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HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED
Dit programma van eisen (PvE) heeft betrekking op het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van alle
ondergrondse sporen, structuren en vondsten die onder de bevoegdheid van de gemeente Delft vallen. Het
(bouwhistorisch) onderzoek van bovengrondse structuren van de Kerk die (als Rijksmonument) onder de
bevoegdheid van de Rijksdienst van het Cultureel erfgoed vallen, maakt geen onderdeel uit van het
onderhavige PvE.
Projectnaam

Delft-Nieuwe Kerk

Provincie

Zuid-Holland

Gemeente

Delft

Plaats

Delft

Toponiem

Nieuwe Kerk Delft

Kaartbladnummer

37E

x,y–coördinaten (RD)

84546x447591; 84551x447582; 84527x447567; 84509x447567

CMA/AMK-status

n.v.t.

Status op gemeentelijke beleidskaart

n.v.t.

Archis-monumentnummer

n.v.t.

Archis-waarnemingsnummer

Nader in te vullen

Oppervlakte plangebied

Circa 1500 m²

Oppervlakte onderzoeksgebied

Kelder 1: 930 m²; Kelder 2: 150 m².

Huidig grondgebruik

Vloeroppervlak bedekt met grafzerken en groenstrook.

Bestemmingsplan

Binnenstad 2012, Delft.
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HOOFDSTUK 2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK

Figuur 1: De omvang van de bodemverstoringen die gepaard gaan met de geplande nieuwbouw.

2.1 Aanleiding en motivering
Dit PvE heeft betrekking op de geplande bouw van een nieuwe kelder en de uitbreiding van een al bestaande
kelder in en naast de Nieuwe Kerk in Delft, waarvoor op 31-03-2015 een omgevingsvergunning is verleend
(figuur 1). Omdat de geplande ontwikkeling behoud van de aanwezige archeologisch resten in situ niet mogelijk
maakt, heeft de bevoegde overheid aan deze vergunning voorschriften verbonden op het gebied van de
archeologische monumentenzorg. Binnen het plangebied dient archeologisch onderzoek plaats te vinden op
basis van een PvE dat is goedgekeurd door de bevoegde overheid en dat voldoet aan het
‘Uitgangspuntendocument archeologisch onderzoek Nieuwe Kerk’, dat bij de vergunningaanvraag is
ingediend.
2

Het totale oppervlak van de ontgravingen bedraagt ca 1100 m met variërende dieptes. De voorgenomen
bodemingrepen en -inrichting zijn als volgt:
1.

Kelder 1. Het ontgraven van het grootste deel van de vloer ter hoogte van de zuidelijke zijbeuk, een
deel van het middenschip en de aangrenzende groenstrook aan de zuidkant, buiten de Nieuwe Kerk. In
Kelder 1 zullen toiletruimten, bergruimte, een keuken en enkele zalen worden gerealiseerd. Het
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2.

oppervlak van deze kelder is circa 550 m². De kelder zal voor een groot deel een diepte hebben van
ongeveer 4,5 m -Mv. De inhoud bedraagt circa 1610 m³. Door constructieve noodzaak dient een veel
groter oppervlak verstoord te worden dan de te realiseren kelder. De te realiseren kelder is 550 m², de
overige verstoringen 380 m², wat het totaal te verstoren oppervlak op 930 m² brengt.
Kelder 2. Het ontgraven van een deel van de vloer ter hoogte van het koor in de zuidelijke zijbeuk van
de Nieuwe Kerk. Hier wordt een grafkelder uitgebreid met een oppervlak van 137 m². De kelder heeft
een diepte van 2,7 m -Mv. De inhoud van kelder 2 bedraagt ca. 317 m³. De overige verstoringen die
gepaard gaan met aanleg van de kelder bedragen ca. 13 m² wat het totaal op ca. 150 m² brengt.

2.2 Beperkingen
Ten aanzien van Kelder 1 is een plafondbedrag vastgesteld van €300.000 incl. BTW voor archeologisch
onderzoek. Civieltechnische kosten die nodig zijn voor hulpwerk ten behoeve van het onderzoek worden
hierop in mindering gebracht, zoals inzet van een graafmachine, pompvoorziening of keetvoorzieningen. Van
het resterende bedrag wordt het archeologisch veldwerk en de uitwerking gerealiseerd. Eerdere calculaties
lieten zien dat dit bedrag niet toereikend is om het complete bodemarchief ter plaatse afdoende veilig te
stellen voor vernietiging. Er moeten derhalve keuzes worden gemaakt welk deel van het erfgoed wel en welk
deel niet kan worden onderzocht. Aangezien gravend vooronderzoek niet aan de orde was, bestaat er
onzekerheid over de aan te treffen sporen. Dit PvE voorziet ten aanzien van Kelder 1 dan ook in zoveel mogelijk
ruimte om beslissingen in het veld te kunnen nemen, naar het beste inzicht van de onderzoekers en in overleg
met het bevoegd gezag. Hiervoor wordt gekozen om het beschikbare budget zo optimaal mogelijk in te kunnen
zetten, en efficiënt in te kunnen springen op de daadwerkelijke situatie in het veld.
Naast de financiële beperkingen gelden er ook logistieke beperkingen. De opgraving moet worden ingepast in
het civiel-technisch werk, om schade aan het kerkgebouw te voorkomen. Het is niet mogelijk te graven zonder
aanvullende maatregelen die ook nodig zijn voor de aanleg van de kelder. Dit betekent dat de gefaseerde
aanlegmethode van de aannemer van grote invloed is op de uitvoering van het onderzoek. Deze afstemming
dient van te voren goed te zijn geregeld en zijn vastgelegd in een Plan van Aanpak (PvA).
In beperkte mate wordt door de civieltechnische werkzaamheden ook schade aan het bodemarchief
toegebracht, zonder dat het mogelijk is dit archeologisch te onderzoeken. Er worden groutpalen aangebracht in
de zuidbeuk van de kerk om de wand van de kelder te bouwen en de kuip waterdicht te krijgen.
Voor kelder 2 is een plafondbedrag vastgesteld van €400.000 incl. BTW voor archeologisch onderzoek. Binnen
dit bedrag zal al het archeologisch veldwerk inclusief de uitwerking worden gerealiseerd. Daarnaast is het
constructie-technisch enkel mogelijk de kelder aan te leggen door middel van het aanbrengen van een
ondergronds groutstempel van één meter dikte (bovenkant 1,86 – NAP), dat deels het archeologisch erfgoed
ter plaatse zal vernietigen. Over het hele oppervlak van de kelder wordt ca. 60 cm van de onderkant van de
begravingen door grout verstoord (grens op ca. 2,50 – NAP). Eventuele sporen van andere aard die zich
daaronder bevinden gaan tot 40 cm diepte verloren (onderkant 2,86 – NAP). Er worden wel maximaal
voorzorgsmaatregelen genomen om deze verstoring te beperken, en waar mogelijk te voorkomen.
Ook hier geldt dat de opgraving moet worden ingepast in het civiel-technisch werk, om schade aan het
kerkgebouw te voorkomen. Het is niet mogelijk te graven zonder aanvullende maatregelen die ook nodig zijn
voor de aanleg van de kelder. Dit betekent dat de gefaseerde aanlegmethode van de aannemer van grote
invloed is op de uitvoering van het onderzoek. Deze afstemming dient van te voren goed te zijn geregeld en zijn
vastgelegd in een Plan van Aanpak (PvA).
2.3 Werkwijze en planning
De realisatie van de twee kelderruimten vindt in verschillende fasen plaats. De archeologische opgraving dient
bijgevolg ook gefaseerd te worden uitgevoerd. Aangezien de werkputten deels tevens als bouwputten van de
geplande kelders zullen fungeren, moet het archeologisch onderzoek afgestemd zijn op de planning en
randvoorwaarden (inventarisatie en benodigde maatregelen op het gebied van veiligheid- en risico’s) van de
civieltechnische werkzaamheden. Evenzogoed dient het civieltechnische werk zo goed mogelijk te zijn
afgestemd op de archeologische werkwijze en randvoorwaarden, om het archeologisch werk qua uitvoering en
financiën zo efficiënt mogelijk te maken.
De eisen die middels dit PvE worden gesteld aan (de uitvoering van) het archeologisch onderzoek zijn dan ook
bindend en leidend, en onderdeel van de omgevingsvergunning. De planning en randvoorwaarden van de
civieltechnische werkzaamheden dienen dusdanig te zijn dat een volwaardige uitvoering van het PvE
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gewaarborgd wordt. De werkwijze en planning van het archeologisch onderzoek is daarbij ingekaderd in tijd en
geld.
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HOOFDSTUK 3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK
Bureauonderzoek
Uitvoerder

Archeologie Delft

Uitvoeringsperiode

2002; november-december 2012

Rapportage

Bult 2002.
Bakx en Jongma 2013.

Vondsten/documentatie

N.v.t.

Uitvoerder

De Fabryck

Uitvoeringsperiode

2013/2014

Rapportage

“ Begraven en Ontgraven”

Vondsten/documentatie

Archief Delft

Booronderzoek
Uitvoerder

Onbekend

Uitvoeringsperiode

1940

Rapportage

Heijenbrok & Steenmeijer 2012b, 16-17.

Vondsten/documentatie

Alleen boorstaten (zie publicatie)

Uitvoerder

Archeologie Delft

Uitvoeringsperiode

December 2012

Rapportage

Bakx en Jongma 2013

Vondsten/documentatie

Archeologie Delft

Uitvoerder

Archol

Uitvoeringsperiode

Mei 2013

Rapportage

Concept PvE Nieuwe Kerk

Vondsten/documentatie

Archol

Uitvoerder

Archeologie Delft

Uitvoeringsperiode

28 oktober 2014

Rapportage
Vondsten/documentatie

Briefrapport: “ Verslag aanvullende grondboringen zuidzijde
Nieuwe Kerk Delft, 28 oktober 2014”
Archeologie Delft

Uitvoerder

Arnicon (milieuonderzoek)
Bellaart

Uitvoeringsperiode

November 2014

Rapportage

Rapport C13-120-O2 “ verkennend bodemonderzoek ter plaatse
van de Markt 80 te Delft

Vondsten/documentatie

nvt

Waarnemingen tijdens bodemingrepen/restauratie
Uitvoerder

Archeologie Delft
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Uitvoeringsperiode

1923-1925 en 1931-1937

Rapportage

Van der Kloot Meijburg 1941

Vondsten/documentatie

Alleen publicatie

Uitvoerder

Archeologie Delft

Uitvoeringsperiode

2007

Rapportage

Bakx en Jongma 2013

Vondsten/documentatie

Depot voor bodemvondsten van de gemeente Delft

Opgravingen
Uitvoerder

Archeologie Delft

Uitvoeringsperiode

2004-2005

Rapportage

Bult & Groen, 2006.
Groen 2005.
Kerkhof 2007.
Sannen, in prep.

Vondsten/documentatie

Depot voor bodemvondsten van de gemeente Delft

Archeologische Begeleiding protocol Opgraven
Uitvoerder

Archeologie Delft

Uitvoeringsperiode

2015

Rapportage

J. van Horssen, in prep.

Vondsten/documentatie

Depot voor bodemvondsten van de gemeente Delft
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HOOFDSTUK 4 BEKENDE EN VERWACHTE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN
4.1 Archeologische en cultuurlandschappelijke context van het plangebied en omgeving
Aardwetenschappelijke en fysiek-landschappelijke context

1

Omgeving
In de ondergrond van Delft komen verschillende grondlagen voor die de neerslag zijn van een langdurige
landschappelijke genese. Tijdens het bureauonderzoek is voor de analyse van de geologische ondergrond
gebruik gemaakt van de Geologische Kaart van het Delftse grondgebied, de Geologische Kaart van Nederland
(schaal 1:50.000) en de Bodemkaart van het Westland. Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat de
bodemopbouw van het plangebied en omgeving als volgt is gevormd.
Op de mariene afzettingen van het Laagpakket van Wormer, die in een wadmilieu zijn ontstaan, heeft een
omvangrijke veenontwikkeling plaatsgevonden, die de scheiding vormt met het latere Laagpakket van
Walcheren. De basis van dit Hollandveen Laagpakket ligt op ongeveer 5,5 m –NAP. Vanaf ongeveer 500 voor
Chr. dringt de zee weer tot in het achterland door en worden er geulen in het veen uitgeschuurd, die zich in de
periode van circa 300 tot 50 voor Chr. met zand, zavel en klei opvullen.
Deze afzettingen van de Gantel Laag behoren tot het Gantelsysteem en zijn van grote invloed geweest op de
bewoningsmogelijkheden in de (Late-)IJzertijd en de Romeinse Tijd in Delft en omgeving. Het onderste gedeelte
van deze afzettingen bestaat uit sterk fijnzandige klei. Hierop is een in dikte wisselend pakket klei afgezet. Aan
de hand daarvan kunnen zowel geul- als kleidekafzettingen worden onderscheiden.
Op de top van de geulafzettingen manifesteert zich in de omgeving van Delft vaak een donkere blauwgrijze,
humusrijke kleilaag, die op bodemkundige kaarten met de naam woudgrond wordt aangeduid. Deze laag duidt
op een vegetatiehorizont in de top van de afgezette klei, of is de minerale neerslag van een veenlaag boven
deze klei. Deze horizont is voor, tijdens, of na de Romeinse Tijd gevormd, maar geeft in ieder geval het niveau
aan dat in de Romeinse Tijd als loopvlak werd gebruikt.
Vermoedelijk zijn de afzettingen van de Gantel Laag na de Romeinse Tijd bedekt geraakt met een laag veen van
de Hoekpolder Veenlaag. Indien aanwezig is deze laag als gevolg van de ontwateringen in de Late
Middeleeuwen geoxideerd.
e
Rond het midden van de 12 eeuw is ten westen van Delft als gevolg van transgressies opnieuw een kleilaag
afgezet, de Laag van Poeldijk. Deze lijkt geen sedimenten op het Delftse grondgebied te hebben nagelaten.
Plangebied
In 1940 is ten behoeve van de bronnen voor de sprinklerinstallatie ter hoogte van de geplande locatie van
Kelder 1 een aantal boringen gezet. Uit twee bewaard gebleven boorstaten blijkt dat tot een diepte van
respectievelijk 2,60 en 3,70 m –Mv sprake is van bovengrond en puin, met daaronder een pakket grijze klei (te
interpreteren als de voornoemde Gantel Laag, Laagpakket van Walcheren), gevolgd door ongeveer 0,5 m veen
(te interpreteren als het Hollandveen Laagpakket) en daaronder weer een pakket grijze klei (Laagpakket van
Wormer) dat naar onder toe afwisselend bestaat uit klei- en zandlagen. Aanvullende archeologische boringen
in 2014 en herbestudering van de milieuboringen uit 2014 maken het aannemelijk dat de onderkant van de
begravingen rond 2,50 meter – NAP ligt, vergelijkbaar met de 2,60 uit het onderzoek uit 1940. De diepte van
3,70 komt overeen met boorgegevens uit de tuin, op de plaats waar de funderingen van de uitbreiding van de
zuidbeuk zouden worden gerealiseerd vanaf 1512. Deze werkzaamheden zijn gestaakt na de stadsbrand van
1536. Alle boringen op de lijn van de geplande fundering stuiten rond 3,80 – NAP op puin. Een deel van de
geplande fundering is daadwerkelijk aangelegd, zoals aangetoond tijdens de werkzaamheden van Van der Kloot
Meijburg. Mogelijk is in het verlengde daarvan, richting het westen, een funderingssleuf aangelegd met
mogelijk puin en/of hout onderin.

1

Integraal overgenomen uit Bakx & Jongma 2013, 9-11
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2

Cultuurlandschappelijke, cultuurhistorische en historische context
e
Het plangebied is tegenwoordig gelegen aan de Markt, maar maakte hier in de 14 eeuw nog onderdeel van
uit. De naam marctvelt wordt voor het eerst vermeld in 1315 en het gebied strekte zich oorspronkelijk uit tot
aan de Burgwal. Deze gracht vormde de verbinding tussen het Vrouwjuttenland en de huidige gedempte
Burgwal en was tot 1355 onderdeel van de oostelijke stadsbuitengracht (figuur 2). De stadsbuitengracht werd
bij de bouw van het koor van de kerk gedempt (1384).
De oostzijde van het marctvelt was volgens Van Bleyswijck een rietveld en werd gebruikt als een justitieplaats
waar een houten galg stond opgesteld. De oostelijke 80 m van het marctvelt werd door Aelbrecht van Beieren
in 1381 afgestaan voor de bouw van een nieuwe parochiekerk, die aanvankelijk in hout werd opgetrokken.
Deze hulpkerk is in beginsel al een houten driebeukige kerk, waarvan de middenbeuk bestond uit houten
pilaren en waar zich aan de oostzijde drie altaren bevonden.

Figuur 2 Vermoedelijke ligging van de oostelijke stadsbuitengracht (Burgwal) tot 1355, op basis van het minuutplan van
1832.

