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Volgens het door het bevoegd gezag genomen selectiebesluit dienen de in de 
ondergrond aanwezige archeologische resten te worden veiliggesteld door 
middel van een archeologische begeleiding volgens protocol Opgraven. Het 
onderzoek dient overeenkomstig KNA 4.0 en zoals gesteld in dit Programma van 
Eisen te worden uitgevoerd. 
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HOOFDSTUK 1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 
 

 

 Projectnaam Helstraat/turfstraat 

 Provincie   Gelderland 

 Gemeente   Arnhem 

 Plaats   Arnhem 

 Toponiem  Helstraat/Turfstraat 

 RD-coördinaten NO: 190.782/443.505 
NW: 190.715/443.563 
ZO:  190.758/443.470 
ZW:  190.681/443.530 

 Centrumcoördinaten   190.731/443.525 

 CMA/AMK-status Terrein van hoge archeologische 
waarde 

 Archis-monumentnummer Nummer 13197 

Status gemeentelijke     
archeologische 
beleidskaart  

Gebied met een hoge 
archeologische verwachting voor 
(nederzettings)resten uit de 
prehistorie tot en met de nieuwe tijd 

Archeologische informatie uit 
Archis en bureau- en  historisch 
onderzoek (RAAP-rapport 2863) 
 
 

Het plangebied maakt deel uit van 
AMK-terrein 13197. Dit betreft de 
binnenstad van Arnhem en is 
geclassificeerd als terrein van 
hoge archeologische waarde. Voor het 
hele plangebied geldt een hoge 
verwachting voor (nederzettings)resten 
uit de prehistorie tot en met de nieuwe 
tijd 

  Oppervlakte plangebied   1100 m2 

  Huidig grondgebruik    Flatgebouw 

  Aard vergunningplichtige 
 activiteit 

Grondroering in relatie nieuwbouw: 
sloop en nieuwbouw 

Planning en duur van het project N.t.b. 

Uitvoerder     
sloop/nieuwbouw 

N.t.b. 
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HOOFDSTUK 2. AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 
 
Waar in de tekst sprake is van ‘vergunningvrager’ dient dat als ‘vergunningvrager 
dan wel initiatiefnemer van een bestemmingsplanwijziging’ gelezen te worden. 
Waar sprake is van een ‘vergunningaanvraag’ dient dat als ‘vergunningaanvraag 
of aanvraag wijziging bestemmingsplan’ gelezen te worden.  
 
2.1 Aanleiding 

Dit Programma van Eisen heeft betrekking op de sloop van de flat aan de 
Turfstraat. Daarna volgt nieuwbouw. 
 
De archeologische waarden bestaan vooral uit resten van het hier gelegen 
Minderbroedersklooster en resten van een adellijke woning uit de 14e eeuw. Resten 
hiervan zijn gevonden tijdens onlangs uitgevoerd archeologisch onderzoek (BAAC, 
2016-17). In relatie tot het klooster gaat het om de kloosterkerk. 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
Afbeelding 1. Projectgebied, zwarte stippellijn (bron: RAAP rapport 2863). 
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2.2 Motivering 
Het plangebied ligt volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart in een 
archeologisch waardevol gebied. Hierdoor is voor werkzaamheden dieper dan 40 
cm en met een oppervlakte van meer dan 30 m² archeologisch onderzoek vereist. 
De grondverstorende werkzaamheden overschrijden deze ondergrenzen, 
waardoor archeologisch onderzoek in het projectgebied noodzakelijk wordt 
geacht. 
 
In eerste instantie is met het oog op de totale planvorming in het projectgebied 
Binnenstad Zuid een historisch en archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (zie 
hieronder). De aanbevelingen in dit rapport zijn door bevoegd gezag 
overgenomen. 
 
Onderhavig Programma van Eisen bepaalt aan welke eisen het archeologische 
onderzoek in het plangebied van de Helstraat/Turfstraat moet voldoen. 
 
2.3 Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is het documenteren en veiligstellen van archeologische 
informatie en waarden die door de graaf-/bodemroerende werkzaamheden verloren 
zullen gaan. Daarnaast dient het onderzoek het verwachtigsmodel te toetsen en aan 
te vullen, zoals dat is verwoord in het bureau- en historisch onderzoek:  

 
Oosterhout, F. van & S. van der Veen, 2015. Van oever tot stad: archeologie in de 
zuidelijke binnenstad Arnhem, gemeente Arnhem. RAAP-RAPPORT 2863, Weesp. 
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HOOFDSTUK 3. EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK (DIRECTE EN AANGRENZENDE 

OMGEVING) 
 

 Soort onderzoek   Bureau- en historisch onderzoek 

Onderzoeksmeldingsnummer N.v.t. 

 Uitvoerder   RAAP 

 Uitvoeringsperiode   2015 

 Rapportage Oosterhout, F. van & S. van der Veen, 2015: Van 
oever tot stad: archeologie in de zuidelijke 
binnenstad Arnhem, gemeente Arnhem. In: 
RAAP-RAPPORT 2863, Weesp 

 Vondsten/documentatie N.v.t. 

 

 Soort onderzoek   Bureauonderzoek/opstellen archeologische  
  verwachtingskaart gemeente Arnhem 

 Onderzoeksmelding   N.v.t. 

 Uitvoerder   BAAC bv 

 Uitvoeringsperiode   2003 

 Rapportage Genabeek, R.J.M., 2003: Archeologische 
verwachtingskaart Arnhem binnenstad. In: 
BAAC-rapport 05.357, ’s-Hertogenbosch 

 Vondsten/documentatie   N.v.t. 

 

 Soort onderzoek Archeologische begeleiding van de 
herinrichting van de Trans 

Onderzoeksmeldingsnummer Onbekend 

 Uitvoerder   BAAC bv 

 Uitvoeringsperiode Fase 1: 25-1-2016 t/m 11-3- 2016. Fase 2: moet 
nog van start gaan 

 Rapportage   In voorbereiding 

 Vondsten/documentatie De documentatie van het uitgevoerde 
onderzoek bevindt zich bij BAAC bv 

 

 

 Soort onderzoek Definitief Onderzoek in de vorm van een 
opgraving 

 Onderzoeksmeldingsnr. 47788 

 Uitvoerder ADC bv in combinatie met team archeologie 

  Soort onderzoek Archeologische begeleiding van 
rioolwerkzaamheden 

 2. 55863 

  Onderzoeksnummer 50776 

 Uitvoerder   Team archeologie gemeente Arnhem 

 Uitvoeringsperiode 08-03-2013 t/m 02-05-2013 

 Rapportage Begeleiding rioolaanleg ter plaatse van de 
Vossenstraat, Kortestraat en Nieuwe Oeverstraat. 
ARA 71 

 Vondsten/documentatie De documentatie van het uitgevoerde 
onderzoek bevindt zich in het gemeentelijk 
depot voor bodemvondsten te Arnhem 
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gemeente Arnhem 

 Uitvoeringsperiode Juni 2011 

 Rapportage In uitwerking 

 Vondsten/documentatie De documentatie van het uitgevoerde 
onderzoek bevindt zich in het gemeentelijk 
depot voor bodemvondsten te Arnhem en bij 
ADC bv. 

 

 Soort onderzoek Proefsleuvenonderzoek Kerkplein 

 Onderzoeksmeldingsnr. N.t.b. 

 Uitvoerder BAAC bv in combinatie met team 
archeologie gemeente Arnhem 

 Uitvoeringsperiode Maart 2016 

 Rapportage In uitwerking 

 Vondsten/documentatie De documentatie van het uitgevoerde 
onderzoek bevindt zich in het gemeentelijk 
depot voor bodemvondsten te Arnhem en bij 
BAAC bv 

 

 Soort onderzoek Proefsleuvenonderzoek 

 Onderzoeksmeldingsnr. N.t.b. 

 Uitvoerder BAAC bv in combinatie met team 
archeologie gemeente Arnhem 

 Uitvoeringsperiode Maart/juli 2015 

 Rapportage In uitwerking 

 Vondsten/documentatie De documentatie van het uitgevoerde 
onderzoek bevindt zich in het gemeentelijk 
depot voor bodemvondsten te Arnhem en 
BAAC bv 

 

 Soort onderzoek Definitief Onderzoek in de vorm van een 
opgraving 

 Onderzoeksmeldingsnr. 32244 

 Uitvoerder Gemeente Arnhem 

 Uitvoeringsperiode 2008 

 Rapportage Definitief Onderzoek Koningstraat/Klarestraat, 
ARA 43 

 Vondsten/documentatie De documentatie van het uitgevoerde 
onderzoek bevindt zich in het gemeentelijk 
depot voor bodemvondsten te Arnhem 

 

 Soort onderzoek Definitief Onderzoek in de vorm van een 
opgraving 

 Onderzoeksmeldingsnr. 3949 

 Uitvoerder Gemeente Arnhem 

 Uitvoeringsperiode 2003/4 

 Rapportage Aan de Beek, op de Beek. Archeologisch 
onderzoek Musiskwartier, ARA 8 

 Vondsten/documentatie De documentatie van het uitgevoerde 
onderzoek bevindt zich in het gemeentelijk 
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depot voor bodemvondsten te Arnhem en bij 
BAAC bv. 

 

Soort onderzoek Definitief Onderzoek in de vorm van een 
opgraving 

 Onderzoeksmeldingsnr. N.t.b. 

 Uitvoerder ADC bv 

 Uitvoeringsperiode Juli 2016 

 Rapportage In voorbereiding, Bartok 

 Vondsten/documentatie De documentatie van het uitgevoerde 
onderzoek bevindt zich in het gemeentelijk bij 
ADC bv. 

 

Soort onderzoek Archeologische begeleiding 

 Onderzoeksmeldingsnr. N.t.b. 

 Uitvoerder BAAC bv 

 Uitvoeringsperiode Augustus 2016 

 Rapportage In voorbereiding, Helstraat (sanering) 

 Vondsten/documentatie De documentatie van het uitgevoerde 
onderzoek bevindt zich bij BAAC bv 

 

 Soort onderzoek Opgraving 

 Onderzoeksmeldingsnr. N.t.b. 

 Uitvoerder BAAC bv 

 Uitvoeringsperiode Augustus 2016/7 

 Rapportage In voorbereiding, Helstraat 

 Vondsten/documentatie De documentatie van het uitgevoerde 
onderzoek bevindt zich bij BAAC bv 
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HOOFDSTUK 4. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 
 

4.1 Regionale archeologische en (cultuur)landschappelijke context 
Onderstaande informatie is overgenomen uit Oosterhout en Van der Veen (2015). 
 

Uitkomst bureauonderzoek 

In de zuidelijke binnenstad komen de twee belangrijkste landschappelijke eenheden 
waarop Arnhem is gebouwd samen (afbeelding 2). Het gebied ten noorden van de 
Broerenstraat/Turfstraat ligt op het meest zuidelijke deel van het stuwwallandschap, 
terwijl het gebied ten zuiden hiervan wordt gerekend tot het rivierlandschap. De 
ondergrond in het noordelijke deel van de binnenstad bestaat uit grofzandige, 
grindrijke hellingen die grotendeels zijn gevormd in de laatste ijstijd. In de flanken van 
de stuwwal zijn in deze periode onder invloed van smeltwater diepe dalen ingesleten 
die langs de zuidelijke helling dikke pakketten sneeuwsmeltwaterafzettingen 
(daluitspoelingswaaiers) hebben afgezet. Deze zone van erosief materiaal is te vinden 
langs de hele Veluwezoom en is vanaf het einde van de laatste ijstijd een gunstige 
vestigingslocatie gebleken.  
 
