen gedefinieerd. De vindplaatsen zijn aangetroffen ter hoogte van de 
(Hoge) Bruggepoort, de Vischpoort en in het oostelijke deel van het plangebied 
(figuur 2, boven). In meerdere boringen is op een ondoordringbare puinlaag 
gestuit. Het betrof waarschijnlijk resten die samenhangen met twee laat
middeleeuwse havenbruggen, ter hoogte van de Bruggepoort en de Vischpoort, 
en in het oostelijke deel van het plangebied de resten van laat-middeleeuwse 
bebouwing, mogelijk overblijfselen van een door de zee weggeslagen deel van de 
stad en/of in zee gestort slooppuin, eventueel afkomstig van een dwangburcht 
uit de 16e eeuw. 

Op basis hiervan werd aanbevolen om waarderend archeologisch vervolgonderzoek 
door middel van proefsleuven uit te voeren met het doel de kwaliteit (gaafheid 
en conservering), omvang, diepteligging, aard en datering van de drie vind
plaatsen te bepalen. Dit om in een vroeg stadium over voldoende gegevens te 
kunnen beschikken op grond waarvan het bevoegd gezag een besluit kan nemen 
met betrekking tot het al dan niet (geheel) opgraven van de vindplaatsen. 

De twee proefputten zijn aangelegd om uitspraken te kunnen doen over de 
technische haalbaarheid van gravend onderzoek en de bodemgesteldheid in het 
plangebied met het oog op toekomstig waarderend onderzoek. Geconcludeerd is 
dat veilig gewerkt kan worden tot een diepte varierend van 2,80 tot 4,40 m -Mv, 
oftewel tot boven de top van de fluvioperiglaciale afzettingen (voormalige 
zeebodem). 
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Flguur 2. Ligging van de proefsleuven, boven geprojecteerd op de kaart van Jacob van Deventer (1560), onder 

geprojecteerd op de huidige en toekomstige kadastergegevens. 
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3 DoeL van het onderzoek 

Het waarderend onderzoek door middel van proefsleuven werd aanbevolen naar 
aanleiding van de resultaten van het booronderzoek (zie hoofdstuk 2), met het 
doel te bepalen wat de kwaliteit, omvang, diepteligging, aard en datering van de 
mogelijk aanwezige archeologische resten is. 

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek zijn bepalend voor de vraag hoe 
verder met deze archeologische waarden dient te worden omgegaan. Indien de 
vindplaatsen behoudenswaardig blijken te zijn, zal moeten worden beoordeeld of 
deze bij de inrichting van het terrein kunnen worden ingepast. Indien een 
dergelijke conserverende inrichting niet mogelijk is, dan komen de vindplaatsen 
mogelijk voor een opgraving in aanmerking. 

Het voornaamste doel van het proefsleuvenonderzoek was het toetsen en 
aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting met betrekking tot 
het onderzochte gebied, waarbij het in eerste instantie ging om het (al dan niet) 
vaststellen van de aanwezigheid van archeologische resten. Teneinde een goed 
afgewogen beslissing (selectiebesluit) door het bevoegd gezag mogelijk te 
maken, diende het onderzoek zicht tevens te richten op een aantal aanvullende 
aspecten ten aanzien van de archeologische resten. In het PvE (Van den 8erghe 
& Haarhuis, 2006) zijn hiervoor specifieke onderzoeksvragen geformuleerd die 
door middel van het proefsleuvenonderzoek beantwoord dienen te worden: 

1. Waar zijn in het plangebied structurele archeologische resten aanwezig die 
(mogelijk) bedreigd worden door de geplande inrichting? 

2. Wat is de verspreiding (begrenzing) en de diepteligging van de archeologische 
resten? 

3. Wat is de aard van de aangetroffen archeologische resten? Is er bij de 
havenbruggen enkel gebruik gemaakt van houten onderdelen of ook van 
natuur- of bakstenen onderdelen? Is er (bij de constructie van de 
havenbruggen) sprake van (hergebruikte) scheepsdelen? 

4. Wat is de datering van de aangetroffen archeologische resten? Iijn de 
havenbruggen in een keer geplaatst? Iijn er reparaties of bouwfasen te 
onderscheiden? Iijn de havenbruggen in later tijd hergebruikt voor een 
haven? 

5. Wat is de kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten? Hebben de 
natuurlijke invloeden een conserverende of destructieve invloed gehad op de 
archeologische resten? 

6. In hoeverre wordt het nu aangenomen beeld van de bodemopbouw bevestigd? 
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7. Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden 
zouden hierbij kunnen worden ingezet? 

8. Wat kan op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek worden 
gezegd over de archeologische verwachting voor de wijdere omgeving? 

9. Indien er archeologische resten aangetroffen worden, zijn deze 
behoudenswaardig en/of op te nemen in de planvorming? 

~ 
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4 Methoden 

Aantal proefsleuven en afmetingen hiervan: In totaal zijn er drie proefsleuven 
aangelegd. Proefsleuf 1 had aan het maaiveld een lengte van 47 m en een 
breedte van 5 m. Proefsleuf 2 had aan het maaiveld een lengte van 19 m en een 
breedte van 4 m. Proefsleuf 3 had aan het maaiveld een lengte van 12 m en een 
breedte van 5 m. 

Plaatsing van de proefsleuven: De proefsleuven zijn conform het PvE (Van den 
Berghe & Haarhuis, 2006) aangelegd op de drie gedefinieerde vindplaatsen. De 
sleuven van de vindplaatsen 1 en 2 stonden haaks op de vermoede havenbruggen 
ter hoogte van de (Hoge) Bruggepoort en de Lage Brug (Vischpoort). 
De proefsleuf op vindplaats 3 lag in het verlengde van de proefsleuven 1 en 2 
aan de noordoostzijde van de middeleeuwse stad (figuur 2, boven). 

Opgravingsvlakken en profielen: In de proefsleuven zijn alleen vlakken 
aangelegd op plaatsen waar archeologische resten (in de vorm van staande 
houten palen en liggende houtdelen) zijn aangetroffen. In de overige delen van 
de proefsleuven is, bij het ontbreken van antropogene sporen en vondsten, het 
vlak laagsgewijs verdiept tot de onderste kleiafzettingen boven de voormalige 
zeebodem. Bij het doorgraven van de onderste kleilaag komt het grondwater zeer 
snel omhoog. Om veiligheidsredenen kon niet dieper gegraven worden. De nadruk 
lag bij documentatie derhalve op de profielen in plaats van op de vlakken. Op 
enkele plaatsen is het profiel verdiept tot aan de voormalige zeebodem. 
De diepte van de sleuven bedroeg circa 2,5 tot 3 m -Mv. Alle profielwanden zijn 
gefotografeerd, getekend op schaal 1:20 en gedocumenteerd. De sporen en 
bodemlagen zijn in een doorlopende reeks genummerd. 
Alle vlakken met houtresten zijn getekend op schaal 1:20 of schaal 1:10 bij veel 
detail (bijvoorbeeld het scheepswrak). De overige delen (werkputgrenzen) zijn op 
schaal 1:100 ingetekend. 
Hierbij is gebruik gemaakt van een lokaal meetsysteem dat door een extern 
landmeetkundig bureau (Facto Deventer by) met behulp van een Global 
Positioning System in het Rijksdriehoeksnet is ingemeten. De hoogte van de 
aangelegde vlakken en pronelen is ingemeten ten opzichte van NAP. 

Behandeling van archeologische resten: De houtresten zijn gefotografeerd, 
ingemeten en op de vlaktekening ingetekend. 

Bemonstering: Van enkele houten palen zijn monsters genomen ten behoeve van 
een dendrochronologische datering. Er is vanwege het ontbreken van potentieel 
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gunstige monsterlocaties geen aanleiding gezien monsters te nemen van lagen 
voor macrobotanisch onderzoek. 

~ 

Afwijkingen en aanpassingen van de onderzoeksstrategie: Tijdens het veld
onderzoek is, afgezien van de situering van proefsleuf 3, niet afgeweken van de 
onderzoeksstrategie zoals die in het PvE is omschreven. Proefsleuf 3 is circa 10 m 
verder naar het westen aangelegd dan gepland, ten behoeve van de bescherming 
van geparkeerde auto's. Het terrein is als parkeerplaats in gebruik. 
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5.1 Geologie en bodem 

5.1.1 Geologie 
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Het plangebied is, door de ligging in de bebouwde kom van Harderwijk, als 'niet 
gekarteerd' weergegeven op de diverse geologische en bodemkundige kaarten. 
Wel is bekend dat de diepere ondergrond van Harderwijk uit grofzandige en 
grindrijke smeltwaterafzettingen bestaat. Hierop is gedurende het Weichselien 
dekzand afgezet. Dit dekzand vormt een grote laaggelegen vlakte met enkele 
ruggen. Harderwijk is op een van deze ruggen ontstaan. 

Het onderwaterlandschap van de randmeren vormt de voortzetting van het 
dekzandoppervlak van het aangrenzende oude land in westelijke richting (Schout 
e.a., 1997). De dekzandvlakte is vanaf het Neolithicum met veen bedekt geraakt. 
In de laaggelegen vlakte is een merengebied ontstaan, dat in de Romeinse tijd 
Flevo Lacus en in de Middeleeuwen Aelmere werd genoemd. Uit het merencomplex 
ontstond de Zuiderzee. De binnenzee werd afgesloten door de aanleg van de 
Afsluitdijk in 1932. Na inpoldering van de Noordoostpolder en Flevoland 
ontstonden de randmeren. 

Vanaf de Late Middeleeuwen is de kuststrook als gevolg van de zich uitbreidende 
Zuiderzee verdronken en zijn grote stukken veen en land weggeslagen. De 
dekzandrug waarop Harderwijk ligt, zal aan de zeezijde grotendeels geerodeerd 
zijn door invloeden van de Zuiderzee. Het onderliggende dekzand en de smelt
waterafzettingen zijn sindsdien afgedekt door Zuiderzeeafzettingen. 

Vermoedelijk bestond de bodem in het onderzoeksgebied v66r de periode dat de 
huidige Dolfinarium-infrastructuur is ontstaan uit lage enkeerdgronden overgaand 
in lage (dek)zandgronden alsmede grofzandige en grindrijke smeltwaterafzettingen 
richting het Wolderwijd (voormalige Zuiderzee). De lage enkeerdgronden komen 
onder andere voor op de overgang van de hoge enkeerdgronden naar het kust
landschap. Door plaggenbemesting of waarschijnlijker door ophoging met 
huishoudelijk afval uit de stad Harderwijk kenmerken veellage enkeerdgronden 
in dit gebied zich door de aanwezigheid van een humus- of plaggendek van meer 
dan 50 cm dikte. De lage enkeerdgronden op de overgang naar het kustlandschap 
zijn te beschouwen als relatief jonge uitbreidingen van het landbouwareaal en 
zijn veelal gebruikt als wei- en/of hooilanden. 
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Bekend is dat in de loop van de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd het areaal 
aan akkers en weilanden door middel van ontginningen over de lage zandgronden 
langs de Zuiderzeekust is uitgebreid (Visscher & Scholte Lubberink, 2001). De 
bovenste lagen van de bodem in het plangebied zijn vrijwel zeker in het kader 
van de aanleg van het parkeerterrein van het Dolfinarium opgebracht. 

5.1.2 Bodem 

Het inzicht in de geologische opbouw van de bodem, dat aan de hand van de 
verschillende vooronderzoeken was verkregen, wordt grotendeels bevestigd door 
het proefsleuvenonderzoek. Bovenop de gelaagde Zuiderzeeafzettingen bevindt 
zich een pakket opgebrachte grond. Het is duidelijk dat dit pakket niet eerder 
dan in de 1ge eeuw is opgebracht. De puinconcentraties die op verschillende 
diepten zijn aangetroffen, getuigen van een dynamische kustlijn. Telkens werden 
pogingen om de kust te beschermen en land te winnen door het storten van puin 
en afval, afgewisseld door perioden waarin de zee de overhand kreeg en opnieuw 
kleipakketten boven de stortlagen werden afgezet. Het pakket Zuiderzee
afzettingen met afwisselend puinlagen of ondiepe, deels verspoelde puinkuilen is 
waarschijnlijk aan het einde van de 18e eeuw ontstaan. Vanaf circa 10 cm +NAP 
ter hoogte van we rkput 1, circa 30 cm -NAP ter hoogte van werkput 2 en circa 
25 cm +NAP ter hoogte van werkput 3 bevatten de Zuiderzeeafzettingen geen 
puin- of stortlagen meer, alleen verspoelde puinresten die zich vooral in de 
zandlagen concentreren. 

Het profiel in werkput 1 is op twee plaatsen opgeteke nd (kaartbijlage 1) . Het 
zuidprofiel, boven de havenbrug, geeft een duidelijk beeld van gestort puin, 
boven de in onbruik geraakte havenbrug. De eerste 40 cm bestaat uit geel zand 
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dat is gebruikt voor de aanleg van de huidige bestrating. De puinbaan van 50 
tot 80 em dik die daaronder ligt, is duidelijk gerelateerd aan het verlengde van 
de Bruggestraat/Buiten de Bruggepoort (figuur 3). Daaronder bevindt zieh een 
zandlaag met veel puin. In deze laag (51003), tussen f,9 en 30 em +NAP, zijn de 
houtresten van de havenbrug, de Hoge Srug, aangetraffen (figuur 4). Daaronder 
bevindt zieh een dik kleipakket. Dit kleipakket bestaat van boven naar beneden 
uit: 

30-20 em +NAP bruingrijze sterk siltige klei met humusbanden en weinig 
puin en martel 
20-10 elll +NAP grijze sterk siltige klei Illet puinspikkels 
10 elll +NAP tot f,O elll -NAP grijze sterk siltige klei zander puin 

In deze laatste kleilaag is een brok steenkool aangetroffen. De vondst geeft aan 
dat deze laag aan de buitenzijde van de havenbrug pas aan het begin van de 
1ge eeuw is gevorilld. 

De profielkololll in de noordwand van werkput 1 geeft eenzelfde beeld van de 
bodeillopbouw (kaartbijlage 1). Daarbij is nog vastgesteld dat het gehele 
onderste kleipakket ruilll 1 III dik is en dat de voonnalige zeebodem (51004), 
bestaand uit zwak siltig zand met grind en enkele puinresten, zich op 90 elll -
NAP bevindt. 

Het profiel van werkput 2 is in zijn geheel opgetekend. Vastgesteld is dat op 
deze loeatie de zeebodem hoger ligt dan op vindplaats 1. Bovendien is hiereen 
pakket opgebraehte grand uit de eerste helft van de 17e eeuw waargenomen. De 
bovenste lagen in het profiel bestaan uit een betonrand en een laag bouwzand 
van 70 em (kaartbijlage 1). Daaronder is een verspitte laag met kleibrokken en 
puin ziehtbaar (52003) en een matig siltige kleilaag met kleine zandlaagjes 
(52004). Deze laag wordt aan de westzijde doorsneden door een gelaagde 
greppel (510). Op grond van het vondstmateriaal dateert deze greppel uit de 18e 
of eerste helft van de 1ge eeuw (bijlage 2: vondstnrs. 9 en 10). Daaronder 
bevindt zieh een sterk siltige zandlaag (52006) die in het midden van het profiel 
wordt doorsneden door twee kleilagen (52005 en 52008). De laatste ligt op een 
kleine, matig siltige zandlaag met sehelpresten (52007). Daarander bevindt zieh 
een donkerbruin siltig zandpakket met veel puin, aardewerkfragmenten en 
Illunten van vlak na het midden van de 17e eeuw (52009). Dit pakket staat 
duidelijk in verband met de aangetraffen havenbrug. Aan beide zijden lopen een 
aantal kleilagen over en tegen deze ophogingslaag: 

52008; 20-6 em +NAP; schone grijze kleilaag 
52011; 6 em +NAP tot 10 em -NAP; donkerbruingrijs gevlekte, matig siltige 
kleilaag met veel puinresten en sehelpresten 
52012; 10-30 em -NAP; donkerbruingrijs gevlekte, Illatig siltige kleilaag met 
veel puinresten en humeuze brokken 
52014; 30-40 em -NAP; zwarte, sterk humeuze kleiband 
52017; 40-70 em -NAP; donkergrijs humeus kleipakket 

Daaronder bevindt zieh de voormalige zeebodem (52018). 
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In het profiel van werkput 3 bestaat de bovenste 80-100 em uit bouwzand 
(wegverharding) en gestort puin (kaartbijlage 1). In deze puinlaag waren zeer 
veel grote zwerfkeien aanwezig. Het betreft waarsehijnlijk resten van een 
gesloopte voormalige zeedijk, die gebruikt zijn als versteviging van de huidige 
Boulevard. In het midden van het profielloopt een diepgaande reeente 
verstori ng. 

..... 

Onder de puinlagen ligt de bovenste kleilaag. In deze verrommelde laag (53000) 
is veel baksteenpuin en mortel aangetroffen. De ondergrens wordt bepaald door 
een dunne puinlaag. Daaronder bevinden zich de volgende lagen: 
53001; 80-46 em +NAP; grijze, matig zandige klei met enkele puinfragmenten 
53001; 46-25 em +NAP; grijze, matig siltige kleilaag met veel zandlensjes en 
enkele puinfragmenten 
53002; 25-15 em +NAP; grijze, matig siltige kleilaag met veel sehelpresten 
53003; 25 em +NAP tot 10 em -NAP; grijze zandlaag met humeuze banden zonder 
puinresten 
53004; 10-40 em -NAP; bruingrijs humeus en vet kleipakket met enkele 
plantenresten (riet) 
53005; 40-50 em -NAP; grijze, matig zandige klei met veel plantenresten (riet) 
53006; 50-60 em -NAP; grijze kleilaag met zandlensjes 

Daaronder bevindt zieh de voormalige zeebodem (53007), bestaand uit grijs, 
matig grof zand met veel grind en puinresten. De zeebodem ligt op deze loeatie 
hoger dan op de andere vindplaatsen. 