2

Integraal overgenomen uit Bakx & Jongma 2013, 11-16.
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Het plangebied met de Nieuwe Kerk was dus aanvankelijk gelegen op het marctvelt, dat zich ter weerszijden
van de kerk uitstrekte. In 1384 werd begonnen met de bouw van de stenen kerk. Zo werd tussen 1384 en 1389
de fundering van het koor en dwarsschip gelegd. De houten hulpkerk is dan nog steeds ter hoogte van het
middenschip in gebruik. Zodra het koor gereed is, worden de altaren van de houten kerk overgebracht naar de
nieuwbouw. In 1396 tot 1412 wordt met de bouw van het eerste deel van de toren gestart. Vanaf 1412 tot
1434 wordt gestart met de aanleg van het middenschip en de uitbreiding van de noordelijke en zuidelijke
zijbeuken van de kerk. De zijbeuken werden vergroot tot zover de breedte van het reeds bestaande dwarsschip
reikte, waarbij zowel in de noordelijke als zuidelijke zijbeuk een reeks kapellen werd gerealiseerd. In iedere
zijbeuk kwam tevens een nieuwe toegang, waarbij één van de kapellen was bestemd als portaal. Van de
kapellen is niets meer overgebleven. Het is onduidelijk of er in de zuidkant nog funderingen hiervan aanwezig
zijn, hoewel deze bij de restauratie in 1923 wel zijn aangetroffen aan de noordzijde. Met de geldelijke hulp van
talrijke gilden was in 1434 de overkluizing van de kapellen gereed. Als tegenprestatie werden de
beschermheiligen van de gilden in de kapellen geëerd.
Tijdens het realiseren van het middenschip werd de houten hulpkerk in 1420 afgebroken. In 1430 werd de
bouw van de toren voortgezet. Tijdens de derde bouwfase van de Nieuwe Kerk werd in 1453 eerst
aangevangen met een uitbreiding van het koor met een kooromgang. Dit werd echter in 1461 afgebroken,
waarna de opbouw van het nieuwe koor met omgang in 1476 gereed kwam. In 1484 werd de bouw van het
derde gedeelte van de kerktoren voortgezet. En in 1485 werd aangevangen met een verlenging van de
zuidelijke zijbeuk tot aan de voorkant van de kerktoren. Kort daarna, in 1493 werden 10 woningen van het zuidelijke bebouwingslint langs het marctvelt afgebroken om het inmiddels buiten de kerk liggende kerkhof te
kunnen uitbreiden (figuur 3). Deze huizenrij was vermoedelijk tussen 1334 en 1368 gebouwd.
In 1512 werd dit terrein ook benut voor een verdere uitbreiding van de kerk met een vergroting van het
zuidtransept en een toevoeging van een tweede zuidelijke zijbeuk, maar deze ontwikkeling werd nooit voltooid
vanwege de stadsbrand van 1536. Het marctvelt ten zuiden van de kerk was in ieder geval niet langer openbare
grond, maar kerkelijk erf.
De grond ten zuiden en ten westen (tot 20 m) van de Nieuwe Kerk werd gebruikt als kerkhof. Door verzakking
van de Nieuwe Kerk in het begin van de vijftiende eeuw, werden de vloer in de kerk en het maaiveld van het
kerkhof opgehoogd. Dit gebeurde na de voltooiing van de kapellen in 1434.Tot aan 1484 lag de grond van het
kerkhof een stuk hoger dan de rest van het marctvelt, dat pas in dat jaar door de stad werd opgehoogd met 90
cm.
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Figuur 3 Vermoedelijke ligging van de 10 woningen van het zuidelijke bewoningslint langs het marctvelt ten opzichte van
de geplande locatie van Kelder 1.

Voor het deel van het plangebied ter hoogte van Kelder 2 geldt dat hier tenminste vanaf het einde van het
e
laatste kwart van de 14 eeuw, na de voltooiing van het koor, begravingen hebben plaatsgevonden. Daarvoor
bevond zich hier tot 1355 de oostelijke stadsbuitengracht en mogelijk een aarden wal ter verdediging van de
stad.
De planlocatie bevindt zich in de zuidelijke kooromgang. Het begraven binnen de muren van de kerk was
voorbehouden aan hooggeplaatste, rijke personen (en heiligen). Het kopen van een graf was immers een
kostbare aangelegenheid, die niet voor iedereen was weggelegd. Bij voorkeur werd men zo dicht mogelijk bij
het altaar of het koor begraven. Rond het altaar lagen vanzelfsprekend de duurste plaatsen.
Omdat de ruimte in de kerk niet onbeperkt was, moest worden gezocht naar andere oplossingen om de
toestroom van doden te verwerken. Besloten werd om de graven na een paar jaar te schudden: de beenderen
werden verzameld, gezeefd om ze van zand te ontdoen en met de resten van meerdere doden tegelijk bijgezet
in een zogenaamd schudkistje. Ook zijn er voorbeelden bekend van grote knekelkuilen, ossuaria of bijzetting
van een ‘geschud’ individu in de kist van de nieuwe bijgezette persoon.
Na het overlijden van Prins Willem (I) van Oranje in 1584, die in het koor was begraven, werd in de periode
1614 tot 1623, pal onder het monument van Willem van Oranje de “oude kelder” aangelegd. Vervolgens
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werden in vier volgende fasen nieuwe uitbreidingen van de Koninklijke Grafkelder in de Nieuwe Kerk
gerealiseerd. De laatste uitbreiding (fase 5: 1923) vond plaats in het kader van de restauratie van het koor.
Deze nieuwe ruimte ligt ingeklemd tussen de fundamenten van de noordelijke en zuidelijke koorpijlers. De
ruimte tussen de pijlers van de kooromgang is volledig uitgegraven tot een diepte van 3 m onder de koorvloer.
Zowel vóór als ná de laatste uitbreiding en restauratie van 1923 is de zerkenvloer in het koor opgemeten (H.
van der Kloot Meijburg). Op deze tekeningen is duidelijk te zien dat ter hoogte van de geplande Kelder 2 na de
werkzaamheden (circa 1925) enkele zerken van elders zijn verplaatst en in de zuidelijke kooromgang zijn
bijgezet. Vermoedelijk zijn deze afkomstig uit de zone waar de laatste uitbreiding van de grafkelder is
aangelegd.
Archeologische context
In en rondom de kerk zijn van 1923 tot op heden verschillende waarnemingen en archeologische onderzoeken
gedaan die inzicht geven in de aard van de sporen en structuren in relatie tot de lokale bodemopbouw.
Kerkgebouw en aanbouw
Onderzoek tijdens ontgravingen bij restauraties in de periode 1923-1937 heeft uitgewezen dat ten zuiden van
het huidige kerkgebouw – direct ten zuiden van geplande Kelder 2 – funderingen liggen van een geplande
3
uitbreiding in 1512. De uitbreiding bestond uit een tweede zijbeuk, een verlengd transept en een nevenkoor .
De fundering van de uitbreiding van het zuidelijke dwarsschip en de aanzet tot een zuidelijke zijbeuk werden
slechts opgemetseld tot aan de onderzijde van de natuurstenen plint, het nevenkoor werd niet hoger dan de
4
funderingshoogte gerealiseerd. Als gevolg van de stadsbrand van 1536 is deze uitbreiding nooit voltooid.
Uit een opmetingsschets van de restauratiewerkzaamheden van het westelijke deel van de funderingsresten
5
blijkt dat men daar heeft gegraven tot een diepte van circa 2,2 m onder maaiveld. De nog bestaande zuidelijke
zijbeuk reikte tot tenminste 2,0 m onder het straatniveau en had versnijdingen tot bijna 1 m uit de plint van de
6
muur.
In 2012 is een karterend booronderzoek uitgevoerd ter hoogte van de geplande Kelder 1. Uit dit onderzoek
blijkt dat de in 1923-1937 waargenomen funderingen van de aanzet tot een tweede zijbeuk vanuit het oosten
niet verder doorlopen dan de oostelijke randzone van de geplande Kelder 1 (conform de opmeetschets van Van
der Kloot Meijburg). Herinterpretatie van boorgegevens wijst erop dat er mogelijk wel een funderingssleuf met
puin tot ca. 3,80 meter –NAP doorloopt in westelijke richting, in het verlengde van de aanzet.
Tijdens opgravingen in 2004 is direct ten noorden van de Nieuwe Kerk bovenin het ophogingspakket uit de
e
Middeleeuwen steenbouw aangetroffen. Het gaat hier om resten van armenhuisjes die in de vroege 17 eeuw
7
tegen de kerk zijn aangebouwd.
Grafveld
Omvang
Tijdens opgravingen in 2004-2005 zijn direct ten westen en ten noorden van de Nieuwe Kerk zones van het
grafveld aangesneden (figuur 4). Archeologische waarnemingen in vier putjes in 2007 en de voornoemde
ontgravingen van de restauraties uit 1923-1937 hebben aangetoond dat ook (direct) ten zuiden van de Kerk
begravingen aanwezig zijn. Obstakels die in het ophogingspakket aan de buitenzijde van de kerk zijn
aangeboord ter hoogte van Kelder 1, lijken hier ook op te wijzen. Hieruit valt op te maken dat het grafveld zich
rondom de gehele kerk uitstrekt, zoals gebruikelijk is bij historische kerkgebouwen. In 2005 zijn in werkput 3 op
meer dan 20 m ten westen van het kerkgebouw muurresten gevonden. De muurresten komen overeen met de
kerkhofmuur uit 1421 die de westzijde van het grafveld begrensde. Deze grens lag in de periode 1395-1421
8
oostelijker: vlak voor het westelijk koor van de doopkapel, ten zuiden van de kerktoren. Bij recent onderzoek
in 2015 is, bij een begeleiding van drainagewerkzaamheden aan de zuidzijde van de markt, gebleken dat er
9
mogelijk drie tot vier rijen begravingen buiten de kerkhofmuur dus verder naar het westen, liggen.

3

Bakx en Jongma 2013, 19.
Van der Kloot Meijburg 1941, 64-65.
5
Heijenbrok & Steenmeijer 2012b, 13, afbeelding 14.
6
Van der Kloot Meijburg 1941, 228, fig.30.
7
Bakx en Jongma 2013, 19.
8
Bakx en Jongma 2013, 19-21.
9
Van Horssen in prep.
4

Archeologie Delft

15

PvE Opgraving Nieuwe Kerk te Delft
versie 3.2 definitief 25-11-2015

Figuur 4 Locatie van de werkputten van het archeologisch onderzoek uit 2004-2005 en van het archeologisch onderzoek
uit 2007.

Lay-out en dichtheid
De lay-out van het grafveld is vooral goed af te leiden uit werkput 1 van 2004, op 10 m afstand van de
westelijke ingang van de kerk (figuur 4). Hier is direct onder de bouwvoor van het marktplein op circa 0,45 m
diepte (tot max. 0,6 m diepte) de bovenste begravingslaag blootgelegd: binnen een zone van 40 x 5 m zijn 214
houten kistbegravingen aangetroffen. De kenmerken van de begravingen zijn als volgt:
 de begravingen liggen in drie rijen, gescheiden door een tussenpad van 0,5 m breedte;
 de oriëntatie van de begravingen is oost-west en west-oost;
 de kisten zijn alle trapeziumvormig, taps toelopend naar het voeteneind;
 om ruimte te besparen zijn de trapeziumvormige kisten om en om geplaatst;
 de kisten zijn gemaakt van naaldhout en beukenhout;
 het grootste deel van de kisten uit de bovenlaag ligt boven de grondwaterspiegel;
 een groot deel van de kisten bevat een individu;
 van de overige kisten bevatten sommige kisten skeletten van meerdere individuen, andere kisten
(N=82) blijken leeg (al in het verleden geruimd of de skeletelementen zijn vergaan);
 de mate van verstoring (door bv ruimen en het vergaan van skeletelementen) neemt naar beneden
toe af;
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in totaal zijn 192 individuen uit kisten geborgen;
naast complete skeletten zijn 51 losse schedels in secundaire context (zowel binnen als buiten kisten)
aangetroffen;
Uitgaande van de 192 individuen, 51 losse schedels en 82 ‘lege’ kisten - met oorspronkelijk minstens 1 individu
per kist - gaat het binnen de onderzochte zone van 40 x 5 x 0,6 m in totaal om 325 individuen.
De begravingen die in werkput 2 van 2005 zijn aangetroffen, te midden van de muurresten van armenhuisjes
aan de noordzijde van de Nieuwe Kerk, vertonen grotendeels dezelfde lay-out. Hier zijn binnen een ontgraving
van 6 x 2 m en 1,3 m diepte in totaal 31 trapeziumvormige oost-west georiënteerde kistbegravingen geborgen.
Per kist is het skelet van een individu gevonden. Daarnaast zijn 11 losse schedels gevonden, zowel binnen als
buiten de kisten. Het totaal komt hiermee op 42 individuen. Een belangrijke afwijking ten opzichte van de
westelijke begravingszone (werkput 1) is dat de kisten aan de noordzijde alle met de brede (hoofd)zijde naar
het westen zijn gericht. Bovendien valt op dat hier minder sprake is van verstoringen (door bv. ruimen van
graven). Een verklaring voor deze afwijkingen is te vinden in de ligging: de noordelijke schaduwzijde van de
10
kerk was geen gewilde plek, waardoor er meer ruimte beschikbaar was voor de begravingen.
Bodemopbouw (voor details, zie paragraaf 4.8)
De begravingen rondom de kerk bevinden zich in een vuil en donkerbruingrijs tot zwart, middeleeuws
11
ophogingspakket van zand, met een dikte van maximaal circa 3,1 m. Het ophogingspakket met begravingen is
afgedekt met geroerde grond van circa 0,45-135 cm dikte.
Uit historische bronnen is bekend dat de vloer van de kerk en het maaiveld van het grafveld ten zuiden hiervan
e
o.a. in het begin van de 15 eeuw zijn opgehoogd. Tot aan 1484 lag de grond van het grafveld een stuk hoger
12
dan van de rest van het marktplein, dat pas in dat jaar door de stad werd opgehoogd met 90 cm. Het
maaiveld van het grafveld werd het jaar daarop op dezelfde hoogte gebracht.
De diepste begraving is aan de noordzijde (werkput 2) waargenomen op 1,85 m –NAP. Op deze diepte bevindt
zich tevens de overgang naar de natuurlijke ondergrond (figuur 5 en figuur 6).