In het westen van Arnhem zijn deze afzettingen door de activiteit van de rivier 
gedeeltelijk verdwenen en heeft de Rijn hoge steilranden in de stuwwal gesleten. Ter 
hoogte van het centrum van Arnhem heeft de Rijn weliswaar ook hellingafzettingen 
weggeërodeerd, maar heeft de rivier de stuwwal nooit bereikt. De huidige 
Oeverstraat/Turfstraat vormt de grens tussen de daluitspoelingswaaier en de 
rivierafzettingen. Uit recente waarnemingen is dit nog eens in het veld aangetoond. Bij 
verkennend booronderzoek op het Kerkplein zijn in verschillende boringen deze 
hellingafzettingen aangeboord,1 terwijl in de ontsluitingen in deelgebied Paradijs 
uitsluitend rivierafzettingen worden aangetroffen.2 Een hoogteverschil tussen de beide 
gebieden is nu nog aanwezig, maar zal in het verleden prominenter zijn geweest. 
 
De diepere ondergrond van de plangebieden ten zuiden van de Oeverstraat en 
Turfstraat wordt gevormd door afzettingen van de Rijn.3 Deze afzettingen zijn in 
verschillende perioden gevormd en het is niet eenvoudig om de ouderdom van de 
afzettingen vast te stellen. In veel gevallen zullen jongere rivierafzettingen de oudere 
resten hebben opgeruimd. De loop van de Rijn is vanaf de 16e eeuw betrouwbaar op 
de kaart gezet. 
 
Voor het projectgebied Helstraat/Turfstraat betekent bovenstaande informatie dat de 
ondergrond vooral bestaat uit ophogingspakketten op rivierafzettingen. De wens 
bestaan om meer grip te krijgen op rivierdynamiek. Mede daarom voorziet dit 
Programma van Eisen in randvoorwaarden met betrekking tot de bemonstering van 
riviersediment, natuurwetenschappelijk te dateren (C14, OSL). 

                                                      
1 Diependaal 2015. 
2 Aarts 2015 en dagrapporten archeologische begeleiding Paradijs, augustus-september 
2015. 
3 Boshoven e.a. 2009. 
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Afbeelding 2. Projectgebied met aardkundige eenheden binnen de zwarte 
stippellijn (bron: RAAP rapport 2863). 
 

4.2 Aard en typering van de vindplaats 
Onderstaande tekst is grotendeels overgenomen uit Van Oosterhout & Van der Veen 
(2015). In dit onderzoek is de volgende verwachting geformuleerd: 
 
Steentijd t/m vroege middeleeuwen (tot 1050) 

Ervan uitgaande dat de reconstructie van de Rijn tussen de 11e en de 16e eeuw klopt, 
is het van belang voor de archeologische verwachting van het projectgebied hoe 
noordelijk de Rijn liep. Deze rivierloop heeft langs de binnenstad van Arnhem in en 
direct na de 11e eeuw oudere resten opgeruimd bij de (noord- en) zuidwaartse 
bewegingen. De archeologische verwachting op het aantreffen van resten ouder 
dan de 11e eeuw in het zuidelijke deel van de binnenstad/projectgebied is dan ook 
laag, tenzij in verspoelde context. Archeologisch onderzoek te Paradijs, 
paleogeografisch hetzelfde gelegen als het projectgebied, bevestigde dit beeld. Hier 
is echter wel een oude oever met beschoeiing gevonden. Uit de lagen is Pingsdorf-
aardewerk verzameld. 
 
Ten noorden van de middeleeuwse Rijnloop zijn oudere afzettingen bewaard 
gebleven waarin mogelijk archeologische resten kunnen worden aangetroffen 
(afbeelding 2). In de zuidelijke binnenstad blijft dit beperkt tot de locatie waar de 
nieuwe Jansbeek (tracédeel tot aan de Nieuwstraat) komt en de directe omgeving 
van de Eusebiuskerk (Kerkplein). Noordelijker in de binnenstad zijn resten van een 
grafveld uit de vroege ijzertijd gevonden (Wezenstraat) en bevindt zich op grafelijk 
gebied een (naar verwachting) grafveld uit de Karolingische periode (Jansplaats/-
plein). Ook Romeinse vondsten zijn hier bekend. In het Musiskwartier, aan de 
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Beekstraat gelegen, is bewoning aangetroffen die teruggaat tot 850, liggend op de 
oevers van de oorspronkelijke Jansbeek. Deze bewoning, in boerderijen op het 
saalland van de abdij Prüm, kan langs de gehele Beekstraat worden verwacht. De 
Eusebiuskerk vormde de kern van het domein van de abdij Prüm en gaat terug tot de 
9e eeuw (vermelding die betrekking heeft op 897, de Sint Maartenskerk, zie voorts 
hieronder). Rondom de kerk zijn een grafveld en oude nederzettingskern te 
verwachten.  

 

 
 
Afbeelding 3. Projectgebied binnen de zwarte stippellijn (bron: RAAP rapport 2863). 
Archeologische verwachting. 

 
N.B. Onderzoek uit 2016 op het Kerkplein (proefsleuven) toont aanwezigheid van 
erfsporen uit de 10e/11e eeuw. Voor oudere bewoning zijn vooralsnog geen 
aanwijzingen gevonden. Iets meer naar het westen bevindt zich echter 
(Broerenstraat) de locatie van een mogelijk mesolithisch vondstcomplex (vondst 
Gemeentemuseum Arnhem). Deze vindplaats grenst aan het projectgebied 
(noordzijde, de Broerenstraat). Voor het projectgebied geldt echter geen 
verwachting op archeologische resten uit de steentijd. 
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Afbeelding 4. Projectgebied binnen de zwarte stippellijn, met relevante 
archeologische vindplaatsen in de nabijheid (bron: RAAP rapport 2863). 
 
Onderstaande tekst is grotendeels afkomstig uit rapport 15086018 van Econsultancy.  
 
De binnenstad van Arnhem heeft een complexe bewoningsgeschiedenis. De 
oorsprong van plaatsen eindigend op ‘-hem’ of ‘-heem’, zoals Arnhem, wordt 
geplaatst vanaf de 5e of 6e eeuw. Mogelijk gaat de oudste kern van Arnhem terug tot 
Werenfried van Elst, de Angelsaksische metgezel van Willibrord die in het jaar 700 stierf. 
 
De oudste vermelding van een kerk in Arnhem (en van de naam Arnhem zelf) komt uit 
het jaar 893 en is terug te vinden op een goederenlijst van de abdij van Prüm (afschrift 
uit 1222).4 Het gaat dan om een kleine agrarische nederzetting aan beide oevers van 
de Sint Jansbeek. Oorspronkelijk zal deze nederzetting onderdeel hebben uitgemaakt 
van één groot (koninklijk) domein. Het deel ter plaatse van het Kerkplein is mogelijk al 
in de tweede helft van de 8e eeuw geschonken aan de abdij Prüm (afbeelding 5). De 
exacte locatie van de kerk uit de Karolingische periode is onbekend.5 
 
 

                                                      
4 Defilet 2012, p. 60. 
5 Verhagen en Wientjes 2008. 
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Afbeelding 5: Historische binnenstad binnen de rode lijn (stadsmuur) op een kaart van 
de prestedelijke situatie van Arnhem, met domeinen. Het projectgebied ligt binnen 
het zwarte gestippelde kader (bron: Econsultancy rapport 15086018). 
 
Het vermoeden is dat deze in de directe omgeving heeft gelegen van de 11e-eeuwse 
Sint Maartenkerk. Hiervoor zijn vooralsnog geen archeologische bewijzen. In 1959-1960 
is bij een opgraving onder de Eusebiuskerk wel de 10e-eeuwse tufstenen voorganger 
van de Eusebiuskerk opgegraven: de Sint Maartenskerk. Het gaat om een 
rechthoekige zaalkerk met halfronde absis, waaraan in de 11e eeuw aan de westzijde 
een toren is gebouwd en die in de 13e eeuw is uitgebreid met een kapel aan de 
buitenmuur. De kerk wordt afgebroken tijdens de bouw van de Grote - of Sint 
Eusebiuskerk in de 15e eeuw.6 
 
Uit de archeologische vondsten in de omgeving van de Sint Eusebiuskerk kan worden 
afgeleid dat hier een prestedelijke nederzetting heeft gelegen die overeen komt met 

                                                      
6 Oosterhout, F. van & S. van der Veen 2015. 
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het uit historische bronnen bekende domein van de abdij Prüm.7 Net voorbij de Sint 
Maartenskerk (de Eusebiuskerk) maakte de Koningsweg een scherpe knik langs de 
rand van de stuwwalafzettingen (de zuidrand van het Kerkplein, het traject Turfstraat, 
Kleine Oord, Oeverstraat) naar het westen richting Utrecht. Het projectgebied ligt 
deels langs deze doorgaande route (as Turfstraat-Oeverstraat). Er takte ook een 
noordelijke route aan, die via de Janspoort, Kleine Oord en Weverstraat door de stad 
liep. De stadsuitleg blijft in grote lijnen gehandhaafd tot in de 20e eeuw. Pas na de 
bombardementen in de Tweede Wereldoorlog ontstaat het huidige Kerkplein, omdat 
de panden daar niet worden herbouwd. Gelijktijdig wordt de rest van de zwaar 
beschadigde zuidelijke binnenstad heringericht, waaronder het projectgebied. 
 
Late middeleeuwen/nieuwe tijd (ca. 1050 - 1832) 
Er zijn diverse archeologische waarnemingen waaruit duidelijk blijkt dat het noordelijk 
deel van de zuidelijke binnenstad vanaf de 13e eeuw snel tot ontwikkeling komt. Een 
groot deel van de waarnemingen is gedaan na de Tweede Wereldoorlog bij de 
wederopbouw van het gebied. Ten westen van de Markt zijn bij de bouw van de 
woon-/winkelpanden in de jaren vijftig bewoningssporen aangetroffen die op basis 
van het aardewerk worden gedateerd in de 13e eeuw.8 Bij een kleine opgraving in 
2009 aan de voet van de Eusebiuskerk zijn bewoningsresten, waaronder een 
maalsteen, haardsteen en muurresten, aangetroffen. Deze vondsten zijn de resten 
van de bewoning die hier voorafgaand aan de bouw van de huidige kerk is 
geweest.9 
 
De eerste aanwijzingen voor een stedelijke ontwikkeling in de buurt van de kerk 
dateren uit de 11e/12e eeuw.10 Uit vrijwel het hele areaal binnen de 13e- en 14e-
eeuwse stadsmuur zijn archeologische vondsten vanaf de 13e eeuw bekend. Daarom 
moet aangenomen worden dat reeds in de 13e eeuw een groot areaal werd 
bewoond.11  
 
Een overzicht van de interpretatie van historisch kaartmateriaal uit 1570 (Van 
Deventer) en uit omstreeks 1640 (Van Geelkercken en Blaeu) laat zien dat het gebied 
binnen de middeleeuwse stadsmuur door straten en stegen is opgedeeld in 
bebouwingsblokken (afbeelding 6 en 7).  
 
Het projectgebied, i.e. het deel van de zuidelijke binnenstad ten zuiden van de 
Turfstraat en Oeverstraat, lijkt later tot ontwikkeling te zijn gekomen, vanaf de 15e 
eeuw. De oriëntatie van de kavels op de genoemde straten en stadsmuur is anders, 
wijzend op een afzonderlijke stadsuitleg. Tot nu toe wezen de waarnemingen m.b.t. 
de zuidelijke stadsmuur ook op een 15e-eeuwse datering. Waarnemingen bij Bartok 
(stadsmuur) toonden echter het gebruik van bakstenen met een lengte van 29-30 cm 
aan, verwerkt in de poeren waarop de weergang was gefundeerd. Dit zou een 14e-
eeuwse fase kunnen behelzen, hetgeen ook logisch is. De muur sloot immers aan op 
de Sabelspoort die teruggaat tot het midden van de 14e eeuw. Het projectgebied lag 
dus al eerder dan de 15e eeuw binnen de stad en zal hierbinnen een functie hebben 
gehad. 
 