5.2 Archeologie 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaatsen 1 en 2 zijn de twee verwaehte 
havenbruggen daadwerkelijk aangetroffen. De verwaehte puinresten in werkput 3 
zijn niet aangetroffen. De areheologisehe resten bestaan uit geheide houten 
palen, liggend hout en een seheepswrak. 

De Hoge Brug 
In werkput 1 is een deel van de havenbrug blootgelegd. De brug lag sehuin, over 
de hele breedte van de proefsleuf (figuren 4 en 5). Aan de zuidwestzijde zijn 17 
ingeslagen palen opgetekend, aan de noordoostzijde staan 20 palen vrijwel tegen 
elkaar. In het midden van de brug zijn negen palen opgetekend. Naast de 
staande palen is ook een aantalliggende planken opgetekend. Deze lagen zowel 
binnen de brug, als aan de noordoostzijde, buiten de havenbrug. Op grotere 
diepte zijn aan de westzijde ook nog twee balken waargenomen. Al het houtwerk 
vormt een deel van de havenbrug die in deze versehijningsvorm dateert uit de 
late 18e eeuw. 

De palen aan de zuidwestzijde stonden op een grotere afstand van elkaar dan 
aan de noordoostzijde. Het is niet duidelijk of het versehil is veroorzaakt door 
stormsehade; de overheersende westenwind kan een deel van de brug vernield 

IlAAP-rapport 1366 I eindversie 13-04-2007 [2 1 J 



Figuur 5. Dc havenbrug 

voor de Hoge 

Bruggepoort. 

Harde rwijk Waterfront Zuid, deelgebied Boulevard/Strandeiland, ge meente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: proefsleuven 

~ 

RAAP .... 

hebben. lien eikenhouten palen aan de zuidwestzijde staan op ongeveer gelijke 
afstand van elkaar; de tussenruimte bedraagt ongeveer 1 m. De regelmaat wordt 
alleen onderbroken tussen de sporen 1 en 2/4. De lengte van deze palen bedroeg 
30 tot 75 em. 

Zes palen staan naast of aan de binnenzijde van de reehte palenrij (bijv. spoor 4); 

deze vormen mogelijk reparaties of versteviging van de brug. Een veel grotere 
eikenhouten paal staat aan de buitenzijde, uit de lijn van de brug (spoor 3). De 
paal is gei'nterpreteerd als onderdeel van een oudere fase van de brug. Een soort
gelijke paal is aangetroffen in het zuidprofiel; de afstand tussen beide palen 
bedroeg ongeveer 3,5 m. Paal/spoor 3 is geborgen; de lengte bedroeg meer dan 
3,7 m. De paal is tijdens de berging afgebroken. De paal was vanaf 2,5 m flauw 
aangepunt. De overige palen die geborgen zijn ten behoeve van een dendro
ehronologisehe datering betreffen de palen/sporen 2 en 7. 

De palen aan de noordoostzijde zijn van naaldhout en vormen een aaneengesloten 
rij. Sleehts op een enkele plaats, nabij het liggende houtwerk, lijkt een paal te 
ontbreken. lwee palen (sporen 8 en 9) zijn geborgen ten behoeve van een 
dendroehronologisehe datering. De palen hadden een lengte van respeetievelijk 
103 en 106 em. 

In het midden van de havenbrug staan negen palen. Hoewel een duidelijke 
struetuur ontbreekt, lijkt het of het twee rijen aan weerszijden van het hart van 
de brug betreft. De oostelijke rij bestaat uit drie palen, de west elijke rij uit zes 
palen. De palen uit het midden van de brug zijn niet nader onderzoeht, om de 
havenbrug niet te veel te besehadigen. Het liggende hout binnen de brug bestaat 
uit smalle planken. Aan de zuidoostzijde van de smalle planken is binnen het 

[22] RAAP. rapport 1366 / eindversie 13·04·2007 



~ 

Harderwijk Waterfron t Zuid, deeLgebied Bou Levard/StrandeiLand, gerneente Harderwij k; 
archeoLogisch vooronderzoek: proefsLeuven 

RAAP ..... 

Figuur 6. Oeverversteviging 

waargenomen in 1986 (foto 

Jan Karssen) . 

havenliehaam vleehtwerk blootgelegd. Het is niet duidelijk of het liggende hout 
en het vleehtwerk gebruikt is als werkvloer bij reparaties van de brug, of dat het 
daadwerkelijk onderdeel van de brug is geweest. 

Het liggende hout aan de oostzijde buiten de havenbrug bestaat uit bredere 
planken. Mogelijk betreft het houten planken die aan de binnenzijde tegen de 
staande palen bevestigd zijn geweest. Bij graafwerkzaamheden in 1986 
(oeverlijnverlegging Wolderwijd) is deze eonstruetie waargenomen bij het 
noordelijke deel van dezelfde havenbrug, die sinds het eind van de 1ge eeuw 
waarsehijnlijk een oeverversteviging betrof (figuur 6). 

Aan de westzijde is tijdens onderzoek naar de eonstruetie van de brug en de 
berging van paaljspoor 3 op grote diepte (1,21 m -NAP) nog een tweetal 
liggende balken/palen waargenomen. Deze konden vanwege het snel opkomende 
water niet geheel blootgelegd worden. Ook van deze balken/palen van 30 bij 30 
em is niet duidelijk of het eonstruetieve elementen betreft of dat het hout is 
gebruikt als plankier bij reparaties (figuur 7). 

De eonstruetie van de havenbrug bestaat uit verticale, ingeslagen palen die een 
breedte van 3 m overbruggen. Deze geringe breedte geeft aan dat er geen druk 
verkeer over de havenbrug heeft plaatsgevonden. Dwarsliggend hout, dat de 
staanders horizontaal verbonden heeft, is niet aangetroffen; deze lagen 
oorspronkelijk op een hoger niveau. Het dwarshout zal na het in onbruik raken 
van de brug verwijderd zijn, als het al niet aan de grillige Zuiderzee ten prooi 
was gevallen. De brug is later opgevuld met puin. De eerder genoemde 
eonstruetie, met aan de zijkant besehoeide planken (figuur 6), is op deze loeatie 
niet vastgesteld. 
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Van het hout van de Hoge Brug zijn vijf monsters genomen ten behoeve van een 
dendrochronologische datering. Drie van de palen hebben een datering 
opgeleverd. De verwachte oudere fase van de brug (spoor 3 en de paal in het 
zuidprofiel) wordt bevestigd door de analyse van het hout. De eikenhouten paal 
(spoor 3) he eft een kapdatum van 1604 AD +/- 5 (het hout is geanalyseerd door 
Stichting RING/Nederlands centrum voor Dendrochronologie; dendrocode spoor 3 
HZB00030; gebruikte referentiechronologie: kalender voor Ost Friesland, 
Duitsland). Opvallend is dat spoor 9, grove den, een nagenoeg gelijke kapdatum 
heeft (dendrocode spoor 9 HZB00010, gebruikte referentiechronologie: kalender 
voor grove den uit Zuidoost-Noorwegen, Oestland). De kapdatum ligt kart na 
1605 AD. Het tweede monster van het dennenhout (spoor 8) heeft geen datering 
opgeleverd. De jaarringpatronen van de twee naaldhoutmonsters lijken weinig op 
elkaar. Er is waarschijnlijk sprake van zogenaamde 'missende ringen', een 
probleem dat vaker voorkomt bij grove den (mondelinge mededeling mevr. T. 
Vernimmen, RING). Hoewel beide buitenste rijen palen van de havenbrug zeer 
verschillend zijn - een strakke rij palen van naaldhout aan de oostzijde en (zeer) 
ver uit elkaar geplaatste forse eikenhouten palen aan de westzijde (waarvan 
spoor 3 is opgetekend in het vlak [figuur 4] en de andere paal in het profiel 
[kaartbijlage 1]) - komen de absolute dateringen sterk overeen. 

Het derde monster van een eikenhouten paal, spoor 2, heeft een veellatere 
datering opgeleverd. De paal (dendrocode spoor 2 HZB00051, gebruikte 
referentiechronologie: kalender voor Niedersachsen, sub regia Weserbergland 2) 
heeft een kapdatum van 1783 AD +/- 6. De houten palen van de rij waarin de 
spoornummers 7, 2/4, 1 en 6 (figuur 4) vallen, vertegenwoordigen dus 
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waarschijnlijk een reparatiefase uit de late 18e eeuw; deze palen zijn oak veel 
korter en veelal gelijk van vorill. De fase van de havenbrug zoals die grotendeels 
is blootgelegd dateert dus uit de vroege 17e eeuw. 

De lage Brug 
In werkput 2 is ter hoogte van de Vischpoort de tweede havenbrug aangetroffen. 
Bovendien zijn in werkput 2 een greppel en een kuil aangetraffen. De Illeest 
opvallende vondst betreft een scheepswrak (figuur 8). 

In het westelijke deel van werkput 2 is een greppel (510) opgetekend (figuur 9). 
De greppel had een breedte van 80 Clll en een diepte van 90 Cill. In de Illatig 
siltige zandvulling is een gelaagde opbouw zichtbaar. Op grand van het vondst
Illateriaal dateert de greppel uit de 18e of de eerste helft van de 1ge eeuw 
(vondstnrs. 9 en 10). In de zuidwand is een ronde puinkuilillet een doorsnede 
van 2,6 III opgetekend (52016). De kuil was zichtbaar in hetzelfde vlak (52008) 
als de greppel en is niet nader onderzocht. Op grand van het vondstillateriaal 
dateert de kuil uit de late 17e of 18e eeuw (vondstnr. 13). 

In en ten oosten van een ophogingslaag (52009) van vlak na het Illidden van de 
17e eeuw zijn de resten van de tweede havenbrug aangetroffen. Van de brug zijn 
slechts drie eikenhouten palen in de vijf Illeter brede proefsleuf aangetraffen 
(figuur 8). De palen staan nagenoeg in een rechte lijn. De overbrugde afstand 
bedraagt 3 Ill. Dit kOlllt exact overeen Illet de breedte van de Hoge Brug. Dat 
slechts E'en rij palen in de breedterichting is aangetroffen, heeft te Illaken Illet 
de grate afstand van de palen in de lengterichting. De vastgestelde 
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lengteafstand tussen de eikenhouten palen van de Hoge Brug (spoor 3 en paa l in 
profie l) bed roeg ongeveer 3,5 m. Door deze grate afstand en de smalle breedte 
van proefsleuf 2, zijn in deze proefsleuf niet mee r pa len aa ngetroffe n. 

Van de drie palen is paa l/spoor 11 geborgen te n behoeve van 
dendrochrono logisch onderzoek. De paa l had een lengte va n 4 m en was va naf 
2,9 m va n de bovenzijde aa ngep unt (fig uur 10). Aan de zuidzij de va n de 
middelste paal (spoor 12) sta nd een klei ne ronde paa l. Aa n paal/spoor 13 was 
een stuk ijzer bevest igd (figuur 11). Moge lij k houdt dit ijzer ve rba nd met de 
bevestiging va n het (niet aangetroffen) opgaande hori zontale houtwerk. Overige 
constructieve elementen zijn niet waa rge nomen. Uit historische bronnen blijkt 
dat het gebrui k va n scheepsde len niet ongewoon was (met dank aan dh r. N. de 
Jong, Oudheidku ndige Ve renigi ng Herde rewich, voo r het verza melen va n de 
gegeve ns in bijlage 3; voor geb rui k scheepsde len zie bij lage 3.3, 1511, 6 
augustus: hergebruik va n delen va n gestrande boeier voo r herste l van de 
brugge n). 
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Figuur 11. Paaljspoor 
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dat mogetijk in verband 
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hout van de havenbrug . 
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De datering van de Lage Brug kon vanwege het te geringe aantaL jaarringen van 
paaL/spoor 11 niet vastgesteLd worden. WeL is een duideLijk te dateren ophogings
Laag (S2009) aangetroffen. Deze is op grond van het vondstmateriaaL, met name 
de munten en kLeipijpen, te dateren tussen 1660 en 1670 (zie § 5.4 metaaL). Het 
is echter niet duideLijk wat de reLatie tussen de ophogingsLaag en de reeds 
aanwezige havenbrug is. 

Direct aan de oostzijde tegen de havenbrug is een deeL van een scheepswrak 
bLootgeLegd. Het scheepswrak is op 30 maart 2006 onderworpen aan een visueLe 
inspectie door de heren L. van Dijk en J. MoreL (beiden NederLands Instituut voor 
Scheeps- en onderwaterArcheoLogie (NISA)/ROB). De resuLtaten van de 
inventarisatie zijn vastgeLegd in een KNA-conform Standaardrapport Verkenning 
scheepswrak Horderwijk 1. De resuLtaten van het onderzoek staan weergegeven in 
de voLgende paragraaf. Vanwege de specificaties in de (maritieme) KNA is voor 
het scheepswrak een apart waarderingsrapport en seLectieadvies door een senior 
scheepsarcheLoog geformuLeerd. 

5,3 Inventarisatie scheepswrak punter Harderwijk 1 
(bijdrage L. van Dijk & J.-M.A.W. MoreL, NISA/ROB) 

5.3.1 Onderzoeksresultaten 
(Scheepstermen worden bij de eerste vermeLding van een asterisk voorzien . Dit duidt aan dat 

deze in een aparte verklarende woordenLijst [zie § 5.3.4] worden omschreven .) 

De onderzoeksresuLtaten zijn onderverdeeLd naar bodemopbouw, fysieke gegevens 
(gaafheid van de wrakdeLen, stabiLiteit natuurLijke omgeving en conserverings
toestand) en inhoudeLijke gegevens (scheepsconstructie en reconstructie). 
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Figuur 12. Scheepswrak 

Harderwijk 1 in 

stratigrafisch intact en 

stabieL pakket 

Zuiderzeeafzctti ngen. 

Het schee pswrak is aangetroffe n op een donkere, ste rk humeuze kleiba nd (S2014, 
30 cm -NAP) op circa 40 cm boven de voo rmalige zeebode m (S2018, 70 cm -NAP) . 
Dit pakket wordt afgedekt door een donkerbruin grijs gevlekte, matig siltige 
kleilaag met vee l pui nresten en humeuze brokke n (S2012/ 13) die tegen het 
ophogingspakket uit de 17e eeuw ligt (S2009, zie ook § 5.1.2 en kaa rtbijlage 1). 
Het materiaal uit de kleilaag (S2012/13) dateert uit het tweede en derde kwart 
va n de 17e eeuw. Uit het onderliggend e (humeuze) kleipakket en de zeebodem 
zij n op deze locatie geen vondsten gedaan. 

Fysieke gegevens 
Bij de beschrijving va n de gaafheid va n de wrakdelen is ervan uitgegaan dat het 
ee n ac hterschip betreft (voor argumentatie zie constructie en reco nstructie) . 
Van het wrak is ongeveer 2,5 m van het vlak* aa ngetroffen, dat richting voo rschip 
in de wand van de put ve rdwee n. Tijdens de waarnemi ng zijn alleen de drie 
vlakplanken * gezien, die ee n opmerkelijk gave indruk maakte n. Spanten *, 
knieen *, leggers * en boorden * zijn bij de waa rneming niet geconstateerd. De 
indruk besto nd (toen) dat deze oudtijds al bewust waren verwijderd. 
Slechts een klein deel aan de stuurboordzijde va n de middelste vlakplank (G2) 
was beschadigd , mogelijk recentelijk. 
Het scheepswrak is aa ngetroffen in ee n stratigrafisch, intact en stabie l pakket 
Zuiderzeeafzettingen (figuur 12). Er zijn geen mobilia aangetroffen die direct in 
relatie met het wrak gebracht kunnen wo rde n. 
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Figuur 13. De heren 

!<lorel en Van Dijk van 

het Nederlands 
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Conserveringstoestand van organische wrakdelen 
Aangezien het een beperkte veldwaarneming betrof, is de conditie van het wrak 
uitsluitend op visuele en manuele waarnemingen gebaseerd (figuur 13). Het 
scheepshout leek in goede tot zeer goede conditie te verkeren en was nog 
relatief hard. Het (omzichtig) betreden van de vlakplanken leverde dan ook geen 
problemen op. 
Metalen wrakdelen zijn niet aangetroffen. Voo rzover waarneembaar, za l het 
scheepje oorspronkelijk uitsluitend verbindingen va n kleine tot zeer kleine houten 
pennetjes· gehad hebben. 

Inhoudelijke gegevens 
Identifieotie: 

culturele context: Nieuwe tijd. 
globale datering: Bouw: 17e eeuw of later. 

exacte datering: 

functie: 
type: 
operatiegebied: 
voortstuwing: 

afmetingen: 

[3 0 ] 

Ondergang: 17e eeuw of later. 
vooralsnog za l gee n dendrochronologische datering (kunnen) 
plaatsvinden, omdat het wrak tot mogelijk toekomstig 
onderzoek ongestoord en in situ bewaard wordt. 
klein vissersschip met bun. 
punter( -achtige) · . 
binnenwater, met inbegrip van de (voormalige) Zuiderzee. 
voornamelijk zeilen (waarschijnlijk) en bomen (in het Engels 
punting [!] genoemd). 
- Lengte over de stevens· : 

oo rspro nkelijk waa rschij nlijk 7 m of meer. 
- Breedte ove r de bove nka nt va n de boo rden: 

oorspronkelijk waarsch ijnlijk 1,5 m of (iets) meer. 
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Figuur 14. Schccpsconstructie, plaat 1; tekening J. Morel (NISA/ROB). 
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Figuur 15. Het vlak 

van de punter van 

bovenaf gezien. let ook 

op de pengaten, 

bunplaat met gaatjes 

en resten boordgang 

aan stuurboord en de 

goed zichtbare 

centerlijn. 

Figuur 16. Detail-

opname van de 

afgebroken stuurboord 

boordgang, met restell 

van de bevestigings-

pennetjes. 

Harderwijk Waterfront Zuid, deelgebied l3oulevardjStrandeiland, gemeente Harderwijk; 
archeologisch vooronderzoek: proefslellven 
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- Hoogte tot de bovenkant van de boorden midscheeps*: 
oorspronkelijk mogelijk 60 cm of meer. 

materiaal: eikenhout (visuele waarneming). 
bouwwijze: karveel * vlak, boorden onbekend, maar mogelijk uit twee 

gangen * bestaand. 
inventaris/lading: niet aangetroffen. 