10

Bakx en Jongma 2013, 19.
Bakx en Jongma 2013, 19-21.
12
Kuiper 1984, 4.
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Figuur 5 Bovenaanzicht en doorsnede van de verwachte bodemopbouw van Kelder 1.
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Figuur 6 Bovenaanzicht en doorsnede van de verwachte bodemopbouw van Kelder 2.
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4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en)
Bekend
Galgenveld
Uit historische bronnen is bekend dat de oostelijke 80 m van het marctvelt in 1381 is afgestaan voor de bouw
van een nieuwe parochiekerk. Tot die tijd was hier een rietveld dat werd gebruikt als een justitieplaats waar
een houten galg stond opgesteld.
Kerkgebouw
Uit de voornoemde (archeologische) boringen, waarnemingen en opgravingen zijn in het plangebied de resten
bekend van de steenbouw van de kerk, uit de verschillende bouwfasen. Deze fasen zijn op grond van
13
historische bronnen als volgt te beschrijven:
 fase 1 (1384-1412), de eerste steenbouwfase van de kerk, met de aanleg van de fundering van het
14
koor en het dwarsschip en de bouw van het eerste torendeel;
 fase 2 (1412-1434) met voorzetting van de torenbouw, de aanleg van het middenschip en de
uitbreiding van de noordelijke en zuidelijke zijbeuken inclusief nieuwe toegang en gildenkapellen langs
de gevel;
 fase 3 (1453-circa 1490) met de uitbreiding van het koor met een omgang, de bouw van het derde
gedeelte van de toren en de verlenging van de zuidelijke zijbeuk;
 fase 4 (1512-1536) met de aanzet tot een verdere uitbreiding van de kerk door een vergroting van het
zuidtransept en een toevoeging van een tweede zuidelijke zijbeuk. Deze ontwikkeling is echter nooit
voltooid vanwege de stadsbrand van 1536;
 fase 5 t/m 9 (1584-1923) met de begraving van Prins Willem (I) van Oranje in het koor in 1584, de
bouw van de eerste kelder onder dit monument en de latere, verschillende uitbreidingsfasen van de
Koninklijke Grafkelder in de Nieuwe Kerk.
De armenhuisjes die tegen de noordgevel van de Nieuwe Kerk zijn gevonden, bevinden zich in de top van het
e
ophogingspakket en stammen uit de jongere fasen (Nieuwe tijd, vermoedelijk 17 eeuw) van de
kerkgeschiedenis. Er zijn geen aanwijzingen (historisch kaartmateriaal) dat ook tegen andere buitenzijden van
de kerk armenhuisjes zijn gebouwd.
Grafveld
De bekende begravingen (met grafzerken en kelderruimten) in en rond het koor van de kerk en de
archeologisch onderzochte begravingen rondom het kerkgebouw, stammen uit de lange gebruiksgeschiedenis
van het grafveld van de kerk: van de eerste begravingen na de bouw van de kerk in 1381 tot de jongste
15
begravingen uit 1828. Vanaf 1829 was het begraven binnen de stedelijke kern niet langer toegestaan. De
jongste begraafboeken in het stadsarchief zijn uit 1806, dus mogelijk is er al eerder gestopt met begraven. Een
uitzondering hierop is de Tweede Wereldoorlog. In de meidagen van 1940 is het terrein ten zuiden van de
Nieuwe Kerk tijdelijk in gebruik geweest als begraafplaats voor burgers en militairen. Hierbij wordt
aangenomen dat men bij het graafwerk boven het grondwaterniveau van 0,4 m –NAP (circa 0,6 m -Mv) is
16
gebleven. Inmiddels is uit gegevens van de stichting oorlogsgraven duidelijk geworden deze graven niet meer
aanwezig zijn.
Verwacht
Galgenveld
Het galgenveld en een eventuele begravingszone van misdadigers uit de tijd voor de bouw van de kerk.
Kerkgebouw
Uit historische bronnen is bekend dat het terrein op het marctvelt in 1381 is afgestaan voor de bouw van een
nieuwe parochiekerk. Aanvankelijk is de kerk in hout opgetrokken als een driebeukig gebouw. De houten kerk
is rond 1389 afgebroken bij de voltooiing van het koor in de eerste steenbouwfase. Onder of rondom de
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Bakx en Jongma 2013, 12-16.
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Bakx en Jongma 2013, 12 en 20.
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steenfunderingen van de kerk zijn nog resten van deze eerste houtbouwfase te verwachten. Tevens zijn langs
de binnenzijde van de zuidelijke kerkmuur de funderingen van gildenkapellen te verwachten.
Grafveld
Zowel binnen als buiten de kerk zijn graven uit de periode 1381 – 1828 aanwezig. Daarnaast zijn mogelijk
graven uit de meidagen van 1940 te verwachten.
Verdedigingswerken
Voorafgaand aan de (steen)bouw van de Nieuwe Kerk bevonden zich - ter hoogte van het latere koor verdedigingswerken in de vorm van een buitengracht en mogelijk een aarden wal aan de binnenzijde daarvan.
Deze verdedigingswerken maakten onderdeel uit van de oostelijke stadsverdediging. De gracht is ter hoogte
18
van het plangebied in 1384 gedempt om er het koor van de kerk te kunnen bouwen. Uitgaande van het
minuutplan uit 1832 zijn in het plangebied nog resten van deze verdedigingswerken te verwachten (zie figuur 2,
ter hoogte van Kelder 2).
Huizenrij
Uit historische bronnen is bekend dat zich ten zuiden van de kerk een rij huizen bevond die vermoedelijk tussen
1334 en 1368 zijn gebouwd. De huizen zijn in 1493 gesloopt om plaats vrij te maken voor de uitbreiding van het
19
grafveld (zie figuur 3). Er zijn geen kaarten van de ligging van deze huizen, waardoor hun locatie niet precies
bekend is.
4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)
Bekend
Kerkgebouw
Op basis van de voornoemde (archeologische) boringen, waarnemingen en opgravingen kan worden gesteld
dat muurresten van de verschillende steenbouwfasen van de kerk zich vermoedelijk grotendeels beperken tot
binnen de contouren van de huidige kerk en de (aanzet van een) zuidelijke uitbreiding daarbuiten, zoals
waargenomen in de ondergrond door Van der Kloot Meijburg en aangetoond tijdens het booronderzoek in
2012. Herinterpretatie van milieuboringen (Bellaart 2014) wijzen sterk op de aanwezigheid van dieper gelegen
funderingen in het verlengde van de teruggevonden muur van de zuidelijke uitbreiding.
Grafveld
Het archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat er direct ten noorden, westen en verder ten zuidoosten
van de kerk begravingen aanwezig zijn. Aan de westzijde is het grafveld te begrenzen dankzij de vondst van de
kerkhofmuur op 20 tot 25 m afstand van de kerk. Aan de zuidzijde wordt het grafveld begrensd door de Oude
Langedijk.
Verwacht
Galgenveld
In en rondom de kerk zijn resten van het galgenveld en een eventuele begravingszone van misdadigers te
verwachten.
Kerkgebouw
Binnen de contouren van de huidige kerk zijn de resten van de eerste houtbouwfase uit de periode 1381-1389
te verwachten, vooral te midden van de structuren uit de eerste steenbouwfase (tussen toren en koor).
Verdedigingswerken
Uitgaande van het minuutplan zijn de voornoemde buitengracht en de mogelijk bijbehorende stadswal in het
oosten van de kerk te verwachten ter hoogte van het koor, in het traject tussen de gracht Vrouwjuttenland aan
de westzijde en de gedempte gracht ter hoogte van de huidige straat Burgwal aan de oostzijde (zie figuur 2).
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Bakx en Jongma 2013, 12.
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Huizenrij
Uitgaande van historische bronnen, is het voorste gedeelte van een rij van circa 10 woningen te verwachten ter
hoogte van de Oude Langendijk (zie figuur 3).
Grafveld
Uitgaande van de positionering van het kerkgebouw op het marktplein zal het grafveld zich aan de noord-,
oost- en zuidzijde uitstrekken tot de straten aan de rand van dit plein: de Kerkstraat in het noorden, het
Vrouwenregt in het oosten en de Oude Langendijk in het zuiden. Zoals gezegd is aan de westzijde reeds een
begrenzing aangetoond: de (meest) westelijke kerkhofmuur. Buiten deze grenzen van de vindplaats kan men
nog afwijkende begravingen in ongewijde grond verwachten, zoals het kindergraf met kist dat in werkput 3
20
(2005) direct ten westen van de kerkhofmuur is aangetroffen .
Naast de bekende grafzerken en grafkelders in het oosten van de kerk (rond het koor) zijn mogelijk ook
begravingen aanwezig in de zijbeuken van het centrale en westelijke deel van de kerk. Zo is tijdens
booronderzoek in 2013 een ophogingspakket van donker bruingrijs zand gevonden, in de zuidelijke zijbeuk, dat
mogelijk begravingen kan bevatten.
Naast kistbegravingen en losse schedels die in de onderzoeken van 2004-2005 zijn aangetroffen, zijn ook
knekelkuilen te verwachten. Historische bronnen vermelden namelijk het ruimen van oude graven en
21
herbegraven van botten om ruimte te creëren binnen het grafveld.
4.4 Structuren en sporen
Kelder 1
Sporen en structuren van het galgenveld
Naast sporen van een houten galg of galgen zijn mogelijk begravingen van misdadigers aanwezig.
Sporen en structuren van het kerkgebouw
In Kelder 1 zijn de funderingen van de zuidmuur van het schip van de Nieuwe Kerk aanwezig. Daarnaast zijn aan
de binnenzijde van het schip, tegen de zuidmuur aan, de funderingen van gildekapellen te verwachten. In de
strook ten zuiden van de Nieuwe Kerk is – met name in het oosten – een klein deel van de funderingen te
verwachten van de uitbreidingen van een tweede zuidelijke zijbeuk van de parochiekerk uit 1515 tot 1536 (zie
figuur 4 en figuur 5). De funderingen zijn te verwachten vanaf een diepte van 0,5 m onder het huidige maaiveld
22
en kunnen doorlopen tot 4 m onder het maaiveld. De aanwezige funderingen zijn goed geconserveerd.
Herinterpretatie van milieuboringen (Bellaart 2014) wijzen sterk op de aanwezigheid van dieper gelegen
funderingen in het verlengde van de teruggevonden muur van de zuidelijke uitbreiding.
Sporen en structuren van bewoning
In het zuiden van Kelder 1 zijn resten te verwachten van de huizen die in 1493 gesloopt zijn om ruimte te
creëren voor het kerkhof en de uitbreiding van het zuidelijke dwarsschip en de bouw van een tweede zuidelijke
zijbeuk. De huizen maakten deel uit van de zuidelijke huizenrij langs de Markt. Resten van deze huizen kunnen
vanaf een diepte van 1 m –Mv aanwezig zijn. Onbekend is hoe diep men in de late vijftiende eeuw de
huisresten heeft gesloopt om ruimte voor de begravingen te maken. Na de sloop werd het maaiveld op
dezelfde hoogte als het grafveld gebracht, waardoor mogelijk nog restanten van de funderingen zijn aan te
treffen. Dieper ingegraven sporen uit deze bewoningsfase, zoals beer- of waterputten, hebben een grotere
kans nog aanwezig te zijn. De bebouwings- en bewoningsresten zijn van belang omdat ze bij uitzondering niet
23
zijn vermengd met dergelijke resten uit latere tijden.
Sporen en structuren van het grafveld
Binnen Kelder 1 zijn kistbegravingen, grafkelders, losse beenderen en knekelkuilen te verwachten. Van het deel
van Kelder 1 dat binnen het schip van de kerk valt, zijn weinig gegevens bekend. De funderingen van de
gildekapellen zijn naar verwachting nog in de bodem aanwezig. De omvang en diepte van die funderingen is
onbekend, maar op de plaats hiervan zullen geen begravingen meer aanwezig zijn. Daaronder en omheen
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mogelijk wel. Een deel van deze graven en/of grafstructuren (bv kelders) houdt mogelijk verband met deze
kapellen.
Tijdens het bureauonderzoek waren nog geen gegevens bekend over de boven-, ondergrenzen en dikte van het
ophogingspakket met mogelijke begravingen. Volgens de meest recente gegevens en met gebruik van
rekenmodellen worden er in Kelder 1 binnen de kerk tussen de 825 en 1137 kistbegravingen verwacht. Buiten
de kerk worden 1324 kistbegravingen verwacht, wat het totaal voor Kelder 1 op circa 2461 begravingen brengt.
Verder is in het model aangenomen dat onder de zuidmuur van het schip geen begravingen (meer) aanwezig
zullen zijn, omdat dit een verzwakking voor de fundering zou hebben betekend. Mogelijk is er tussen de
spaarbogen wel sprake van begravingen, maar deze zijn in het model niet mee berekend omdat dit
24
onwaarschijnlijk is.
Kelder 2
Sporen en structuren van het galgenveld
Naast sporen van een houten galg of galgen zijn mogelijk begravingen van geëxecuteerde misdadigers
aanwezig.
Sporen en structuren van de verdedigingswerken
In het oosten van de geplande kelderruimte heeft de voormalige Burgwal gelegen, de oostelijke stadsbuitengracht tot 1355. Deze gracht is gedempt in 1384 bij de bouw van het koor van de Nieuwe Kerk. In de
gedempte gracht is afval uit de stedelijke nederzetting te verwachten. De diepte van de onderkant is onbekend.
25
De bovenkant van de gracht is afhankelijk van de diepte van de begravingen. Het booronderzoek in mei 2013
heeft uitgewezen dat de natuurlijke ondergrond op circa 2,50 m -NAP ligt. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen
gevonden voor een grachtvulling. Mogelijk bevindt de gracht zich direct ten oosten van boring 1, of is de gracht
gedempt met schone grond die niet herkend is in de boring. Mogelijk is de westelijke aanzet van de gracht aan
de oostzijde van Kelder 2 te verwachten. In de rest van de kelder kan men nog resten van de bijbehorende
stadswal verwachten, al heeft het booronderzoek ook daar geen aanwijzingen voor opgeleverd.
Sporen en structuren van het grafveld
Binnen de kerk werden alleen personen met een hoge sociale status begraven. Hoe dichter bij het altaar, hoe
hoger de status. Aangezien Kelder 2 in het koor lag, is het te verwachten dat hier welgestelde personen zijn
begraven. Het is dan ook goed mogelijk dat hier grafkelders, sarcofagen en met lood beklede kisten aanwezig
26
zijn.
Tijdens het bureauonderzoek waren er nog geen gegevens bekend over de boven- of ondergrenzen en dikte van
het ophogingspakket met mogelijke begravingen. Volgens de meest recente gegevens en met gebruik van
rekenmodellen conform het bureauonderzoek uit 2013, worden er in Kelder 2 ca 300 kistbegravingen verwacht.
Deze zullen naar verwachting voornamelijk in grafkelders zijn begraven.
4.5 Anorganische artefacten
Tijdens de opgravingen van het grafveld in 2004-2005 en de waarnemingen in 2007 zijn weinig anorganische
resten aangetroffen. Het gaat vooral om losse fragmenten van bv. aardewerk, die in secundaire context binnen
het ophogingspakket zijn gevonden. In de begravingen dient men rekening te houden met bijgiften zoals
metalen voorwerpen en andere artefacten (met name persoonlijke ornamenten van diverse materialen). De
categorie metalen voorwerpen zal ook vertegenwoordigd zijn door spijkers, hang- en sluitwerk en sierstukken
van de grafkisten en door mogelijk aanwezige loden of zinken kisten ter hoogte van het koor (Kelder 2).
In de grachtvulling van de verdedigingswerken ter hoogte van Kelder 2 en in de bewoningssporen – bv.
beerputten – ten zuiden van de kerk (Kelder 1) is anorganisch nederzettingsafval in grotere hoeveelheden te
verwachten. Dit zal naar verwachting bestaan uit aardewerk, glas, metaal, keramisch bouwmateriaal en
natuursteen.
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4.6 Organische artefacten
De verschillende archeologische waarnemingen, boringen en opgravingen hebben aangetoond dat onder het
relatief hoge grondwaterwaterpeil (circa 0,50 –Mv) sprake is van een goede conservering van hout en
27
skeletmateriaal in de begravingen. Dit betekent dat in de begravingen goed geconserveerd organisch
materiaal zoals (kist)hout, textiel (incl. lijkwades), touw, haar, (kist)stro, bloemenkransjes, schelp etc. kan
worden aangetroffen.
Naar verwachting geldt dit ook voor organisch materiaal in de voornoemde diepe grachtvulling en in diepe
bewoningssporen, zoals water- en beerputten, ten zuiden van de kerk. Organische artefacten bestaan naar
verwachting uit hout, leer, mollusken, textiel en (bewerkt) botmateriaal van zoogdieren.
Boven de grondwaterspiegel zullen de organische resten minder goed bewaard zijn. Op dit niveau is tevens
sprake van verstoringen door het ruimen van graven in het verleden.
4.7 Archeozoölogische en -botanische resten
Uitgaande van de voornoemde goede conserveringsomstandigheden zijn onder de grondwaterspiegel ook
archeozoölogische en botanische resten naar verwachting goed bewaard. Archeobotanisch materiaal dat in
begravingen verwacht kan worden, betreft bijvoorbeeld (kist)hout, (kist)stro, bloemen, etensresten (in maag of
darmen), parasieten (buik-, darm- en/of darmkanaalmonsters), etc. Verder zijn onder het grondwaterniveau
ook archeozoölogische en –botanische resten te verwachten in bewoningssporen zoals water- en beerputten,
grachten en sloten, antropogene lagen en afvalkuilen. De resten zullen naar verwachting bestaan uit
botmateriaal van zoogdieren en vissen en uit botanische macroresten en pollen.
4.8 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen
De exacte stratigrafische positie van de verdedigingswerken onder het oostelijk deel van de kerk en de
bewoningssporen langs de Oude Langendijk is onbekend. Dankzij de vooronderzoeken is er wel goed inzicht in
de bodemopbouw van het grafveld, zowel binnen als buiten de kerk, ten opzichte van het maaiveld (zie figuur 5
en 6).
De begravingen rondom de kerk bevinden zich in een vuil en donkerbruingrijs tot zwart, middeleeuws
28
ophogingspakket van zand. De diepste begraving is aan de noordzijde (werkput 2) waargenomen op 1,85 m –
NAP. Op deze diepte bevindt zich tevens de overgang naar de natuurlijke ondergrond. Booronderzoek in 2013,
aan de binnenzijde van de kerk ter hoogte van geplande kelders 1 en 2, heeft aangetoond dat zich hier ook een
donkerbruingrijs ophogingspakket van zand bevindt (figuur 5 en figuur 6). Ter hoogte van Kelder 2 zijn in dit
pakket tevens houtresten van kisten en menselijk bot van skeletten aangeboord, binnen een traject van 0,93 m
–NAP tot 2,50 m –NAP en dus tot op een dieper niveau dan in werkput 2 van de opgraving in 2005. Onderin
bestaat de ophoging uit een laag humeuze klei.
Onder het ophogingspakket bevindt zich de natuurlijke ondergrond bestaande uit (siltige) klei met zandlagen,
die zijn te interpreteren als geulnabije afzettingen (voornoemde Gantel Laag). In boringen 1424-2 en 1424-4
zijn in de top van de natuurlijke kleilaag aanwijzingen voor bodemvorming aangetroffen (groengrijze en zwarte
vlekken). De diepte van de top van de geulnabije afzettingen varieert aan de binnenzijde van de kerk van circa
3,25 m –NAP in Kelder 1 tot circa 2,50 m – NAP in Kelder 2. Uit de boorstaten van 1940 blijkt deze overgang aan
29
de buitenzijde van Kelder 1 op circa 3,80 m – NAP te liggen. Met de nieuwste gegevens mogen we deze
e
diepte interpreteren als de onderkant van de funderingssleuf uit de vroeg 16 eeuw ten behoeve van de
uitbreiding van het schip van de kerk.
Het ophogingspakket met begravingen is afgedekt met geroerde grond. Aan de buitenzijde van de kerk reikt de
geroerde grond tot 0,45 m – Mv aan de westzijde (werkput 1) en tot 0,90 m –Mv aan de zuidzijde (boringen
30
2012) van de kerk. Aan de binnenzijde van de kerk is relatief schoon, lichtgeel tot lichtbruin ophoogzand met
wat bouwpuin aangeboord dat overeenkomsten vertoont met het bovenste geroerd pakket buiten de kerk. Het
is echter niet uit te sluiten dat het hier een ophogingspakket met de jongste begravingen betreft. Vooral onder
de grafzerken van de kerkvloer ter hoogte van Kelder 2 kunnen nog begravingen aanwezig zijn. Het schone
ophoogzand onder de vloer van de kerk reikt tot ca, 0,20 m –Mv ter hoogte van Kelder 1 en tot op 0,28 tot 0,44

27

Bakx en Jongma 2013, 29.
Bakx en Jongma 2013, 19-21.
29
Bakx en Jongma 2013, 22 (zie afbeelding 2.12).
30
Bakx en Jongma 2013, 18-21.
28