                                                      
7 Genabeek 2003. 
8 Archis waarnemingsnummer 3728. 
9 Oosterhout en en Van der Veen 2015. 
10 Schulte 1994. 
11 Genabeek 2003. 
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Bijzondere bebouwing binnen het projectgebied: het Minderbroedersklooster uit 1487 
met kerk, klokkentoren, slaapzaal, eetzaal, kloostergebouw en tuinen. Vanaf 1592 
bevond zich hier de Latijnse School (in de refter). De kerk werd grotendeels in 1805 
afgebroken. De resterende delen sloopte men in 1954. Gebouwen ten noorden van 
de kerk zijn al voor 1832 gesloopt en vervangen door huizen gericht op de 
Broerenstraat. Buiten het kloostercomplex bevonden zich op stadsgrond kleine 
woningen aan de Helsteeg, de Jansbeek, theehuis en linnenververij met bleekveld. 
Tegen de stadsmuur waren in de 17e eeuw kleine muurwoningen aanwezig. Vanaf 
1850 werden er op het kloosterterrein verschillende scholen gebouwd. 
 
 

 
 

Afbeelding 6: projectgebied binnen  
zwarte stippels anno 1639 (bron: RAAP rapport 2863). 
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Afbeelding 7. Projectgebied binnen de zwarte stippellijn op een kaart met de 
indeling van bouwblokken volgens een interpretatie van de kaart van Van Deventer 
uit 1570 (bron: RAAP rapport 2863). 

 

 
 
Afbeelding 8. Projectgebied binnen de zwarte stippellijn op een kaart met de indeling 
van bouwblokken volgens een interpretatie van de kaart van Van Geelkerken en 
Blaeu van omstreeks 1640 (bron: RAAP rapport 2863). 
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Nieuwste tijd (1832-heden) 

Zie ook hierboven. Net als overige delen in de zuidelijke binnenstad raakte het 
projectgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest. Daarna volgende sloop en 
wederopbouw. Deze wederopbouw bestond voor het plangebied uit een 
flatgebouw, onderkelderd en op palen. Ten zuiden legde men een parkeerplaats aan 
(Trans). De Turfstraat werd bij de herinrichting recht door het projectgebied 
aangesloten op de Kleine Oord. Een deel van het kloostercomplex bevindt zich 
derhalve onder de huidige Turfstraat. 
 
Opgemerkt dient te worden dat het projectgebied in de 19e eeuw wat huizen betreft 
een armoedig karakter had. Arbeiders die werkten aan het slechten van de vesting 
en het spoor werden onder meer hier gehuisvest in eenvoudige woningen. De 
Langstraat was berucht om zijn vele ziekten, ontstaan als gevolg van een slechte 
hygiëne. 
 
Op de minuutplan uit het begin van de 19e eeuw is te zien dat de bebouwing ter 
plaatse van het plangebied en omgeving nog verder is toegenomen (afbeelding 9). 
In het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied van de zuidelijke binnenstad valt op 
dat de grachten zijn gedempt en veel verdedigingswerken zijn verdwenen. In het 
plangebied zelf bevinden zich complexen. Sommige percelen zijn in gebruik als erf en 
tuin met bijgebouwen als schuurtjes en werkplaatsen. Ook is de beekloop en de 
locatie van de stadsmuur te zien. De beekloop door het plangebied is volgens het 
historisch bodembestand van de gemeente Arnhem gedempt omstreeks 1880. Ter 
aanvulling is naast een kaart met het grondgebruik in 1832 (afbeelding 10) tevens een 
overzicht van de perceeleigenaren in 1832 weergegeven (afbeelding 11). 
 
Uit een vergelijking tussen de plattegrond van Van Geelkercken en de optekening 
van 1832 blijkt dat de westelijke helft van de kloosterkerk is verdwenen. Een 
gegeorefereerde tekening van het complex in 1832 laat zien dat de kerk net buiten 
het huidige plangebied valt (afbeelding 13). Mogelijk vallen delen van het 
kloostercomplex wel binnen het huidige plangebied. De kerk van het klooster is met 
uitzondering van de noordgevel in 1805 afgebroken. De resterende delen werden in 
januari 1954 afgebroken. Het gebouw dat Van Geelkercken ten noorden van de 
kloosterkerk heeft afgebeeld moet al vóór 1832 zijn gesloopt en vervangen door een 
rij huizen gericht op de Broerenstraat. Het complex tussen de kloosterkerk en de 
Jansbeek lijkt tot 1832 weinig veranderd te zijn. 
 
Het gebied ten zuidwesten van de Jansbeek is in de periode 1639-1832 niet verder 
verdicht. Opvallend is dat de gebouwen niet op dezelfde plek liggen. Dit heeft 
vermoedelijk met de nauwkeurigheid van de kaart van Van Geelkercken te maken. 
Uit de OAT blijkt dat het zuidwestelijk deel in bezit is van de Stad van Arnhem, waaruit 
kan worden opgemaakt dat het tot het complex van het Minderbroederklooster en 
de Latijnse school behoorde. In de zuidelijk hoek was een theehuis en een 
linnenververij met bleekveld gevestigd. De kleine bouwwerken tussen de Schoolplaats 
en de Helsteeg betreffen kleine woningen. 
 
Tussen 1832 en 1940 is het gebied tussen de Schoolplaats en de Nieuwe Steeg 
doorgebroken. De nieuwe verbindingsweg ging Schoolplaats heten; de oude 
Schoolplaats veranderde in Trans. De Latijnse school vond in 1842 een nieuw 
onderkomen aan de Schoolplaats en in 1854 verhuisde de school naar de 
Bovenbeekstraat, gelegen buiten het plangebied. 
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In de tweede helft van de 19e eeuw zijn er op en rondom de plaats van de 
voormalige kloosterkerk verschillende scholen gebouwd en weer afgebroken. Tussen 
de nieuw aangelegde Schoolplaats en de kloosterkerk werd rond 1873 een nieuwe 
school gebouwd, welke hier tot vlak na de oorlog heeft gestaan. Op de 
noordwesthoek van het blok stond de school van ‘t Nut. En ook ten zuiden van de 
Schoolplaats stond een school, die vermoedelijk rond 1900 uit het pand is verdwenen. 

 

 
 
Afbeelding 9. Projectgebied binnen het zwarte gestippelde kader op een kaart met 
de indeling van percelen volgens de kadastrale kaart uit 1832 (bron: RAAP rapport 
2863). 
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Afbeelding 10. Projectgebied binnen het zwarte gestippelde kader op een kaart met 
het grondgebruik volgens de kadastrale kaart uit 1832 (bron: RAAP rapport 2863). 
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Afbeelding 11. Projectgebied binnen het zwart gestippelde kader op een kaart met 
de indeling van percelen volgens de kadastrale kaart uit 1832 (bron: RAAP rapport 
2863). 
 
De ontwikkeling van het plangebied en omgeving is te volgen op historisch 
kaartmateriaal. Een illustratie van de situatie van bouweenheden in 1882 geeft hier 
een goed beeld van (afbeelding 12). Het noordelijke deel van de zuidelijke 
binnenstad lijkt weinig te veranderen. Het zuiden daarentegen, dat in 1832 nog vooral 
als tuinengebied in gebruik was, wordt sterk ontwikkeld met bebouwing. Naast 
aaneengesloten bebouwing langs straten zijn ook krotwoningen zichtbaar.  
 
Het plangebied wordt gedomineerd door kloosterbebouwing. 
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Afbeelding 12. Projectgebied binnen het zwarte gestippelde kader op een kaart met 
bebouwde zones in 1882 volgens historisch kaartmateriaal (bron: RAAP rapport 2863). 
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Afbeelding 13. Plangebied binnen de rode gestippelde lijn met in rode lijnen de 
huidige topografie in blauwe lijnen de perceelsindeling van het gebied in 1832 en met 
zwarte lijnen een schets van de locatie van de Broeren kerck (bron: RAAP rapport 
2863 nabewerkt door Jan van Welie). 
 
Sporen van de Tweede Wereldoorlog in de zuidelijke binnenstad12 
Over de Rijnkade heeft een uitgebreid loopgravenstelsel gelopen. Dit is aangelegd 
na de Slag om Arnhem (afbeelding 14). Enkele bommen hebben hier kraters 
veroorzaakt. De loopgraaf bevond zich vooral aan de zuidzijde van de weg, net langs 
de stadsbomen in een strook waar nu ook nog bomen staan. Om deze reden is de 
verwachting dat sporen van de loopgraven en stellingen nog deels aanwezig kunnen 

                                                      
12 Wijnen J., in: Oosterhouten en Van der Veen 2015. 
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zijn onder het maaiveld (zonder geheel te zijn vergraven bij de aanleg van nieuwe 
riolen of kabels), tot een diepte tot circa twee meter. In deze sporen kan 
vondstmateriaal aanwezig zijn in de vorm van militaire en/of civiele 
gebruiksvoorwerpen en onderdelen van wapens en munitie. Hoewel de loopgraven 
ongetwijfeld doorzocht zijn op waardevolle voorwerpen en ontdaan zijn van 
constructie voor ze zijn gedempt, kunnen restanten hiervan zijn achtergebleven in de 
bodem, of bewust zijn begraven.  
 
In het onderzoeksgebied van de zuidelijke binnenstad is een aantal vlakken 
aangegeven rond de Eusebiuskerk, op de Markt en aan het Eusebiusplein waarbinnen 
loopgraven zijn aangegeven in de bronnen. De exacte ligging van de loopgraven is 
niet aangegeven, maar aangezien het open gebied betreft (stadsplein) is er kans dat 
sporen hiervan nog aanwezig zijn. Voor loopgraven geldt een verwachting van 
sporen tot circa twee meter diep, voor zover niet verdwenen bij de aanleg van 
nieuwbouw, of kabels en leidingen na de oorlog. In deze sporen kan vondstmateriaal 
aanwezig zijn in de vorm van militaire en/of civiele gebruiksvoorwerpen en 
onderdelen van wapens en munitie. 
 
Langs de Rijnkade zouden drie bomkraters aanwezig zijn. De verwachting is niet exact 
te geven omdat ze niet goed waar te nemen zijn in de bron. Een trechtervormig spoor 
van tot 10 meter doorsnede en enkele meters diep is mogelijk nog aanwezig in de 
bodem, voor zover niet verstoord door kabels en leidingen. In kraters werd vaak 
materiaal en oorlogstuig gedumpt voor ze werden gedicht; ook deze kunnen nog 
aanwezig zijn in de vullingen. 
 
In het onderzoeksgebied van de zuidelijke binnenstad zijn enkele zones aangegeven 
met verwoeste bebouwing. In sommige gevallen zijn kelders niet verwijderd, maar 
dichtgeschoven voor de locatie na de oorlog weer werd opgebouwd. De restanten 
van de kelders kunnen dan als artefacttrap nog aanwezig zijn onder de huidige 
bebouwing. Voor kelders geldt een verwachting op inventaris van de bewoners 
tijdens de oorlogsdagen en mogelijk resten materieel van vechtende en/of zich 
schuilhoudende militairen tijdens de gevechten om Arnhem.   
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Afbeelding 14. Plangebied binnen het blauwe kader op een kaart met een 
inventarisatie van gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de inrichting van de 
zuidelijke binnenstad (bron: RAAP rapport 2863). 
 

Het bovenstaande wordt tevens geïllustreerd door de RAF genomen luchtfoto van het 
plangebied na de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog (afbeelding 15). Op 
deze afbeelding is te zien dat onder andere de daken van de gebouwen zijn 
geblazen als het gevolg van de impact van de bombardementen. Ook de 
verwachtingskaart voor het aantreffen van conventionele explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog in het plangebied (en directe omgeving) geeft de invloed van de 
Tweede Wereldoorlog op de gebouwen en bodem van het plangebied weer. Voor 
het hele plangebied geldt een verhoogde trefkans. 
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Afbeelding 15. Luchtfoto uit 1944 met het plangebied en omgeving binnen de rode 
stippellijn (bron: Geografisch Informatiesysteem Gemeente Arnhem). 
 