Scheepsconstructie (figuur 14). 

~ 

Van het wrak leek aanvankelijk (tijdens de waarneming van 30 maart 2006 door 
Van Dijk en Morel [ROB/NI5A]) alleen het vlak bewaard gebleven, dat opmerkelijk 
horizontaal in de bodem lag en nergens slagzij vertoonde (figuur 8). 

De inhouten * (spanten, knieen en/of leggers), boorden en (achter)steven waren 
verdwenen en (toen) ook niet naast het schip aangetroffen. De ooit aanwezige 
stevenbalk* zal oorspronkelijk op een lip, een rechthoekige verlenging van de 
centrale plank, bevestigd geweest zijn, maar deze was afgebroken. 
Het vlak bestaat, zoals gebruikelijk bij dergelijke punter-achtige vaartuigen, uit 
drie gangen of planken (G1 tim G3), met een dikte van ongeveer 4 cm. De 
planken waren vlak tegen elkaar geplaatst (karveel) en niet onderling verbonden. 
Opmerkelijk is een dunne, ingekraste lijn, over het midden van de centrale 
vlakgang. Dit wordt meestal de centerlijn * genoemd en is een hulpmiddel bij de 
bouw van het schip, van waaruit naar beide zijden de romp, zoveel als mogelijk, 
symmetrisch gebouwd kan worden (maar mede bepaald door het aan de scheeps
bouwer ter beschikking staande hout; figuur 15). 

Bij het tasten langs de buitenkant van de stuurboord vlakplank, leek een 
sponning* voelbaar, waarin ooit de boordgang was geplaatst. Deze kon echter 
niet gezien worden. In de iets beter (ook visueel) waarneembare zijde van de 
bakboord* gang ontbrak de sponning echter, maar deze kon eventueel afgebroken 
zijn. Uit foto's, genomen na de waarneming, blijkt dat ook aan stuurboordzijde 
geen sponning, maar een smalle reep van de boordgang* bewaard is gebleven. 
De aanwezigheid in de (bewaard gebleven) bovenkant van de boordgang laat zien 
dat deze afgebroken is op de pennen waarmee de gang tegen het vlak was 
geplaatst (figuur 16). Eventueel breeuwsel * is tijdens de waarneming niet 
geconstateerd. 

Hoewel inhouten niet zijn aangetroffen, geven de gaten van de (houten) pennen 
die het vlak met de inhouten verbonden, voldoende aanwijzingen om een indruk 
te krijgen van aantal en type inhouten en de plaatsing daarvan. Aan de hand 
van de rijen pengaten werd in ieder geval duidelijk dat het in het vrijgelegde 
deel om tien stuks ging: negen leggers en spanten (51 tim 58) en een bunschot* 
(Bs1). Daarop zal bij de reconstructie (infra) die per ingegaan worden. 

Ondanks de summiere gegevens was het al tijdens de waarneming van 30 maart 
2006 mogelijk het type schip te bepalen. Zoals hierboven al gesteld, moest het 
een klein, punter-achtig vaartuig betreffen. Dit wordt aangegeven door het 
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Figuur 17. Deel van 

een bunplaat met 

gaatjes; aan stuur-

boordzijde. Kort tegen 

de putrand is nog een 

ondiepe sponning 

zichtbaar. 
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formaat, de drie vlakplanken, maar vooral de lancet- of olijfbladvorm van het 
vlak. Het vlak van punters is over het algemeen niet exact symmetrisch wat 
betreft de vergelijking van de vorm van voor- en achterschip. Daar het vrijgelegde 
vlakdeel zeer slank is, kan geconcludeerd worden dat het een achterschip betreft; 
het voorschip van punter-achtigen is minder scherp en wat ronder. 

Punter-achtige vaartuigen omvatten echter een vrij omvangrijke 'familie' van 
relatief kleine scheepjes met een grote varieteit in omvang en functie, 
bijvoorbeeld werkschuitjes, vissersscheepjes en vrachtscheepjes, Indirecte en 
nauwelijks waarneembare slijtagesporen gaven uitsluitsel over de functie. Tussen 
de inhouten 58 en Bs1 bevond zich een komvormige, lichte verdieping, waar het 
oppervlak van de planken duidelijk uitgehold was, wijzend op plaatselijk hozen *. 
Dit gebeurde echter bij alle houten vaartuigen. Interessanter was dat het vlak 
over de gehele breedte tussen inhout Bs1 en de putwand waarin het verdween, 
uitgehold was. Daartussen was het vlak ter plaatse van Bs1 echter zelfs enigszins 
verhoogd, in een strook over de volle breedte van het vlak van ongeveer 10 cm 
breed. Dit moet de plaats geweest zijn van een bunschot, dat de scheiding 
vormde tussen achterschip en bun. Door het verwijderen van de vis uit de bun * 
met een schepnet, slijt de bunbodem plaatselijk enigszins . Van grotere invloed is 
echter het water, dat vrijelijk, via de gaten in de bunplaten*, door de bun kan 
stromen . Van het niet door teer beschermde bunvlak slijten daardoor de zachtere 
delen van de houtnerven, hetgeen een 'ruwere' oppervlakte oplevert. Dit was bij 
dit wrak goed te zien. 
Dat zich hier een bun bevond, wordt bovendien bevestigd doordat tussen 
bunschot Bs1 en de putwand geen pengaten zijn aangetroffen, terwijl deze in de 
rest van het vlak in rijen op onderlinge afstanden van 15 tot 30 cm aangebracht 
waren. Het vrijgelegde bunvlak echter is tussen de rij pengaten van Bs1 en de 
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putrand 3,8 tot 4,4 m lang en niet voorzien van pengaten. Aangezien inhouten 
over het algemeen op regelmatige afstand van elkaar geplaatst worden, maar 
tussen de bun platen aan beide zijden van de bun geen inhouten geplaatst 
worden, bevestigt dit de aanname van de aanwezigheid van een bun. 

~ 

Een interessante vondst na de waarneming van 30 maart 2006 was het fragment 
van een bunplaat, een relatief dunne plank met schuin geplaatste, kleine gaatjes, 
vrijwel direct naast de bakboordzijde van het vlak (figuur 17). De bunplaat liet 
het water tot de bun toe, zodat daarin vis levend gehouden kon worden (ooit de 
enige manier am vis vers te houden). De bunplaat en de ligging daarvan ten 
opzichte van het wrak bevestigde de aanname tijdens de waarneming van een 
bun op de te verwachten positie. Interessant is dat zich in de bunplaat, zeer 
kart op de putwand, een ondiepe spanning lijkt te bevinden die de plaats van 
een tweede bunschot aangeeft, ervan uitgaand dat de plank omgeklapt is, maar 
wel op de oorsprankelijke plaats is blijven liggen. Dit zou een bun van ongeveer 
60 cm lang inhouden (in de lengterichting van het scheepje). 

Reconstructie (figuur 18) 
Op grand van de boven beschreven constructiekenmerken kan het vlak toege
schreven worden aan de 'familie' van punter-achtige vaartuigen: kleine scheepjes 
met een karveel gebouwd vlak, meestal bestaand uit een tot drie, over de gehele 
lengte doorlopende, vlakplanken (zie voor een uitgebreide beschrijving van 
[recente] punters Berk, 1984). 
Berk (p. 13) omschrijft de hoofdkenmerken van de 'echte' punters als volgt: een 
punter is een tamelijk slank (lengte : breedte ~ ± 4,2 : 1) knikspantvaartuig* tot 
ruim 8 m lang, met rechte vallende stevens op een meestal dubbel, lancetvormig 
vlak, waarmee de zijden - meestal een brede gang - een vrij scherpe kim* 
vormen en waarbij de boeisels Licht invallen of vertikaal staan. 

Op uitstekende 'lippen' aan beide zijden van de centrale plank werden de beide 
stevens geplaatst. Deze waren recht en vielen naar buiten, de achterstevens 
meestal ongeveer in een hoek van 45°, de voorsteven vaak iets scherper, 
ongeveer 40°. 
Tegen de afgeschuinde zijden van het vlak werden de boordgangen geplaatst (in 
een enkel geval twee), in een hoek van ongeveer 55°. Bij recente punter-achtigen 
werd de bovenzijde van de boorden afgesloten door een smalle, naar binnen 
vallende gang, het door Berk vermelde boeisel *. Punters zander boeisel, zoals 
nag voorkomend in Noord-Frankrijk, worden scute (schuit) genoemd (Berk, 1984: 
12 en afbeelding op pag. 13). 

In de romp werden de inhouten geplaatst. Bij recente punters betreft het 
meestal uit twee knieen * samengestelde spanten, soms met de einden middels 
een afschuining elkaar overlappend, soms met tussen de einden een vulstuk. 
Direct tegen en achter de spanten werden nag smalle leggers geplaatst, die niet 
geheel tot de boarden doorliepen, am de doorstraming van buis- en regenwater 
te garanderen, zodat dit op het diepste deel van het schip met een hoosschep* 
verwijderd kon worden. 
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Figuur 18. Scheepsreconstructie, plaat 2; tekening J. t~orel (NISA/ROl3). 
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Een speciale categorie vormen de soms wat grotere en forsere zeepunters, die 
uitgerust waren met een visbun. Deze zat precies in de midscheeps (Berk, 1984: 
45) en bestond uit twee verticale, dwarsgeplaatste bunschotten, waarvan de 
bovenkant iets boven het midden van de boorden lag. De schotten waren aan de 
bovenzijde verbonden door een bundek* (ook wel deken genoemd), met daarop 
de buntrog*, waardoorheen de vis uit de bun gesehept kon worden. Daarom 
wordt dit type ook wel een dekenpunter genoemd. 

Bij de onderstaande reconstructie is enige terughoudendheid op zijn plaats. 
Alleen het achtersehip is vrijgelegd, waarbij eigenlijk alleen het vlak, met 
minieme resten van de onderzijde van de stuurboord boordgang en een deel van 
de stuurboord bunplaat, is aangetroffen. De reconstructie concentreert zich 
daarom op het aehterschip, vooral op het vlak en de inhouten, met slechts 
globale opmerkingen over de overige delen. 

Beschrijving 
Het lancet- of laurierbladvormige vlak van de Harderwijker punter bestond uit 
drie planken, die van voor- tot achterzijde uit een stuk bestonden. De middelste 
plank was maximaal ongeveer 50 cm breed en was aan beide zijden (hier in ieder 
geval aan de achterzijde) voorzien van een lip ten behoeve van de (niet 
aangetroffen) vallende, rechte stevens. De zijplanken zullen maximaal iets meer 
dan 30 em breed geweest zijn, het totale vlak tussen 1,1 en 1,2 m. 
Het achterschip was (oorspronkelijk) van negen inhouten voorzien. De aanname 
of een inhout een legger of een knie was, is bepaald door de plaatsing van de 
pennen c.q. de pengaten. Gebruikelijk is dat bij inhouten (spanten, leggers, 
knieen en oplangers), bij voldoende breedte daarvan, deze met een dubbele rij 
houten pennen met het vlak (en de boorden) verbonden worden, zigzag geplaatst 
om scheuren van de inhouten te voorkomen. 
De zigzag geplaatste pengaten zullen, daar ze tot dieht bij de boorden doorlopen, 
platte, rond 10 em brede leggers vertegenwoordigen. De dubbele rijen dicht opeen 
geplaatste pengaten behoorden tot om-en-om tegen elkaar geplaatste knieen, 
waarvan de uiteinden van het platte vlakdeel. uitgaande van de pengaten, op 
enige afstand van de boorden stopten. De dichter tegen de boorden aangebrachte 
pengaten tonen waar de opgaande kniedelen zaten. Aannemelijk is dat de knieen 
ongeveer 6-7 cm breed waren en ongeveer even dik (c.q. hoog). Het achterschip 
was (ooit) afgesloten door een dikke bunplaat. Van achteren naar voren 
bestonden de (aangetroffen) inhouten uit: 

een op de achtersteven geplaatste wrang (V-vormig spant uit een stuk) die 
het boord met de steven verbond (niet aangetroffen en niet genummerd); 
twee leggers (51 en 52), die niet geheel tot de boorden doorgelopen zullen 
hebben (zie boven); 
twee tegen elkaar geplaatste knieen (53 en 54); 
een legger (55); 
twee tegen elkaar geplaatste knieen (56 en 57); 
een legger (58); 
een bunschot (Bs1), met waarschijnlijk ruim 60 em daarvoor een tweede 
schot. 
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Hoewel de rest van het scheepsvlak nog (waarschijnlijk grotendeels) onverstoord 
achter de profielwand zalliggen, kunnen ook daarover enkele (voorzichtige) 
conclusies getrokken worden. 
Bij de scheepsconstructie is al gesteld dat de bun (binnenmaats) ongeveer 60 cm 
lang geweest moet zijn. Uitgaand van de aanname van Berk dat deze precies in 
de midscheeps zat, zou dit een totale lengte van het vlak van ongeveer 4,5 m 
inhouden. Uitgaande van zijn aanname lengte : breedte ~ ± 4,2 : 1, bij een 
geschatte maximale breedte van 1,1 tot 1,2 m, Ie vert dit een iets grotere lengte 
van het vlak op, van ongeveer 4,6 tot 5 m. Voor beide vallende stevens moet 
daar nog ongeveer 1,2 tot 1,5 m bij opgeteld worden, zodat het scheepje 
oorspronkelijk tussen 5,8 en 6,5 m lang geweest kan zijn, feitelijk vrij klein, 
hoewel (iets) groter dan de bij Berk afgebeelde punters (Berk, 1984: afbeeldingen 
op pag. 146 en 147; resp. 5,15 en 6,25 m lang). Daar betreft het echter vrij 
recente punters. 
Qua constructiekenmerken, met name de afwisseling van knieen en leggers met 
ruimte daartussen, komt de Harderwijker punter eerder overeen met de boven
vermelde scute, maar ook met een 15e-/17e-eeuws (bunloos) puntertje uit de 
Regge (Vlierman, 1996: 53-68; de knieen zijn daar echter niet tegen/achter 
elkaar geplaatst, maar overlappen elkaar 'in een lijn') en een daarmee zeer 
vergelijkbaar, vrijwel compleet 13e-eeuws puntertje uit geulafzettingen van een 
voormalige bedding van de Rotte (5,6 m over de stevens en 1,8 m breed, 
verhouding 1 : 3,1; Van Holk, 2001: 84-92). 

5.3.2 Waardering scheepswrak Harderwijk 1 

In de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 2.2; www.sikb.nl) 
worden criteria genoemd voor de waardering van archeologische vindplaatsen. Bij 
de waardering van het scheepswrak Harderwijk 1 worden aan de criteria belevings
aspecten (schoonheid en herinneringswaarde), fysieke kwaliteit (gaafheid en 
conservering) en inhoudelijke kwaliteit (zeldzaamheid, informatiewaarde en 
representativiteit) meetwaarden toegekend. Deze zijn in tabel 2 weergegeven 
(zie ook hoofdstuk 6, uitgebreide beschrijving van de waardestelling van 
archeologische resten). 

Belevingsaspecten 
Schoonheid: 
Indien gewenst door de opdrachtgever, zou het scheepswrak (na opgraving en 
conservering) geschikt zijn voor expositie. Gezien de fragmentarische staat van 
de Harderwijker punter, is de schoonheid vrij relatief. Wellaat het fragment 
duidelijk zien dat het scheepje zeer zorgvuldig gebouwd was. 

Herinneringswoarde: 
Het fragment, hoe summier ook, is representatief voor het maritieme verleden 
van Harderwijk, in dit geval vooral voor de lokale (kleinschalige) visserij. 
Het scheepswrakje geeft enig inzicht in een bepaald (maritiem) aspect van het 
verleden van Harderwijk en heeft daarmee een zekere (lokale) herinneringswaarde. 
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Fysieke kwaliteit 
Gaafheid: 
Slechts de helft van een vlak is aangetroffen, met wat schaarse resten van 
boordplank en bunplaat. De andere helft van het vlak (met wat substantielere 
resten van de hogere delen?) bevindt zich (ongezien) nog in situ. 
De aangetroffen resten zijn, op wat kleine beschadigingen na, zeer gaaf. 

~ 

De scheepsresten zijn aangetroffen in een stratigrafisch intacte bodemopbouw. 
De stabiliteit van de natuurlijke omgeving scoort hoog omdat het scheepswrak is 
ingebed in de stevige kleiafzettingen van de voormalige Zuiderzee. De eindscore 
van het criterium gaafheid bedraagt 2 punten. 

Conservering: 
De conservering van de scheepsresten lijkt goed te zijn en scoort 3 punten 
(alleen op de scheepsbouwkundige aspecten). 

Inhoudelijke kwaliteit 
Bij de inhoudelijke kwaliteit spelen de criteria zeldzaamheid, informatiewaarde 
en representativiteit een rol (zie ook hoofdstuk 6). 

Zeldzaamheid: 
Punter-achtigen uit deze periode zijn zeer zeldzaam en in deze regio voorheen 
niet aangetroffen. Het scheepswrak scoort derhalve hoog. 

Informotiewaarde: 
Punter-achtige houten vaartuigen worden feitelijk niet meer gebouwd. Dit geldt 
met name voor zee- of vispunters en de wat grotere 'familieleden' als bokken en 
veenpramen. Een uitzondering vormen echte punters, waarvan de bouw vooral 
gericht is op de pleziervaart. Op kleine schaal worden nag slechts punters 
gebouwd in Giethoorn, bij Schreur en Wildeboer. De voorlopers van de punters, 
zoals het 15e-/17e-eeuws (bunloos) puntertje uit de Regge en het 13e-eeuws 
puntertje uit de Rotte (zie § 5.3.1, Beschrijving), zijn in deze regio echter niet 
aangetroffen, Alleen al daarom is de Harderwijker punter van belang voor de 
kennis van de lokale scheepsbouw, 
De score voor informatiewaarde op basis van geografische kennislacunes is dus 
hoog, 
Hoewel punter-achtige vaartuigen uit recente tijden goed bekend en beschreven 
zijn (Berk, 1984), geldt dit niet voor historische vertegenwoordigers van het 
type. Hoewel het hier slechts een vlak met wat schaarse boordresten betreft, is 
uit de bovenstaande beschrijving duidelijk dat toch tot een opmerkelijk goede 
reconstructie gekomen kan worden. Dit geldt zelfs in hogere mate indien ook de 
rest van het scheepje onderzocht kan worden. De score voor informatiewaarde op 
inhoudelijke kennislacunes is dus eveneens hoog. De eindscore voor het 
criterium informatiewaarde bedraagt derhalve 3 punten. 