Archeologie Delft

24

PvE Opgraving Nieuwe Kerk te Delft
versie 3.2 definitief 25-11-2015
m –Mv ter hoogte van Kelder 2. De dikte van de afdekkende vloer van de kerk, bestaande uit natuursteen en
daaronder beton, varieert van 17 cm ter hoogte van Kelder 1 tot maximaal 44 cm ter hoogte van Kelder 2.
4.9 Gaafheid en conservering
Tijdens het bureauonderzoek van 2013 is een inventarisatie gemaakt van verstoringen ter hoogte van elke
kelderruimte, waarbij vooral gelet is op de omvang en diepte. Per geplande kelderlocatie volgt nu een overzicht
31
van de bekende bodemverstoringen.
Kelder 1
Tijdens het onderzoek van 1923 tot 1937 zijn aan de zuidzijde tot ongeveer 10 m uit de gevel de fundamenten
blootgelegd van een tweede zijbeuk, het verlengde transept en een nevenkoor. Op basis van een verkennend
booronderzoek is nu bekend in hoeverre de fundering van de extra zijbeuk in westelijke richting heeft
doorgelopen. Uit een opmetingsschets van het westelijke deel van de funderingsresten blijkt dat er is gegraven
tot een diepte van circa 2,20 m -Mv. Juist dit deel valt binnen de planlocatie van Kelder 1 (zie figuur 5).
Tijdens de restauratie van het schip is op verschillende plaatsen de fundering van de pijlers tot ongeveer 4 m
diepte ontgraven. Omdat voor slechts één kolom (zuidelijke pijlerrij, tweede pijler vanuit het westen) kan
worden aangetoond dat deze ontgraving hier daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, blijft het voor de overige
pijlers giswerk. Verondersteld mag worden dat deze herstelwerkzaamheden op meerdere locaties hebben
plaatsgevonden. Voor een ontgraving tot 4 m zal dan ook een gat met een aardige omvang zijn aangelegd,
waarbij de noordzijde van de hier geplande kelder mogelijk deels zal zijn ontgraven.
Daarnaast is om constructieve redenen de zuidgevel van het schip grotendeels vergraven. Ter hoogte van de
verbinding tussen de kerk en Kelder 1, tussen de eerste en tweede steunbeer vanuit het westen gezien, is de
onderkant van de fundering van de kerk op 2,0 m -Mv blootgelegd.
In het kader van het programma “Bescherming van Kunstwerken tegen Oorlogsgevaren” heeft men in de jaren
1940 en 1941 rondom de Nieuwe Kerk een sprinklerinstallatie aangelegd. Deze installatie werd gevoed door
een uitwendige ringleiding van 0,125 m dikte die tot 1,5 m diep werd uitgegraven. Over de breedte van de sleuf
zijn geen gegevens bekend, maar op basis van een foto ten tijde van de aanleg kan deze worden geschat op 1,5
m. Deze ringleiding lijkt op basis van de nog aanwezige putten nog steeds in de ondergrond aanwezig. De
aanleg ervan heeft in het zuidelijke deel van Kelder 1 voor bodemverstoring gezorgd
Ten aanzien van de noordzijde van Kelder 1, binnen het schip van de kerk, zijn veel minder gegevens bekend.
Volgens de gegevens van Van der Kloot Meijburg zijn aan de binnenzijde van de zuidelijke gevel funderingen
van kapellen aanwezig. Het is echter onbekend of deze volledig zijn vrij gelegd, op welke diepte ze beginnen of
tot hoe diep de funderingen reiken. Ook is onbekend of de grafzerken in de kerkvloer hier toentertijd ook zijn
verplaatst.
Kelder 2
Van Kelder 2 is niet veel bekend over bodemingrepen in het verleden. Duidelijk is dat in deze zone, naast het
koor in de zuidelijke kooromgang, veelvuldig zal zijn begraven. Van de laatste uitbreiding (vanaf 1923; Kelder
III) van de Koninklijke Grafkelder in de Nieuwe Kerk is bekend dat deze ligt ingeklemd tussen de fundamenten
van de noordelijke en zuidelijke koorpijlers. De ruimte tussen deze pijlers is daar tot een diepte van 3,0 m
onder de koorvloer ontgraven. Voor het gebied ten zuiden hiervan, binnen de planlocatie Kelder 2, wordt
verondersteld dat dit ook deels is uitgegraven. Onduidelijk is echter tot in hoeverre dit is gebeurd.
Op basis van tekeningen van zowel vóór als ná de laatste uitbreiding van de grafkelder is duidelijk te zien dat
ter hoogte van de geplande Kelder 2, na de werkzaamheden (circa 1925), enkele zerken van de zerkenvloer van
elders zijn verplaatst en zijn bijgezet in de zuidelijke kooromgang. De aard van de verstoring is echter
onduidelijk.
Los van voornoemde bodemingrepen is de gaafheid van het grafveld tevens afhankelijk van het gebruik ervan
in het verleden zoals het ruimen van graven, vooral in de jongste fasen. De conservering wordt mede bepaald
door de positie t.o.v. de grondwaterspiegel op circa 0,5 m –Mv. Over het algemeen geldt dan ook dat de mate
van gaafheid en conservering van de begravingen met kisten en skeletten naar beneden toe hoger wordt.
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HOOFDSTUK 5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING
5.1 Doelstelling en uitgangspunten
Doelstelling
Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat het bodemarchief in en om de Nieuwe Kerk nog grotendeels intact
is. De archeologische resten zullen verloren gaan bij de geplande bodemingrepen ten behoeve van de aanleg
van een nieuwe en uitbreiding van een reeds bestaande kelder. Het doel van de opgraving is dan ook het
zoveel mogelijk ex situ veiligstellen van de wetenschappelijke informatiewaarde van deze archeologische
resten. Een integrale opgraving en uitwerking van het volledige te verdwijnen bodemarchief is geen optie. In
beide kelders is namelijk sprake van beperkende factoren bij de uitvoering van het archeologisch onderzoek:
 Kelder 1: voor deze kelder is een beperkt budget beschikbaar, voor zowel opgraving als uitwerking.
Dit heeft gevolgen voor het onderzoek; er moeten keuzes worden gemaakt. Omdat de exacte
verschijningsvorm van het bodemarchief onduidelijk is, voorziet dit PvE in veel ruimte voor de
uitvoerders van het onderzoek, om, in overleg met het bevoegd gezag, zoveel mogelijk in te kunnen
spelen op de situatie, en naar bevind van zaken te kunnen opereren. Op deze manier wordt gestreefd
naar een zo optimaal mogelijk rendement, binnen het kaderstellende budget.
Daarnaast zijn er logistieke beperkingen voor uitvoering van het onderzoek door inpassing van de
opgraving in de gefaseerde werkwijze van de civiel-technisch aannemer.
 Kelder 2: voor deze kelder is eveneens sprake van een kaderstellend budget voor archeologisch
onderzoek. Daarnaast is ook binnen deze kelder de exacte verschijningsvorm van het bodemarchief
onduidelijk. Ook binnen deze ontgraving voorziet dit PvE dus in veel ruimte voor de uitvoerders van
het onderzoek om, in overleg met het bevoegd gezag (dat zich daarbij in bepaalde gevallen zal laten
adviseren door de RCE), zoveel mogelijk in te kunnen spelen op de situatie en naar bevind van zaken
te kunnen opereren. Op deze manier wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk informatie te
verzamelen die bijdraagt aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Daarnaast is er ook sprake
van civieltechnische beperkingen: Voor de aanleg van kelder 2 is een constructiemethode vereist,
waarbij sommige archeologische fenomenen verloren zullen gaan, zonder dat ze onderzocht kunnen
worden. Ook zijn er hier logistieke beperkingen voor uitvoering van het onderzoek door inpassing van
de opgraving in de gefaseerde werkwijze van de civiel-technisch aannemer.
In aansluiting op het veldwerk zal het bevoegd gezag, na controle van de opgravingswerkzaamheden, de
opgravingsputten vrij geven ten behoeve van de voorgenomen bouwwerkzaamheden. De bij de opgravingen
verzamelde gegevens kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over de geschiedenis van Delft en
de Nieuwe Kerk in het bijzonder.
Uitgangspunten van het archeologisch onderzoek
Het uitgangspunt van het onderzoek is het beantwoorden van de vraagstellingen uit dit PvE binnen de kaders
die in dit PvE zijn gesteld. Die kaders zijn verschillend voor Kelder 1 en Kelder 2:
 Ten aanzien van Kelder 1 zijn de keuzes als volgt:
1. Het onderzoek dient zich primair te richten op alle archeologische sporen in de hele kelder,
die niet uit menselijke begravingen bestaan.
2. Van de begravingen die verstoord gaan worden, worden alleen die binnen het kerkgebouw
liggen onderzocht.
3. Van de begravingen die binnen het kerkgebouw kunnen worden onderzocht, wordt primair
ingezet op grafkelders en hun inhoud, en in de tweede plaats op overige begravingen.
4. Van het beschikbare budget (zie par. 2.2) wordt 66,6% (twee derde) aangewend voor
veldonderzoek en de overige 33,3 % (één derde) is beschikbaar voor uitwerking, analyse en
rapportage.
De gedachte achter deze keuzes is dat: unieke informatie over de ontwikkeling van het kerkgebouw en het
kerkterrein kan worden verkregen; er percentueel meer van het grafveld binnen de kerk verloren gaat dan
buiten de kerk; er al (beperkte) archeologische informatie beschikbaar is van het grafveld buiten de kerk, maar
nog niets binnen de kerk; dat de grafkelders met bijzettingen gesloten contexten vormen die daardoor (ook) in
(onderlinge) samenhang kunnen worden onderzocht; deze grafkelders mogelijk met archiefonderzoek kunnen
worden gedateerd en aan families gekoppeld; tenslotte zoveel mogelijk overige begravingen binnen de kerk
worden gedocumenteerd.
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Voor Kelder 2 dient in overleg met de opdrachtgever en civieltechnisch aannemer te worden
gestreefd naar het optimaliseren van de mogelijkheden om zoveel mogelijk van het bodemarchief
veilig te stellen. Indien technisch mogelijk dient het groutstempel op een dieper niveau te worden
aangebracht, om verstoring van het bodemarchief te voorkomen.

In aanvulling op deze uitgangspunten wordt expliciet de mogelijkheid geboden aan (inter)nationale
onderzoekers van universiteiten, forensische instituten en academische ziekenhuizen om in beide kelders
onderzoek te verrichten tijdens en na afloop van het veldonderzoek. Het doel is om op deze manier
verschillende, aanvullende, uitgebreide specialistische analyses van het grafveld te verkrijgen. Deze separate,
aanvullende onderzoeken vallen buiten de (financiële) verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en buiten
de verplichte oplevertermijn van 2 jaar voor onderzoeksrapporten.
5.2 Relatie met NOaA en andere onderzoekskaders
Gezien de archeologische verwachting is hoofdstuk 16 over de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd in WestNederland uit de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie van belang. Thema’s uit deze onderzoeksagenda
die relevant zijn voor het onderzoek zijn:
 de stad als religieus centrum; met aandachtspunten als de gevolgen van de Reformatie in de
ruimtelijke en materiële cultuur en de rol van de kerk in de topografische ontwikkeling van de stad;
 maatschappelijke differentiatie; de variatie in het dodenbestel en de materiële resten (bijvoorbeeld
bijgiften), in combinatie met de kenmerken van de skeletresten, kunnen worden gebruikt voor
onderzoek naar aspecten van identiteit, status en andere vormen van sociale differentiatie.
Voor archeologisch onderzoek in Delft en omgeving wordt ook gebruik gemaakt van de onderzoeksagenda van
het AHR-project (Afvalwater Haagse Regio), die is opgesteld voor het grootschalige archeologisch onderzoek
32
dat is uitgevoerd in verband met de realisatie van Afval Water Zuiverings Installatie (AWZI) in Schipluiden.
Deze AHR-onderzoeksagenda wordt sinds 2000 in Delft veelvuldig als regionale onderzoeksagenda gebruikt,
omdat de opgestelde onderzoeksvragen toepasbaar zijn op vrijwel al het archeologisch onderzoek dat daar
wordt uitgevoerd.
In de AHR onderzoeksagenda is een aantal thema’s opgenomen, elk met een specifieke set vraagstellingen.
Deze thema’s zijn sinds de oprichting van het (toenmalige) Vakteam Archeologie van de gemeente Delft (1991)
opgesteld en voor het AHR-project uitgebreid met een algemeen thema dat betrekking heeft op de
archeologische monumentenzorg (AMZ).
Relevant voor het onderzoek van de Nieuwe Kerk zijn de perioden Middeleeuwen en Nieuwe tijd en specifiek
de volgende onderzoeksthema’s daarbinnen:
 Algemeen (AMZ)
 Geologie/ landschap en historische-geografie
 Kerken, kloosters en charitatieve instellingen
 Materiële cultuur van de stad door de eeuwen heen
 Effect van verstedelijking op de gezondheid van de bewoners
 Stedelijke verdedigingswerken

5.3 Onderzoeksvragen
Inleiding
In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de onderzoeksvragen die voor beide kelders van toepassing
zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat er conform de uitgangspunten (par. 5.1) per kelder sprake is van een
kaderstellend budget. Dit kan van invloed zijn op de mogelijkheden om een wetenschappelijk verantwoord
antwoord te formuleren op de gestelde onderzoeksvragen. De vraagstellingen zijn zodanig geformuleerd dat
synthese en synergie tussen beide kelders mogelijk is. Echter er bestaat een verschil in beschikbare middelen
tussen Kelder 1 en Kelder 2. Dit zorgt ervoor dat de totstandkoming van de datasets zal verschillen, waardoor
onderlinge vergelijking beperkt mogelijk kan zijn.
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De vragen dienen beantwoord te worden voor zover het uitgevoerde onderzoek dat mogelijk maakt. Indien
geen antwoord mogelijk is, dient dat toegelicht te worden. Ook dient de mate van zekerheid/onzekerheid te
worden aangegeven.
Antwoorden op vragen, waarop in eerste instantie het antwoord ja/nee is, dienen te worden toegelicht met
een nauwkeurige en systematische beschrijving, analyse en beargumenteerde interpretatie. De vragen dienen
in de betreffende hoofdstukken van het eindrapport beantwoord te worden: bodemopbouw, sporen en
structuren, vondsten en organisch materiaal per materiaalcategorie, synthese en conclusie (kwaliteit, evaluatie,
aanbevelingen).
A Landschap en bodemopbouw
Botanisch onderzoek van diepe sporen, zoals de verwachte gedempte gracht, kan inzicht geven in het (gebruik
van het) landschap aan de rand van de stad. Onderzoek van diepe sporen van de bewoning langs de Oude
Langedijk, zoals beer- en waterputten, kan informatie opleveren over veranderingen in (het gebruik van) dit
laatmiddeleeuwse landschap kort voor de bouw van de kerk en de daarop volgende uitbreiding van het
grafveld.
1. Hoe zag het (gebruik van het) landschap in de middeleeuwen er uit?
2. Zijn er aan de hand van bodemkundige, botanische en pollengegevens aanwijzingen voor
veranderingen door menselijk ingrijpen (bv. de bouw van de kerk) waarneembaar? Welke zijn deze?
3. Wat is de aard, genese en datering van de verschillende ophogingslagen van de kerk en het grafveld?
4. Zijn er nog aanmerkelijke verschillen in deze kenmerken van de bodemopbouw binnen het plangebied
(bv. binnen versus buiten de kerk)?
5. Wat is de mate van verstoringen en overige post-depositionele processen binnen het plangebied? Hoe
verhouden deze zich binnen de verschillende delen van het plangebied (bv. binnen versus buiten de
kerk, de verstoring van de verdedigingswerken en de bewoningssporen langs de Oude Langendijk?
6. Wat is de aard, genese en datering van de natuurlijke klastische afzettingen (klei met zandlagen) onder
deze voornoemde ophogingslagen? Is er sprake van loopvlakken, begraven bodems in de top van deze
afzettingen? Zijn er nog grafkuilen uit de late middeleeuwen in deze laag ingegraven? Zijn er sporen
uit een oudere periode gevonden en, zo ja, wat is de aard van deze sporen?
B Archeologie algemeen
1. Wat is het aantal, de aard, datering, plaats, omvang, horizontale en verticale spreiding van sporen en
structuren? Hoe is hun samenhang? Wat is de spoordichtheid per werkput en van het geheel?
2. In welke mate is uit de stratigrafie (profielen en vlakken) en de relatie tussen sporen, structuren e.d.
een relatieve datering en fasering af te leiden?
3. Kunnen binnen de vindplaats verschillende complextypen of verschillende activiteitenzones/functies
worden onderscheiden?
C Grafveld
Algemene vragen
1. Het toetsen van de in het bureauonderzoek geformuleerde verwachting, met name ten aanzien van de
aantallen begravingen. Op deze manier kan een beeld worden verkregen in hoeverre het gehanteerde
rekenmodel juist is.
2. Wat is de aard en (relatieve) ouderdom van de begravingen? Zijn er bijvoorbeeld alleen
kistbegravingen of zijn er ook aanzienlijke aantallen begravingen zonder kisten? Zijn er ook
aanwijzingen voor begravingen in lijkwaden of doodskleden, of andere vormen van dodenbestel? Wat
zijn de diachrone tendensen hierin.
3. Indien die worden aangetroffen: wat is de ouderdom van begravingen in loden kisten, sarcofagen en
andere niet-gangbare containers? Zijn de begravenen hierin van een hogere sociale status, op basis
waarvan en kan dit ook met fysisch-antropologisch onderzoek worden gestaafd?
4. Zijn er grafmonumenten aangetroffen en in welke periode kunnen die worden gedateerd?
5. Zijn er op grond van de begravingswijze, locatie en materiële cultuur in relatie tot het graf,
aanwijzingen voor sociaal-economische verschillen tussen de begravenen?
6. Wat is de achtergrond van het op verschillende wijze bijzetten van de doden? Zijn er ruimtelijke
patronen in waar te nemen en zijn er patronen in tijd in waar te nemen?
7. Welke tafonomische processen zijn van invloed geweest op de conservering van menselijk
botmateriaal en de formatie van de archeologische lagen? Welke bodemchemische factoren zijn
daarop van invloed geweest?
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8.

Wat is de lay out van het grafveld met begravingen en tussenpaden en de ontwikkeling (fasering en
datering) hierin gedurende het gebruik van het grafveld? Dit geldt zowel voor het horizontale als het
verticale vlak.
9. Wat zijn de demografische en gezondheidskenmerken van de opgegraven populatie (leeftijdsopbouw,
geslacht, kinderen, mortaliteit)?
10. In hoeverre is er een ruimtelijke differentiatie in de populatie en zijn er deelpopulaties te
onderscheiden? Zo ja, beschrijf deze.
11. Welke graven of grafkelders zijn toe te wijzen aan specifieke historisch bekende families en/of
personen op basis van archiefonderzoek.
Specifieke vragen regio Delft
De overgang van een agrarische samenleving via een vroegstedelijke naar een volledige geürbaniseerde
samenleving heeft een verandering in de levensomstandigheden voor de Delftse populatie betekend. Ook tal
van stedelijke overheidsmaatregelen op het gebied van milieutechnologie, bebouwingsvoorschriften, ziekenen armenzorg hebben die levensomstandigheden veranderd. De vraag is in hoeverre dit effect heeft gehad op
de levensverwachting en gezondheid van de burgers. Aangezien Delft verscheidene kerken en kloosters binnen
en buiten haar stadsgebied heeft gehad, richt het grafveldonderzoek binnen Delft zich op de volgende vragen.
12. Welke graven vertonen in hun ruimtelijke situering een relatie met de in de kerkvloer (oorspronkelijk)
aanwezige grafzerken? In hoeverre kunnen ouderdom van het graf, geslacht en eventueel individu
worden gekoppeld aan informatie op de steen?
13. In hoeverre heeft het aanbrengen van grafzerken geleid tot een nieuwe ruimtelijke indeling van
graven binnen de kerk? Vanaf wanneer is dit gebeurd?
14. Wat is de leeftijd van de individuen waarop ze gestorven zijn? Varieert dit per sexe en/of socioeconomische strata of locatie binnen het grafveld?
15. Kunnen er meerdere niveaus in het ophogen van het grafveld worden vastgesteld en zo ja, op welke
hoogte hebben deze niveaus gelegen? Uit welke tijd dateren de bij deze niveaus horende
oppervlakken?
16. Is aan de hand van de opgegraven resten het begrafenisritueel dat binnen de verschillende kerkhoven
werd toegepast te reconstrueren? Weerspiegelt de lay-out van deze kerkhoven het conceptuele
gedachtegoed van de Christelijke orde/parochie/gemeente (i.e. oriëntatie van het skelet, positie van
de handen, bijgiften, etc) waartoe het specifieke kerkhof heeft behoord? Vallen er bv. verschillen op in
de grafrituelen tussen de Katholieke en Protestantse traditie (voor en na 1572).
17. Is er sprake van een geleding van het kerkhof naar (gemiddelde) skeletleeftijd, sekse en/of socioeconomische strata? Zijn er pathologische en/of traumatologische aandoeningen of anomalieën op de
skeletten waarneembaar? Zijn er aandoeningen of anomalieën te relateren aan een bepaalde
(gemiddelde) skeletleeftijd, sekse, beroep en/of socio-economische status of aan de ruimtelijke
verspreiding binnen het grafveld (bijvoorbeeld t.o.v. de gildekapellen)?
18. Wijkt de geconstateerde lichamelijke gesteldheid en de demografische samenstelling binnen het
kerkhof af ten opzichte van andere opgegraven populaties in Delft of daarbuiten? En zo ja, waaraan
kunnen deze afwijkingen worden toegeschreven?
19. Zijn er aanwijzingen voor deelpopulaties op grond van de fysieke gezondheid of andere kenmerken?
Zo ja, beschrijf deze.
20. Van welke houtsoort zijn de doodskisten gemaakt waarin de overledenen werden bijgezet? Wat
zeggen de gebruikte houtsoorten over de sociale status van de overledene? Hoe ziet de constructie
van deze doodskisten eruit? Is er op basis van de grafkisten (houtsoort, kistvorm, etc.) een chronologie
aan te brengen in het grafveld? Of andersom; is op basis van stratigrafie of andere dateringsmethoden
een typochronologie te maken van grafkisten.
21. Niet lang na de reformatie wordt Willem van Oranje bijgezet in de Nieuwe Kerk. In hoeverre is deze
wijziging van invloed op het grafritueel, de locatiekeuze voor bijzettingen of de ruimtelijke indeling van
het grafveld? Is er een verband aan te tonen tussen de (contemporaine en/of latere) bijzettingen in de
nabijheid van het graf van Willem van Oranje?
D Kerkgebouw en overige gebouwen (langs de Oude Langendijk)
Kerk
1. Zijn er onder de kerkvloer grafmonumenten aanwezig? Zo ja wat is hun datering, zijn ze toe te wijzen
aan een specifieke populatie, etc.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Is er een fasering aan te wijzen in de funderingen van de kerkmuren? Wat is de datering van de
verschillende fasen?
Zijn er aan de binnenzijde van de gevelmuur van de zijbeuk (oosten) nog resten van gildekapellen
aanwezig en hoe zijn deze opgebouwd? Is hier sprake van een specifieke materiële cultuur?
Zijn er onder de funderingen van de kerkmuren nog sporen van begravingen of andere oudere
grondsporen aanwezig?
Zijn er nog sporen van de oudste bouwfase (houten kerk) aanwezig?
Zijn er sporen van ambachtelijke activiteiten die hebben plaatsgevonden bij de diverse bouwfasen van
de kerk zoals steen- en glasbewerking, loodsmelten, smeedwerken etc.?
In 1572 sluit Delft zich aan bij de opstand en wordt de katholieke geloofsbelijdenis afgeschaft. Dit
heeft gevolgen voor de inrichting en het gebruik van het kerkgebouw. In hoeverre is deze verandering
te herkennen in de ondergrondse gebouwsporen of (waarneembare veranderingen in) de ruimtelijke
indeling van het gebouw?