Resultaat archeologisch vooronderzoek in de zuidelijke binnenstad/projectgebied 
In het relatief grote plangebied van de zuidelijke binnenstad zijn diverse onderzoeken 
verricht. Behalve bureaustudies zijn er ook archeologische werkzaamheden in het veld 
verricht. De resultaten zijn vaak zeer specifiek aan een bepaalde plaats gebonden. 
 
In de (archeologisch gezien) meest gunstige situatie bevindt zich in de deelgebieden 
een intact bodemprofiel waarboven zich stadsophogingslagen en andere 
archeologische sporen voordoen; met ten noorden van de historisch bekende 
Rijnloop kans op prehistorische en vroegmiddeleeuwse sporen aan de voet van de 
stuwwal. In het zuidelijke deel zal boven rivierafzettingen een ophogingslaag 
aanwezig zijn waarop zich resten van jongere bebouwing (lees: uit de nieuwe tijd en 
na 1832) bevinden. 
 
Over het algemeen is bekend dat de overgang van stuwwal naar rivierafzettingen 
behoorlijk steil verloopt (denk hierbij aan de resultaten van onderzoeken in de 
omgeving van het huidige Rozet). Aan het maaiveld is daar door ophoging van het 
plangebied hier niet veel meer van te merken.  
 
Specifiek voor het projectgebied geldt een verwachting op resten van het laat 15e-
eeuwse Minderbroedersklooster. Tijdens archeologisch onderzoek in 2017 zijn onder de 
resten van deze bebouwing sporen van een groot, 'adellijk' huis uit de 14e eeuw 
gevonden. 
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4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats 
Het plangebied maakt deel uit van de historische binnenstad van Arnhem; deze 
geldt als vindplaats op zich en wordt primair begrensd door de middeleeuwse 
vesting. Voordat deze werd aangelegd, vóór 1233 toen Arnhem stadsrechten 
kreeg, gelden de domeingrenzen van afbeelding 5 als begrenzing. Deze zijn echter 
hypothetisch en het bij de domeinen horende saalland is veel groter geweest. 
Voor de prehistorische periode geldt het noordelijke deel van de binnenstad in de 
omgeving van de Jansplaats/-plein als grens. 
 

4.4 Bodemopbouw en stratigrafie 
De bovenste laag van de bodem zal door de onderkeldering zijn verdwenen. 
Daaronder bevinden zich rivierafzettingen, met eventueel nog resten van 
ophogingslagen. 
 
4.5 Historisch grondgebruik en bebouwing in de zuidelijke binnenstad/plangebied 
 
Middeleeuwen 
De (tot nu toe) oudste archeologische sporen van de latere stad Arnhem dateren 
uit de 9e eeuw. Deze sporen zijn aangetroffen bij een archeologische opgraving in 
het Musiskwartier, (ARCHIS-onderzoeksmelding 3949). Op deze plaats was sprake 
van bewoningscontinuïteit tot circa 1200, hoewel over het algemeen uit de 
periode 1050-1250 weinig bekend is. Hier zijn geen sporen aangetroffen die 
dateren uit de 13e eeuw. Waarschijnlijk gaat aan deze bewoning Karolingische 
aanwezigheid op het Jansplein vooraf. Een palmbeker uit de 8e eeuw wijst hier 
mogelijk op aanwezigheid van een grafveld. Dit gebied was ook al vroeg grafelijk 
bezit. 
 
In de Karolingische tijd zou de plaats van de latere binnenstad één domein 
hebben gevormd, dat door Karel de Grote of Pippijn in twee delen zou zijn 
verdeeld: een deel dat aan de abdij Prüm toebehoorde en een deel dat aan de 
latere Gelderse graven toekwam (vergelijk afbeelding 4). 
 
Rond het domein van Prüm (de Sint Maartenskerk) ontwikkelt zich in de 12e eeuw 
een grotere nederzetting waarbij de straatnamen zoals de Bakkerstraat wijzen op 
nijverheid en verburgerlijking. In het begin van de 13e eeuw ontvangt Arnhem 
stadsrechten (1233). Na 1233 is begonnen met de ommuring van de stad; de 
eerste schriftelijke vermelding dateert uit 1291. In de grachtvulling zijn vondsten 
vanaf de 13e tot aan de demping in de vroege 19e eeuw gevonden.  
 
Uit opgravingen waaronder het Musiskwartier is bekend dat in de 13e-eeuwse stad 
(deels) nog boerderijen aanwezig waren. In de 13e-14e eeuw worden de huizen 
smaller en komen ze dichter bij elkaar te staan. Belangrijke archeologische 
stratigrafische lagen/gebeurtenissen zijn de stadsbranden van 1364 en 1419 
waarna de houten huizen geleidelijk worden vervangen door stenen woningen. 
Kenmerkend voor de grotere bakstenen huizen uit de late middeleeuwen zijn de 
bakstenen kelders onder het voorhuis. Deze werden gebruikt voor opslag, maar 
ook voor de uitvoering van ambachten. Eind 15e eeuw is er een verbod om 
varkenskotten aan de straatzijde te bouwen en in 1600 werden houten voor- en 
achtergevels verboden. De verstening van de stad werd in de loop van de 17e 
eeuw voltooid.  
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Nieuwe tijd (circa 1600-1832)  
Voor het hele onderzoeksgebied van de zuidelijke binnenstad geldt voor de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd een hoge archeologische verwachting, waar vooral 
resten van bebouwing en stedelijk gebruik worden verwacht. Bijzondere 
complexen hierbij zijn funderingen en muurresten van bebouwing, waarschijnlijk 
deels onderkelderd. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met resten 
van begraafplaatsen nabij de Eusebiuskerk, het Minderbroedersklooster en 
Agnietenklooster/Sint Catherina Gasthuis. 
 
De grootste en meest prestigieuze bebouwing is te vinden langs de historische 
hoofdwegen van de historische binnenstad, dat wil zeggen het gedeelte van de 
binnenstad binnen de oudste voormalige stadsmuren. De gebouwen zijn mogelijk 
in de kern 13e- of 14e -eeuws en zullen in veel gevallen zijn onderkelderd. Bij 
nieuwbouw zijn kelders in stand gehouden. Hoewel veel gevels in de loop der tijd 
ingrijpend zijn aangepast, is er de verwachting dat de funderingen ondanks 
vernieuwingen bewaard zijn gebleven, grootschalige verstoringen door latere 
bouwactiviteiten en oorlogshandelingen daargelaten. 
 
De achtererven zijn in de loop der tijd weliswaar grotendeels volgebouwd, maar 
voor de oudere perioden worden in deze zones andere resten verwacht dan ter 
hoogte van de hoofdbebouwing. Het gaat bijvoorbeeld om waterputten, 
beerputten en resten van ambachtelijke activiteiten. 
In de smallere straten wordt in de loop der tijd steeds meer aan de straat 
gebouwd. Het gaat vermoedelijk om eenvoudigere bebouwing dan de 
bebouwing langs de hoofdassen. Mogelijk is er op deze locaties minder sprake van 
onderkeldering en zeker is dat de oudste bouwfasen in hout zullen zijn uitgevoerd. 
De oudste bebouwing stamt vermoedelijk uit de 14e eeuw.  
 

Nieuwste tijd (1832-1940) 
De verwachting uit de nieuwe tijd zet zich door. Het zuidelijke deel van de zuidelijke 
binnenstad raakt bebouwd, voorheen een tuinengebied ('Weerdjes'). 
 
Tweede Wereldoorlog 

In de zuidelijke binnenstad kunnen nog diverse resten uit de Tweede Wereldoorlog 
aanwezig zijn. Het gaat m.b.t. het projectgebied vooral om gedichte kelders met 
opvulling en puin. 
  
Uit het bovenstaande is voor het projectgebied de volgende gespecificeerde 
archeologische verwachting samengesteld: 
 

Periode Verwachting Resten/sporen Diepte-maaiveld 

Paleolithicum-
neolithicum 

Laag - - 

Midden-
neolithicum en 
bronstijd 

Laag - - 

IJzertijd-
Romeinse tijd 

Laag Verspoeld/secundair materiaal 
(voornamelijk aardewerk) 

Onder ophogingen in 
rivierafzettingen 

Vroege en 
volle 
Middeleeuwen 

Laag-
middelhoog  
 

Perifere sporen van de vroege 
stad (sloten, kuilen, greppels, 
etc.) Langs de Turfstraat als 
doorgaande route mogelijk 
houten huizen/stenen huizen 
van enige statuur met 

Onder ophogingen op 
rivierafzettingen 
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gerelateerde erfsporen 

Late 
Middeleeuwen 

Zeer Hoog Resten samenhangend met 
Arnhem als stad (>15e eeuw): 
bakstenen huizen, grafresten 
kloosterlingen, vooral resten 
klooster(kerk), beer- en 
waterputten, voorwerpen van 
aardewerk, metaal, glas, 
Jansbeek met kademuur en 
bruggen, stadsmuur 

Op ophogingen op 
rivierafzettingen 

Nieuwe tijd Zeer hoog Resten samenhangend met 
Arnhem als stad: bakstenen 
huizen, grafresten, resten 
klooster, beer- en waterputten, 
voorwerpen van aardewerk, 
metaal en glas, bekade en 
overkluisde Jansbeek met 
bruggen, vesting, stadsmuur 
(vanaf 1800 gesloopt), Tweede 
Wereldoorlog 

Op ophogingen op 
rivierafzettingen 

 
Tabel 1: Schematische weergave van de archeologische verwachting in het 
plangebied. 
 

4.6 Prospectieve kenmerken en typering 

De verstoorde toplaag kenmerkt zich door zand met bijmenging van puin. De 
ophogingslagen zijn bruingrijs van kleur en vondstrijk. De natuurlijke ondergrond 
kenmerkt zich door zandig/siltige klei met eventueel laklagen en ingeschakeld veen. 
Vanwege de ligging in een uiterwaard met veel rivierdynamiek zal hier weinig 
bodemvorming plaats hebben gevonden (vaaggrond). 
 
4.7 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 
Zie paragraaf 4.2. 
 
4.8 Structuren en sporen 
Zie voorgaande paragrafen en paragraaf 4.5. 
 
4.9 Anorganische artefacten 
Verwacht worden vooral: bouwmateriaal in de vorm van baksteen, leisteen en 
dakpan, voorwerpen van aardewerk, pijpaarde, glas, metaal en steen (maalsteen, 
slijpsteen, etc.). Dit al dan niet in relatie tot sporen.  
 

4.10 Organische artefacten 
Organische artefacten zoals leren schoenen en benen voorwerpen zullen in sporen 
die diep (in de rivierklei) reiken goed bewaard zijn gebleven (putten, etc.). Te 
Paradijs en Bartok is in de klei veel leermateriaal gevonden (afval van 
werkplaatsen). Voor de meer zandige matrix van ophogingslagen geldt een 
matige tot slechte conservering. 
 
4.11 Archeozoölogische en -botanische resten 
De conserveringsgraad is over het algemeen van dien aard dat eventuele 
onverbrande archeozoölogische en -botanische resten in rivierafzettingen/natte 
diepgaande sporen (beerputten, waterputten) bewaard kunnen zijn gebleven. 
Verbrand botmateriaal kan, evenals verbrand botanisch materiaal en houtskool, 
overal worden aangetroffen. 
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4.12 Menselijke resten 
In de omgeving maar ook in het projectgebied (Jansbeek) wordt menselijk 
materiaal gevonden. De verwachting is dat de menselijke resten samenhangen 
met de wederopbouw, e.g. het vergraven en daardoor ruimen van grafvelden 
zoals het kerkhof van de Eusebiuskerk. Grond met menselijke resten is vervolgens 
elders terecht gekomen bij het verwerken van daarvan. Niettemin kan er ook 
sprake zijn van graven van kloosterlingen. Te Monnikenhuizen werden deze in 
bakstenen grafkelders bijgezet op het kloosterterrein. 
 