Rep resentati viteit: 
De Harderwijker punter is in zijn algemene kenmerken, voorzover aan de hand 
van de nog schaarse kennis te bepalen valt, zeer karakteristiek/representatief 
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Schoonlleid 

H eri nned n 9 swaa rde 

Scores 

niet gescoord 

1 punt 

Eindbeoordeling Beleving niet behoudenswaardig 

Gaafheid 2 punten 
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Fysieke kwaliteit . Conservering .... 3 punten 

Totaalscore Fysieke kwaliteit 5 punten "" behoudenswaardig 
. . .. 

Zetdzaamheid .. . .. 3 punten 

Inhoudelijke kwaliteit Informatiewaarde ' 3 punten 

TabeL 2. ScoretabeL 

waardf!stf!lling schf!f!ps

wrak Harderwijk 1. 

Represen tativi tei t 3 punten 

Totaalscore Inhoudelijke kwaliteit 9 punten = behoudenswaardig 

voor dergelijke kleine vissersscheepjes. Dus oak op het criterium representativiteit 
wordt haag gescoord. 

De eindconclusie is dat het scheepje, met name op grand van de fysieke 
(conserverings-)kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit, haag scoort, ondanks dat 
substantiele delen ontbreken. 

5.3.3 Selectieadvies scheepswrak Harderwijk 1 

Uitgangspunten voor dit waarderingsrapport waren voorafgaand aan de 
(toevallige) ontdekking niet vast te stellen. Het verzoek aan de opstellers van 
dit (deel)rapport was echter wel am uitspraken over het karakter van de vondst 
te doen en over de waarde daarvan, alsmede te adviseren over eventuele 
maatregelen of activiteiten in de toekomst. 

Vervolgonderzoek 
Voor het deelgebied worden ingrijpende bouwactiviteiten in de nabije toekomst 
verwacht. Daarbij bestaat het risico dat de scheepsresten van de Harderwijk 1 
aangetast worden. Aan te nemen valt daaram dat het wrak in de toekomst 
beschermd of onderzocht wordt. Een voorafgaande herwaardering is daarbij niet 
noodzakelijk. 

Bescherming/ onderzoek 
Onduidelijk is vooralsnog of inpassing (bescherming in situ) mogelijk is. Indien 
dit niet het geval is, bevat het wrak voldoende informatie am in ieder geval tot 
een veiligstelling van de gegevens over te gaan, dus een wetenschappelijk 
verantwoorde opgraving uit te voeren, volgens de normen als vermeld in de 
(maritieme) KNA. Dit moet gebeuren onder verantwoordelijkheid van een senior 
scheepsarcheoloog, wat betreft de scheepsbouwkundige aspecten. Of alleen een 
vlak (als dit oak geldt va or het nag niet onderzochte deel) daarna geconserveerd 
en gedeponeerd moet worden, is twijfelachtig. Uit algemeen scheepsarcheologisch 
oogpunt is een goede documentatie voldoende. Lokale overwegingen kunnen 
echter leiden tot de wens tot behoud van de scheepsresten. 
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5.3.4 lijst van gebruikte maritieme termen 

boeisel 

boord(en) 
boordgang 
breeuwsel 

bun 

een Lichte plank, bevestigd aan de bovenste boordgang *, 
die moet verhinderen dat water over de boorden * van het 
schip slaat. Bij (recente) punters* valt deze meestallicht 
naar binnen. 
de zijkant(en) van de scheepsromp. 
gang* in de boorden* van het schip. 
materiaal waarmee naden, scheuren, gaten, lassen e.d. in 
de scheepshuid* gedicht worden. Dit kan zijn: mos, 
geplozen touw of hennepafval (ook wel 'werk' genoemd), 
katoen, pek en dierenhaar. Bij De Meern 1 bestond het 
breeuwsel uit lisdoddenpluis, dat tot heden nooit als 
breeuwsel was aangetroffen. 
een in vissersschepen door bunschotten* afgescheiden 
ruimte midscheeps*, waarin water door de gaten in de 
bunplaten* werd toegelaten, zodat daarin vis levend 
gehouden kon worden. 

bundek of -deken Dekplanken boven de bun* en deze afsluitend. 
bunplaten (meestal) dunne boordplanken * aan weerszijden van de 

bun 

bunschot(ten) 

buntrog 

centerlijn 
gang 

hart(lijn) 

hoosschep 

hozen 

huid 

huidgang 

bun*, waarin gaten waardoor water in de bun wordt 
toegelaten. 
Een door bunschotten* van de rest van de romp van 
visserschepen afgescheiden en met water gevulde ruimte, 
waarin de gevangen vis levend getransporteerd kon 
worden. 
zware houten planken, die de voor- en achterzijde van de 
bun* afsluiten. 
Kistvormige opbouw boven de bundeken*, waardoor men 
de gevangen vis in de bun* stort of uit de bun schept. 
Zie hart(lijn)*. 
een van voor- tot achtersteven lopende strook van in 
elkaars verlengde liggende planken van de scheepshuid *. 
De (meestal) denkbeeldige (maar soms ingekraste) 
middellijn tussen stuur- en bakboord van een schip, tevens 
door het midden van de stevens lopend. Ook wel centerlijn 
genoemd. 
Een - in verband met het vermijden van beschadigingen -
uit hout vervaardigde schep, om (buis)water* uit de 
scheepsromp te verwijderen. 
het verwijderen van lek- of buiswater met behulp van een 
houten hoosschep*. 
De uit huidplanken* samengestelde buitenzijde van de 
scheepsromp. 
Een individuele, van voor- tot achtersteven lopende strook 
van de scheepshuid*. Deze is samengesteld uit meerdere, 
in elkaars verlengde liggende, huidplanken*. 
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huidplank 
inhouten 

karveel 

kim 

knie 

Plank, onderdeel van de huid'. 
verzamelwoord voor de constructie-elementen binnen de 
scheepshuid *, die (meestal) het geraamte van het schip 
vormen, als leggers*, knieen* en wrangen "/., .. 

constructiewijze, waarbij de huidgangen * tegen elkaar 
sluiten en niet overnaads, daarmee een gladde scheepshuid 
vormend. 
de ronde of hoekige overgang van vlak* naar boorden*. In 
het eerste geval spreekt met van een harde kim, in het 
tweede van een zachte kim. Bij punterachtigen is altijd 
sprake van een harde kim. 
Een min of meer hoekig V- of L-vormig inhout*, ter 
verbinding of ondersteuning van planken of andere 
inhouten en meestal gezaagd uit een stam met tak of 
wortel. 

knikspantvaartuig vaartuig waarvan de spanten* in de boorden* naar buiten 
vallen, maar het hoogste dee I naar binnen. 

leggers een (vrijwel) horizontale balk of plank dwars op romp. 

midscheeps 

oplanger 

pen/pennetjes 

Onderdeel van het vlak*, dat de verbinding tussen de 
vlakgangen' vormt. 
Het middengedeelte van een schip tussen voorschip en 
achterschip. 
Staand spant*element, ter verlenging van legger* of 
wrang* . 
houten nagel(tjes) voor de verbinding tussen de 
huidplanken* en de inhouten*. 

punter(-achtigen) punters en punter-achtige vaartuigen zijn tamelijk slanke, 
tot ruim acht meter lange scheepjes, met rechte vallende 
stevens op een meestal dubbel, lancetvormig vlak, 
waarmee de zijden, uit (meestal) een tot drie gangen 
bestaand, een vrij scherpe kim* vormen en waarbij de 
boeisels* licht naar binnen vallen of vertikaal staan. 

scheepshuid 
spant 

sponning 

steven 

stevenbalk 

stuurboord 

vlak 

[ 42] 

Zie huid*. 
een dwarsverbinding binnen een scheepsromp, die mede 
het geraamte daarvan vormt. Een spant bestaat meestal uit 
meerdere delen (b.v. leggers* en knieen *). 
Gleuf of groef in een (scheeps)constructie-element, waarin 
een ander element past. 
het opgaande voor- of achterdeel aan beide einden van het 
vlak', waartegen de beplanking van de huid* sluit. 
bij punters een rechte balk, die de voor- en achtersteven 
vormt. 
de rechterzijde van het schip, wanneer men naar voren 
kijkt. 
In de scheepsbouw en scheepsarcheologie gebruikelijke 
benaming voor de scheepsbodem, de min of meer 
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vlakgang 
vlakplank 
wrang 

5.4 Vondsten 

horizontale onderkant van een schip, tot waar deze naar 
boven buigt bij de kim*. Het vlak is feitelijk het 
samenstelsel van vlakplanken* en inhouten* (met name 
leggers*). 
een gang* in het vlak*. 
huidplank, onderdeel van het vlak*. 
In de scheepsarcheologie wordt met een wrang over het 
algemeen een V-vormig spant*(deel) aangeduid. 

(bijdrage K.J. van den Berghe) 

~ 

Tijdens het onderzoek is een veelheid aan vondsten en mobilia geborgen. Het 
betreft scherven van aardewerk en glas, stukken baksteenpuin, metaal, bot en 
leer. De vondsten zijn aangetroffen en geborgen tijdens het machinaal ontgraven 
van de opgravingsputten. Het merendeel van de metaalvondsten is opgespoord 
met behulp van een metaaldetector. Het verzamelen van vondsten had tot doel 
de diverse bodemlagen te dateren en eventueel een beeld van de materiele 
cultuur van het oude Harderwijk te schetsen. 

Hieronder worden de vondsten per vondstcategorie behandeld. Voor een 
individuele sporen- en vondstendatering wordt verwezen naar de bijlagen 1 en 2. 

Aardewerk 
Het aardewerk is op basis van de gebruikte kleisoort, kleur van het baksel en 
productiewijze in te delen in een aantal soorten. Er is rood-, wit- en grijsbakkend 
aardewerk, steengoed, porselein, faience, majolica en industrieel vervaardigd wit 
aardewerk te onderscheiden. 

Roodbakkend aardewerk 
Het roodbakkende aardewerk vormt de grootste bakselgroep. Het betreft 
voornamelijk grote vormen die gebruikt zijn bij de bereiding en opslag van 
voedsel (bakpannen, grapes en steelkommen) en vormen met een tafelfunctie 
(borden, kannen, kommen en koppen). 
De voorwerpen voor bereiding en opslag zijn zoals gebruikelijk onversierd, die 
met een tafelfunctie hebben een versiering in de vorm van lijnen en punten 
aangebracht met witte slib. 
De herkomst van de hier gevonden voorwerpen is moeilijk te geven. Het overgrote 
deel zal in Nederland gemaakt zijn. Een klein deel is mogelijk uit het naburige 
Nederrijnse en Weser gebied ge·importeerd. 
Het materiaal dateert uit de 17e tim 1ge eeuw. Met name het jongere materiaal 
valt op door het grote formaat van de scherven en de grote fragmenten van 
individuele voorwerpen. Het oudere materiaal bestaat daarentegen uit zeer veel 
kleine fragmenten. 
Het roodbakkende aardewerk bevat enkele voorwerpen die opvallen door hun 
afwijkende vorm of baksel. Ten eerste is er een fragment van een peervormig 
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18e- of 1ge-eeuws kannetje (bijlage 2: vondstnr. 22.8). Het is gemaakt van een 
lichtroodbakkende klei die overeenkomt met producten uit pottenbakkerscentra 
die in de Nederrijnse traditie voorwerpen produceerden. De buitenzijde van het 
voorwerp is voorzien van een dofzwart, sterk gecraqueleerd loodglazuur dat 
gemakkelijk loslaat. Inwendig is het voorwerp voorzien van een goed hechtend 
glanzend loodglazuur. De buik van het kannetje is versierd met schuin geplaatste 
'deuklijnen', de mond met een ribbel onder de rand. De aanzet van het oor is 
bewaard gebleven. 
Een opvallende vondst is een hoekfragment van een vuurstolp (vondstnr. 8.11). 
Vuurstolpen werden in de open haard geplaatst als het vuur niet of nauwelijks 
brandde. Het hier gevonden fragment betreft de linker onderhoek van een 
halfronde vuurstolp en is versierd met schuin geplaatste lijnen van witte slib, 
aangebracht met een ringeloor. Soortgelijke exemplaren worden in de midden en 
late 17e eeuw gedateerd (Klijn, 1995). 
Eveneens van ringeloorversieringen voorzien is een randfragment van een roomkan 
(vondstnr. 23.2). Op basis van het gebruikte glazuur en de ringeloorversiering 
lijkt het fragment uit de 17e of eerste helft van de 18e eeuw te dateren. Beide 
voorwerpen, de vuurstolp en de pot, zijn waarschijnlijk van (Noord-)Nederlandse 
origine. 
Een laatste noemenswaardige scherf van roodbakkend aardewerk is het fragment 
van een bodem van een kan (vondstnr. 14.3). Het opvallende is de wijze waarop 
de voet gevormd is. De standring is geknepen op een wijze die doorgaans alleen 
wordt toegepast bij steengoed kannen uit de 14e en 15e eeuw. De overige 
vondsten uit de vondstlaag dateren uit de 17e eeuw; het is echter mogelijk dat 
het bodemfragment ouder is. De scherf is enkel aan de binnenzijde geglazuurd. 
De herkomst is onbekend. 

Witbakkend aardewerk 

De categorie witbakkend aardewerk is maar met weinig scherven vertegenwoordigd. 
Het zijn fragmenten van potten, een steelkom, borden en een kacheltegel. De 
scherven zijn voorzien van loodglazuur met koperoxide, die een groene kleur 
veroorzaakt. Een enkele pot heeft inwendig een lichtgeelloodglazuur. De 
voorwerpen zijn met uitzondering van een kacheltegel onversierd. Deze kachel
tegel is aan de randen voorzien van vingertopindrukken (vondstnr. 15.5). 
Een van de borden is op basis van de versiering duidelijk een Frechens product 
(vondstnr. 24.2). De herkomst van de overige voorwerpen is niet met zekerheid 
te geven. Net als bij het roodbakkende aardewerk zal het meeste uit Nederlandse 
pottenbakkerijen afkomstig zijn. Het niet met zekerheid kunnen duiden van de 
herkomst van het aardewerk heeft te maken met het feit dat in de 17e en 18e 
eeuw, de tijd waaruit de meeste vondsten dateren, grootschalige verplaatsingen 
van zowel grondstoffen als pottenbakkers plaatsvonden. Er werd daar geproduceerd 
waar dat het goedkoopst was en waar de beste afzetmarkt werd gevonden. 
Bij het witbakkende aardewerk ontbreken scherven die duidelijk in de 1ge eeuw 
gedateerd kunnen worden. In de 1ge eeuw wordt het witbakkend aardewerk in de 
Nederlandse huishoudens grotendeels vervangen door voorwerpen van metaal. 
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Tenslotte is een kleine scherf va n een ba rd van zoge na amde Hafne rwaar 
gevonde n (vondstnr. 3.6). Dit klei ne fragment dateert uit de 15e eeuw. Het is 
ni et duide lij k ho e het frag ment tussen het vee l jongere vo ndstmateriaa l is 
terechtgekomen. 

Steengoed 

~ 

Oak het steeng oed is met een gering aa ntal sche rven vertegenwoordigd. Het is 
een mix va n di verse voorwe rpen uit diverse perioden . Er zij n flessen, kruiken, 
voorraad potten, al dan ni et versierde kannen, ee n beker en een aa ntal knikkers 
verza meld. De meeste voorwe rpen zijn voorzien va n een laagje zoutg lazuur en 
een geschi lderde blauwe versieri ng. De voorstelling op een grote voo rraa dpot is 
eerst ingekrast alvorens de schilderinge n zijn aangebracht (vondstnr. 9.17). Bij 
enkele kannen zijn versierde medaillons aangebracht. Dit geg lazuurde steengoed 
dateert uit de late 16e ti m 1ge eeuw. Het mate ria al komt uit diverse productie
ce ntra. Enkele voorwerpe n zullen, afgaand op de toegepaste versie ring en de 
afwerki ng van de buitenzijde, uit Westerwa ld afkomsti g zijn, andere uit de 
omgeving va n Stadlohn of Vreden. 
Naast bovengenoemde voorwe rpe n is ook ouder steengoed aangetroffen. Dit zijn 
fragmenten va n ongeg lazuurde ka nnen. Door het ontbreken van het glazuur en 
het uiterlijk van de voorwerpen in het algemeen zij n ze in de 14e of 15e eeuw te 
dateren (vondstnrs. 7.9 [waaro nder ook een voet va n ee n snelle uit de eerste 
helft va n de 16e eeuw]. 9.1 en 15.6). Dit oude re steengoed heeft langere tijd op 
de bode m van de zee gelege n en is daardoor veelal sterk gesleten (bij v. fig uur 19, 
mi dde n onde r). Deze slijtage ontbreekt geheel bij de sche rve n uit de eerst 
beschreve n groep (geg lazuurde) steengoed voorwerpe n. 