Rij woningen
8. Wat is de aard, ouderdom en interpretatie van de aanwezige bewoningssporen?
9. Wat is de ruimtelijke spreiding van de bewoningssporen in dichtheden en ouderdom?
10. Wat is de gaafheid en conservering van de nederzettingssporen en in hoeverre bestaan hierin
verschillen door verschillend grondgebruik in opvolgende perioden?
11. In welke periode is de bebouwing gebouwd en uiteindelijk gesloopt? Komt dit overeen met de
historisch vermelde sloop ten behoeve van de uitbreiding van het grafveld ten zuiden van de Nieuwe
kerk.
12. Wanneer is het natuurlijke maaiveld rond de woningen opgehoogd? Is daarin een fasering herkenbaar
aan de hand van stratigrafie en dateerbaar materiaal en sporen?
13. Zijn er sporen van ambachtelijke activiteiten die hebben plaatsgevonden bij de diverse bouwfasen van
de woningen, zoals steen- en glasbewerking, loodsmelten, smeedwerken etc.? Licht dit toe.
E Verdedigingswerken
Kelder 2 doorsnijdt mogelijk de gracht (Burgwal) die kort voor de bouw van het koor van de kerk is gedempt.
Vooralsnog wordt aangenomen dat deze gracht kort voor 1841 is gedempt, mogelijk deels door
het afvlakken van een binnenwal. Nader onderzoek zal dit nog moeten aantonen.
1. Wat zijn de contouren van deze gracht?
2. Is er een fasering in de opvulling te herkennen van stratigrafie en (dateerbaar) vondstmateriaal en
wanneer is de gracht gedempt?
3. Zijn er aanwijzingen en sporen van een brug of dam aanwezig in de oever van de gracht?
4. Zijn er aanwijzingen voor resten van een binnenwal en wat is daarvan de aard, ouderdom en
stratigrafische opbouw? Is er een fasering in de opbouw van de wal vast te stellen?
5. Zijn er scherpe dateringen te verkrijgen voor de aanleg van de gracht en wal?
F Sporen van oudere bewoning voorafgaand aan de verwachte laatmiddeleeuwse verdedigingswerken, kerk,
grafveld en gebouwen
1. Zijn in het plangebied grondsporen aanwezig die voorafgaan aan de voornoemde kerk, grafveld,
galgenveld, verdedigingswerken en andere gebouwsporen? Wat is de aard, ontwikkeling en datering
van deze sporen? Hoe passen deze in het gangbare, huidige beeld?
G Vondstmateriaal
Het vondstmateriaal uit het ophogingspakket en uit de begravingen van het grafveld is waarschijnlijk vooral
secundair en zal vermoedelijk daardoor weinig informatie bevatten. Een uitzondering geldt voor bijgiften in
graven. Verder verdient het nederzettingsafval uit de verwachte sporen van de verdedigingswerken en de
bewoningssporen langs de Oude Langendijk alle aandacht.
1. Wat is de aard, soort, datering en conserveringsstaat van het vondstmateriaal?
2. Zijn er vondstconcentraties en wat is de aard daarvan?
3. Welke relatieve datering is af te leiden uit vondsten in relatie tot sporen, structuren, lagen, profielen?
Welke absolute datering is af te leiden uit natuurwetenschappelijke gedateerde monsters
14
(dendrochronologie, C, OSL, e.d.) in relatie tot sporen, structuren, lagen, profielen?
4. In welke mate gaat het bij vondsten en paleo-ecologische resten zonder context om aanleg- en
stortvondsten, of om spoorloze vondsten, bijvoorbeeld uit antropogeen of door natuurlijke processen
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verplaatst materiaal? Wat is hun aard, aantal en archeologische significantie? Wat is de horizontale en
verticale spreiding?
5. Zijn er binnen het onderzoeksgebied significante verschillen zichtbaar in de ruimtelijke spreiding van
het vondstmateriaal voor wat betreft de uitgevoerde activiteiten en ‘rijkdom’ of sociale betekenis die
uit het materiaal kunnen worden afgeleid?
6. Welke vondsten en welke paleo-ecologische resten zijn in de context van een laag, spoor of structuur
in een vlak of profiel aangetroffen? In welke mate dragen zij bij de aan de karakterisering hiervan
(complextype, status)?
7. Wat zegt de samenstelling van het vondstmateriaal uit de bewoningssporen over de status van de
bewoners en over de aard van het (economisch) gebruik van de huizen en bijbehorende erven?
8. Wat zegt de samenstelling van het dierlijk botmateriaal uit de bewoningsporen en de gedempte
stadsgracht over de veestapel en voedseleconomie van de gebruikers/bewoners?
9. Wat zegt de samenstelling van de macroresten over de voedseleconomie en de verhouding van de zelf
verbouwde producten versus importen daarbinnen?
10. Weerspiegelt het afval in de stadsbuitengracht economische/ambachtelijke activiteiten die in het
aangrenzende stadsdeel werden beoefend? Wat waren deze activiteiten?
11. Weerspiegelt het afval in de gedempte stadsbuitengracht de sociale positie van de bewoners die in
het aangrenzende stadsdeel woonden?
H Synthese, conclusie en aanbevelingen
1. Hoe kan samenvattend na dit onderzoek de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het
onderzoeksgebied beschreven worden?
2. Wat zijn de landschappelijke kenmerken van de locatie en de directe omgeving voor, tijdens en na de
onderzochte periode en welke conclusies kunnen getrokken worden over de invloed van de mens op
de vorming van het landschap?
3. Waarom zou men deze locatie uitgekozen hebben voor de ter plekke aangetroffen functies van
verdediging tot plein met bewoning en kerk met begraving?
4. Welke verbanden zijn er te leggen met de historische, historisch-landschappelijke, bouwhistorische en
overige cultuurhistorische aspecten van het te onderzoeken gebied en de omgeving?
5. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte locatie met andere locaties in de archeoregio met dit
complextype – o.a. de kerk met grafveld en de component bewoningssporen - en deze datering en
hoe passen de bevindingen van het onderzoek in de archeoregionale context?
6. In welke mate zijn de verschillen in onderzoeksmethodiek tussen Kelder 1 en Kelder 2 van invloed
geweest op het rendement van het onderzoek?
7. Is het mogelijk uitspraken te doen over het verlies aan informatie en kennis door de gemaakte keuzes,
zoals deze zijn verwoord in de uitgangspunten voor het onderzoek (paragraaf 5.1)?
8. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze vindplaats aanwezig
zijn en wat is de verwachting omtrent de fysieke en inhoudelijke kwaliteit daarvan?
9. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of andere bekende
gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de eerder toegekende waarde
(indien van toepassing) of van de gespecificeerde verwachting (indien van toepassing)?
10. In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan de bovengenoemde onderzoeksthema’s uit
de NOaA en andere onderzoeksagenda’s? Hoe is het kennisrendement te omschrijven?
11. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan over het behoud en beheer van het nog aanwezige
grafveld? Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan met betrekking tot een mogelijke toekomstige
opgraving van (een deel van) het grafveld?
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HOOFDSTUK 6 METHODEN EN TECHNIEKEN
6.1 Methoden en technieken
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform KNA 3.3 Landbodems, protocol 4004, volgens de KNA leidraad
Opgraven, volgens KNA leidraad veldhandleiding archeologie 2002, volgens dit PvE en volgens een plan van
aanpak (PvA) (KNA 3.3 protocol 4004, OS01).
Zie bijlage 2 voor de te verwachte aantallen vondsten en monsters.
6.2 Strategie
De strategie van de opgraving hangt sterk samen met de aanleg van beide kelders, die vanwege
civieltechnische noodzaak gefaseerd uitgevoerd zullen worden. Deze strategie dient in detail uitgewerkt te
worden in het PvA. Dit PvE schept enkel de inhoudelijke kaders ten aanzien van de strategie. De opgraving
omvat het ontgraven van twee werkputten, die deels de bouwputten van de geplande kelderruimten zullen
vormen. De verstoring die gepaard gaat met de aanleg van Kelder 1 heeft een omvang van ca 930 m² en voor
het grootste deel een diepte van circa 4,5 m. De verstoring die met Kelder 2 is gemoeid omvat circa 150 m² met
een diepte van 2,7 m. De ontgravingen dienen strikt beperkt te blijven tot de begrenzingen van de geplande
ingrepen zoals aangegeven in de aanvraag die ten grondslag ligt aan de afgegeven omgevingsvergunning.
De onderzoeksstrategie heeft betrekking op de verwachte resten van het grafveld, het galgenveld, het
kerkgebouw, de huizenrij en verdedigingswerken. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:





Eventueel aanwezige resten van het galgenveld en de verdedigingswerken worden volledig opgegraven en
gedocumenteerd.
Bij de resten van het kerkgebouw en de huizenrij (muurresten, uitbraaksleuven en water- en beerputten,
e
e
etc.) wordt een onderscheid gemaakt tussen resten die ouder zijn dan de 19 eeuw en 19 -eeuwse of
jongere resten. De jongste resten worden op hoofdlijnen geregistreerd; de oudere resten worden volledig
opgegraven en gedocumenteerd (zie paragraaf 6.3).
Begravingen: de eerder genoemde kaders leiden tot een verschil in strategie tussen Kelder 1 en Kelder 2.
voor beide kelders geldt echter dat dit PvE in veel ruimte voorziet voor de uitvoerders van het onderzoek
om, in overleg met het bevoegd gezag, zoveel mogelijk in te kunnen spelen op de (deels nog onbekende)
situatie in het veld. Zo kan naar bevind van zaken worden geopereerd en kunnen de beschikbare middelen
zo optimaal mogelijk worden ingezet om de onderzoeksvragen te beantwoorden:
Kelder 1
Ten aanzien van Kelder 1 geldt dat primair
binnen de kerk begravingen worden
gedocumenteerd tot een plafondbedrag van
twee derde van het beschikbare budget, met
een focus op grafkelders. Hiervan dienen
minimaal 80 individuen te worden
opgegraven. Een selectie van opgegraven
individuen wordt tijdens de uitwerking fysischantropologisch onderzocht. Selectie voor
fysisch-antropologische analyse vindt plaats op
basis van een evaluatierapport. Wanneer blijkt
dat binnen de kerk de situatie zodanig is dat er
(veldwerk)geld over blijft, dan dient buiten de
kerk dit geld besteed te worden om zoveel
mogelijk bodemarchief ex situ veilig te stellen.
Dit dient afgestemd te worden met het
civieltechnisch werk en uitgewerkt in het PvA.
In dat geval is het van belang om een deel van
het grafveld van boven tot onder veilig te
stellen.
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Kelder 2
Het uitgangspunt bij het onderzoek van het
grafveld is dat alle begravingen binnen Kelder
2 worden opgegraven, gedocumenteerd,
gecategoriseerd en in het veld basaal
geanalyseerd (zie hieronder). Een selectie van
begraven individuen wordt tijdens de
uitwerking fysisch-antropologisch onderzocht
(zie paragraaf 7.1 e.v.). Selectie voor fysischantropologische analyse (inclusief
natuurwetenschappelijke analyses zoals DNA
en istopen) vindt plaats op basis van een
evaluatierapport. De niet geselecteerde
individuen worden gedeponeerd, maar blijven
beschikbaar voor toekomstig specialistisch
onderzoek (zie paragraaf 7.1).
Daarnaast wordt gestreefd naar optimalisering
van de civiel-technische werkzaamheden om
schade aan het bodemarchief te voorkomen,
of waar mogelijk ex situ veilig te stellen.
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Veldstrategie begravingen
Uitgangspunt is een snelle en efficiënte strategie voor de documentatie en eventueel bemonstering van de
verschillende materiaalgroepen uit de begravingen. Door eerder genoemde kaders verschillen de
mogelijkheden en daarmee de strategieën voor Kelder 1 en Kelder 2. In Kelder 1 dient in elk geval een
minimum van 80 skeletten te worden onderzocht. Conform de uitgangspunten is er een differentiatie
aangebracht in de verschillende te verwachten contexten binnen deze kelder (zie onderstaande lijst). De
selectie van individuen die wel en niet worden onderzocht zal (in het veld) plaatsvinden op basis van deze
contexten. Bij kelder 2 zal geen sprake zijn van selectie; alle individuen worden onderzocht, ongeacht hun
context. Onderstaande lijst van contexten is daarom voor kelder 2 minder uitputtend dan voor kelder 1.
Skeletten
Kelder 1
33
Skeletten (primaire bijzetting) in een grafkelder
 Uitprepareren van het skelet en
documenteren
 Eventueel monstername
 Uitgebreide registratie kenmerken in situ.
 Verzamelen
Secundaire bijzettingen in een grafkelder
 Vrijleggen en documenteren
 Verzamelen
Complete skeletten van individuen buiten
grafkelders
 Vrijleggen en documenteren
 Quick scan kenmerken in situ (lengte, sexe,
leeftijd en opvallende pathologieën)
 Verzamelen
(Semi-)Individuele secundaire bijzettingen, tot ca.
drie individuen (schudgraven en dergelijke)
 Vrijleggen en documenteren
 Niet verzamelen
Collectieve secundaire bijzettingen (knekelkuilen,
ossuaria)
 Vrijleggen, gericht op bepaling van de aard en
afmetingen van de context; documenteren.
 Registreren van het aantal schedels en – voor
zover mogelijk– een quick scan van de daarvan
af te leiden sexe en leeftijd. Waarnemingen
over samenstelling overige botmateriaal
noteren
 Niet verzamelen

Kelder 2
Skeletten (primaire bijzetting)
 Uitprepareren van het skelet en
documenteren. Tijdens het uitprepareren
beoordelen de projectleider en fysischantropoloog (waar nodig in overleg met het
bevoegd gezag) of de grafinhoud (integraal)
gezeefd en/of geborgen wordt
 Monstername (ter beoordeling aan de
projectleider en fysisch-antropoloog, waar
nodig in overleg met het bevoegd gezag)
 Registratie kenmerken in situ
 Verzamelen
(Semi-)Individuele secundaire bijzettingen, tot ca.
drie individuen (schudgraven en dergelijke)
 Vrijleggen en documenteren
 Verzamelen
Collectieve secundaire bijzettingen (knekelkuilen,
ossuaria)
 Vrijleggen, gericht op bepaling van de aard en
afmetingen van de context; documenteren.
 Registreren van het aantal schedels en – voor
zover mogelijk– een quick scan van de daarvan
af te leiden sexe en leeftijd. Waarnemingen
over samenstelling overige botmateriaal
noteren.
 Verzamelen, in evaluatiefase bepalen of
behoud in depot nuttig is
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Met primaire bijzettingen wordt hier bedoeld individuen
in anatomisch verband. Met secundaire bijzettingen wordt
hier bedoeld indivuen die ruimte moesten maken voor
nieuwe bijzettingen, en daarom niet meer in anatomisch
verband aanwezig zijn.
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Ten aanzien van de collectieve secundaire bijzettingen geldt een uitzondering voor ossuaria, waarin
(bepaalde) skeletdelen in een specifiek verband of patroon zijn geplaatst. Bij het aantreffen van dergelijke
ossuaria of andere bijzondere skeletcontexten die niet in het onderhavig PvE zijn opgenomen, zal overleg
met de opdrachtgever en de bevoegde overheid over de te hanteren veldstrategie plaats vinden.

Kisthout
Een kundig persoon beoordeelt en categoriseert het kisthout van de begravingen in het veld op kwaliteit op
basis van gaafheid en conservering van het hout. Conform de uitgangspunten is er een differentiatie
aangebracht in de verschillende te verwachten contexten binnen kelder 1 (zie onderstaande lijst). De mate van
onderzoek naar de kisten zal (in het veld) plaatsvinden op basis van deze contexten. Bij kelder 2 zal geen
sprake zijn van selectie; alle kisten worden onderzocht, ongeacht hun context. Onderstaande contextenlijst is
daarom voor kelder 2 minder uitputtend dan voor kelder 1.
Kelder 1
Kisten in een grafkelder
 Vrijleggen en documenteren van deksel
 Lichten en verzamelen hout
 Vrijleggen en documenteren binnenkant kist
na verwijdering skelet
 Lichten en verzamelen hout

Kelder 2
Kisten
 Vrijleggen en documenteren van deksel
 Lichten en verzamelen hout
 Vrijleggen en documenteren binnenkant kist
na verwijdering skelet
 Lichten en verzamelen hout

Complete kisten buiten grafkelders
 Vrijleggen en documenteren van deksel
 Lichten en verzamelen houtmonsters
 Vrijleggen en documenteren binnenkant kist
na verwijdering skelet
 Lichten en verzamelen houtmonsters
 Van elk relevant houtonderdeel wordt een
monster genomen ter bepaling van houtsoort,
stamcode, het aantal jaarringen, de
aanwezigheid van schors/spint/wankant en
ten slotte de geschiktheid voor
dendrochronologisch onderzoek
Incomplete kisten buiten grafkelders
 Inmeten contouren en diepte.
 Niet verzamelen





Verzamelde planken worden door een houtspecialist beschreven en geanalyseerd en eventueel
bemonsterd. Na registratie en bemonstering kan het hout in principe worden afgestoten.
Uitzonderlijke houten artefacten of constructies zouden in aanmerking kunnen komen voor conservering.
Hierover moet een advies worden gegeven in de evaluatiefase. Tot die tijd dienen betreffende houtdelen
gestabiliseerd bewaard te worden om degradatie te voorkomen.
Houtonderdelen die op grond van de houtsoort, conservering, aanwijzingen voor primair gebruik, het
aantal jaarringen en bijvoorbeeld de aanwezigheid van schors geschikt blijken voor dendrochronologisch
onderzoek, worden bemonsterd voor datering. Bij de selectie van de monsters in het veld wordt tevens
rekening gehouden met de positie van de begraving binnen het grafveld. De aandacht gaat hierbij vooral
uit naar begravingen die een belangrijke verandering in de lay-out of stratigrafie van de begraafplaats
markeren.