4.13 Gaafheid en conservering 
Voor diepe sporen en de rivierklei gelden goede omstandigheden voor conservering. 
De gaafheid van het projectgebied is ernstig aangetast: verstoring door een 
flatgebouw met kelders, fundering op heipalen. 
 
4.14 Resten Tweede Wereldoorlog 
Binnen de gehele gemeente Arnhem kunnen resten aanwezig zijn die te maken 
hebben met de Tweede Wereldoorlog. In en om het plangebied kunnen sporen en 
vondsten uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn. Zie verder paragraaf 4.5. 
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HOOFDSTUK 5. DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 
 
5.1 Doelstelling 

Het doel van het Definitief Onderzoek is het documenteren en veiligstellen van 
archeologische informatie en waarden die door de 
graafwerkzaamheden/bodemverstorende werkzaamheden verloren zullen gaan. 
Daarnaast dient het onderzoek het verwachtigsmodel te toetsen en aan te vullen, 
zoals dat onder andere is verwoord in het bureau- en historisch onderzoek:  
 
Oosterhout, F. van & S. van der Veen, 2015. Van oever tot stad: archeologie in de 
zuidelijke binnenstad Arnhem, gemeente Arnhem. RAAP-RAPPORT 2863, Weesp. 

 
5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 
Uiteraard dient aangesloten te worden op relevante hoofdstukken van de NOaA 
en de provinciale kennisagenda's. Hieronder volgt een concept-kennisagenda 
binnenstad/deelgebied Paradijs met veel voor de binnenstad belangrijke thema's. 
Deze geldt als kader voor het uit te voeren onderzoek. Veel vragen/thema’s laten 
zich extrapoleren buiten het plangebied Paradijs. 'Paradijs' betreft een 
nieuwbouwlocatie ten zuidoosten van het plangebied Jansbeek. De agenda is 
opgesteld in relatie tot hier uitgevoerd onderzoek in 2015. 
 
KENNISAGENDA 

 

Versie 1.0, 27 mei 2014, snelschrijfversie 
Martijn Defilet 
 
1 Inleiding 

In 2014-2015 staat sloop en nieuwbouw gepland in het projectgebied Paradijs. Dit 
gebied ligt in het zuidelijke deel van de Arnhemse binnenstad en maakt deel uit van 
een grote binnenstadsrivitalisering, voorheen aangeduid als ‘Rijnboog’. Daartoe 
behoren meerdere projectlocaties: Kenniscluster, Bartok, Nieuwstraat en omgeving, 
Paradijs en Kerkplein. Ter hoogte van de projectlocatie Kenniscluster heeft al 
archeologisch onderzoek plaatsgevonden (2011-12). 
 
Het archeologische bedrijf RAAP b.v. werkt momenteel aan een bureauonderzoek 
voor alle projectlocaties en vervaardigt een Plan van Aanpak voor Paradijs. Dit Plan 
van Aanpak gaat in op de gecombineerde uitvoer van civieltechnische werken, 
sanering, onderzoek naar niet-gesprongen explosieven en archeologisch onderzoek. 
Onderhavige kennisagenda geeft een inhoudelijk kader voor het archeologische 
onderzoek: de prioriteiten met het oog op kenniswinst en -vergaring. Het sorteert 
voor op het nog te schrijven Programma van Eisen en wordt als input gebruikt bij de 
vervaardiging van het Plan van Aanpak. De kennisagenda is nadrukkelijk geen 
selectie-instrument, maar een archeologiebalans. 
 
2 Methodiek 

De onderzoeksagenda is als volgt opgezet. Per periode wordt de (archeologische) 
geschiedenis van de binnenstad beschreven met gebruik van de onderdelen: A: 
wat is de huidige kennisstand, B: waar liggen de zwaartepunten van uitgevoerd 
onderzoek en C: welke vraagstukken zijn er. Deze methodiek volgt de 
Erfgoedagenda van de gemeente Leiden.13 De gemeente Arnhem gaat in 2014 
                                                      
13 Brandenburgh & Orsel 2013. 
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werken aan een Erfgoedagenda. Een kennisagenda archeologie maakt hiervan 
deel uit. De methodiek zal hierin verder worden uitgewerkt.14 
 
Om kennislacunes en -hiaten inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van de 
methodiek van de Archeologiebalans.15 Hierin wordt onderscheid gemaakt in de 
volgende (sub)thema’s: 
 

 
 
Per thema wordt de bekendheid weergegeven: niet bekend, matig bekend, redelijk 
bekend, redelijk goed bekend en goed bekend. Dit op microniveau, het niveau van 
de Arnhemse binnenstad, en op grond van aantallen en soort onderzoeken.16 
Aandachtspunten per thema zijn voorts (ook) afgeleid uit de Nationale 
Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA).17   
 
3 Prehistorie tot en met de Romeinse tijd 

 

3.1 Algemene ontwikkeling 

De Arnhemse stuwwal ontstond in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. In de periode 
300.000-150.000 jaar geleden stuwde landijs de bodem op. Langs de randen van de 
ijstongen ontstonden hoefijzervormige wallen, de stuwwallen, en de diepe bekkens 
van het IJsseldal en de Gelderse Vallei. Gedurende de laatste ijstijd bereikte het 
landijs Nederland niet meer. Door de permanent bevroren bodem konden sneeuw- 
en smeltwater niet in de bodem wegzakken en stroomden de stuwwalhelling af. 
Daarbij werden droge dalen gevormd waarin zich beken konden ontwikkelen. Het 
erosiemateriaal werd in de vorm van puinwaaiers aan de voet van de stuwwal 
afgezet. Tijdens perioden van extreme kou waaide zand, dat niet vastgehouden 
werd door vegetatie, op en werd afgezet in de luwten van de stuwwal. Dit zand 
wordt aangeduid als ‘dekzand’. 
 
Vóór de vorming van de stuwwallen stroomden Rijn en Maas door Nederland in een 
noordwestelijke richting. Daarna namen ze een meer westelijke richting aan; het 
IJsseldal fungeerde bij hoogwater als een overloop. In de IJsseldal mondden beekjes 
als de Oude IJssel en Berkel uit, afwaterend in zuidelijke richting op de Rijn. 
 
 
 

                                                      
14 Deze versie van de Arnhemse onderzoeksagenda-binnenstad is nadrukkelijk een concept, 

een eerste worp op hoofdlijnen, niet voor publicatie geschikt en grotendeels gebaseerd op 
parate kennis. 
15 Lauwerier & Lotte 2002. 
16 Tot ‘waarneming’ worden ook inventariserende onderzoeken gerekend. 
17 Hoofdstuk 24: de stad in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. 
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De oudste vondsten die in Arnhem zijn gedaan, dateren uit het midden 
paleolithicum en van na de vorming van de stuwwallen. Dit houdt een ouderdom 
van ca. 150.000-35.000 jaar geleden in op het moment dat de Neanderthalmens in 
warmere perioden noordwaarts trok. De vondsten betreffen kleine schavers van 
vuursteen. 
 
Met het einde van de ijstijd, 10.000 jaar geleden, vangt het huidige geologische 
tijdvak aan: het Holoceen (8800 v. Chr.). Feitelijk betreft dit een tussenijstijd. Het 
klimaat warmde op, neerslag nam toe en de vegetatie verdichtte zich en nam in 
variatie toe. Het vegetatiebeeld van vandaag de dag begon zich te ontwikkelen.  
 
Het begin van het Holoceen valt samen met het begin van het mesolithicum, de 
midden steentijd. Van de Broerenstraat zijn afslagen bekend die aan een 
mesolithisch atelier worden toegedicht. De vinder schrijft het atelier toe aan de Leien 
Wartena Complex.18 Over het hanteren van deze benaming vindt discussie plaats. 
De vindplaats/Broerenstraat bevindt zich ter hoogte van een oud Rijndal, in de 
middeleeuwse overgangszone van stuwwal naar rivier. 
 
 “Nederzettingen ontstaan waar landwegen water kruisen.” Dit is een veelgehoord 
statement als het gaat om de stichting van woonplaatsen. Zo ook voor Arnhem. Op 
de plaats waar de Jansbeek een mogelijke prehistorische Veluwezoomroute kruist, 
zijn de oudste vondsten in de binnenstad aangetroffen. Het gaat om resten van 
urnen uit de vroege ijzertijd (Wezenstraat, Laufelder-type). De vindplaats bevindt zich 
hoger op de stuwwal dan de mesolithische vindplaats, op de flank van de stuwwal 
en in de overgangszone naar de rivier. 

                                                      
18 Historisch Museum Arnhem, depot met vondstbeschrijving. 
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In de omgeving van het grafveld uit de ijzertijd zijn ook losse vondsten uit deze 
periode bekend (Gele Rijdersplein), evenals meer zuidelijk ter hoogte van de Markt. 
Waar ter hoogte van de Markt sprake is van erosieve invloed vanuit de Rijn (zie 
hieronder), wijzen grafveld en losse vondsten meer noordelijk op een door de mens 
gebruikte en voor bewoning geschikte locatie. Buiten de binnenstad zijn in Arnhem-
Noord ijzertijdnederzettingen met dezelfde paleogeografische ligging bekend van 
Hoogstede (onder meer midden ijzertijd) en Velp (gemeente Rheden, vroege 
ijzertijd). 
 
Vondstmateriaal uit de Romeinse tijd in de binnenstad beperkt zich tot los 
vondstmateriaal uit de omgeving van het ijzertijdgrafveld en wederom ook de Markt. 
Laatstgenoemde locatie kan op een verspoelde context wijzen, de omgeving van 
het ijzertijdgrafveld op een locatie die ook in de Romeinse tijd bewoond kan zijn 
geweest. 
 
Arnhem lag vanaf 47 n. Chr. aan de Romeinse limes. Uit historische bronnen blijkt dat 
stroken noordelijk van de limes als buffer tegen de Germanen werden ingericht en 
dat daar geen bewoning werd toegestaan. De Arnhemse binnenstad kan zich in 
een dergelijke zone hebben bevonden. Opmerkelijk is in dit opzicht wel de vondst 
van een midden-Romeinse boerderij in Velp, ook nabij de limes die ter hoogte van 
die vindplaats echter wel meer in zuidelijke richting afboog. Het nagenoeg 
ontbreken van Romeinse vondsten in de binnenstad kan mogelijk worden gezien in 
de context van deze ‘buffertheorie’. 
 
3.2 Zwaartepunten uitgevoerd onderzoek 

Van diepgaand onderzoek kan in relatie tot de periode prehistorie-Romeinse tijd niet 
worden gesproken. De vondsten zijn gedaan in een periode dat de stad na de 
Tweede Wereldoorlog werd herbouwd en amateur-archeologen waar mogelijk 
archeologische waarden documenteerden, zo goed en zo kwaad als mogelijk. De 
sloophamer dicteerde de locaties van onderzoek, van gerichte vraagstellingen of 
systematiek in onderzoek was in het geheel geen sprake. 
 
3.3 Toekomstige vraagstukken 

De periode van de prehistorie tot en met de Romeinse tijd is in de Arnhemse 
binnenstad niet of maar (zeer) matig bekend. Aandachtspunten strekken zich uit 
over alle (sub)thema’s. Prangende vragen hierbij zijn: wat is de paleogeografische 
ligging van de vindplaatsen? Hoe verhouden zich Rijnvertakkingen en de 
stuwwalafzettingen tot elkaar? Wat betekende dit voor de bewoonbaarheid van de 
omgeving? Hoe laat zich de natuurlijke omgeving van de vindplaatsen 
reconstrueren? Hoe en in welke mate werd deze geëxploiteerd? Wat is de rol van de 
Jansbeek in het ontstaan van vroege bewoning? Wat was de loop van de Jansbeek 
en hoe werd het beekdal benut? Waar bevinden zich de nederzettingen en hoe 
laten deze zich reconstrueren (inrichting en structuren)? Welke aanwijzingen zijn er 
voor een zuidelijke verplaatsing van bewoning in Arnhem in de bronstijd? Hoe zijn 
nederzettingen uit de vroege ijzertijd georiënteerd in relatie tot het gelijktijdige 
grafveld? Hoe laat het grafveld zich vergelijken met het contemporaine grafveld op 
de Deeler Heide en andere nabijgelegen grafvelden? Wat was de gebruiksduur van 
nederzettingen en hoe laat zich de ‘verplaatsingsdynamiek’ kenschetsen en 
verklaren? Is Romeinse bewoning inderdaad afwezig in de binnenstad? Indien niet, 
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wat zegt dit over contacten met de Romeinse wereld? In welke mate was men 
geromaniseerd?  
 