Majolica 

Tot de groep va n ti nglazuur aa rdewerk behoren majolica en faience. Deze aarde
werksoorten ma ke n ee n groot dee l van de vondsten uit. Faience heeft zowel aan 
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de boven- als aan de onderzijde een helder wit tinglazuur; majolica heeft aan de 
onderzijde een dof grauw-wit loodglazuur. 
De aangetroffen vormen van majolica betreffen enkel borden. De scherven vallen 
op door hun zwart geworden uiterlijk. Bodemzouten hebben de oorspronkelijke 
blauwe, in een enkel geval polychrome, schildering op een helder witte 
ondergrond geheel doen verkleuren. Opvallend is dat veel scherven aan elkaar 
pasten, zodat grote delen van de borden gereconstrueerd kunnen worden. Het 
betreft hoofdzakelijk de spiegels, de grote platte delen van de borden, die 
gevonden zijn. Dat van de majolica borden zulke grote delen bewaard zijn 
gebleven, is grotendeels veroorzaakt door het feit dat het zeer dik aardewerk 
met forse, stevige standringen betreft. De meer fragiele randen van de gevonden 
voorwerpen ontbreken. Op basis van de toegepaste schilderingen dateert het 
materiaal uit de late 16e en gehele 17e eeuw. Een enkel voorwerp kan mogelijk 
ook nog in de 18e eeuw gedateerd worden. Zeer waarschijnlijk betreft het 
allemaal producten uit Nederlandse pottenbakkerscentra. Slijtage door de 
erosieve werking van de zee is bij deze vondstgroep geheel afwezig. 

Faience 
De in Harderwijk gevonden voorwerpen van faience dateren hoofdzakelijk uit de 
18e eeuw, een enkele scherf dateert mogelijk nog uit de late 17e eeuw. Deze 
datering komt overeen met de grote bloeiperiode van het aardewerk. Naast twee 
fragmenten van zalfpotten (vondstnrs. 9.3 en 13.5) zijn alleen bordfragmenten 
gevonden. Onder de borden wordt ook een klein fragment van een plooischotel 
gerekend (vondstnr. 23.0). Faience is veel dunner gebakken dan majolica, zodat 
er slechts kleine fragmenten van bod ems en randen bewaard zijn gebleven. De 
hechting van het glazuur is erg slecht. In een aantal gevallen liet dit bij het 
afspoelen al los. De fragmenten zijn versierd met veelvuldig voorkomende 
Chinese en florale motieven. Een aantal voorwerpen heeft enkel een centraal op 
de spiegel aangebrachte versiering en een blauwe lijn op de rand. De kwalitatief 
matige decoratie en het slechte hechten van het glazuur zijn kenmerken van late 
producten uit de Nederlandse pottenbakkerscentra. 

Porse/ein 
Slechts vijf kleine fragmenten van Chinees porselein zijn tijdens het proef
sleuvenonderzoek aangetroffen. Het betreft een rand van een bord, een deel van 
een standring van een schoteltje en diverse fragmenten van standringen van 
kopjes. Op basis van vorm, uiterlijk en datering van de overige vondsten uit 
verschillende lagen, is het materiaal in de tweede helft van de 17e eeuw te 
dateren. 

Industriee/ wit 
Van het industrieel vervaardigde aardewerk zijn fragmenten van diverse borden 
en een vrijwel compleet twee-orig kopje van zogenaamde Pear/ware gevonden. 
Een van de bordfragmenten heeft een blindmerk en is op basis hiervan tussen 
1850 en 1870 te dateren; het betreft een Maastrichts product (Polling, 1997). 
Zeer waarschijnlijk zijn ook de overige borden uit Nederland afkomstig. Het 
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twee-orige kopje daarentegen is een duidelijk Engels product, afkomstig uit 
Staffordshire: vanaf het midden van de 18e eeuw het centrum voor de productie 
van industrieel aardewerk (Barker, 1990). Het kopje staat op een hoge standring, 
heeft vier horizontale groeven en twee getordeerde oren eindigend in een rozet 
met acanthusblad (vondstnr. 9.16). Zeer waarschijnlijk heeft het als suikerkop 
deel uitgemaakt van een groter servies dat gemaakt is rond 1775. 

Grijsbakkend aardewerk 
Het grijsbakkende aardewerk bestaat uit twee fragmenten van een zogenaamde 
Jydepot. Het aardewerk is afkomstig uit Jutland in Denemarken, waar vanaf het 
einde van de 16e tot en met de 1ge eeuw, als een van de laatste plaatsen in 
Europa nog reducerend gebakken aardewerk werd gemaakt. Door het reducerende 
bakprocede heeft het baksel een donkergrijs tot zwart uiterlijk. De binnenzijde 
van de voorwerpen heeft een typerend, glim mend uiterlijk. Het glanzende effect 
is verkregen door voorafgaand aan het bakken de binnenzijde in te smeren met 
grafietpoeder en dat met een spatel in de klei te strijken. Het vormenrepertoire 
bestaat vooral uit grapen. De verspreiding binnen Nederland is hoofdzakelijk 
beperkt tot het noorden en westen, aan de kust. Waarschijnlijk zijn het feit dat 
Harderwijk dee I uitmaakte van het Hanzeverbond en de connectie met het 
noorden mede bepalend voor het voorkomen van deze materiaalgroep. De in 
Harderwijk gevonden fragmenten betreffen een pootje en een dee I van de rand 
van een grape en zijn afkomstig uit een laat 17e-eeuwse context (vondstnrs. 
8.10 en 15.13). 

Glas 
Er is een klein aantal glazen voorwerpen verzameld tijdens het onderzoek. Het 
betreft hoofdzakelijk delen van wijnflessen die, vanwege de fragmentarische 
aard, niet nader dan in de 17e of 18e eeuw te dateren zijn. Met name bodems en 
halsfragmenten, de dikste fragmenten, zijn bewaard gebleven. 
Daarnaast is ook een fragment van een zogenaamd koeienoog of butzenscheibe 
aangetroffen (vondstnr. 15.12). Een koeienoog is het centrum van een rond
geblazen, uitgedraaide plaat glas. Dit dun uitdraaien van glas had tot doel een 
zo vlak mogelijke plaat te verkrijgen, waaruit vensterglas gesneden kon worden. 
Het gedeelte waar de pontilstang zat, het koeienoog, was iets dikker en daardoor 
minder bruikbaar. De koeienogen werden veelal opnieuw omgesmolten, maar ook 
dikwijls met meerdere tegelijk in een venster geplaatst (Henkes, 1994). Op basis 
van de bijvondsten moet het koeienoog in de 17e eeuw gedateerd worden. 
Als laatste is een bodem van een veelhoekig drinkglas aangetroffen (vondstnr. 
16.6). Op basis van de uiterlijke kenmerken en van de bijvondsten is het glas 
eveneens in de 17e eeuw te dateren. 

Pijpaarde 
Kleipijpen zijn uitermate geschikt om bodemlagen te dateren. Vanaf het moment 
van invoering, eind 16e eeuw, hebben de pijpenmakers de mode op de voet 
gevolgd. Hierdoor kunnen pijpen aan de hand van het toegepaste vormen
spectrum tot op een kwart eeuw nauwkeurig gedateerd worden. Indien de pijp 
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oak nag eens van een makersmerk is voorzien, kan in enkele gevallen tot op een 
jaar nauwkeurig gedateerd worden (Duco, 1982 en 2003). 
De kleipijpen uit de ophogingslaag (52009) behoren tot de graep van de oudste 
pijpen die tijdens het onderzoek zijn aangetroffen (vondstnr. 15.14). De pijpen 
zijn nag biconisch van vorm, maar hebben al wel een opgerekte ketel. Deze 
oprekking van de ketel vindt hoofdzakelijk plaats tussen 1660 en 1675. Voor 
1660 heeft de ketel al wel een biconische vorm, maar nag geen opgerekte ketel; 
na 1675 verliest de pijp zijn biconische vorm (Duco, 1987). Op basis hiervan 
kunnen de aangetroffen kleipijpen uit de ophogingslaag gedateerd worden in het 
derde kwart van de 17e eeuw. 
De kleipijpen uit de overige lagen geven een veel minder uniform beeld. Vaak 
bevinden zich meerdere pijptypen in een laag zodat geen (nauwkeurig) sluitende 
datering aan individuele lagen gegeven kan worden. Wel kan gesteld worden dat 
zich in de overige lagen geen pijpen van voor 1700 bevinden. 

Bouwmaterialen 
De categorie bouwmaterialen is op te splitsen in bakstenen, natuursteen en 
hout. Met name de bakstenen komen in zeer ruime mate voor. Het betreft 
hoofdzakelijk gebroken bakstenen: puin van gesloopte huizen uit de binnenstad, 
gestort ter demping en ophoging van de granden voor de stadsmuur. De 
baksteenfragmenten komen voor in alle bodemlagen. Net als tijdens het 
proefputtenonderzoek (Van den 8erghe & Jordanov, 2006) blijkt oak hier dat de 
stenen op de bodem van de zee sterk gesleten zijn door de werking van de zee 
(figuur 19, midden boven). 
Uit relevante lagen zijn enkele exemplaren geborgen met een zo graot mogelijk 
aantal diagnostische kenmerken die zouden kunnen bijdragen aan de datering 
van de bodemlagen, indien de overige vondsten geen uitsluitsel zouden kunnen 
geven. Gave bakstenen zijn tijdens het onderzoek niet aangetraffen, zodat er 
geen precieze datering van de individuele stenen gegeven kan worden. Vanwege 
het ontbreken van zowel kloostermoppen als machinaal vervaardigde bakstenen, 
mag worden aangenomen dat er geen bakstenen gevonden zijn die v66r de 16e 
of na de 1ge eeuw gemaakt zijn. Afgaand op de formaten en de baksels van de 
bakstenen, in combinatie met de dateringen van de overige vondsten uit de 
diverse lagen, zijn de stenen te dateren in de 17e en 18e eeuw. Hiermee 
bevestigen ze de dateringen van de diverse bodemlagen op basis van de overige 
vondsten. 
Er is slechts een stuk natuursteen aangetraffen. Het betreft een stuk 
kalkzandsteen zander bewerkingssporen (vondstnr. 7.5). De herkomst is niet 
bekend. Kalkzandsteen werd vaak toegepast bij voorname bouwwerken; mogelijk 
heeft het deel uitgemaakt van een gesloopt statig gebouw uit de binnenstad van 
Harderwijk. 
Al het aangetraffen constructiehout maakte deel uit van intacte structuren en 
wordt derhalve niet in deze paragraaf besproken. Losse houten onderdelen, die 
geen directe relatie met de structuren hadden, zijn niet aangetroffen. De overige 
aangetraffen houtresten betreffen de bodem van het scheepswrak (zie § 5.3). 
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Bot 
In de bovenste lagen van de bodem bevinden zich sporadisch stukken bot. Het is 
veelal slachtafval bestaand uit varkens- en runderkaken. Enkele stukken bezitten 
duidelijke snij- en haksporen. Op basis van de overige vondsten uit de lagen 
waaruit het bot afkomstig is, is geen eenduidige datering te geven. Vermoedelijk 
is het in de 1ge en vroege 20e eeuw met grond, puin en ander afval uit de stad 
ter demping van de haven gedumpt. Dit beeld wordt versterkt door de 
aanwezigheid van enkele menselijke botten: een sleutelbeen, een deel van een 
rib en een deel van een onderkaak (vondstnrs. 6.11 en 23.1). Deze botten zijn 
bij het ruimen van graven uit de stad rond het midden van de 20e eeuw hier 
terechtgekomen. 

leer 
Tijdens het onderzoek is in diverse bodemlagen een aantalleerfragmenten 
gevonden. Het betreft enkele schoenzolen en een stuk bovenleer. De exacte 
datering van de schoenen en het bovenleer kon vanwege de fragmentarische aard 
niet bepaald worden. 

Metaal 
Met behulp van de metaaldetector is vooral in werkput 2 een groot aantal 
metalen voorwerpen gevonden. De voorwerpen zijn voor het overgrote deel 
afkomstig uit de ophogingslaag (52009) tussen en net naast de palen van de 
havenbrug. De aangetroffen voorwerpen zijn gemaakt van ijzer, lood, koper, 
messing, tin en zilver (figuur 20). 
De groep van ijzeren voorwerpen wordt gedomineerd door handgesmede ijzeren 
spijkers van diverse formaten. De kleinste spijkers zijn ongeveer 4 cm lang, de 
grootste 12 cm. Naast enkele ondetermineerbare plakken ijzer, mogelijk delen 
van ketels, is een deel van een ijzeren ketting en een zogenaamd muuroog 
gevonden. Het kettingfragment bestaat uit een ovale staaf (vondstnr. 4.2). Het 
muuroog is gemaakt van een rondgebogen stuk ijzer. Oorspronkelijk is een deel 
van de staaf in een muur ingemetseld geweest (vondstnr. 15.21). 
Naast ijzeren voorwerpen zijn in de stortlaag diverse loden voorwerpen gevonden. 
Zo zijn er twee deelbewerkersloden uit de lakenindustrie aangetroffen (vondstnrs. 
14.9 en 15.24). Deze loden zijn slecht geconserveerd. Een van de loden is een 
zogenaamd pijplood (vondstnr. 15.24). Dit was een loden pijp die om een aantal 
draden van het laken werd geschoven en vervolgens dichtgeknepen. Het aange
troffen lood is gestempeld met een (mogelijk twee) X binnen een parelrand. De 
datering van het lood moet in de late 17e eeuw gezocht worden. Dit komt 
overeen met de overige vondsten uit de vondstlaag 52009. 
Een rond loden schijfje is aangemerkt als munt (vondstnr. 14.10; figuur 20, 
rechtsonder). Op de loden schijf staat aan de voorzijde een leeuw boven drie 
kruisen afgebeeld. Het middelste kruis is iets lager geplaatst. Boven dit lager 
geplaatste kruis is de letter W te zien, die ook op de keerzijde is afgebeeld. Op 
de keerzijde is het jaartal 1823 vermeld met daarboven de letters W5 en eronder 
het cijfer 12. Het betreft waarschijnlijk een belastingpenning, gebruikt als bewijs 
dat men een bepaald soort belasting voldaan had. Hierbij valt onder andere te 
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denken aan scheepvaartbelasting of haven- of tonnengeld. Een relatie met de 
scheepvaart is echter niet noodzakelijk; loden met een soortgelijke afbeelding 
worden door het hele land aangetroffen (mededeling A. Kussendrager). Het cijfer 
12 geeft het belastingbedrag dat is betaald in stuivers aan. De betekenis van de 
letters en de drie kruisen is niet bekend. De afbeelding boven de drie kruisen is 
waarschijnlijk het stadswapen van Roermond. Dit is echter niet met zekerheid 
vastgesteld (mededeling A. Kussendrager; www.loodjes.tk). 
Twee aangetroffen knopen zijn eveneens in de (late) 17e eeuw te dateren 
(vondstnr. 15.34). Het betreft een platte, brede, loden knoop met sterversiering 
en een bolle knoop met een diameter van 13 mm. De laatste is gemaakt van een 
lood-tin legering. De knoop is versierd met een ster- en lijnenmotief en heeft 
een centrale knop. Beide knopen dateren uit de 17e eeuw (Lenting e.a., 1993). 
Uit de stort van de opgraving zijn een netverzwaring, een peilloodje en vijf loden 
(pistolet)kogeltjes afkomstig. Zij zijn niet meer aan een specifieke bodemlaag te 
koppelen en evenmin te dateren. 
Van de loden kogeltjes hebben er drie een diameter van ongeveer 15 mm en een 
van 10 mm. Een vermoedelijk iets grotere kogel is geheel platgeslagen zodat de 
oorspronkelijke diameter niet meer te achterhalen valt. 
De koper en messing vondsten bestaan hoofdzakelijk uit munten. Deze munten 
geven een zeer scherp beeld van de datering van de stortlaag 52009 . In deze 
laag zijn twaalf munten aangetroffen (figuur 20, tabel 3 en bijlage 2: vondstnr. 
15.37) . Hierbij worden ook de twee zilveren bezemstuivers gerekend. Het zijn 
vrijwel allemaal duiten. De oudste duit is vermoedelijk in 1606 geslagen, de 
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jongste in 1661. Op basis van de jongste datering van de duiten, in combinatie 
met een vrijwel identieke datering van de kleipijpen, kan gesteld worden dat er 
in de jaren 60 van de 17e eeuw in het onderzochte deel van de havendam grand 
is gestort. Mogelijk he eft men de grand gestort am erosie random de palen te 
voorkomen of reparaties aan de havenbrug uit te voeren. Oat de grand is gestort, 
blijkt naast de scherven van aardewerk uit de late 15e en 16e eeuw oak uit de 
aanwezigheid van een zogenaamd '(biljoen)duitken' van Utrecht, geslagen onder 
Frederik van Baden (1496-1517; Van der Chijs, 1859), tussen de overige 17e
eeuwse vondsten. 
Drie duiten vallen op door hun lichtere kleur; deze zijn van geel koper of messing, 
terwijl de overige duiten van rood koper zijn gemaakt. Het betreft munten die 
gestempeld zijn met aan de voorzijde het wapen van Friesland en aan de 
keerzijde de letters FRI CIR in plaats van het gebruikelijke FRI SIA. Het betreft 
valse munten, geslagen te Reckheim. De munten zijn geslagen van een 
kwalitatief minderwaardig en Lichter koper. De toegepaste afkorting staat va or 
Ferdinandus, Romanum Imperator, Cometatus, Imperialis Reckheimensis; 
Ferdinand, Duits Keizer, Rijksgraafschap Reckheim (Bas, 1995; www.duiten.nl). 
Deze valse munten komen niet zelden voor, maar drie munten op zo'n klein 
oppervlak is niet gebruikelijk. De oorzaak hiervan is onbekend. 
In de overige bodemlagen zijn geen munten aangetraffen, maar wel op de start 
van de opgraving. Het zijn twee liz centen uit het eind van de 1ge en het begin 
van de 20e eeuw, een duit van de stad Utrecht uit het eind van de 18e eeuw en 
een stuk van (vermoedelijk) een rekenpenning. 