Vlakaanleg en documentatie
 De civiel-technische aannemer zal voorafgaand aan de opgraving alle vloer- en grafstenen markeren,
nummeren inmeten en vervolgens verwijderen. Uitgangspunt is dat alle stenen na realisatie van de
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kelders – voor zover nog mogelijk – weer teruggeplaatst worden. De eventuele opschriften op de
grafzerken kunnen belangrijke informatie bevatten over de onderliggende begravingen.
De geroerde bovengrond dient laagsgewijs verwijderd te worden tot op de eerste sporen van
funderingen of contouren van grafkuilen van de begravingen.
De civiel-technische bouw van de kelders gaat hand in hand met het archeologisch onderzoek.
Hierdoor is er sprake van verschillende fases van aanleg, waarbij de civiel-technisch aannemer
werkzaamheden verricht op een archeologisch sporenvlak. Hierbij dient deze alle mogelijke
voorzorgsmaatregelen te nemen om schade aan het bodemarchief door deze werkzaamheden te
voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het tijdelijk aanbrengen van oppervlakteverharding. Het
bevoegd gezag controleert en beoordeelt of dit afdoende verzorgd is voordat de bouw verder mag
gaan.
Tijdens het laagsgewijs verdiepen wordt het (tussen)vlak met een metaaldetector afgezocht. De
getekende vlakken en profielen worden altijd met een metaaldetector onderzocht.
In principe worden vlakken laagsgewijs aangelegd met een kraan met een gladde bak. Vanaf het
niveau dat de eerste begravingen zichtbaar worden, worden ze verder met schop en troffel
afgewerkt.
Vlakniveaus worden bepaald door de senior-archeoloog, eventueel in samenspraak met de bevoegde
overheid, op basis van het voorkomen van sporen, grafkuilen en skeletten. Precieze criteria zijn niet te
geven voor vlakken die in begravingslagen liggen. Wel dient er altijd een vlak direct onder de geroerde
grond, op de bovenkant van het onderliggende archeologische laag te worden aangelegd;
In kelder 2 zal een gedeelte van het archeologisch pakket worden verstoord door het aan te leggen
groutstempel, waardoor dit niet kan worden opgegraven en gedocumenteerd. Dit betreft in ieder
geval een gedeelte van het grafveld en mogelijk daar nog onder gelegen bebouwingssporen. Het is van
belang om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in wat er verloren gaat. Dit is enkel mogelijk door,
voorafgaand aan de plaatsing van het groutstempel, een booronderzoek uit te voeren, vanaf het
diepst gelegen opgravingsvlak. Het booronderzoek wordt uitgevoerd om zo optimaal mogelijk inzicht
te verkrijgen in de bodemopbouw en is gericht op antropogene sporen en lagen (zie vraagstelling A3).
Er dienen ten minste twee raaien van handboringen te worden aangelegd; de boringen worden ten
minste elke twee meter geplaatst. Ter aanvulling van het beeld kunnen aanvullende boringen worden
gezet (de projectleider beoordeeld in hoeverre dit noodzakelijk is).
Het werkterrein van de opgraving wordt door de opdrachtgever met hekken afgezet.
Wanden van werkputten worden in principe loodrecht gegraven, voor situaties waar de veiligheid dit
vereist, worden deze getrapt of onder verstek aangelegd. Dit hangt voor kelder 1 nauw samen met het
civieltechnisch graafschema.
In het geval buiten het kerkgebouw onderzoek plaatsvindt, dient bij slechte weersomstandigheden
droog gewerkt te kunnen worden om continuïteit en voortgang te waarborgen.

6.3 Omgang kwetsbaar vondstmateriaal
Conform OS11 en de KNA leidraad Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal
Er bestaat een kans op bijzondere bijzettingen zoals loden kisten of sarcofagen, waarin bijvoorbeeld weke
delen van menselijke resten en kwetsbaar textiel bewaard kan zijn gebleven. Er dient in het PvA te worden
uitgewerkt hoe praktisch om te gaan met deze bijzondere omstandigheden.
6.4 Structuren en grondsporen
In aanvulling op KNA 3.3 Landbodems, protocol 4004:
Grafveld
 Alle begravingen die worden opgegraven krijgen een spoornummer. Indien de begraving meerdere
kisten of skeletten bevat krijgen deze afzonderlijke spoornummers. Voor een geborgen begraving
geldt dat elk object (kist /skelet/overige materiaal-categorieën) een afzonderlijk vondstnummer krijgt
dat ook op de tekening wordt vermeld.
 Het vrijleggen of uitprepareren van kisten en skeletten kan in eerste instantie met de schep gebeuren,
het verdere vrijleggen dient met troffels en houten spatels te gebeuren.
 Op de spoorformulieren moet specifiek aandacht besteed worden aan de interpretatie van formatieprocessen en veronderstellingen ten aanzien van de oorzaken van waargenomen patronen in de bodem en ordening in de materiële cultuur.
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Grafkelders
 Grafkelders dienen te worden benaderd als een gesloten context.
 Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen kelders die nog intact zijn (met koepel) en kelders
waarvan de koepels zijn verwijderd en die zijn volgestort.
 Intacte kelders die nog hol zijn, dienen van binnen te worden beoordeeld voordat de koepel wordt
verwijderd. Zo kunnen belangrijke zaken worden vastgesteld, zoals de inhoud van de kelder, of er
sprake is van beschildering of andere bijzondere bouwkundige omstandigheden, etc. Op basis hiervan
kan een strategie worden vastgesteld om de kelder en inhoud gedegen en efficiënt te documenteren
(denk hierbij ook aan 3d meetoplossingen, het al dan niet zeven van de inhoud van de grafkelder en
de inzet van specialisten, zoals een bouwhistoricus).
 Bij het opstellen van een methodiek om een specifieke grafkelder en de inhoud daarvan te
onderzoeken, dienen zoveel mogelijk de strategieën te worden gevolgd zoals ze zijn beschreven voor
de verschillende subonderdelen (graven, anorganische artefacten, organische artefacten,
gebouwsporen, etc.) in dit PvE en het PvA.
 Toegang tot de intacte kelder dient te worden verkregen via de oorspronkelijke ingang, zodat de
koepel niet beschadigd wordt. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is, dient een zo nondestructief mogelijke oplossing te worden gezocht om toegang te verkrijgen.
 Om de inhoud van de kelder te kunnen opgraven zal de koepel waarschijnlijk op enig punt verwijderd
moeten worden. Er dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen om de inhoud van de kelder te
beschermen tegen puin dat vrijkomt bij het verwijderen van de koepel.
 Er dient (ook in het PvA en veiligheidsplan) specifiek aandacht te zijn voor persoonlijke veiligheid bij
het opgraven van grafkelders, met name ten aanzien van werken in een besloten ruimte.
Muurwerk en uitbraaksleuven:
Het muurwerk jonger dan 1900 wordt op hoofdlijnen geregistreerd. Voor ouder muurwerk geldt het volgende:
 Van de boven- en onderzijde van het muurwerk worden waterpashoogtes genomen op onderlinge
afstand van ten hoogste 3 m.
 Van muurwerk wordt een profiel haaks op de muur getekend: vanaf het hoogst mogelijke niveau, met
inbegrip van de eventuele afdekkende laag tot in de vaste grond. Na documentatie van het opgaande
muurwerk wordt de muur doorgesneden en wordt de doorsnede van de muur opgenomen in de
profieltekening.
 Van muurwerk wordt de bovenzijde, de onderzijde en van iedere versnijding de hoogtemaat
genomen. De hoogtematen worden in ieder geval aan het begin en het eind van de betreffende muur
genomen, evenals op hoeken en/of aanhechtingen.
 Bouwkundige details zoals reparaties of faseringen dienen nauwgezet te worden vastgelegd op
tekening en middels een digitale foto.
 Ook moet het metselverband worden beschreven evenals de relatie met aangrenzend muurwerk.
 Van elke muur of fundering wordt het baksteen beschreven.
 Van tenminste drie bakstenen worden de drie afmetingen (lxbxd) en de kleur genoteerd. De genomen
steenmaten dienen representatief voor het muurwerk te zijn. Bij grote onderlinge verschillen in de
baksteenformaten worden ook de grootste en de kleinste steenformaten genoteerd.
 Van alle bouwfases wordt tenminste één representatieve afzonderlijke een baksteen verzameld.
 Ook een 5- of, wanneer mogelijk, een 10-lagenmaat dienen te worden genoteerd.
 Aangegeven wordt waar en welke mortel is toegepast.
 Bij funderingsonderzoek worden met name de hoeken onderzocht. Bouwmateriaal en mortel wordt
bemonsterd.
 Bij natuursteen wordt acht geslagen op de diversiteit van de gesteentesoorten. Van natuursteen
worden relevante maten genomen en wordt het verband geregistreerd. .
 Vondsten bij muurwerk worden onderscheiden in relevante contexten: uit de insteek, onder de muur
uit de funderingssleuf, ingesloten tussen de stenen, liggend op het muurrestant/uit de uitbraaksleuf.
Water- en beerputten
 De bovenvullingen van puin en aarde van beer- en waterputten kunnen met de kraan worden
uitgegraven.
 Vanaf het niveau waarop de originele putvulling verschijnt, dient er een grondmonster (5 liter) ten
behoeve van botanisch onderzoek te worden genomen.
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De hoogte van het monster wordt gewaterpast. Indien er nog geen vondsten waarneembaar zijn, kan
er nog voorzichtig machinaal verdiept worden tot op het niveau dat de eerste vondsten worden
gedaan. Vanaf dat niveau dient er met de schep of troffel verder gegraven te worden.
Bij veel scherven glas, vis- of vogelbotten dient het vondstmateriaal inclusief de directe omgeving
integraal te worden geborgen en nadien te worden gezeefd.
Bij duidelijk waarneembare overgangen in de putvulling die samenhangen met de chronologie van het
gebruik, dienen de vondsten vanaf dit diepere niveau een apart vondstnummer te krijgen.
Halverwege en onderuit de put dienen grondmonsters (5 liter) ten behoeve van botanisch onderzoek
te worden genomen. De hoogtes van de monsters worden gewaterpast.

6.5 Aardwetenschappelijk onderzoek
 Alle relevante profielen dienen beschreven te worden door of onder verantwoordelijkheid van een
ervaren archeoloog en/of fysisch-geograaf met (holocene) ervaring in de regio. Het is niet
waarschijnlijk dat er profielen met natuurlijke bodemvorming gedocumenteerd moeten worden. De
profielen moeten in ieder geval volgens de ASB norm worden beschreven. Met nadruk moet ook
worden onderzocht welke bodemkundige omstandigheden van invloed zijn geweest op de
conservering van het menselijke botmateriaal en overige organische sporen en artefacten in het
algemeen (gehaltes organische stof, leem, kalk en fosfaat, vochthuishouding en waterverzadiging).
Hiervan worden voor kenmerkende locaties monsters voor laboratoriumanalyses genomen. Bij
profielbeschrijvingen dienen eisen uit de ABS in acht genomen te worden. Verder is het ook van
belang dat goed wordt onderzocht wat de genese van de natuurlijke afzettingen onder het
ophogingspakket is.
 Daarnaast dient er een goede archeologische interpretatie en datering van de ophogingspakketten
plaats te vinden door een archeoloog met kennis van zaken.
 Indien mogelijk wordt van alle onderzochte werkputten een doorlopend profiel gedocumenteerd en
getekend. Vanwege de complexiteit en de detaillering dienen alle profielen minimaal 1:20 te worden
opgenomen.
6.6 Anorganische artefacten
In principe worden alle anorganische artefacten die opgegraven worden verzameld (per spoor, per
stratigrafische laag en in vakken van 5 bij 5 m). Een uitzondering geldt voor contextloze vondsten, zoals het
stadsafval dat bij de diverse ophogingen van het terrein hier terecht is gekomen, en door honderden jaren van
bijzettingen sterk verrommeld is. Bij dit soort vondsten kan een selectie in het veld plaats vinden.
Bijzondere vondsten worden ingemeten en vondsten die in een grafcontext of andere sporen liggen worden
individueel ingetekend op de vlaktekeningen. Eventueel wordt bij grote hoeveelheden bouwpuin (zandsteen,
baksteen en veldkeien) een selectie gemaakt en wordt materiaal dat als bewerkingsafval (bijvoorbeeld van
steenhouwers) wordt aangemerkt op een locatie van de gemeente tijdelijk opgeslagen. Hiertoe wordt overleg
e
gevoerd met de bevoegde overheid. Louter 20 -eeuws materiaal komt niet in aanmerking voor verzamelen en
uitwerking, tenzij relevant voor het onderzoek.
Metaaldetectie dient te worden uitgevoerd door mensen die daar ruime ervaring in hebben. Bijzondere
(metaal)vondsten dienen 3D ingemeten te worden. De niveaus direct onder de kerkvloer dienen hierbij ook
aandacht te krijgen. Hier kunnen met name (gebogen) munten, penningen en insignes verwacht worden.
6.7 Organische artefacten
Voor het opgraven van de skeletten en de registratie van de begravingen met kisten, skeletten en knekelkuilen
gelden verder de volgende richtlijnen:




Het vrijleggen en de documentatie van de skeletten dient te gebeuren onder begeleiding van een
fysisch-antropoloog. Tijdens dit proces beoordelen de fysisch-antropoloog en projectleider (indien
nodig in overleg met het bevoegd gezag) in hoeverre de context zich leent tot het zeven van de
grafinhoud en het nemen van monsters voor nadere analyse (DNA, isotopen, maag/darminhoud, etc.).
Er wordt een protocol voor het opgraven, bemonsteren, bergen, schoonmaken en aanleveren van
skeletten opgesteld. Dit wordt in het PvA opgenomen. Per skeletindividu wordt een skeletformulier
aangemaakt met daarin alle relevante gegevens en een checklist van alle standaardstappen van
registratie.
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Elk opgegraven skelet krijgt een eigen vondstnummer. Alle andere materiaalcategorieën samen krijgen
per spoor of vulling van een spoor een vondstnummer (dat later in de uitwerking is onder te delen met
subnummers).
Bij elk graf dat wordt opgegraven worden minstens vier referentiepunten of een meetraam geplaatst
ten behoeve van tekenwerk en/of fotografie. Elk graf wordt loodrecht van boven gefotografeerd.
Referentiepunten of hoeken van het meetraam worden met een RTS ingemeten.
In principe worden skeletten alleen schematisch ingetekend. Contouren van grafkuilen en sporen van
kisten worden wel getekend. Afhankelijk van de aard van de begraving wordt deze gedetailleerd of
schetsmatig getekend:
o Alleen skeletbegraving: schets met minimaal ligging van hoofd, romp, armen, bekken
en benen.
o Afwijkende begravingen, zoals meerdere intacte skeletten in kist, bijzondere
conserveringsomstandigheden van het lichaam, bijzondere kisten etc.: gedetailleerde
tekening minimaal schaal 1:10.
Van elk skelet worden minimaal 2 referentiepunten driedimensionaal ingemeten (hoofd en
voeteneinde) dan wel de ‘verdwijnpunten’ bij de putwanden.
Per skelet wordt de relatieve positie t.o.v. andere naast, boven en ondergelegen skeletten aangeduid,
ook bij incomplete skeletten indien relevant (kelder 2).
Bij het opgraven van graven wordt elk graf onderzocht met de metaaldetector.
Elke opgegraven skelet wordt in een aparte bak verzameld en dient na het doorlopen van de
vondstverweking en de analyse in een afzonderlijke container te worden opgeslagen voor deponering.
Menselijke resten die niet worden verzameld voor uitwerking dienen te worden afgevoerd en
overgedragen aan de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever c.q. civieltechnisch aannemer.
Bij het inmeten van de kistresten worden de afmetingen en het model van de kist vastgesteld en
bijzonderheden genoteerd en vastgelegd (rechte of taps toelopende kist met dichte of lattenbodem,
versterkingsbalkjes in de hoeken, het gebruik van houten pennen of ijzeren spijkers, de resten van een
deksel, handgrepen, e.d.).
Bij het aantreffen van bijzondere organische vondsten binnen grafkisten zoals stro en een
bloemenkrans dienen deze bemonsterd te worden voor botanisch onderzoek.
Al het verzamelde botmateriaal dient bij deponering schoon (gewassen) en gedroogd te worden
aangeleverd. Zie verder de veldhandleiding Archeologie (KNA-leidraad 1).