4 Middeleeuwen 

 

4.1 Algemene ontwikkeling 

Vanaf het einde van de 3e eeuw begon het Romeinse gezag in Nederland af te 
kalven. De Franken, een Germaans stammenverband, waren toen al onder die 
naam bekend. De Romeinen maakten hen tot bondgenoot om plunderingen aan 
de noordgrens van het Romeinse Rijk te voorkomen. De Franken mochten zich zelfs 
in dit gebied vestigen, mits ze bij oorlog met Germaanse stammen de Romeinen 
zouden steunen. De Romeinen haalden hiermee het spreekwoordelijke Paard van 
Troje in huis. De Franken gedroegen zich steeds zelfstandiger en uiteindelijk werd de 
laatste Romeinse keizer door zijn Germaanse generaal afgezet. Aan het einde van 
de 5e eeuw verenigden Frankische stamhoofden zich van Rijn tot aan de Seine 
onder één stamhoofd: Chlodio. Het Frankische Rijk was geboren, met eerst een 
Merovingisch en later een Karolingisch koningshuis. 
 
Merovingische vondsten in de binnenstad ontbreken tot op heden. Wat de 
middeleeuwen betreft, kan de geschiedenis van Arnhem historisch en archeologisch 
pas vanaf circa de 8e eeuw worden opgetekend. Een nog steeds gebruikte theorie 
is die van C.L. Verkerk. Hij stelde in 1983 dat Arnhem uit een koningsgoed moet zijn 
ontstaan. Pepijn schonk de helft hiervan aan de abdij Prüm en de andere helft gaf 
hij in beheer bij zijn graven. Via overerving kwam het grafelijke deel ook in handen 
van het Sint Vitusklooster te Elten waar een grafelijk, vrouwelijk familielid abdis was. 
Zo ontstond de ‘driedeling’ van Arnhem. Exploitatie van de hoven geschiedde 
volgens de regels van het domaniale stelsel: horige boeren droegen producten en 
geldtijns af, al dan niet via een meijer in een villa of vroonhoeve, in ruil voor het 
wonen op en bewerken van de grond. 
 
Een bron uit de 12e eeuw die betrekking heeft op het jaar 893, spreekt van “Arneym” 
en de hier gelegen kerk. De bron rept over goederenafdracht aan de abdij Prüm en 
resten van de kerk zijn in 1959 door de Rijksdienst gevonden onder het koor van de 
huidige, in 1452 voltooide Eusebiuskerk. Het betreft resten van de Sint Maartenskerk 
met in de vloer Pingsdorfaardewerk uit omstreeks 1000. Een laat 9e-eeuwse kerk zou 
van hout zijn gebouwd, de door de Rijksdienst aangetroffen resten hadden een 
fundering van veldkeien en tufsteen als opgaand muurwerk. Waarschijnlijk is hiermee 
de oudste kerkfase dus niet aangetroffen. Deze kleinere kerk zal echter niet op een 
andere locatie liggen (men bouwde voort op de gewijde grond van voorgangers) 
en moet ter plaatse van of in de nabije omgeving van de Eusebiuskerk nog 
aangetroffen worden. 
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In 2003-4 vond noordelijk van de Eusebiuskerk en zijn voorganger de Sint 
Maartenskerk een opgraving in het Musiskwartier plaats, ter hoogte van saalland van 
de abdij Prüm.19 De hierboven genoemde bron die betrekking heeft op het jaar 893 
spreekt van zeven laathoeven op het saalland; een aantal daarvan is tijdens dit 
onderzoek teruggevonden. De oudste sporen gaan terug tot circa 850 en betreffen 
een hutkom. Vermoed wordt op grond van de vondstspreiding dat een 
Karolingische kern zich oostwaarts buiten het onderzoeksgebied bevond. De hoeven 
verplaatsten zich na verloop van tijd in westelijke richting naar de natuurlijke loop 
van de Jansbeek. Min-of-meer compleet aangetroffen erven dateren uit de 12e 
eeuw; deze lagen aan de beek. Rond 1200 neemt de nederzettingsactiviteit af en is 
er zelfs sprake van leegte. In de 14e eeuw verschijnt nieuwe bebouwing in de vorm 
van vakhuizen, houten huizen en steenbouw. Mogelijkerwijs verloor de abdij rond 
1200 land aan de opkomende stad en kan zodoende het bewoningshiaat worden 
verklaard. 
 
Hoe ziet Arnhem er rond 1200 uit? Historische bronnen geven weinig informatie want 
gering in aantal en ook de archeologie is (nog) niet behulpzaam want veel goed 
gedocumenteerde binnenstedelijke opgravingen vonden nog niet plaats. De 
volgende reconstructie vindt aanhang. De hoofdweg door Arnhem werd gevormd 
door de Koningstraat die in zuidelijke richting aansloot op de Oeverstraat en de 
reiziger of inwoner door Arnhem voerde. Een andere ‘oude’ route werd gevormd 
door de Jansstraat-Weverstraat, ook aansluitend op de Oeverstraat.20 De wegen 
verbonden Arnhem met onder andere Nijmegen en Zutphen-Deventer. De tussen de 
hoofdwegen liggende ‘secundaire’ straten zijn van latere herkomst; de oudste 
hiervan verwijzen naar uitgeoefende ambachten zoals de Vijzel- en Bakkerstraat. 
Oude gebouwen bevinden zich langs de ‘hoofdwegen’ evenals een 
kogelpotindustrie uit de 12e eeuw. De oude gebouwen waren van tufsteen 
opgetrokken zoals een gebouw aan de Broerenstraat. 
 
De domeinen vormden markante punten in de stad. Het domein van het Sint 
Vitusklooster wordt noordoostelijk van de binnenstad geplaatst, dat van Prüm 
rondom de Sint Maartenskerk en de Jansbeek en het domein van de graven ter 
hoogte van de Korenmarkt/Jansplaats. Tussen de statige tufsteenbebouwing 
bevonden zich in het vroeg 13-eeuwse Arnhem houten huizen waar werd gewoond 

                                                      
19 Smits, Wientjes en Defilet (red.) 2009. 
20 Wientjes & Verhagen 2008. 
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en ambacht werd uitgeoefend en laathoeven zoals op het saalland van Prüm. De 
kogelpotindustrie zal aan de rand van de toenmalige nederzetting hebben gelegen. 
 
Oppidum 
Graaf Gerard Flamens spreekt in 1228 van het “oppidum” Arnhem, vrij vertaald: “de 
versterkte nederzetting Arnhem”. De plaats kreeg in 1233 stadsrechten van graaf 
Otto II maar toen kende zij dus al een versterking. Dit zal een stelsel zijn geweest van 
aarden wallen met grachten, palissaden en houten poorten. Wientjes en Verhagen 
plaatsen dit oppidum in het noorden van de binnenstad, in historische bronnen 
“Bovendorp” genoemd, mogelijk als tegenhanger van een “Benedendorp” met de 
Sint Maartenskerk als kern. De oudste middeleeuwse vondsten komen uit het 
noordelijke deel van de binnenstad, van de Jansplaats en dus ook de omgeving van 
de oude, prehistorische nederzetting. Het betreft Frankische grafvondsten en 
Ubberger-waar, datering: 7e-8e eeuw. De graven hadden hier ook al vroeg 
bezittingen. Op mogelijk voormalig grafelijk terrein werd rond 1200 de Commanderij 
van Sint Jan gebouwd, naar ‘model’ van de Johannieter Orde. 
 
Vicus van Meginhard 
Utrecht en bijvoorbeeld ook Maastricht ontwikkelden zich uit Romeinse castella. Ook 
Arnhem kende een castellum, gelegen in Meinerswijk aan de zuidzijde van de Rijn en 
tegenover het oppidum Arnhem. Waarom ontwikkelde zich in Meinerswijk geen stad 
zoals hierboven genoemd? Heeft dit te maken met de Noormannen die de in 
Meinerswijk gelegen vicus of Wijk van Meginhard in 847 aandeden en vermoedelijk 
plunderden? In Zutphen en Deventer werden burgen gebouwd om plundering 
opnieuw te voorkomen. Wat gebeurde er in Arnhem? Verplaatste de nederzetting 
zich naar de locatie van het latere Arnhem en ontwikkelde zich hieruit het oppidum? 
En waar ligt dat oppidum dan? Bouwde men in Arnhem ook een burg? Prestedelijke 
structuren laten zich vaak herkennen door een gebogen vorm, aanpassingen aan 
fysieke omstandigheden.21 Mogen we het hoger gelegen Eiland met als centrum het 
Land van de Markt en waar (voorafgaand aan een landbouwbestemming) 
woonlagen met Pingsdorfaardewerk uit de volle middeleeuwen zijn aangetroffen, 
als een burg of vluchtplaats beschouwen? Of bouwde men de vicus van Meginhard 
niet weer op en ontwikkelde Arnhem zich ‘zelfstandig’ van plaatsje tot stad. 
Heindinga dicht Meinerswijk een belangrijke rol toe in het transport van Veluws ijzer 
naar de Betuwe:22 een handelsnederzetting en een nederzetting van enige 
importantie. 
 
Vesting 
Van Deventer (circa 1560) toont de middeleeuwse vesting. Kort na de 
stadsrechtverlening werd met de bouw begonnen en de oudste datering stamt uit 
1291 (stenen versie). De muren trok men op met baksteen vervaardigd uit klei van 
het Arnhemse Broek. Op grond van de huidige archeologische kennis werd de 
vestingmuur bij het Velperplein/de Walstraat al in de 13e eeuw aangelegd. De 
zuidelijke vestingmuur van Van Deventer is naar verwachting 15e-eeuws. Van 
Genabeek23 meldt dat de vesting een gebied omsloot dat al in de 13e eeuw haar 
omvang had bereikt. Gelijk andere steden zal de aarden variant van de vesting 
versteend zijn geraakt, een proces dat zijn beslag in de 13e en 14e eeuw kreeg. 
Arnhem kende met de Rijnpoort, Sabelspoort, Velperpoort en Janspoort vier 

                                                      
21 Renes 2008. 
22 1987. 
23 2003. 
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hoofdpoorten. De Sabelspoort wordt in het midden van de 14e eeuw genoemd en 
zal de stenen variant betreffen. 
 
Overige ruimtelijke ontwikkeling 
De oude Markt behoort waarschijnlijk tot één van de oudste ruimtelijke elementen in 
de stad. Ten tijde van de stadsrechtverlening in de 13e eeuw was dit de locatie waar 
levensmiddelen werden verhandeld. Aan de zuidzijde van de Markt kocht graaf 
Reinald II aan het begin van de 14e eeuw grond van de abdij Prüm en stichtte er 
met het Prinsenhof een grafelijke residentie/hof.24 In de 14e eeuw is er ook sprake van 
een stadhuis aan de Markt en al eerder moet er een vleeshal hebben gestaan. Dit 
ten zuiden van de Sint Maartenskerk. De Oude Markt met kerk liggend ten zuiden 
van het oppidum doet vermoeden dat het oude Arnhem uit twee kernen bestond 
die later binnen de vesting kwamen te liggen. Van de oude kern Arnhem in de 
omgeving van de kerk wordt verondersteld dat Rijnerosie in de 11e/12e eeuw de 
sporen uitwiste.  
 