Plaats Datering Muntsoort Materiaal 
Utrecht (Fr. v. Baden) 1496-1517 (bi ljoen) Duitken Koper 
Hollandia 160(6?) Duit Koper 
Frisia 1623 Bezemstuiver ZUver 
Trasisulania 1628 Bezemstuiver Zilver 
Trasisulania 1628 Duit Koper 
Trasisulania 1628 Duit Koper 
Fricir 1642 Duit Koper 
Fri cir 1653 Duit Koper 
West-Friesland 1658 Duit Koper 
Campen 1661 Duit Koper 
Fricir 16(??) Duit Koper 
Due Gelriae (16??) Duit Koper 
Stad Utrecht (176?) Duit Koper* 
Koninkrijk Nederland 1884 112 cent Koper* 
Koninkrijk Nederland 1903 112 cent Koper* 
Duitsland XVI/XVII Rekenpenning Koper* 
* betreft detectorvondsten van de stort 

Tabel 3. lijst van Il1lJnten lJit ophogingslaag 52009 (vondstnr. 15.37) en stortvondsten. 
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Dat de 17e-eeuwse stortlaag bij de havendam bestaat uit grond van elders uit de 
binnenstad van Harderwijk wordt nog aannemelijker door de vondst van een 
gegoten roodkoperen lepelsteel (vondstnr. 15.29). De lepelbak is in het verleden 
afgebroken. De steel mondt uit in een eikeltje en is gedeeltelijk gefacetteerd. Op 
een van de facetten is een merk, de Franse lelie, aangebracht. Dergelijke lepels 
worden in de 14e en 15e eeuw gedateerd; aan lepels met een Franse lelie wordt 
meestal een Engelse herkomst toegeschreven (Ruempol & Van Dongen, 1991; 
8aart, 1977). 
Een licht gebogen, rechthoekige, geel koperen schoengesp met meegegoten 
middenstijl (vondstnr. 15.30; figuur 20, links) dateert op grond van het model 
en de toegepaste versiering ongeveer uit het midden van de 17e eeuw (Baart, 
1977; Lenting e.a., 1993). Deze datering komt overeen met de ouderdom (rond 
1660) van de ophogingslaag. 
Twee messing knopen, waarvan een met resten van vergulding, en een tinnen 
knoop dateren uit dezelfde periode (vondstnrs. 15.32 en 15.38; figuur 20, 
linksonder). 
Van de kop van een kandelaar en twee gordijnringen, eveneens uit de stortlaag, 
kon de precieze datering niet vastgesteld worden. Op grond van de 
stijlkenmerken van de kandelaar (vondstnr. 15.39) wordt een datering in het 
derde kwart van de 17e eeuw niet onwaarschijnlijk geacht. 

Ruimtelijke verspreiding van de vondsten 
Tijdens het aanleggen van de werkputten is per laag zoveel mogelijk materiaal 
met diagnostische kenmerken verzameld. Omdat veellagen gei'nterpreteerd 
kunnen worden als stortlagen of ophogingslagen van stadsafval (waaronder 
beerputvullingen) en derhalve veel vondstmateriaal bevatten, is het ondoenlijk 
gebleken al het vondstmateriaal te verzamelen. De vondsten zijn altijd gekoppeld 
aan lagen of, daar waar vlakken zijn aangelegd, aan vlakken. De vondstnummers 
staan weergegeven op de figuren 4 en 9 en op kaarbijlage 1. Enkele stort
vondsten, vooral detectorvondsten, konden vaak ook nog aan bepaalde lagen 
worden toegewezen. 
Tweederde deel van het vondstmateriaal is afkomstig uit werkput 2. Het overige 
is afkomstig uit werkput 1. In werkput 3 zijn slechts negen scherven verzameld. 
Van het materiaal uit werkput 2 is het meeste materiaal, 25% van het totaal 
aantal vondsten, afkomstig uit de ophogingslaag 52009. 
Ondanks de duidelijke gelaagdheid in de verschillende profielen was er met 
behulp van het aardewerk geen duidelijke chronostratigrafie te maken. De vele 
ophogingslagen bestaan uit materiaal dat uit de hele stad afkomstig is, waardoor 
op grote schaal vermenging van vondstmateriaal heeft plaatsgevonden. Deze 
vermenging van materiaal is vooral duidelijk bij de verzamelde vondsten in het 
profiel van werkput 3. In laag 53004 is materiaal uit de 18e eeuw gevonden, 
terwijl in de bovenliggende lagen ouder materiaal is aangetroffen (vergelijk 
vondstnummers 18 tot en met 20). Ook het vondstmateriaal afkomstig van de 
voormalige zeebodem dateert uit verschillende perioden. 
AIleen in werkput 2 is een aantallagen gevrijwaard van vermenging. De boven 
de ophogingslaag 52009 aanwezige lagen bevatten materiaal van de 17e tot en 
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met het begin van de 1ge eeuw. Het materiaal uit de ophogingslaag 52009 is 
duidelijk afkomstig uit een relatief korte periode in de tweede helft van de 17e 
eeuw. Dezelfde datering geldt overigens ook voor de lagen 52012/2013 
(vondstniveau van het scheepswrak) en 5 2015/2017, die door de ophogingslaag 
52009 worden oversneden. 

5.5 Interpretatie vindplaatsen 

Harderwijk heeft zich vanaf de 13e eeuw ontwikkeld vanuit een Utrechts bezit 
(kapittel van 5int Marie) ten oosten van de huidige Luttikepoort. Ten noord
westen daarvan ontstond vrijwel gelijktijdig een nederzetting van vissers, 
zeevaarders en handelslieden. De nederzetting lag op een dekzandrug in een 
grate laaggelegen vlakte. Door de gunstige ligging aan de Zuiderzee ontstond 
een levendige handel met de Oostzeelanden en 5candinavie. Al in 1280 was 
Harderwijk opgenomen in het Hanzeverbond. Gezien de herkomst van de houten 
palen van de havenbruggen uit Noord-Duisland en Zuid-Noorwegen heeft de 
handel met het noorden tot in de 17e en 18e eeuw voortgeduurd. 

Door de graei van de welvaart was uitbreiding van de stad onvermijdelijk. Al in 
de 14e eeuw werd een deel van de stad ommuurd. In de muur tussen de 
Luttikepoort en de Bruggepoort werden twee zeepoorten gemaakt: een aan het 
eind van de Bruggestraat en een aan het eind van de Burgtstraat, ter hoogte van 
een blokhuis. Omstreeks 1435 volgde een nieuwe uitbreiding, waarbij de derde 
zeepoort, De Vischpoort, werd aangelegd (Augusteijn, 1997). Opmerkelijk genoeg 
beschikte Hanzestad Harderwijk niet over een haven. Aan drie lange, ver in zee 
reikende havenbruggen (in verschillende publicaties ook pieren of waterbruggen 
genoemd) konden schepen in de hier zeer ondiepe Zuiderzee aanmeren. De af- en 
aanvoer van goederen yond vervolgens plaats over de smalle bruggen. 

Op de vindplaatsen 1 en 2 zijn resten aangetraffen van de oude havenbruggen. 
De geschiedenis van de havenbruggen voor de Hogebruggepoort (werkput 1) en 
de Lagebruggepoort of Vischpoort (werkput 2) gaat terug tot de 15e eeuw. De 
bruggen lagen voor de in 1527 en 1537 versterkte poortgebouwen Hogebrugge
poort en Lagebruggepoort of Vischpoort. De derde havenbrug was al niet meer in 
gebruik (Augusteijn, 1997). 

De bruggen waren uiteraard zeer kwetsbaar. Volgens een verardening in het 
Keurboek uit 1470 mochten er geen steen, hout of andere voorwerpen op de 
brug gelegd worden; ook het gebruik van kruiwagens was niet toegestaan. In 
1562 volgde een keur waarin het verboden werd schepen en boten vast te maken 
of netten te dragen te hangen aan de bruggen (Feenstra, 1987; Augusteijn, 
1997; beide publicaties verwijzen overigens niet naar gebruikte bronnen). 

Het besef van de wenselijkheid van een haven was reeds in 1549 aanwezig. Het 
stadsbestuur wees echter een voorstel tot de aanleg ervan af (Feenstra, 1987). 
Het duurde uiteindelijk tot 1 november 1570, toen de Allerheiligenvloed voor het 
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Figuur 21. Kadastrale kaart Harderwijk, sectie E, 1832. 
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eerst het water tot in de stad voerde en de stadsmuur ondermijnde, voordat de 
beveiliging tegen de zee noodzakelijk werd geacht. In deze dagen van de 
Nederlandse Opstand (voorheen Tachtigjarige Oorlog) golden echter andere 
prioriteiten dan een veilige haven voor schepen. In 1585 werd een aanvang 
gemaakt met de versterkingen van de stad (bastions, aarden wallen en een 
vestinggracht) in de strijd tegen de Spanjaarden. Plannen voor een havenaanleg 
uit 1595 en 1609 zijn nooit uitgevoerd (Feenstra, 1987). In 1650 werd een plan 
van Jan Adriaensz Leeghwater uitgevoerd; tussen de beide bruggen verscheen 
een kadedijk of welle van 64 roeden (circa 250 m) lang. Tijdens een zware 
noordwesterstorm in 1669 werd de kadedijk grotendeels vernield. 

Ondertussen was de zee voor de muren van Harderwijk aan het verlanden. De 
aanwinst en het behoud van nieuw land, de Wellen, werd gestimuleerd door het 
stadsbestuur (zie bijlage 3.1; inv.nrs. 23 en 27 uit het Oud Archief Harderwijk, 
met dank aan dhr. Niek de Jong, Oudheidkundige Vereniging Herderewich). In de 
jaren tussen 1698 en 1706 werd door de stad arbeidsloon uitbetaald aan stads
timmerman Arent Laurens voor 'werk aan de haven' (Feenstra, 1987). Deze 'oude 
haven' lag waarschijnlijk aan de noordzijde in het verlengde van de Hogebrug, 
zoals die later in 1832 is terug te vinden op de kadastrale kaart van Harderwijk 
(figuur 21). In 1705 en 1709 werd 'de weide in de haven' reeds aan verschillende 
personen verpacht. Voor kleine boten bleef daar tot 1715 een aanlegplaats 
aanwezig. In dat jaar werd aan de oostzijde van de stad de zogenaamde 'Nieuwe 
Haven' aangelegd, ter plaatse van de tegenwoordige jacht- en vissershaven 
tussen Havendam en Havendijk (Feenstra, 1987). 

De Zuiderzee bleef onderwijl van invloed met afzetting van sedimenten en afslag 
van land bij stormen. Bij de Hoge Brug was er in 1731 zelfs sprake van land voor 
de oude haven en in 1736 van weide in de Wellen (Feenstra, 1987). In de jaren 
na een zware storm in 1775 werden paal- en kribwerken geplaatst, die Feenstra 
in 1986 heeft aangetroffen bij de oeverlijnverlegging van het Wolderwijd. Aan de 
haven die staat afgebeeld op de kadasterkaart is in 1810 nog gewerkt. Zware 
stormen in 1822, 1824 en 1825 brachten wederom grote schade aan. Aan het 
einde van de haven lag een brug die in noordelijke richting de Zuiderzee in liep. 
De brug werd de Zeebrug en ook wel de Hogebrug genoemd. De naam staat 
echter niet in verband met de 15e-eeuwse brug. In 1901 besloot de gemeente
raad tot opheffing van de zeebrug als aanleg- of losplaats. Tussen 1901 en 1911 
slibde de haven dicht en werd daarom 'het Moddergat' genoemd. Uiteindelijk 
werd de haven met puin volgestort en als weide in gebruik genomen. In 1911 
werd langs de zee het 'Zeepad' aangelegd (zie bijlage 3.2 met oude ansichtkaart). 

Het tijdens het proefsleuvenonderzoek aangetroffen deel van de Hogebrug dateert 
uit het begin van de 17e eeuw, met een reparatiefase uit de late 18e eeuw 
(figuur 22). Het vondstmateriaal dateert uit de 18e en eerste helft van de 1ge 
eeuw. Vanaf dat moment is dit deel van de voormalige havenbrug opgenomen in 
het nieuw gewonnen land. Uit bronnen blijkt dat via de havenbrug in de 17e 
eeuw vooral grote hoeveelheden wol werden uitgevoerd (zie bijlage 3.2: jaren 
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1633 en 1665). Mogelijk was er in het verleden een duidelijke scheiding in wat 
er waar aan of van land werd gebracht. Hoewel wat betreft de Lagebrug bij de 
Vischpoort geen bronnen bekend zijn over de handelswaar, mage duidelijk zijn 
dat de benaming van de brug, het poortgebouw en de achterliggende Vischmarkt 
duidelijk aan de visserij gerelateerd is. Oak de vondst van de punter met visbun, 
juist aan de havenbrug bij de Vischpoort, spreekt boekdelen. 

De datering van de havenbrug bij de Vischpoort is niet vastgesteld (figuur 23). 
Naar deze havenbrug, de La(a)ge Brug of Steiger, wordt in verschillende bronnen 
verwezen. Meestal gaat het over herstel- of schoonmaakwerkzaamheden (zie 
bijlage 3.3). Opmerkelijk is de ophogingslaag (52009) met louter vondstmateriaal 
uit de jaren 60 en 70 van de 17e eeuw. Deze ophogingslaag loopt dwars door de 
havenbrug (figuur 9). Mogelijk heeft men de grand gestort am erosie random de 
palen te voorkomen of reparaties aan de havenbrug uit te voeren. Een andere 
mogelijkheid is dat de havenbrug al buiten gebruik was of dat de aangetroffen 
fase juist dateert uit deze tijd. Een bran uit 1639 (bijlage 3.3: 5 april) doet 
kond van een bijdrage voor het maken (dus niet herstel!) van de steiger. Het is 
dus mogelijk dat de blootgelegde havenbrug is aangelegd vanaf de ophogings
laag en derhalve dateert van vlak na het midden van de 17e eeuw. 
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De havenbrug is op deze locatie waarschijnlijk reeds vlak na het midden van de 
18e eeuw buiten gebruik geraakt. De laatste bronverwijzing dateert uit 1761. Op 
een aquarel uit 1760 lijkt voor de Vischpoort echter al geen brug meer aanwezig 
te zijn (figuur 24). 

De voorgestelde situaties op prenten en gravures (bijlagen 3.2 en 3.3) van de 
zeezijde van Harderwijk lijken steevast bij hoog water te zijn getekend. De 
werkelijke situatie is echter dat bij laag water een brede strandstrook (of weide 
danwel rietland) begaanbaar is geweest. Op de kaart van Jacob van Deventer uit 
1560 staan in de 'zee' enkele stippellijnen getekend (figuur 2, boven). Dit zijn 
waarschijnlijk de uitgemeten passen die hij liep bij het opmeten van de stad. 
Dezelfde stippellijnen zijn ook in de straten van en buiten de stad zichtbaar. De 
afstand tussen de stippen is 10 passen (Augusteijn, 1997). Mogelijk is het 
ophogingspakket (52009) zelfs als een soort wegverharding te interpreteren. 
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6 Waardestelling archeologische resten 

In de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 2.2; www.sikb.nl) 
worden criteria genoemd voor de waardering van archeologische vindplaatsen. 
Men maakt hierbij onderscheid in de belevingswaarde, de fysieke kwaliteit en de 
inhoudelijke kwaliteit van een vindplaats. Belevingswaarde is slechts van belang 
voor zichtbare archeologische monumenten en derhalve voor het onderzoek in 
Harderwijk niet relevant. Voor het scheepswrak Harderwijk 1 is een apart 
waarderingsrapport en selectieadvies geformuleerd (zie § 5.3.2 en 5.3.3). 

De waardestelling van archeologische vindplaatsen wordt bereikt door middel van 
een systeem tot waardering. Daartoe wordt aan de meeste criteria een meet
waarde toegekend. Deze meetwaarden waarbij de scores 1, 2 en 3 staan voor de 
scores 'laag', 'midden' en 'hoog' worden weergegeven in een tabel. 

De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld. Ze 
worden op basis van hun fysieke kwaliteit als behoudenswaardig (opgraven of 
beschermen) aangemerkt indien de criteria gaafheid en conservering samen 
bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. 

De beoordeling van de fysieke kwaliteit is gerelateerd aan de archeoregio waarin 
de vindplaats zich bevindt; op deze wijze wordt de conserveringstoestand in 
relatie tot andere relevante sites bekeken. Zo kan in pleistoceen Nederland een 
vlakgraf waar geen botmateriaal maar nog wel een lijksilhouet aanwezig is een 
hoge waardering krijgen, terwijl in holoceen Nederland de afwezigheid van 
botmateriaal - wanneer dit wel verwacht mag worden - tot een lagere waardering 
kan leiden. Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder) wordt 
naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch 
behoudenswaardig is. 

Indien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria 'hoog' wordt 
gescoord, wordt de vindplaats in principe behoudenswaardig geacht. Dit 
'vangnet' heeft tot doel ervoor te zorgen dat aan terreinen die van beperkte 
fysieke kwaliteit zijn maar desondanks inhoudelijk van groot belang, geen 
negatief selectiebesluit wordt toegekend. 

Vindplaatsen die op grond van hun fysieke kwaliteit als in principe 
behoudenswaardig zijn aangemerkt, worden vervolgens gewaardeerd op hun 
inhoudelijke kwaliteit (KNA; www.sikb.nl). 
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Eerst vindt een afweging plaats op de eerste drie inhoudelijke kwaliteits
criteria: zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde. Bij een 
bovengemiddelde score van zeven punten of meer wordt de vindplaats als 
behoudenswaardig aangemerkt. 
Na deze weging wordt bij vindplaatsen met een lagere inhoudelijke 
waardering (minder dan zeven punten) nagegaan of het criterium 
representativiteit van toe passing is. Zo ja, dan wordt een voorstel gedaan 
voor een als behoudenswaardig aan te merken steekpraef per criterium. 

Waardering op fysieke criteria 
De mate waarin archeologische overblijfselen nag intact en in hun oorsprankelijke 
positie aanwezig zijn, geeft een indruk van de fysieke kwaliteit van een vind
plaats. Binnen deze waarde wordt onderscheid gemaakt tussen de criteria 
gaafheid en conservering: 

gaafheid: de mate van niet verstoord zijn en de stabiliteit van de fysieke 
omgeving; 
conservering: de mate waarin archeologisch vondstmateriaal bewaard is 
gebleven. 

Bij het criterium gaafheid moet oak de stabiliteit van de fysische omgeving in 
beeld worden gebracht; met name onder water kan de gaafheid van een 
vindplaats door natuurlijke processen (met name stromingen) snel veranderen. 