6.8 Archeozoölogische en -botanische resten
 Uit relevante, kansrijke contexten (bijvoorbeeld sporen met veel verkoold materiaal en andere paleoecologische resten) dienen monsters genomen te worden ten behoeve van archeobotanisch
onderzoek. Waterputten, beerputten, afvalkuilen, sporen met verbrande resten en haardplaatsen
dienen altijd te worden bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek. Er moet hierbij indien mogelijk
worden getracht de monsters te nemen onder het oxydatie-reductie-niveau.
 In het eventuele profiel van de grachtvulling onder de kerk dienen pollenbakken te worden geslagen
met het oog op pollenonderzoek (reconstructie vegetatie van de omgeving en de invloed van de mens
daarop).
6.9 Overige resten
Indien mogelijk en relevant voor de beantwoording van de onderzoeksvragen (de projectleider beoordeeld dit)
worden monsters genomen voor micromorfologisch onderzoek, fosfaat, diatomeeën, mijten, etc.
6.10 Dateringstechnieken
Indien mogelijk en relevant voor de beantwoording van de onderzoeksvragen (de projectleider beoordeeld dit)
14
worden monsters genomen voor dateringsonderzoek (dendrochronologie, C, OSL).
6.11 Beperkingen
De belangrijkste beperking van het onderzoek is het genoemde plafondbedrag van €300.000 incl. BTW dat
beschikbaar is voor Kelder 1. Civieltechnische kosten die nodig zijn voor hulpwerk ten behoeve van het
onderzoek worden hierop in mindering gebracht, zoals inzet van een graafmachine, pompvoorziening of
keetvoorzieningen. Van het resterende bedrag is 66,6 % (twee derde) beschikbaar voor veldonderzoek, en 33,3%
(een derde) voor uitwerking. Tijdens het veldwerk moet worden bijgehouden hoe het beschikbare budget
wordt ingezet, om te garanderen dat deze verhouding intact blijft.
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In Kelder 2 zal, vanwege de benodigde constructiemethode, een belangrijk deel van het archeologisch erfgoed
verloren gaan, naar verwachting met name de oudste sporen. Omdat ook hier sprake is van een taakstellend
budget waarbinnen het veldwerk en de uitwerking daarvan worden gerealiseerd, is ook binnen deze kelder
regie op de uitgaven van belang. Daarbij dient er rekening mee te worden gehouden dat tijdens de
uitwerkingsfase van het onderzoek in deze kelder natuurwetenschappelijk onderzoek (DNA, isotopen, etc.) een
rol zal spelen.
Het is van groot belang dat het archeologisch onderzoek goed wordt afgestemd met de civiel-technische
uitvoerder van de opdrachtgever. Hierbij verdienen de volgende zaken vooral aandacht, een en ander zal
moeten worden uitgewerkt in een PvA:
 Doorgaans worden faciliteiten voor de vondstverwerking en tijdelijke opslag van skeletten (wassen,
drogen en splitsen) zo dicht mogelijk bij de opgraving ingericht. De beschikbare ruimte naast de kerk is
echter beperkt. De archeologische aannemer kan mogelijk keetvoorziening en toiletten delen met de
civiel-technische uitvoerder. Nadere afspraken hierover dienen uitgewerkt in het PvA.
 Uitgaande van de beoogde werkdiepte van de opgravingen en de daarop volgende bouw dienen er
voorzorgsmaatregelen te worden genomen om de veiligheid van de veldmedewerkers in de werkput
te garanderen. De civiel-technische uitvoerder zal deze veiligheid gedurende de opgraving monitoren
en waar nodig maatregelen nemen zoals het plaatsen van stempels of damwanden.
 De opgravingsputten zullen na afronding van het veldwerk niet gedicht te worden, direct aansluitend
zal de bouw van de kelder plaats vinden. Alle grond die tijdens de opgraving vrij komt, zal door de
civiel-technische uitvoerder worden afgevoerd.

De opgraving van de kelderruimten dient onder droge omstandigheden plaats te vinden. Uitgaande
van de aanwezigheid van grondwater boven de geplande aanlegdiepte van de kelder dient dan ook
rekening te worden gehouden met bronbemaling.
 Ter hoogte van Kelder 2 (in de buurt van het koor) kunnen loden kisten aanwezig zijn. In overleg
tussen de opdrachtgever, opdrachtnemer en de bevoegde overheid dient vooraf een protocol te
worden opgesteld waarbij de veiligheid van de veldmedewerkers en onderzoekers in het
uitwerkingstraject worden voorop staat.
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HOOFDSTUK 7 EVALUATIE, UITWERKING EN CONSERVERING
7.1 Evaluatierapport
Aanvulling op OS 12. van de KNA 3.3:
Na het veldwerk en na de technische uitwerking zoals hieronder omschreven, wordt door de projectleider – zo
nodig na specialistisch advies en in nauwe samenwerking met de fysisch-antropoloog- een evaluatierapport
opgesteld volgens specificatie OS12.
In het evaluatierapport wordt/worden:
 de bevindingen van het veldwerk samengevat en een archeologische analyse van het grafveld gemaakt
 geëvalueerd in welke mate de onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden en of voor de
uitwerking gewijzigde of aanvullende onderzoeksvragen gesteld moeten worden. Er wordt een eerste
beantwoording van de onderzoeksvragen gegeven. Geëvalueerd wordt of aanvullende of gewijzigde
eisen gesteld moeten worden aan de hieronder genoemde eisen van uitwerking en conservering.
 een voorstel gedaan voor nadere analyse van sporen, monsters en vondsten (waaronder
laboratoriumonderzoek), voor de conservering van objecten en voor de opzet van het eindrapport,
waaronder de keus van de te tekenen, te fotograferen en af te beelden objecten.
 een voorstel gedaan voor de selectie van de skeletten, op basis van de archeologische analyse van het
grafveld, ten behoeve van fysisch-antropologische analyse (inclusief eventuele
natuurwetenschappelijke analyse). Voor beide kelders wordt een voorstel voor de analyse gedaan
waarin het beschikbare resterende budget per kelder wordt meegewogen.
 voorgesteld welke vondsten en monsters niet bewaard (gedeponeerd ) hoeven te worden (zie ook
7.7.).
 het evaluatierapport bevat relevant beeldmateriaal, tenminste een alle-sporen-kaart per vlak en
werkput, voorzien van spoornummers.
Het evaluatierapport wordt uiterlijk binnen 6 maanden na afronding van het veldwerk bij de bevoegde
overheid ingediend.
Het evaluatierapport en het daarin geformuleerde voorstel tot uitwerking, selectie en conservering wordt
getoetst en vastgesteld door het bevoegd gezag en fungeert daarna als aanvulling op dit PvE. Ten aanzien van
kelder 2 speelt de RCE bij deze toetsing en vaststelling een adviserende rol (het bevoegd gezag draagt zorg voor
de communicatie met de RCE). Het voorstel voor selectie en conservering wordt ook ter beoordeling
voorgelegd aan de depothouder.
Nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met het evaluatierapport, geeft deze opdracht tot uitwerking,
rapportage en conservering volgens het vastgestelde evaluatierapport. De in OS12 genoemde begroting maakt
normaal gesproken geen deel uit van het aan de bevoegde overheid voor te leggen evaluatierapport. In dit
geval hangt het kaderstellend budget sterk samen met de voorgestelde strategie. Er dient dus, in afwijking op
wat gangbaar is, ook financieel inzicht ten aanzien van de uitwerking te worden gegeven aan het bevoegd
gezag en (in lijn met wat wel gangbaar is) aan de opdrachtgever.
7.2 Technische uitwerking – algemeen
Aanvulling op OS 14. van de KNA 3.3:
De algemene technische uitwerking omvat het digitaliseren van in het veld gemaakte vlak- en coupetekeningen,
het bewerken van digitale afbeeldingen en het digitale gegevensbeheer.
Alle sporen en structuren worden, inclusief spoornummers, afgebeeld op een ‘alle sporenkaart’, of (bij een
complexe stratigrafie) op gecombineerde vlaktekeningen.
Vondsten worden gereinigd en primair geanalyseerd. Monsters worden gekarakteriseerd en gewaardeerd.
Foto’s, tekeningen, vondsten en monsters worden geadministreerd. Handgeschreven verslagen worden
uitgetikt en gearchiveerd. Overige analoge documentatie wordt gescand en gearchiveerd.
Alle gekarakteriseerde vondsten, sporen en structuren worden geregistreerd in een digitaal gegevensbestand.
Fysisch-geografische analyse (beschrijving bodemopbouw, analyse van gaafheid) vindt zoveel mogelijk plaats
binnen de technische uitwerking.
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7.3 Wetenschappelijke uitwerking – algemeen
Aanvulling op OS 14. van de KNA 3.3:
Na goedkeuring van het evaluatierapport vindt de wetenschappelijke uitwerking plaats, waarbij materiaal- en
andere specialisten worden ingeschakeld, eventueel laboratoriumonderzoek plaatsvindt, objecten worden
getekend en gefotografeerd en geconserveerd. De resultaten van het veldwerk worden geanalyseerd. De
goedgekeurde selectie van vondsten en monsters wordt verder geanalyseerd en de gegevens worden verwerkt
in teksten en in een database.
In de synthese van de onderzoeksbevindingen wordt de analyse van bodemopbouw, sporen, vondsten en
monsters en andere gegevens in logisch verband geplaatst, voorzien van deugdelijke argumentatie, referenties
aan de wetenschappelijke literatuur en ondersteund door tabellen, foto’s en tekeningen. In de synthese
worden complexen en perioden onderscheiden en in een breder (tenminste regionaal) kader geplaatst.
7.4 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen
Aanvulling op OS 14. van de KNA 3.3:
Typochronologische analyse en determinatie van sporen, structuren, vondsten en vindplaatsen vindt plaats
binnen tenminste een regionaal kader.
7.5 Analyse aardewetenschappelijke gegevens
Verwacht wordt dat alle aanwezige bodemlagen van antropogene aard zullen zijn. De profielen worden
getekend en geïnterpreteerd door een archeoloog. Alle relevante profielen worden afgebeeld in de
eindrapportage.
7.6 Anorganische artefacten
Anorganische artefacten dienen te worden behandeld als omschreven in KNA-specificaties OS04, OS08, OS10
t/m OS13 en OS16. Ten aanzien van de selectie van anorganisch materiaal voor uitwerking en conservering zijn
verder specificatie PS06 en tabel 2 en 3 uit bijlage 1 van Wijzigingsblad KNA 3.3 van toepassing. Zie bijlage 1.
Aanvullend gelden de volgende voorwaarden:
 Artefacten worden per materiaalcategorie en per periode/fase en/of structuur beschreven conform
de daarvoor gebruikelijke determinaties (tenminste conform ABR en de aanlevereisen van het depot).
 Indien voor het niveau van uitwerking noodzakelijk, wordt in deze fase van onderzoek een
materiaalspecialist ingeschakeld. Bijzondere en kwetsbare vondsten worden altijd door een specialist
uitgewerkt.
 Bij de behandeling van vondsten dienen KNA-leidraden Veldhandleiding Archeologie en Eerste Hulp bij
Kwetsbaar Vondstmateriaal te worden gevolgd.
7.7 Organische artefacten
Organische artefacten dienen te worden behandeld als omschreven in KNA-specificaties OS04, OS08, OS10 t/m
OS13 en OS16. Ten aanzien van de selectie van organisch materiaal voor uitwerking en conservering zijn verder
specificatie PS06 en tabel 2 en 3 uit bijlage 1 van Wijzigingsblad KNA 3.3 van toepassing. Zie bijlage 1.
Aanvullend gelden de volgende voorwaarden:
 Artefacten worden per materiaalcategorie en per periode/fase en/of structuur beschreven conform
de daarvoor gebruikelijke determinaties (tenminste conform ABR en de aanlevereisen van het depot).
 Indien voor het niveau van uitwerking noodzakelijk, wordt in deze fase van onderzoek een
materiaalspecialist ingeschakeld. Bijzondere en kwetsbare vondsten worden altijd door een specialist
uitgewerkt.
 Bij de behandeling van vondsten dienen KNA-leidraden Veldhandleiding Archeologie en Eerste Hulp bij
Kwetsbaar Vondstmateriaal te worden gevolgd.
7.8 Archeozoölogische en -botanische resten
Organische monsters dienen te worden behandeld als omschreven in KNA-specificaties OS04, OS08, OS10 t/m
OS13 en OS16. Ten aanzien van de selectie van materiaal voor uitwerking en conservering zijn verder
specificatie PS06 en tabel 2 en 3 uit bijlage 1 van Wijzigingsblad KNA 3.3 van toepassing. Zie bijlage 1.
Aanvullend gelden de volgende voorwaarden:
 Grondmonsters worden na het veldwerk, op grond van de kwetsbaarheid, onmiddellijk overgedragen
aan een specialist voor de bepaling van de kwaliteit (waardering).
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Aan de hand van het evaluatieverslag wordt besloten welke monsters geanalyseerd en gerapporteerd
worden om de onderzoeksvragen uit het PvE en evaluatierapport te kunnen beantwoorden.
Bij het verwerken van monsters dienen KNA-leidraden Veldhandleiding Archeologie en Eerste Hulp bij
Kwetsbaar Vondstmateriaal te worden gevolgd.

7.9 Beeldrapportage
Aanvulling op OS 14. van de KNA 3.3:
Tekeningen van (in principe) alle (gecombineerde) vlakken, profielen, structuren, belangrijke individuele sporen
(vlak en coupe), overzichtstekeningen, analytische en interpretatieve tekeningen en ondersteunende kaarten,
foto’s en graphics worden voor publicatie gereed gemaakt. Evenals foto’s en tekeningen van relevante
objecten.
Met gekleurde lijnen, pijlen en tekst worden foto’s van profielen, complexe structuren e.d. toegelicht.
Het beeldmateriaal dient de locatie van het onderzoek, de werkwijze en de bevindingen te illustreren. Niet
gepubliceerd beeldmateriaal wordt samen met de overige documentatie en het eindrapport, gedeponeerd bij
het e-depot.
In profieltekeningen moeten x-, y-, z-waarden in RD-coördinaten en NAP worden aangegeven met het oog op
de aansluiting met vlaktekeningen en aangrenzende profielen.
Op alle tekeningen van een horizontaal vlak worden op regelmatige plaatsen NAP-hoogten gezet.
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HOOFDSTUK 8 (DE)SELECTIE EN CONSERVERING
8.1 Selectie materiaal voor uitwerking
Zie paragraaf 7.1
8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering
Aanvulling op OS 13. van de KNA 3.3:
Bodemvondsten binnen de gemeente Delft zijn krachtens de wet eigendom van de gemeente. De finale
beslissing over de selectie/deselectie van vondsten en monsters ten behoeve van bewaring ligt dan ook bij de
eigenaar van de vondsten, dat wil zeggen de depothouder van het Depot voor bodemvondsten van de
gemeente Delft.
Vondsten en monsters die in het door de bevoegde overheid vastgestelde evaluatierapport niet voor
wetenschappelijke uitwerking en/of voor deponering zijn geselecteerd, moeten (in stabiele toestand) bewaard
blijven tot de wetenschappelijke uitwerking is afgerond.
Indien de wetenschappelijke uitwerking tot andere inzichten over de selectie heeft geleid, dan dient dit
verwoord te worden in het concept-eindrapport. De bevoegde overheid zal, in samenspraak met de
depothouder, de selectie beoordelen bij de toetsing van het rapport.
8.3 Selectie materiaal voor conservering
Aanvulling op OS 16 van de KNA 3.3:
Voor bewaring geselecteerde kwetsbare vondsten dienen te worden geconserveerd conform Archeologie
Leidraad 1 of erkend specialistisch advies en volgens richtlijnen van het Depot voor bodemvondsten van de
gemeente Delft.
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HOOFDSTUK 9 RAPPORTAGE EN DEPONERING
9.1 Eisen betreffende depot
Binnen twee jaar na afronding van het veldwerk vindt de deponering plaats van monsters, vondsten en
documentatie in het Depot voor bodemvondsten van de gemeente Delft conform de daar geldende richtlijnen.
De door het PvE gespecificeerde digitale producten moeten op dezelfde termijn overgedragen worden aan het
e-depot.
9.2 Te leveren producten
Aanvulling op VS05, OS15 en bijlagen IV en V van de KNA 3.3.
1. Producten en termijnen
 Het eindproduct van het onderzoek bestaat uit een eindrapportage in de huisstijl van de
uitvoerende archeologische instelling in analoge en digitale vorm. De documentatie
(tekeningen, foto’s, verslagen, analyses, dag- en weekrapporten, scans, tabellen, databases
van sporen, vondsten, monsters, foto- en tekeningenlijsten, etc.) wordt meegeleverd op DVD,
of gedeponeerd op het e-depot.
 Het concept-eindrapport wordt uiterlijk 17 maanden na goedkeuring van het
evaluatierapport in enkelvoud ( digitaal) ter toetsing aangeboden aan de bevoegde overheid
en opdrachtgever. Ten aanzien van kelder 2 speelt de RCE bij deze toetsing een adviserende
rol (het bevoegd gezag draagt zorg voor de communicatie met de RCE). Door de bevoegde
overheid gevraagde correcties dienen binnen drie weken tot een nieuw concept te leiden. Na
goedkeuring wordt het definitieve rapport binnen vier weken aangeleverd.
 Binnen twee jaar na afronding van het veldwerk worden het eindrapport en de documentatie
(tekeningen, foto’s, verslagen, analyses, dag- en weekrapporten, scans, tabellen, databases
van sporen, vondsten, monsters, foto- en tekeningenlijsten, etc.) digitaal geleverd aan de
bevoegde overheid en het Depot voor bodemvondsten van de gemeente Delft.. Data en
rapport worden tevens gedeponeerd in het e-depot (www.edna.nl) onder vermelding van het
onderzoeksmeldingsnummer.
 Het analoge eindrapport (incl. eventuele DVD) wordt geleverd aan de bevoegde overheid (1
exemplaar) en het archief van de gemeente Delft. Levering van analoge rapporten aan de
opdrachtgever, geschiedt volgens contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Digitale
exemplaren van het eindrapport worden geleverd aan de bevoegde overheid, de
opdrachtgever het Depot voor bodemvondsten van de gemeente Delft, de Provincie ZuidHolland, de RCE en de Koninklijke Bibliotheek (1 exemplaar).
 Gezien het belangwekkend karakter van het onderzoek wordt een digitale kopie van het
rapport verstrekt aan de bibliotheek van de plaatselijke oudheidkundige vereniging
(Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft).
 De inhoud en tekst van het eindrapport zijn geestelijk eigendom van de opdrachtnemer. Deze
heeft tevens het copyright op de uitgave van het rapport. Hierbij geeft de opdrachtgever
toestemming aan de opdrachtnemer tot het vermeerderen en/of verspreiden van het
eindrapport. Mocht de opdrachtgever hiertoe bezwaar hebben kan dan hij de distributie van
de rapportage in eigen beheer houden. Verkoop via de boekhandel staat vrij aan de uitgever
van het rapport.
2. Structuur en inhoud
 Het rapport dient zo min mogelijk herhalingen te bevatten.
 De tekst dient op alle essentiële punten door afbeeldingen en tabellen ondersteund te
worden (zie ook 7.9).
 Het rapport bevat in ieder geval de volgende hoofdstukken:
o Samenvatting.
o Inleiding –aanleiding, beleidsmatig en planologisch kader, locatiebeschrijving,
bekende verstoring/huidig gebruik, bestaande waarde/verwachting, onderzoeksdoel,
uitvoeringsperiode, personeel, enz.
o Bekende gegevens van archeologische, aardwetenschappelijke, historische en
andere aard.
o Vraagstelling en verwachtingen.
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Strategie, methoden en technieken in veld en bij uitwerken (met motivatie en met
opgave van aanpassingen van PvE).
o Beschrijving en analyse van sporen en structuren.
o Beschrijving en analyse van fysisch-antropologisch materiaal.
o Beschrijving en analyse van (an)organische artefacten per materiaalcategorie.
o Beschrijving en analyse van paleo-ecologisch materiaal.
o Beschrijving en analyse van archeozoölogisch materiaal.
o Synthese
o Conclusie en aanbevelingen.
Synthese, conclusie en samenvatting dienen duidelijk te verschillen.
o De synthese integreert de deelrapporten in een samenhangend wetenschappelijk
verslag, waarbij feiten door middel van interpretatie en argumenten tot informatie
wordt opgewerkt. Indien mogelijk wordt vervolgens met gebruikmaking van
literatuur en gegevens uit de context van de archeoregio een kennisdocument
gegenereerd.
o De conclusie zet de onderzoeksbevindingen af tegen de aanleiding, doel- en
vraagstelling, evalueert de gebruikte strategie en methoden, geeft aan in welke
mate de onderzoeksvragen beantwoord zijn en vat de essentie van de antwoorden
op de onderzoeksvragen samen. De individuele beantwoording van de
onderzoeksvragen (ook als dit leidt tot herhaling) dient te worden opgenomen in
een bijlage.
o De samenvatting vat het geheel van het rapport samen: inleiding, voorgeschiedenis,
plaats, tijdpad, betrokkenen, belangrijkste gegevens uit deelrapporten, synthese,
conclusie. De samenvatting moet voor een breed publiek begrijpelijk zijn.
Het rapport vermeldt in een bijlage welke gegevensbestanden en documentatie in het edepot en het Depot voor bodemvondsten van de gemeente Delft gedeponeerd zijn.