De Rijn kwam bij Arnhem ter hoogte van het Roermondplein langs de stad te 
stromen. De Oeverstraat wordt verondersteld te verwijzen naar de oever van de 
Jansbeek, maar opgravingen ter hoogte van Rozet aan de Oude Oeverstraat 
wezen op flinke Rijninvloed (afkalving stuwwalafzettingen). Daarnaast is het ook de 
vraag of de Jansbeek vanuit het noorden in zuidwestelijke richting door de stad 
stroomde. Werd dit veroorzaakt door een Rijnoeverwal die de beek in zuidwestelijke 
richting leidde of lag de monding meer loodrecht in het verlengde van de 
Beekstraat? Opgravingen van de AWN ten oosten van het Archief (Couriersgracht) 
duiden hier op een nat en drassig gebied. Invloed van de Rijn in de middeleeuwen 
verklaart wel de 15e-eeuwse datering van de zuidelijke stadsmuur: pas toen werd dit 
gebied bewoonbaar. Een eventueel oudere, zuidelijke stadsmuur zal noordelijker 
hebben gelegen, maar was het wel nodig om in beginsel een zuidelijke stadsmuur te 
hebben? Het Rijnfront kan een natuurlijke ‘gracht’ hebben gevormd (‘model 
Deventer’ met de IJssel). Evenwel wijst de relatief zuidelijke bouw van de kerk en de 
Oude Markt dat deze omgeving in het oude Arnhem buiten de Rijninvloed stond. 
 
Dan het oostelijke deel van de binnenstad met de Jansbeek. Maria van Gelre had 
hier een ‘houve’ met watermolen, één van de drie watermolens binnen de stad (de 
andere twee lagen aan de Bovenbeekstraat en bij het Minderbroedersklooster). Dit 
gebied, de omgeving van de Walburgiskerk, stond bekend als het Insula Dei. Tielse 
kanunniken kregen aan het begin van de 14e eeuw grond van de graaf om de kerk 
te bouwen, een project dat rond 1350 voltooid raakte. Van Genabeek25 plaatst ter 
hoogte van de kerk overigens een grafelijk hof, naar het grafelijke bezit dat hier 
aanwezig was. Iets ten noorden van het Insula Dei werd in de 15e eeuw het 
Agnietenklooster gebouwd. Een ander prominent klooster in de stad was het 
eveneens in de 15e eeuw gebouwde Minderbroedersklooster aan de Broerenstraat. 
Het Agnietenklooster betreft een verhuizing van een gasthuis dat zich sinds 1246 in 
de Bakkerstraat bevond. 
 
Het westelijke deel van de binnenstad kende bij de Rijnpoort ook een gasthuis: het 
Sint Nicolaas-gasthuis. Dat werd in de loop der tijd verplaatst naar het Land van de 
Markt. De as Rijstraat-Vijzelstraat-Ketelstraat-Roggestraat wordt door Frank en 
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Haans26 een oude ontstaansgeschiedenis toegedicht. In tegenstelling tot Verhagen 
en Wientjes, die de Koningstraat-Oeverstraat en Jansstraat-Weverstraat-Oeverstraat 
als oudste assen zien, stellen zij dat dit de hoofdas moet zijn geweest. De Rijnstraat 
als westelijke deel was al rond 1300 versteend geraakt. Hier bevindt zich ook het Sint 
Peters Gasthuis, van oorsprong een plaats van muntslag. Aan de as en diens 
zijstraten werden prominente gebouwen gerealiseerd met statige namen als 
‘Mariënburg’. Noordelijk bevonden zich de stedelijke en grafelijke lakenhallen. De 
Korenmarkt was al vroeg grafelijk bezit. Archeologisch onderzoek waarbij in oude 
loopniveaus proto-steengoed is gevonden, wijst op een vroeg 13e-eeuwse 
ingebruikname. Bij dit onderzoek zijn mogelijk ook resten van een oost-west lopende 
omwalling gevonden.27 Frank en Haans stellen als mogelijkheid dat het hier om de 
oudste omwalling gaat; de zuidelijke vesting van deze oudste fase werd gevormd 
door een kunstmatig omgeleide Jansbeek die als gracht fungeerde. De 
opgravingen ter hoogte van Rozet leverden echter geen aanwijzigen op voor deze 
hypothese. Buiten de Rijnpoort bevond zich de Oude Haven die een 14e-eeuwse 
vermelding kent. Hier ontwikkelde zich in de nieuwe tijd ook een soort voorstad, 
voortgekomen uit havenactiviteit. Een voorstadje ontwikkelde zich ook net buiten de 
Janspoort. Overigens strekte de bebouwing zuidelijk van de Rijstraat zich niet ver uit 
in tot aan de 15e eeuw: de Rijn stroomde hier vlakbij; hier lagen de achtererven.  
 
4.2 Zwaartepunten uitgevoerd onderzoek 

In de Arnhemse binnenstad zijn slechts een beperkt aantal opgravingen uitgevoerd; 
een groot deel van de archeologische kennis komt van waarnemingen en veelal 
verricht door amateur-archeologen in de periode dat de stad in wederopbouw was 
en/of bij afwezigheid van een gemeentelijk of provinciaal archeoloog 
(laatstgenoemde persoon fungeerde in het verleden als verlengstuk van de 
toenmalige ROB, R.S. Hulst). 
 
‘Groot’ onderzoek betreft de opgravingen in het Musiskwartier (2003, 2004) en ter 
hoogte van Rozet (2011-2012). Hier is respectievelijk 5000 en 2000 m2 onderzocht, 
neerkomend op 1,5% van de totale oppervlakte van de binnenstad. Kleinschalig 
onderzoek betreffen projecten als Koningstraat/ Klarestraat (300 m2, 2008) en de 
Weerdjesstraat (350 m2, 2014). Overige opgravingen en waarnemingen hebben een 
veel kleiner oppervlaktebeslag. Al-met-al bedraagt het opgegraven of bekeken 
areaal in de binnenstad hooguit een paar procent. 
 
Het Musiskwartieronderzoek leverde een goede kijk op de ontwikkeling van een 
specifiek stadsdeel, bekend onder de naam ‘Nieuwstad’, en de periode vroege 
middeleeuwen-nieuwe tijd beslaand. De uitwerking van het onderzoek richtte zich 
vooral op de ruimtelijke ontwikkeling van de onderzoekslocatie en afzonderlijke 
erven. Vondstmateriaal uitgezonderd het laatmiddeleeuwse aardewerk tot en met 
circa de 13e eeuw is summier uitgewerkt; de catalogus bevat vooral de ‘highlights’. 
Een groot gemis is een gedegen uitwerking van de vele beer- en waterputten met 
vulling en kansrijk op beantwoording van vragen van paleo-ecologische aard. 
Relatief veel aandacht is besteed aan de uitwerking van brouwovens, daterend 
vanaf de 15e eeuw. Musiskwartier kan als type-site worden opgevat als het gaat om 
de productie van bier. Het industriële karakter blijkt ook uit de aanwezigheid van 
leerlooiers vanaf de 15e eeuw. De transformatie van het gebied van agrarische 
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nederzetting naar stedelijke zone en uiteindelijk een industrieel, wat achtergestelde 
wijk is met het onderzoek goed in beeld gebracht.  
 
Separaat en buiten de publicatie gelaten, is het onderzoek ter hoogte van de 
Velperpoort waar gedetailleerd zicht werd verkregen op de 13e-eeuwse vesting in 
dit deel van de stad. De Arnhemse vesting is op meer locaties in de binnenstad 
onderzocht, veelal in relatie tot amateur-onderzoek of waarnemingen. Een 
voorbeeld van dit onderzoek betreft de AWN-opgraving bij het Prinsenhof ter hoogte 
van de voormalige Couriersgracht waar de stadsmuur met twee grachten zijn 
aangetroffen, de grachten van elkaar gescheiden door een wal. Archeologische 
begeleidingen aan het Willemsplein (gemeentelijke archeologische dienst, 2001) 
leverden ook vestingresten op, net als AWN-opgravingen zuidelijk van de 
Sabelspoort. Op deze wijze is een fragmentarisch beeld ontstaan van de Arnhemse 
vesting. 
 
Resten van de stadsmuur zijn ook ter hoogte van Rozet aangetroffen. Dit onderzoek 
is nog in uitwerking en geeft informatie over het bij de stad betrekken van een 
voormalige Rijnoeverzone vanaf de 15e eeuw. Ook hier is de ruimtelijke ontwikkeling 
een kernthema, maar in tegenstelling tot het Musiskwartier krijgt de uitwerking van 
het vondstmateriaal in relatie tot sociaal-economische thema’s volop aandacht. 
Nadelig in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling was de, voorafgaand aan het 
onderzoek, grote verstoring van de onderzoekslocatie. Dit bemoeilijkt reconstructies 
en maakt het in sommige gevallen onmogelijk. 
 
In fysisch-geografisch/bodemkundig opzicht voorzien de grotere 
binnenstadsonderzoeken in relevante informatie, maar vooral toegespitst op de 
specifieke onderzoekslocaties. Een overzicht van ontwikkelingen in tijd en ruimte die 
binnenstadsbreed is aangevlogen, ontbreekt. 
 
Al-met-al laat het binnenstedelijke onderzoek met betrekking tot de middeleeuwen 
zich karakteriseren door lokale waarnemingen met aandacht voor daar 
waargenomen structuren (aard, datering en functie), daar waar de grotere 
opgravingen ook aandacht aan ruimtelijke ontwikkeling besteden. Vondstmateriaal 
is vooral uitgewerkt met het oog op dateringsdoeleinden en aard en functie. 
 
4.3 Toekomstige vraagstukken 

De vroege middeleeuwen betreft een periode die niet tot matig bekend is. Vrijwel 
ieder onderzoeksthema behoeft hier aandacht. 
 
Net als voor de prehistorie en Romeinse tijd geldt dat de geografische relatie 
stuwwal-Rijn nader uitgediept moet worden en wat dit betekende voor de 
bewoonbaarheid van delen van de binnenstad. Lag er rondom of nabij de Sint 
Maartenskerk een oude nederzettingskern? Op grond van de ruimtelijke indeling van 
steden is er nabij kerken bebouwing te verwachten waarbij de kerk in latere 
stadsplattegronden ook een excentrische positie kon innemen. De vraag omtrent 
het ontstaan van dit oude Arnhem moet ook worden gekoppeld aan het in de 
vroege 13e eeuw genoemde oppidum. Is het oppidum de oude kern van Arnhem of 
een oude kern? En hoe werden de kernen van verdedigingswerken voorzien? Is er 
misschien sprake van een fasering: een oude nederzettingskern bij de Sint 
Maartenskerk die verspoeld raakte en voortzetting van de nederzetting op een 
andere locatie? En hoe verhoudt zich de stedelijke ontwikkeling tot grafelijke 
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hoven/domeinen? Kunnen die ook op archeologische gronden worden 
aangetoond? Waar lagen zij en wat was hun ruimtelijke indeling? Waar lagen de 
saallanden en hoe verhouden die zich tot de infrastructuur en domeinen/hoven? 
Hoe zag de erfinrichting er uit en van welke boerderijtypen was sprake? Wat was de 
rol van de Jansbeek in de vroege nederzetting en is de westelijke loop zoals 
herkenbaar op historisch kaartmateriaal een van oorsprong natuurlijke loop? Hoe 
verliep de kanalisatie van de Jansbeek? Hoe verloopt het proces onteigening van 
domeingronden en de opkomst van de stad? Welke rol speelden lokale 
machthebbers in de ontwikkeling van de stad? En welke invloed hadden religieuze 
machtshebber hierin? Waar en hoe vonden begravingen plaats? Rond de Sint 
Maartenkerk lag een kerkhof en ook op de Jansplaats, ter hoogte van het grafelijke 
domein, moet al in de 8e eeuw sprake zijn geweest van begravingen. Hoe 
verhouden de grafvelden tot elkaar en grondbezit? Hoe laat zich de 
bouwontwikkeling in Arnhem beschrijven (van agrarisch gebied tot vakwerk-
houtbouw en steenbouw, verdichting van percelen). Is er differentiatie 
(‘wijkgedachte’) in de stad en waarmee hangt dat samen? Wat voor sociaal-
economische conclusies kunnen hieruit worden afgeleid? Voor de late 
middeleeuwen B (1250-1500) is in relatie tot een aantal van deze vraagstukken meer 
bekendheid vanwege aanwezigheid van historische bronnen waaronder 
kaartmateriaal. De late middeleeuwen A (1050-1250) is meer in nevelen gehuld. 
 