Waardering op inhoudelijke criteria 
Als de bovenstaande stappen in het proces van waardering zijn doorlopen, staat 
vast welke archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn op basis van hun 
fysieke toestand. Dan volgt de waardering op basis van inhoudelijke kwaliteit. 
Het gaat am de volgende criteria: 

zeldzaamheidswaarde: de mate waarin een bepaald type monument schaars is 
(of is geworden) voor een periode of in een gebied; 
informatiewaarde: de betekenis van een monument als bran van kennis over 
het verleden; 
ensemblewaarde: de meerwaarde die aan een monument wordt toegekend op 
grand van de mate waarin sprake is van een archeologische context en van 
een landschappelijke context. 

Waardering van vindplaatsen 1 en 2 
De vindplaatsen 1 en 2 in het plangebied Waterfront Zuid, deelgebied Boulevard/ 
Strandeiland te Harderwijk worden als behoudenswaardig gewaardeerd. In tabel 4 
is aangegeven op basis van welke criteria besloten is am de vindplaats behoudens
waardig te achten. Vindplaats 3 is vanwege het ontbreken van archeologische 
fenomenen uiteraard niet getoetst aan de waarderingscriteria. De waardestelling 
is uitgevoerd conform de KNA. 
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Aan de beievingswaarde is aan het criterium herinneringswaarde een score van 2 
punten toegekend, hoewel de resten niet zichtbaar meer zijn in het landschap. 
Toch is er een duidelijke verbondenheid met een aantal feitelijke historische 
gebeurtenissen. De aangetroffen havenbruggen betreffen monumenten waarvan 
de herinneringswaarde, vanwege de aanwezigheid van historische bronnen, 
expliciet kan worden vastgesteld. 

De fysieke kwaliteit van de vindplaats scoort 6 punten. Op grond van deze score 
worden beide vindplaatsen behoudenswaardig geacht. De archeologische resten 
bevinden zich namelijk op grote diepte onder het maaiveld. Bovendien zijn de 
resten, houten palen en houten scheepsdelen, afgedekt door ophogings- en 
stortlagen uit een recenter verleden. Ook de stabiliteit van de fysische omgeving 
draagt bij aan de gaafheid. De archeologische resten zijn ingebed in de stevige 
kleiafzettingen van de voormalige Zuiderzee. 

De conserveringstoestand van de archeologische resten is uitermate goed als 
gevolg van de hoge grondwaterstand, door de nabijheid van het Wolderwijd. 

De eerste drie inhoudeiijke kwaliteitscriteria: zeldzaamheid, informatiewaarde en 
ensemblewaarde, leveren een gezamenlijke, maximale score op van 9 punten. Dit 
is ruim voldoende om de vindplaats als behoudenswaardig te waarderen. De 
zeldzaamheid scoort hoog aangezien er van laat-middeleeuwse havenbruggen 
geen parallellen bekend zijn in Nederland. Het ontbreken van een echte haven is 
voor een handelsplaats uit de Middeleeuwen uniek. 

De informatiewaarde, de betekenis van een monument als bron van kennis, is 
eveneens hoog, omdat alle data die uit onderzoek verkregen kunnen worden, 
nieuw Licht werpen op de infrastructuur van de havenplaats en handel in de 
middeleeuwse Hanzestad Harderwijk. 

De ensemblewaarde wordt bepaald door de archeologische en landschappelijke 
context. De archeologische context valt uiteen in een synchrone en diachrone 
context. Beide havenbruggen zijn gelokaliseerd en kunnen derhalve met elkaar 
vergeleken worden. Bovendien kan een beeld geschetst worden hoe beide haven-
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bruggen zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld (diachrone context). De 
landschappelijke context is nag duidelijk herkenbaar omdat de archeologische 
resten zijn ingebed in en afgedekt door een pakket Zuiderzeeafzettingen. De 
sedimenten dragen in hoge mate bij aan de mogelijkheden tot onderzoek naar de 
ontwikkeling van de zeezijde van de stad. De ensemblewaarde scoort dus 
eveneens hoog. 

De vindplaatsen 1 en 2 scoren, evenals het scheepswrak (zie 5.3.2), zowel op 
fysieke als inhoudelijke kwaliteit ruim voldoende om als behoudenswaardig te 
worden aangemerkt. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek in het plangebied 
Waterfront Zuid, deelgebied BoulevardjStrandeiland te Harderwijk, is vastgesteld 
dat er belangrijke, goed geconserveerde archeologische resten aanwezig zijn. 

Op de specifieke onderzoeksvragen uit het PvE (Van den Berghe & Haarhuis, 
2006) kunnen de volgende antwoorden worden gegeven: 

1. De archeologische resten zijn aangetroffen voor de Hogebruggepoort 
(vindplaatsl) en de Lagebruggepoort of Vischpoort (vindplaats 2). De resten 
bestaan uit een scheepswrak en rijen houten palen die de resten vormen van 
de havenbruggen uit de bloeitijd van Hanzestad Harderwijk. De resten 
worden bedreigd door de geplande inrichting. 

2. De archeologische resten zijn aangetroffen op de verwachte locaties voor de 
voormalige poortgebouwen aan de zeezijde van de stad. Hoewel de haven
bruggen duidelijk begrensd zijn, maakt de vondst van het scheepswrak 
duidelijk dat meer archeologische resten in het plangebied verwacht kunnen 
worden. De archeologische resten zijn aangetroffen op een die pte van circa 
twee meter onder het maaiveld. 

3. De havenbruggen zijn onderdeel van de waterkundige infrastructuur en 
fungeerden, door het ontbreken van een haven, als aanlegsteigers voor het 
laden en lossen van schepen. Bij de havenbruggen is louter gebruik gemaakt 
van houten onderdelen. Er zijn vooralsnog alleen houten palen en planken en 
bijvoorbeeld geen hergebruikte scheepsdelen aangetroffen. 

4. De oudste vermeldingen van de havenbruggen dateren uit de 15e eeuw. 
Vanwege het grillige karakter van de Zuiderzee zijn de bruggen vaak vernield, 
beschadigd en even vaak hersteld. Bij de Hogebruggepoort zijn verschillende 
bouwfasen onderscheiden. De blootgelegde havenbrug dateert uit het begin 
van de 17e eeuw en is aan het eind van de 18e eeuw een keer hersteld. De 
dateringen zijn gebaseerd op enkele absolute dateringen van de houten 
palen. De brug is aan het begin van de 1ge eeuw opgenomen in het nieuw 
gewonnen land en volgestort met puin. 
De datering van de Lage Brug is (nog) onduidelijk. Het scheepswrak is 
aangetroffen in een laag die op grond van het vondstmateriaal dateert van 
na de jaren 60 van de 17e eeuw. 
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5. De kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten is uitermate goed. De 
natuurlijke invloeden hebben een conserverende invloed gehad op de 
archeologische resten. 

6. Het inzicht in de geologische opbouw van de bodem, dat aan de hand van de 
verschillende vooronderzoeken was verkregen, wordt bevestigd door het 
proefsleuvenonderzoek. Boven de gelaagde Zuiderzeeafzettingen bevindt zich 
een pakket opgebrachte grond. Dit pakket is in de 1ge eeuw opgebracht. De 
puinconcentraties die op verschillende diepten zijn aangetroffen, getuigen 
van een dynamische kustlijn. Telkens werden pogingen om de kust te 
beschermen en land te winnen (storten van puin en afval) afgewisseld door 
perioden waarin de zee de overhand kreeg en opnieuw kleipakketten boven 
de stortlagen werden afgezet. Het pakket Zuiderzeeafzettingen met 
afwisselend puinlagen of ondiepe, deels verspoelde puinkuilen is 
waarschijnlijk aan het einde van de l8e eeuw ontstaan. Daaronder bevinden 
zich oudere, puinloze afzettingen. Op de verspoelde zeebodem is wel 
vondstmateriaal aangetroffen. 

7. In het plangebied is vervolgonderzoek noodzakelijk. De methoden die daarbij 
ingezet lOuden kunnen worden, zijn opgravingen (scheepswrak en deel 
havenbruggen op vindplaatsen 1 en 2) en archeologische begeleiding 
(vindplaatsen 1 en 3 en het tussenliggende terrein). 

8. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is de 
archeologische verwachting voor de wijdere omgeving hoog, voornamelijk 
door de vondst van het scheepswrak. 

9. De archeologische resten zijn behoudenswaardig. Vindplaats 1 zou als 
cultuurhistorisch element opgenomen kunnen worden in de planvorming. De 
ingrijpende graafwerkzaamheden bij vindplaats 2 maken behoud in situ 
onmogelijk; derhalve zal behoud ex situ gerealiseerd moeten worden. 

De eindconclusie is dat er voldoende archeologische resten zijn aangetroffen om 
de vindplaatsen en archeologische resten als behoudenswaardig aan te kunnen 
merken. 

7.2 Aanbevelingen 

Algemeen 
Het onderzoek heeft voldoende aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid 
van waardevolle archeologische resten op vindplaatsen 1 en 2 in het onderzoeks
gebied. Het resultaat van de waardestelling op basis van de waarderingscriteria 
uit de KNA is een selectieadvies. Dit selectieadvies vormt samen met de in het 
rapport vastgelegde onderlOeksresultaten de input voor een selectiebesluit door 
het bevoegd gezag. 
Omdat het om twee behoudenswaardige archeologische vindplaatsen gaat, zou 
conform het rijks- en provinciaal beleid in eerste instantie getracht moeten 
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worden via inrichtings- of bouwaanpassingen te streven naar behoud in situ. 
Gezien de ingrijpende bodemingrepen en het vergevorderde ontwerpstadium van 
het plan Waterfront lijkt volledig behoud in situ niet mogelijk. Derhalve wordt 
behoud ex situ door middel van verschillende vervolgonderzoeken aanbevolen. 

Vindplaats 1 
Vindplaats 1 betreft de oude locatie van een havenbrug die al in de 15e eeuw op 
die plaats moet hebben gelegen. De havenbrug is later als deel van de oever
versteviging opgenomen in het nieuw aangewonnen land (onderzoek Feenstra in 
1986). Voorgesteld wordt om bij de aanleg van de nieuwe waterpartij voor het 
Strandeiland (figuur 2, onder) de resterende delen van de havenbrug als een 
cultuurhistorisch element op te nemen. Een van de subdoelstellingen in het 
Masterplan Waterfront Harderwijk (Soeters, Van Eldonck, Ponec architecten, 2003) 
is het behouden en versterken van het cultureel erfgoed. Daartoe kan de haven
brug voor de Hogebruggepoort tijdens de graafwerkzaamheden door middel van 
een archeologische begeleiding in zijn geheel ingemeten en gedocumenteerd 
worden. De havenbrug kan ingebed in een nader te bepalen constructie 
(zandlichaam?) behouden blijven en in of boven het water in eventueel nieuw 
houtwerk gevisualiseerd worden. Een functie zoals een aanlegplaats, golfbreker, 
wandelpier of vissersstek past dan goed in het in het Masterplan Waterfront 
genoemde Leisure concept. 
Indien behoud niet mogelijk is wordt in ieder geval een vervolgonderzoek in de 
vorm van een opgraving aanbevolen, om een groter deel van de havenbrug te 
onderzoeken. 

Vindplaats Z 
Op de locatie van vindplaats 2 verschijnt een nieuwe brug naar het Dolfinarium
eiland. Behoud van een deel van de havenbrug voor de Vischpoort lijkt dan ook 
mogelijk. De locatie van de oude havenbrug valt deels in het talud naar de 
nieuwe ophaalbrug. Het aangetroffen scheepswrak ligt waarschijnlijk in de uit te 
graven vaargeul of op de plaats waar damwanden zullen worden geplaatst ten 
behoeve van de werkzaamheden (figuur 2, onder). Voorgesteld wordt dan ook 
door middel van aanvullend onderzoek in de vorm van een opgraving het 
scheepswrak te bergen en het resterende deel van de havenbrug bloot te leggen, 
om te toetsen of de vondst van het scheepswrak op toeval berust of dat 
meerdere scheepswrakken verborgen liggen onder de huidige Boulevard. Om de 
herkenbaarheid van het cultureel erfgoed te versterken, zou na afloop van de 
werkzaamheden de locatie van de havenbrug in het plein voor de historische 
Vischpoort gevisualiseerd kunnen worden in het straatpatroon. 

Vindplaats 3 
Op vindplaats 3 zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische 
resten aangetroffen. Toch is het incidenteel voorkomen van archeologische 
resten niet uitgesloten. Hierbij moet vooral worden gedacht aan resten van 
boten, houten palen van golfbrekers en beschoeiingen. 
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Archeologische begeleiding 
Voorgesteld wordt om alle graafwerkzaamheden in het deelgebied 
Boulevard/Strandeiland archeologisch te begeleiden. De kans op het aantreffen 
van toevalsvondsten is namelijk dermate groot, dat indien bij extensieve 
begeleiding telkens de bouwwerkzaamheden moeten worden gestaakt, er 
voortdurende vertraging zal optreden. Na aanleg van een door een archeoloog 
bepaald niveau, kunnen eventuele archeologische resten met behulp van een 
Global Positioning System eenvoudig ingemeten en gedocumenteerd worden. 

~ 

Bij het aantreffen van mogelijk behoudenswaardige resten in het deelgebied 
Boulevard/Strandeiland wordt het bevoegd gezag (gemeente Harderwijk en de 
ROB als adviseur) direct op de hoogte gesteld. Het bevoegd gezag bepaalt of de 
archeologische resten daadwerkelijk behoudenswaardig zijn en welke 
vervolgstappen genomen moeten worden. In principe kunnen, na documentatie 
en berging van niet behoudenswaardige resten, de graafwerkzaamheden hervat 
worden. 
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Verklarende woordenlijst 

antropogeen 

dekzand 

dendrochronologie 

enkeerdgronden 

fluvi operiglaci aal 

in situ 

mobilia 

plaggendek 

Silt 

smeltwater 

snelle 
stratigrafisch 
veen 

Weichselien 

Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen ge
maakt/veroorzaakt) . 
Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale 
omstandigheden voornamelijk door windwerking 
ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien 
vormen in grate delen van Nederland een 'dek' (5aalien: 
Formatie van Eindhoven; Weichselien: Formatie van 
Twente). 
Dateringstechniek gebaseerd op jaarringpatronen van 
hout. 
Dikke eerdgrond (~ laag met donkere, min of meer rulle 
grond, met organische en anorganische bestanddelen) 
ontwikkeld op zandgrand onder invloed van de mens; 
worden ook wel essen genoemd. 
Door stromend water onder periglaciale omstandigheden 
afgezet. 
Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste 
gebruiker het heeft gedeponeerd, weggegooid of 
verloren. 
Alle voorwerpen die door de mens zijn gebruikt of ver
vaardigd, en die in principe verplaatst kunnen worden; 
roerende goederen. 
Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten 
gevolge van bemesting. Voor de bemesting werden 
plaggen of met zand vermengde potstalmest 
opgebracht. 
Gronddeeltjes groter dan of gelijk aan 2 pm en kleiner 
dan 63 pm. 
Water dat ontstaat bij smelting van sneeuw en van 
gletsjerijs. 
Drinkbeker van steengoed. 
De ligging der lagen betreffend. 
Geheel of grotendeels uit enigszins ingekoolde, maar 
nauwelijks vergane plantenresten opgebouwde 
afzetting. 
Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs 
Nederland niet bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar 
geleden. 
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Overzicht van figuren, tabellen en (losse kaart-) bijlagen 

Figuur 1. 

Figuur 2. 

Figuur 3. 

Figuur 4. 
Figuur 5. 
Figuur 6. 
Figuur 7. 
Figuur 8. 
Figuur 9. 

Figuur 10. 
Figuur 11. 

Figuur 12. 

Figuur 13. 

Figuur 14. 
Figuur 15. 

Figuur 16. 

Figuur 17. 

Figuur 18. 
Figuur 19. 

Figuur 20. 
Figuur 21. 

[70] 

De ligging van het onderzoeksgebied met de gedefinieerde 
vindplaatsen (rode sterren); inzet: ligging in Nederland 
(zwarte ster). 
Ligging van de proefsleuven, boven geprajecteerd op de kaart 
van Jacob van Deventer (1560), onder geprajecteerd op de 
huidige en toekomstige kadastergegevens. 
In het profiel is de puinlaag onder de straat 'Buiten de 
Bruggepoort' in het verlengde van de Bruggestraat. duidelijk 
zichtbaar. 
Vlak met houtresten in werkput 1; schaal 1:100 . 
De havenbrug voor de Hoge Bruggepoort. 
Oeverversteviging waargenomen in 1986 (foto Jan Karssen). 
Liggende balken/palen op grote diepte onder de havenbrug. 
Het vlak van de punter en de havenbrug in werkput 2. 
Vlak met sporen en houtresten, havenbrug en scheepswrak in 
werkput 2; schaal 1:100. 
Berging van paal/spoor 11 in werkput 2. 
Paal/spoor 13 met een stuk ijzer dat mogelijk in verband 
staat met de bevestiging van het opgaande horizontale hout 
van de havenbrug. 
Scheepswrak Harderwijk 1 in stratigrafisch intact en stabiel 
pakket Zuiderzeeafzettingen. 
De heren Morel en Van Dijk van het Nederlands Instituut voor 
Scheeps- en onderwaterArcheologie (NISA) tijdens de 
inspectie van het scheepswrak Harderwijk 1. 
Scheepsconstructie, plaat 1; tekening J. Morel (NISA/ROB). 
Het vlak van de punter van bovenaf gezien. Let oak op de 
pengaten, bunplaat met gaatjes en resten boordgang aan 
stuurboord en de goed zichtbare centerlijn. 
Detailopname van de afgebroken stuurboord boordgang, met 
resten van de bevestigingspennetjes. 
Deel van een bunplaat met gaatjes; aan stuurboordzijde. Kart 
tegen de putrand is nog een ondiepe spanning zichtbaar. 
Scheepsreconstructie, plaat 2; tekening J. Morel (NISA/ROB). 
Door de zee gesleten en geralde keramiekvondsten: aardewerk 
en bakstenen. 
Overzicht van metalen vondsten. 
Kadastrale kaart Harderwijk, sectie E, 1832. 
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Figuur 22. 