Openbaarheid
Alle rapporten zijn in principe openbaar. Restricties kunnen door de opdrachtgever en bevoegde overheid
gesteld worden o.a. vanuit een oogpunt van bescherming van het bodemarchief.
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HOOFDSTUK 10 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN
10.1 Personele randvoorwaarden
Waar in de onderstaande tekst sprake is van ‘hij’, dient dat als ‘hij / zij’ gelezen te worden.
 De opgraving wordt uitgevoerd door een daartoe bevoegde archeologische instelling.
 De opgraving wordt uitgevoerd door een qua aantal, opleiding en ervaring adequaat bemenst team.
De adequate bemensing dient aangetoond te worden in het PvA. Ervaring en opleiding van de
projectleider, de veldwerkleider en de (hoofd-) fysisch-antropoloog dienen te blijken uit de curricula
vitae. Een competentieprofiel (een beknopte beschrijving van werkervaring in de vorm van een lijst
met daarop relevante eerdere projecten, de uitvoeringsperiode en de functie/rol van betreffende
persoon binnen dit project) dient hiervan onderdeel te zijn. Voor de eisen aan de actoren zie ‘Bijlage II,
aan actoren, KNA versie 3.3).
 De projectleider is een senior-KNA-archeoloog met ervaring in de regio en met ervaring in het leiden
van complexe opgravingen in middeleeuwse (pre-)stedelijke kernen en begraafplaatsen in WestNederland. Bij afwezigheid van de projectleider berust de leiding in het veld bij (tenminste) een KNAarcheoloog met soortgelijk ruime ervaring in dit gebied.
 De documentatie en eventuele bemonstering van skeletmateriaal in het veld en de verwerking van
deze gegevens dient plaats te vinden onder leiding van een fysisch-antropoloog met aantoonbare
ervaring in complexe opgravingen op middeleeuwse begraafplaatsen in Noordwest-Europa.
 De analyse en beschrijving van de bodemopbouw wordt gedaan door of onder verantwoordelijkheid
van een KNA-archeoloog en/of fysisch-geograaf met aantoonbare (holocene) ervaring in de regio.
 Indien een bouwhistoricus wordt ingezet bij de beschrijving van bepaalde gebouwsporen (zoals
grafkelders), dient deze aantoonbare ervaring te hebben met het beschrijven van historische
(kerk)gebouwen in (West-)Nederland.
 Vondsten worden gedetermineerd door materiaalspecialisten met aantoonbare kennis van voor WestNederland kenmerkende materiaalcategorieën, zodat dit indien nodig tot op typeniveau
onderscheiden kan worden. Paleo-ecologische specialisten (inclusief houtspecialisten) dienen ervaring
te hebben met de paleo-ecologie van Noordwest-Europa.
 Werkzaamheden van junior-medewerkers en stagiaires zijn aan hun kennis en ervaring aangepast en
vinden plaats onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de projectleider of zijn vervanger.
 De inzet van lokaal aanwezige amateurarcheologen en studenten is gewenst, maar is uitsluitend
toegestaan onder de operationele verantwoordelijkheid van de archeologische uitvoerder tijdens
standaard werkuren in aanwezigheid van de projectleider of zijn vervanger. De inzet van dergelijke
personen mag niet leiden tot aanvullende kosten voor de opdrachtgever. Hier zien alle partijen op toe.
 De opgraving kan mogelijk dienen als opleidingslocatie voor medewerkers van het Nederlands
Forensisch Instituut en de Nederlandse Politie. Afspraken hierover dienen te worden gemaakt via de
bevoegde overheid. De inzet van dergelijke personen mag niet leiden tot aanvullende kosten voor de
opdrachtgever. Hier zien alle partijen op toe.
 Externe partijen of personen die specialistisch onderzoek willen verrichten dat buiten de (financiële)
verantwoordelijkheid (buiten de kaders van dit PvE) van de opdrachtgever valt, dienen in overleg met
het bevoegd gezag en opdrachtgever te worden toegelaten op de opgraving. De aanwezigheid van
dergelijke specialisten mag niet leiden tot aanvullende kosten voor de opdrachtgever. Hier zien alle
partijen op toe.
10.2 Overleg
 Tijdens het veldwerk is er minimaal eenmaal per week overleg tussen de projectleider/senior
archeoloog, de bevoegde overheid en de opdrachtgever. Op verzoek van één van deze drie partijen
kan frequenter of incidenteler overleg plaats hebben. Na afloop van het veldwerk vindt er overleg
plaats over het evaluatierapport. Tijdens uitwerking en rapportage vindt overleg naar bevind van
zaken plaats. Ten aanzien van kelder 2 vindt afstemming plaats tussen de bevoegde overheid en de
RCE mbt hun aanwezigheid bij de verschillende overleggen.
 Van dit overleg dient gedegen verslaglegging plaats te vinden. Voor zover het kelder 2 betreft worden
deze verslagen ook overlegd aan de RCE.
 Doel van het overleg is het waarborgen van een voorspoedige voortgang van het onderzoek, het
bespreken van archeologisch-inhoudelijke aspecten, kwaliteitsaspecten en het zo nodig voorbereiden
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van beslissingen over selectie tijdens het veldwerk, wijzigingen t.o.v. het PvE of de doelstellingen van
het onderzoek.
De projectleider draagt zorg voor voldoende overleg binnen zijn team en tussen hem en zijn
opdrachtgever om de voortgang volgens PvE te kunnen realiseren.
Bij onverwachte situaties dient zo snel mogelijk overleg plaats te vinden tussen de projectleider, de
bevoegde overheid en de opdrachtgever. Bij onverwachte situaties in kelder 2 zal de bevoegde
overheid de RCE ook betrekken bij dergelijk overleg. Mogelijk is overleg met de RCE ook gewenst bij
onverwachte situaties in kelder 1.
Achtervang van deze personen dient geregeld te zijn, zodat aanspreekpunten van te voren duidelijk
zijn.

10.3 Kwaliteitsborging en toezicht
Opdrachtgever
 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het onderzoek wordt uitgevoerd conform dit PvE, het PvA
en de eventueel later vastgestelde wijzigingen, door opdracht voor uitvoering te verstrekken aan een
gekwalificeerde archeologische instelling met aantoonbare ervaring in het uitvoeren van complexe
opgravingen in Middeleeuwse (pre-)stedelijke kernen en op begraafplaatsen in West-Nederland.
 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de uitvoerende archeologische instelling voldoende tijd en
middelen tot zijn beschikking heeft voor uitvoering volgens dit PvE en het PvA.
 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de uitvoerende archeologische instelling werkt volgens een
PvA, waarin dit PvE in technische en logistieke zin is uitgewerkt, voorzien van een uitvoeringsplanning.
In het PvA regelen opdrachtgever en projectleider een goed verloop van de werkzaamheden volgens
dit PvE en de KNA, waarbij zij zorg dragen voor goede onderlinge communicatie.
 De opdrachtgever verstrekt, indien dit nog niet gedaan is, na vaststelling van het evaluatierapport
opdracht tot uitwerking, eindrapportage en conservering volgens het vastgestelde evaluatierapport,
rekening houdende met de gestelde termijn voor inlevering van het concept-eindrapport.
Projectleider
 De projectleider is verantwoordelijk voor het handhaven van de vereiste kwaliteit en hij is
operationeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens dit PvE, het daarvan
afgeleide PvA, de KNA en de standaarden van goed vakmanschap. Hij is aanspreekpunt voor
opdrachtgever en bevoegde overheid en communiceert met de bevoegde overheid over
kwaliteitsaspecten.
 Omdat het PvE voorziet in veel ruimte om in het veld, al naar gelang de situatie, beslissingen te nemen,
dient de projectleider gedurende het hele project op de hoogte te zijn van de (resterende)
beschikbare middelen, mogelijkheden en onderzoeksmethoden. Op deze wijze wordt gewaarborgd
dat in beide kelders zo gedegen en uitputtend mogelijk informatie wordt verzameld, ten diensten van
het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
 De bevoegde overheid wordt door de projectleider uiterlijk twee weken voor aanvang van het
veldwerk op de hoogte gesteld van de start ervan. Daarbij wordt een uitvoeringsplanning ter
kennisname overhandigd. Zo nodig vindt startoverleg plaats.
 De bevoegde overheid wordt door de projectleider uiterlijk drie werkdagen voor het geplande einde
van het veldwerk op de hoogte gesteld. Zo nodig vindt controle van de afgewerkte putten plaats
alvorens deze worden overgedragen aan de civiel-technische aannemer.
 Bij het aantreffen van sporen, structuren of vondsten van een bijzondere aard, omvang of complexiteit
wordt de bevoegde overheid z.s.m. door de projectleider verwittigd.
 De projectleider doet in een dergelijk geval en in het geval van wijzigingen t.o.v. het PvE een voorstel
over een handelingswijze aan de bevoegde overheid en de opdrachtgever. In samenspraak met de
projectleider en de opdrachtgever neemt de bevoegde overheid een beslissing.
Fysisch-antropoloog
 Tijdens het veldwerk zal een fysisch-antropoloog toezien en ondersteuning geven bij het
documenteren en bergen van skeletten.
 Onder de verantwoordelijkheid van de fysisch-antropoloog valt in het veld het categoriseren en
documenteren en analyseren van de skeletresten conform de strategie zoals aangegeven in paragraaf

Archeologie Delft

47

PvE Opgraving Nieuwe Kerk te Delft
versie 3.2 definitief 25-11-2015





6.2 (inclusief het, in overleg met de projectleider, vaststellen of contexten zich lenen voor
bemonstering, zeefwerk, etc.).
Met het oog op het bovenstaande punt en de ruimte die het PvE beidt om in het veld beslissingen te
nemen al naar gelang de situatie, dient de fysisch-antropoloog gedurende het hele proejct op de
hoogte te zijn van de (resterende) beschikbare middelen, mogelijkheden en onderzoeksmethoden. Op
deze wijze wordt gewaarborgd dat in beide kelders zo gedegen en uitputtend mogelijk informatie
wordt verzameld, ten diensten van het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
Er dient te allen tijde een gekwalificeerde fysisch-antropoloog in het veld aanwezig te zijn.

Bevoegde overheid
 De bevoegde overheid houdt toezicht op de kwaliteit van de werkzaamheden en besluit over de
eventuele noodzaak van wijzigingen t.o.v. het vastgestelde PvE en het PvA in overleg met de
opdrachtgever, opdrachtnemer en (in het geval van ingrijpende wijzigingen die betrekking hebben op
kelder 2) de RCE.
 De bevoegde overheid stelt tijdens en na voltooiing van het onderzoek vast of volgens dit PvE, het PvA
en de KNA gewerkt is en bepaalt in welke mate werkzaamheden aangevuld of gecorrigeerd moeten
worden.
 De bevoegde overheid toetst en stelt het PvA, evaluatierapport, selectierapport en eventuele
conserveringsrapporten vast. Voor zover deze rapporten betrekking hebben op kelder 2, vind hierover
afstemmings plaats tussen de bevoegde overheid en de RCE.
 Indien de bevoegde overheid akkoord is met het eindrapport, stelt ze dit vast en geeft hiervan een
verklaring af aan de opdrachtgever. Voor zover dit rapport betrekking heeft op kelder 2, vindt hierover
afstemmings plaats de bevoegde overheid en de RCE.
 De bevoegde overheid is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de RCE, zodat
deze op de hoogte is van de voortgang van de werkzaamheden in kelder 2 en tijdig betrokken kan
worden bij eventuele overlegmomenten.
10.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen
 De opdrachtgever draagt zorg voor de volledige beschikbaarheid en toegankelijkheid van het terrein
tijdens werkuren in de geplande uitvoeringsperiode.
 De opdrachtgever zorgt voor afdoende beveiliging buiten werktijd.
 De beschikbaarheid van alle voor de uitvoering noodzakelijke materiële en logistieke faciliteiten,
veiligheidsaspecten, uitvoeringsplanning e.d. worden door de opdrachtgever en de uitvoerder
gezamenlijk vastgelegd in een PvA.
 Communicatie met de pers vindt plaats na ruggespraak met de opdrachtgever en de bevoegde
overheid.
 Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, worden door de projectleider of zijn vervanger
publiekactiviteiten (bijvoorbeeld een open dag) georganiseerd en / of wordt in publieksvoorlichting
voorzien (bijvoorbeeld een informatiepaneel). Dergelijke activiteiten worden uitsluitend ondernomen
in overleg met de opdrachtgever en de bevoegde overheid. Ze vallen buiten de scope van dit PvE en
het samenhangende PvA en daarmee dus buiten de kaders van het archeologisch onderzoek zoals
wordt vereist op basis van de verleende omgevingsvergunning.
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HOOFDSTUK 11 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE
11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk
 Beslissingen over selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit PvE tijdens het veldwerk worden
genomen door de bevoegde overheid op aanbeveling van de projectleider en na kennisname van het
standpunt van de opdrachtgever. Ten aanzien van kelder 2 wordt ook het standpunt van de RCE
meegewogen. Bij alle beslissingen dienen de geldende beperkingen gedegen te worden meegewogen.
 Bij wijzigingen is vooraf toestemming nodig van de bevoegde overheid en de opdrachtgever. In
urgente gevallen neemt de projectleider in samenspraak met de bevoegde overheid een beslissing
volgens de eisen van goed vakmanschap, de heersende beroepsethiek en zoveel mogelijk in lijn met
KNA 3.3 en de eisen die zijn vastgelegd in dit PvE.
 Wijzigingen van en aanvullingen op dit PvE worden altijd schriftelijk vastgelegd, evenals afspraken
voortvloeiend uit evaluatievergaderingen en andere bijeenkomsten.
 In het evaluatie- en het eindrapport wordt verantwoord hoe en waarom van het PvE moest worden
afgeweken.
11.2 Belangrijke wijzigingen
De volgende zaken worden te allen tijde gemeld en ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde overheid en
de opdrachtgever:
 Voorstellen van de projectleider en/of zijn opdrachtgever tot het reduceren of staken van het
onderzoek.
 Noodzaak tot ingrijpend wijzigen van strategie of onderzoeksmethode.
 Noodzaak tot ingrijpend wijzigen van de vraag- of doelstelling.
 Noodzaak tot het bepalen van een handelwijze in een situatie waarin dit PvE niet voorziet; zoals na het
aantreffen van sporen, structuren of vondsten van bijzondere aard, omvang of complexiteit.
 Noodzaak tot ingrijpend wijzigen van de opzet van uitwerking en rapportage.
 Voorstellen van de projectleider om de termijn van aanleveren van rapportages te wijzigen.
 Bij wijzigingen die leiden tot het uitbreiden van het onderzoek, anders dan omschreven in de strategie,
wordt alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt, de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld zijn standpunt kenbaar te maken en desgewenst planaanpassingen of technische
behoudsmaatregelen te realiseren.
Voor zover deze zaken betrekking hebben op het archeologisch onderzoek in kelder 2, vindt afstemmings
plaats tussen de bevoegde overheid en de RCE.
11.3 Procedure van wijziging bij de evaluatiefase van het veldwerk
Beslissingen over selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit PvE worden genomen door de bevoegde
overheid in overleg met de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Wanneer deze zaken betrekking hebben op
kelder 2 vindt afstemmings plaats tussen de bevoegde overheid en de RCE.
Het verloop en de resultaten van de veldwerkzaamheden worden geëvalueerd in een evaluatierapport of in
een nader te bepalen evaluatiedocument (zie paragraaf 7.1).
11.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering
Beslissingen over selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit PvE worden genomen door de bevoegde
overheid op aanbeveling van de projectleider en na kennisname van het standpunt van de opdrachtgever.
Wanneer deze zaken betrekking hebben op kelder 2 vindt afstemmings plaats tussen de bevoegde overheid en
de RCE.
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Bijlage 1 Lijst met te verwachten aantallen

Kelder 1

Oppervlakte
Inhoud
Vondstcategorie
Aardewerk
Bouwmateriaal
Metaal (ferro)
Metaal (non-ferro)
Slakmateriaal
Vuursteen
Overig natuursteen
Glas
Menselijk botmateriaal
onverbrand
Menselijk botmateriaal verbrand
Dierlijk botmateriaal onverbrand
Dierlijk botmateriaal verbrand
Visresten
Schelpen
Hout (van kisten)
Houtskool(monsters)
Textiel
Leer
Submoderne materialen
Monstername
Algemeen biologisch monster
(ABM)
Algemeen zeefmonster (AZM)
Pollen, diatomeeën en andere
microfossielen
Monsters voor anorganisch
chemisch onderzoek
Monsters voor micromorfologisch
onderzoek
Monsters voor
luminescentiedatering (OSL)
Monsters voor koolstofdatering
14
( C)
DNA
Isotopen
Dendrochronologisch monster
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Verwacht
aanwezig
930 m²
ca. 4185 m³
1500
300
10.000
350
50
0
750
150
900.000
0
250
10
250
100
12.000
10
250
150
25

Kelder 2

Verwacht op te Verwacht
graven
aanwezig
Ca 400
ca. 150 m²
Ca. 1500
ca. 405 m³
Verwachte aantallen (N)
1000
500
300
150
300
500
50
250
5
50
0
0
200
350
100
50
90.000
85.000

Verwacht op
te graven
ca. 150 m²
ca. 405 m³

0
150
10
250
75
1200
2
25
25
0

0
100
5
50
40
1800
0
150
50
10

0
100
5
50
40
1800
0
150
50
10

500
150
500
250
50
0
350
50
85.000

Verwachte aantallen (N)
50
10
1
2
0
0
25

100

50
100
4
10
2
3
100
50
50
250
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