Figuur 23. 

Figuur 24. 

Tabel 1. 
Tabel 2. 
Tabel 3. 

Tabel 4. 

Bijlage 1. 
Bijlage 2. 
Bijlage 3. 

Kaartbijlage 1. 

'De Hooge Brugge' te Harderwijk, detail gravure van Frans 
Hogenberg, ca. 1580. 
'De Lage Brugge' te Harderwijk, detail gravure van Frans 
Hogenberg, ca. 1580. 
Aquarel van de Vischpoort die volgens K. Mars, samensteller 
van het boekje 'Harderwijk in oude prenten' in 1760 
aangekocht werd door de stad. 

Archeologische tijdschaal. 
Scoretabel waardestelling scheepswrak Harderwijk 1. 
Lijst van aangetroffen munten uit de ophogingslaag S2009 en 
stortvondsten. 
Scoretabel waardestelling vindplaatsen 1 en 2. 

Sporenlijst. 
Vondstenlijst. 
Lijst van historische brannen (3.1 Aanwas van grand; 3.2 
Hoge Brugge; 3.3 Lage Brugge). 

Prafielopnamen werkputten 1, 2 en 3. Schaal 1:50. 
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Bijlage 3: Lijst van historische bronnen 
Historische bronnen bijeengebracht door dhr. Niek de Jong, Oudheidkundige Vereniging Herderewich 
De bronnen zijn verdeeld naar: 
Aanwas van grand, bijlage 3.1 
De Hoge Brugge, bijlage 3.2 
De Lage Brugge, bijlage 3.3 

Bijlage 3.1 Aanwas van grond 

OAH (Oud Archief Harderwijk), inv. nr. 23, Resolutien 1694 januari 24-1703 juni 6. 
fol. 215 
27 januari 1699 
Schepenen hebben alnoch geresolveert aen de oostzijde van de stadt, aIle mogelijcke devoiren aen te 
wenden am den aenwas aen de strand die sig bereits opdoet, te faciliteren, te helpen bevorderen en 
toeneem met ........ van ritsen , als anders welcke sijnde bij dese sijn versocht en gecommitteerd de 
Heeren Griethuijsen en Focanus omme de nodige reuisiten van tijd tot tijd te maken. 

OAH inv. nr. 27, Resolutien 1721 februari 17-1749 maart 21. fol. 205 vso 
De Heeren Potmeesteren sijn versocht en geauthoriseert aen oosten het lant van de zee op kosten der 
stadt aengewonnen met paalen af te setten, waarvan het selve altoos van de particulieren landerijen sal 
sijn en blijven afgescheiden en daer toe de nodige paelen etc. te koopen. 

OAH inv. nr. 27, Resolutien 1721 februari 17-1749 maart 21. fol. 209 
15 februari 1736 
Gearresteerd op den eersten Regtdag van de vacantie nader te besoigneren op wat wijse best eenig land 
uyt zee aen te winnen en aen kleven vandien. 

OAH inv. nr. 27, Resolutien 1721 februari 17-1749 maart 21. fol. 210 
19 maart 1736 
Geresolveert over de haven en aanwinnen van land (zie 15 februari 1736). 

OAH inv. nr. 27, Resolutien 1721 februari 17-1749 maart 21. fol215 
De Heeren van de Magistraat tot meermaelen hebbende voorgenomen haer gedachte te laeten gaen over 
het conserveren van de Weijde in de aIde Haven en het aenwinnen van voorlant in Zee; soo heeft de 
Heer Burgemeester van de Graaff een consept plan van Rijswerck overgegeven het welcke bij haer Weled. 
En Achtb. Geexamineert zijnde; is sijn Weled. Voor des selfs moeyte en communicatie van 't selve plan 
bedanckt; en de geresolveert ingevolge 't selve bij provisie een begin daer van te maecken met het 
schuynts afsteecke van de kante der tegenwoordige wellen en de het in pooten van sooveel rijsen als de 
Stadt tegenwoordig magtig sal sijn; om aenstaende jaer het geconcipeerde te vervolgen en te 
perfecteren. 
Tot het welcke de Heeren Havenmeesters bij dese versogt en geautoriseert worden. 

(bran: Streek archivariaat Noordwest-Veluwe, locatie Harderwijk,Havendam 56, Harderwijk) 



Bijlage 3.2 De HogeBrugge. 

Berends, P., Het oud-archief der gemeente Harderwijk, Tweede stuk: Regestenlijst en index, 
Harderwijk, 1935. 

Regesten 191, 
1438 December 27. 
Henric Snijder heeft, ten overstaan van 2 schepenen, bekend, 
dat hij aan de stad schuldig is 40 pond, waarvoor zijn huis bij 
de hoge brug, belend door Gerit van der Wierssen en Gerit 
Geylinc, onderpand is. Verder hebben Wouter Wijntginszoon, 
Claes Scutter en Entike aangenomen Henric van deze schuld 
schadeloos te zullen houden. 
Anno XXXVIII ipso die Johannis evangeliste. 
Oorspr. in inv. nr. 798 folio 2. 
N.B. Met aanteekening: ,Dit hoeft nu tot ter vicarien op 
ten noerthoic van 't koer ut habitur prima et vocatur 
Sancte Katerine vicaris op der mandemakers altaer." 

Berends, P., Het oud-archief der gemeente Harderwijk, Tweede stuk: Regestenlijst en index, 
Harderwijk, 1935. 

Regesten 871. 
(c. 1547.) 
Burgemeesters, Schepenen en Raad laten weten, dat de boot, 
van de brug zal afvaren, des winters's middags 12 uur en in 
den zomer 's namiddags 5 uur; dat daarna niemand meer naar 
het vertrekkende schip mag worden gebracht behalve vreemde
lingen, die op het oogenblik van afvaart, in de stad komen of 
ingeval storm en noodweer het bereiken van het schip beletten. 
Concept in inv. nr. 33. 

5treekarchivariaat Noordwerst-veluwe, locatie Harderwijk 
Niet gepubliceerde regesten 1212. 
1561 Maart 1 
(De rentmeesters) hebben in het openbaar, bij opbod, verpacht 
de kraan op de Hoogebrug, aan Wilhem van Adena, 
gedurende 4 jaren, die ingaan 1 Maart e.k., voor 6 rijderguldens 
per jaar, waarvoor Johan Quaden en Albert Thonisz. 
borgen zijn. 
Actum 1a Mart;; Ao LXI. 
Oorspr. in inv. nr. 414 folio 124 . 
NB. Zie d- verpachting van de kraan in 1566 
ibidem, folio 136 

5teekarchivariaat Noordwest-Veluwe, locatie Harderwijk. 
OAH inv. nr. 1996 Alphabethisch repertorium op de resolution der stadt Harderwijck, 
1593-1784 
1713 november 27, Op het schoonmaeken van de Hoge brug 4 mudden rog 



1722 juni 4, Tot het schoonmaken van de Hooge brug gestelt Derkje Willems 
1737 juli 1, Tot reparatie van de hooge brug materialen ontbooden. 
1762 februari 15, Aen eijndt der brug opbraeken en met puin opvullen 
1775 december 1, Schade aen Brug en Lantaarn bij de laatste storm ten eersten repareren. 

5teekarchivariaat Noordwest-Veluwe, locatie Harderwijk. 
OAH inv. nr. 1998 Alphabethisch repertorium op de resolution der stadt Harderwijck, 
1593-1784 
1736 maart 19, Een borstwerering van paalen te Laten maken van het hooge steijger tot de laage brug. 
1771 juni 3, De groote meenigte veenspecie die bij de brug legt en het invaaren in zee belet te laaten 
wegvaren. 
1775 december 1, De brug en lantaarn door de laatste storm spoedig te herstellen. 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1597 October 3 I. De Schepenen verklaren dat van 
de wol, uitgevoerd over de waterbruggen, betaald 
moet worden per zak van 500 pond of 
meer, 10 stuivers en voor min '2r dan 500 
pond de helft. 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1631 Maart. Een zware storm vernielt bruggen 
en steigers en slaat een groot gat in den zee-
beer aan de westzijde van de stad gelegd om 
het water in de gracht te kunnen houden. 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1633 In dit jaar wordt over de zeebruggen ver. 
voerd 65600 ponden wol, en van 1630 tot 
1632 te zamen 1 24500 ponden. 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1639 November 29. Een lantaarn geplaatst op het 
torentje van de Hoogebruggepoort. De schip-
pers moeten voor haar onderhoud contributie 
of baakgeld betalen. 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1665 In dit jaar zijn over de zeebruggen uitgevoerd 
75100 ponden wol. 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1797 Maart 31. Het klokje op de Bruggepoort 
wordt voortaan geluid bij het begin en 
het einde der schafturen van de arbeiders. 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1800 Januari 13. De resolutie van 31 Maart 1797, 
betreffende het lui den van het klokje op de 



Bruggepoort, ingetrakken. 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1824 November 14-15. Zware storm. Veel schade, 
geraamd op f 3000, aan de hooge zee brug. 
stadsmuren en verdere zeewerken. Drie schepen 
in nood worden door koene visschers gered. 
B. en W. adresseeren om steun voor het 
herstel van de haven, waarvan de onkosten 
niet in bovenstaande som begrepen zijn. 
Grand voor dit verzoek is de noodzakelijkheid 
van de haven als vluchthaven tusschen 
Lemmer en Muiden. 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1846 Advies van B. en W. over de plaats van de 
haven, die sommige belanghebbenden, n.l. 
logementhouders enz. bij de Bruggepoort 
wenschen. 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1889 Februari 8-9. Geduchte N.W. storm. De 
wellen, stadsweide, singels en straatweg onder 
water; een stuk van de groote steenen zeewering 
bij het badhuis weggeslagen; ook 
schade aan de steenen glooiingen bij de brug 
en de haven. Zware boomen in de Plantage 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1899 Januari 1. Een verordening gaat in op de 
heffing van een Havengeld voor het gebruik 
der haven en zeebrug, volgens Raadsbesluit 
van 19 Juli 1898. 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1901 Maart 11. De Gemeenteraad besluit tot opheffing 
van de zeebrug als aanleg- en losplaats. 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1911 April 29. Tot het maken van een wandelpad 
langs de zee (het "zeepad"), van af de Zeebrug 
tot aan de "Harmonie" wordt aan B. 
en W. een cre,diet van f I 50 verleend. 
N.B. (Begin Juni is dit Zeepad gereed). 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1930 Verbreeding van het Zeepad en doortrekking 
daarvan naar de haven. Vergrooting van het parkeerterrein buiten de Bruggepoort. 
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Ansichtkaart, uitgave Wuestman, gelopen 1929 (collectie N.C.R. de Jong) 
Wuestman, D.J., Wandelingen door Oud-Harderwijk, bewerkt door I. Westerhuis-Groothengel en K. 
Mars, Harderwijk, 1981 

27. DE BRUG, ZEEBADEN EN STRAND. 

Het pad naar de eigenlijke brug, tussen de groene \Nellen, wardt speciaal in 
de aude toestanel gehouden, om door zijn bcstrating en door zijn smalte te 
laten uitkomen hoe lange eeuwen het er zo al ligt. De brug zelf, in de ouele 
tijd de I--Ioge Brug genoemd in tegenstelling met de Lage Brug, die voor de 
Vispoort lag, ligt er nog net als veertig jaer geleden; aileen loopt nu het 
Zeepad crop uit. Bovendien zijn de houten balken van de brug, die 01' 
houten dwarsliggers vast in de bodem zaten, de een n8 de ander verdwenen. 
\Neggespoeld of vergaan, zodat men tenslotte deze houten vloerbedekking 
door een solide laag grate stenen heeft vervangen. De staande palen, waar· 
aan voorheen de sehepen werden yaslgelegd, zijn door de tand destijds zo 
lanwamerhand verdwenen. Die palen deden tach Heen di(mst meer, aileen 
kon je als jongen er zo maoi boven op zitten, want schepen loggen er niet 
meer aan. 
Dat was in de oude tijd andel's. Toen ging aile seheepvaart vanal de Brug. 
De beurtman voer er 's avonds 8 uur weg. Bij de Bruggepoort luidde dan 
de bel. De laatste passagiers, als ze er waren, klommen erin. VIIat nagebracht 
stukgoed en de kostmand. De touwen werden losgemaakt en daar ging het. 
Aileen de oudere stadsgenoten kunnen zieh dat nag herinneren. 
Nu staat er het zwembad van de vereniging Zuiderzeebad. Dit heeft eerst 
gestaan 01' het cind van de noordelijke pier, diehtbij het havenhoofd. In het 
midden van de pieren was aan beide zijden een trapjc aangebrachl en een 
veennan in cen roeiboot zatta de zwemlustigen van de ene naar de andere 
dijk over. In de praktijk beviel het niet. \Nel kon men er goed zwemmen, 
maar het was te ver weg. Vanaf de slad was men een klein half uurtje onder
weg en terug weer. Ten einde aan dit bezwaar te ontkomen en het bad meer 
populair te maken, besloOI het bestuur het bad aan de Brug te plaatsen. 
Het zwembad is nu gernakkelijk te bereiken, maar de diepte bij de Brug is 
veel rninder dan aan het havenhoofd. Bij laag water leek het meer 01' een 
modderbad dan op een zwernbad, 
Nu de Zuiderzee is afoesloten en hog" vloeden zijn buitengesloten, zal het 
bestuur wellicht overwegen cen dieper bassin te graven, waarvan vroeger, 
dooreb en vloed geen sprake kon zijn. 

Evenals aan het havenhoold wordt het zwombad na het seizoen afge-
broken en opgeborgen. Talrijke malen is het e'chter voorgekomen, dat men 
het niet behoef-de af te breken, rnaar dat de Zuiderzee de vriendelijkheid 
had het in zijn geheel of aan stukken en brokken bij de hotels 01 langs de 
Zuiderzeekust te deponeren. Algemeen verwaehl men dat hel IJsselmeer 
zulke kunsten niet zal uithalen. 
De bovenbouw werd steeds opgeborgen, maar de onderbouw, bestaande uit 
zware balkan, die diep in de bodem waren gegraven, liet men staan. Bij ijs
gang of zware stormen spoelden er nog weleens talrijke balken weg, waarom 
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Bijlage 3.3 Lage Brugge te Harderwijk 

Kroniek van Harderwijk 1231-1931, gemeente Harderwijk, 1980. 
1631 Maart. 
Een zware storm vernielt bruggen 
en steigers en slaat een groat gat in den zee
beer aan de westzijde van de stad gelegd am 
het water in de gracht te kunnen houden. 

1511 Augustus 6 
De Burgemeesters hebben op order van [(anselier en Raden 
in het openbaar, bij opbod, aan Hessel Albertsz. verkocht 
den in 1513 te Hoephuisen gestranden boeier, voor f 56.-, 
waarvoor Lambert Coelwagen en Peel Goertsz. borgen zijn. 
Actum den VI Augusti 1511. 
Oorspr. in inv. nr. 414 folio 116 verso 
NB. Den volgenden dag namen de Schepenen den 
boeier van den kooper over am er de bruggen (welke?) 
mede te herstellen. (Ibidem, folio 111) 

5teekarchivariaat Noordwest-Veluwe, locatie Harderwijk. 
OAH inv. nr. 7, 1634october 24-1642 Januari 5, fol. 257 verso 
1639 maart 18 
Die Schepenen ende die gesworen gemeinte gedelibereert ende overwogen hebbend't repareeren van 't 
steiger aen de lege brugge. Verstaen dat de reparatie vandien nodig is ........ dat men dienvolgens 't 
selve steiger bij provisie ter lengte van 36 voet ongeveerlick sallleten maecken op alsulcken hoogte 
ende engte van palen als 't hoge brugge steiger gemaeckt is. 
Tot vinding van de kosten van die d'welcke de stadtkiste weynich met middelen voorsien en die 
reparatie van tijt tot tijt swaerder worden sal men soecken te verpachten een stuck van d'achterste 
weijde 't welck men aen campen salleggen am voor de tijt van 8 jaeren te verpachten ....... . 

5teekarchivariaat Noordwest-Veluwe, locatie Harderwijk. 
OAH inv. nr. 1996 Alphabethisch repertorium op de resolution der stadt Harderwijck, 
1593-1784 
1639 April 5. 
Op versoeck van Schepenen hebben de gildemeesteren van Sint Joris tot't maecken van de steiger aan 
de laege brugge gecontribueerd 400 gl. Ende worden de melaetmeesteren geordonneerd hier toe te 
geven 500 gl., de Pesthuijsmeesteren 400 gl en 't Gasthuijs 300 gl. 1726 december 9 
Tot het schoonmaken van de lage brug en poort Petertje Hoemakers 

1761 september 28 
Lage Brug 't Vegen van de wed. Leij aen Jacob Claesken 

5teekarchivariaat Noordwest-Veluwe, locatie Harderwijk. 
OAH inv. nr. 1998 Alphabethisch repertorium op de resolution der stadt Harderwijck, 
1593-1784 

1669 december 20 
Lage steijger te repareren tot gerijf de vissers. 



1692 december 12 
Op 't schaanmaeken der lage brug staet '/2 mud rag 

1701 september 16 
Ima 3 mudden 

1708 September 5. 
Peter Pannebacker krijgt vergunning een scheepstimmerwerf te maken aan 
den stadsmuur buiten de paart aan de Lage brug. 

1715 Mei 22 
Schaanmaeken der Laage brug aan wed. van Jan de Vent 

Steekarchivariaat Noordwest·Veluwe, locatie Harderwijk. 
OAH inv. nr. 1996 Alphabethisch repertorium op de resolution der stadt Harderwijck, 
1593·1784 

1726 december 9 
Tot het schoonmaken van de lage brug en paart Petertje Hoemakers 

1761 september 28 
Lage 8rug 't Vegen van de wed. Leij aen Jacob Claesken 



Zeepad te Harderwijk (coLLectie N.C.R. de Jong) 
Uit WandeLingen door NederLand met pen en potLood door J. Craandijk en P.A. Schipperus, 1888 
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Ansichtkaart, uitgave A.J. Wuestman, geLopen 1908 