Met betrekking tot de Arnhemse vesting is met name de vroege fasering van belang 
in relatie tot het ontstaan van Arnhem zoals hierboven omschreven. Hoe groeide 
Arnhem uit tot de vestingstad die we van historisch kaartmateriaal kennen? Waar 
begon men met de ‘verstening’ van de oude omwalling? Is dat inderdaad bij de 
Velperpoort waar 13e-eeuwse bakstenen werden gebruikt waar elders in de 
stadsmuur vooral later baksteenmateriaal is aangetroffen? 
 
Toekomstig onderzoek zal zich meer moeten richten op de analyse van 
vondstmateriaal in relatie tot herkomst en dus handel, gebruik en sociale verschillen 
die hieruit afgeleid kunnen worden. Hierbij dient ook de vraag centraal te staan hoe 
dit gekoppeld kan worden met aangetroffen structuren waaronder woonhuizen en 
bijgebouwen. De ruimtelijke indeling van huizen en de relatie wonen-ambacht 
hierbinnen is tevens een landelijk thema. Ook verdient uitwerking van beerputten in 
relatie tot sociaal-economische thema’s en dieet prioriteit. In relatie tot het 
‘functioneren’ van de stad dient nadrukkelijk ook het ommeland te worden 
betrokken (hetzelfde geldt voor onderzoek in het ommeland: betrek de stad als 
regionaal centrum hierin): hoe kan de hiërarchie worden geduid? Welke functie had 
de stad Arnhem voor de omgeving en omgekeerd? En hoe past Arnhem in een 
nederzettingshiërarchie van nabijgelegen steden? 
 

5 Nieuwe tijd 

 
5.1 Algemene ontwikkeling 

Het onderscheid tussen de middeleeuwen en nieuwe tijd is artificieel. In termen van 
stadsontwikkeling bestaat dit onderscheid niet. Rond 1500 zag Arnhem er naar 
verwachting op hoofdlijnen niet veel anders uit dan een paar eeuwen terug. De 
grenzen van de stad werden al voor of in de 13e eeuw bereikt en daarna vond een 
proces van verdichting en inbreiding plaats. 
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Van Deventer (circa 1560) en Van Geelkerken (1630-1650) geven een goed beeld 
van de stad destijds. De Arnhemse vesting was in de 17e eeuw voorzien van bastions. 
Als centrale elementen en open ruimtes gelden de Oude Markt, Jansplaats-
Jansplein met de Commanderij van Sint Jan en Korenmarkt-Nieuwe Markt in het 
noordwesten van de stad. Zuidelijk bevinden zich de Weerdjes, een tuinengebied 
dat binnen de vesting lag maar in de middeleeuwen niet. De aangrenzende, 
zuidelijke stadsgracht staat als “Nieuwe Haven” bekend, aan aanvulling op de Oude 
Haven. Markante plekken zijn voorts de locaties van het Agnietenklooster, nu Sint 
Catharina Gasthuis, het Land van de Markt als verkeersradiaal, het 
Minderbroerderklooster aan de Broerenstraat en de Hof van Gelre en Zutphen aan 
de Markt. Arnhem was hoofdstad van het gewest Gelre en trok patriciërs aan, ook 
vanwege de groene en lommerrijke omgeving. De wegen die Arnhem vandaag de 
dag ontsluiten herkennen we ook in grote lijnen terug. De verbinding naar Nijmegen 
liep via een schipbrug, daterend uit 1603. Noordelijk van de stad bevond zich de 
Arnhemse Enk, een groot landbouwgebied. De spijkers in het latere Spijkerkwartier 
dienden voor graanopslag. Hier, op enige afstand gelegen van de Steenstraat met 
het Sint Anthonie-gasthuis waar melaatsen werden ondergebracht, lagen ook 
boerderijen net als in het westelijke schependom en langs uitvalswegen. 
 
De kadastrale minuut van 1821 geeft voor het eerst echt goed zicht op bebouwing 
op perceelsniveau met eigenaars en beroepen. Winkel- en woonruimte waren vaak 
in hetzelfde pand ondergebracht en beroepen gingen vaak over van vader op 
zoon. De vroeg 19e-eeuwse situatie kan zo verder in de geschiedenis worden 
geëxtrapoleerd maar in hoeverre is onduidelijk en tentatief. Huizen waren nu 
inmiddels alle van baksteen, een proces dat in de 17e eeuw was voltooid. In de stad 
woonden ook boeren; van Arnhem als statige, grote stad was geen sprake, enkele 
plekken zoals de Markt uitgezonderd. 
 
Vanaf 1807 werd de vesting geslecht. Deze, in 1700 nog vergroot naar model van 
Menno van Coehoorn, werd als belemmering ervaren en had geen functie meer. 
Op de plaats van de vesting werd een singel aangelegd die de naam “Arnhem de 
Genoegelijkste” nog meer recht aan deed. In deze periode vond ook 
stadsuitbreiding plaats. Blijkbaar was de stad zodanig volgepakt dat elders ruimte 
moest worden gezocht. Hier aanwezige sloppen moesten wijken. De Weerdjes en 
het Spijkerkwartier zijn voorbeelden van dergelijke uitbreidingswijken. In een paar 
honderd jaar was de bevolking van 5000 naar 20000 zielen gegroeid. In 1817 werd 
Arnhem hoofdstad van Gelderland, een traditie die feitelijk al in de middeleeuwen 
was ingezet. 
 
5.2 Zwaartepunten uitgevoerd onderzoek 

Voor de nieuwe tijd geldt feitelijk de situatie van de middeleeuwen als het gaat om 
zwaartepunten van uitgevoerd onderzoek. Dit richtte zich lokaal vooral op 
documentatie van sporen en structuren (aard, functie en datering) en hiermee in 
relatie gevonden artefacten. Het onderzoek kan als ‘versnipperd’ worden 
gekenschetst met uitzondering van de grotere opgravingen. Net als voor de 
middeleeuwse periode is het grootste deel van de archeologische kennis afgeleid 
van waarnemingen tegenover slechts een handvol opgravingen, waarvan het 
merendeel door amateur-archeologen is uitgevoerd zonder vooraf opgestelde 
randvoorwaarden en kaders die zoals nu door Programma’s van Eisen worden 
geleverd. Dit vertaalt zich naar kennis en kwaliteit van onderzoek. 
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In het Musiskwartier kon het proces van verdichting van percelen op de voet worden 
gevolgd. Grotere, middeleeuwse erven verwerden in de 19e en 20e eeuw tot kleine 
perceeltjes met kamerwoningen voor de allerarmsten. 
 
In 2012 en op dit moment wordt net buiten binnenstad in het Broek veel onderzoek 
gedaan naar 19e-eeuwse fenomenen als de gasfabriek, vuilstorten en hier 
aanwezige vestinguitleg.  
 
5.3 Toekomstige vraagstukken 

Een belangrijke lacune in de kennistand van nu betreft de aanwezigheid van 
verschillende huistypen in de stad, het proces van ‘verstening’ en sociaal-
economische indeling. Met betrekking tot dat laatste is ook de ontwikkeling ten 
aanzien van de middeleeuwen van belang: is er sprake van continuïteit is juist niet? 
En hoe was de ruimtelijke indeling van huizen en erven en welke functies werden er 
aan ruimtes gekoppeld? Hoe ziet het proces van onderkeldering er uit? Is hier een lijn 
in te ontdekken en waar hing dat mee samen? Hoe kan het proces van verdichting 
van percelen worden geduid? Is dit organisch van aard of planmatig? Hoe werd 
met afval omgegaan? Wat zeggen aangetroffen beerputten over gebruiksduren 
van beerputten en aantallen per perceel? Welke informatie geven sporen en 
structuren over gezinsgrootten en samenstelling? 
 
Eveneens een lacunce is analyse van vondstmateriaal op sociaal-economisch 
niveau en dan met name gedegen uitwerkingen van beerputten. Wat was de 
sociaal-economische status van bewoners van panden? Waaruit blijkt dat? Wat zegt 
dit over de status van het stadsdeel waar materialen zijn gevonden? Waar kwam 
materiaal vandaan (handel)? Hoe verhoudt zich dat laatste tot de positie van 
Arnhem in de regionale, nationale of internationale economie? In relatie tot 19e-
eeuws en vroeg 20e-eeuws afval: hoe laat zich dit vergelijken met de vuilstorten 
buiten de stad? Bij afwijkende beelden: kan er sprake zijn van selectie of variatie in 
afvalafvoer? Hoe was de hygiëne in het algemeen geborgd in huishoudens/industrie 
uit de nieuwe tijd? 
 
Wat de vesting betreft: hoe werden uitbreidingen aangesloten op de middeleeuwse 
vesting? Wat kan worden gezegd over reparaties/onderhoud en faseringen? Hoe 
‘manifest’ was de vesting en wat zegt dit over het militaire belang, financiële 
draagkracht en de identiteit die de stad aan de vesting ontleende? Hoe laten zich 
bouwwijzen duiden, ook of juist met name in relatie tot de lokaal minder bekende 
grachten en wallen? 
 
In relatie tot religie: waar bevonden zich in de stad begraafplaatsen en welke 
variaties zijn waarneembaar in het grafritueel? Wat kan worden gezegd in relatie tot 
‘de Arnhemmer’ en godsbeleving? Hoe ziet de materiële cultuur ter hoogte van 
religieuze centra (gasthuizen, kloosters) er uit? Wijkt dit af van het overige stedelijke 
beeld? En moraal: in welk opzicht wijst vondstmateriaal op nieuwetijdse moralen, 
zoals bijvoorbeeld bij de baardmankruiken. Gebruiksvoorwerpen konden meer 
betekenen dan enkel een gebruiksfunctie. 
 
Tot slot de infrastructuur: hoe zag de hoofdstructuur er in hoofdlijnen uit? Is er een 
relatie tussen (statige) bouw, verstening van percelen en bepaalde straten? Wat 
was de wegbekleding en welke ontwikkeling en variatie is hierin waarneembaar? 
Waarmee hangt dat samen? 
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6 Tweede Wereldoorlog 

 
6.1 Algemene ontwikkeling 

De binnenstad werd grote schade toegebracht in relatie tot operatie Market 
Garden, september 1944. Om de Rijnbrug te bemachtigen dropten Geallieerden 
troepen achter de frontlinie, zuidelijk ondersteund door eigen troepen. De operatie 
ging echter gepaard met problemen en ook nog aanwezige tankdivisies van de 
Duitsers zorgden voor een hevige strijd. Een groot deel van de zuidelijke binnenstad 
raakte verwoest en werd in de jaren na de oorlog ‘wederopgebouwd’. Nagenoeg 
alle historische elementen verdwenen daarbij in dit deel van de stad. 
 

6.2 Zwaartepunten uitgevoerd onderzoek 

Binnenstedelijk archeologisch onderzoek heeft zich niet of slechts in verwaarloosbare 
mate beziggehouden met de periode van de Tweede Wereldoorlog. Onderzoek 
van net na de oorlog hield zich zeker niet met deze vervelende periode bezig en om 
de sloophamer voor te blijven verdienden oudere zaken de aandacht. Dat laatste 
werkt in wezen nog steeds door in de archeologische beroepspraktijk. Dat heeft ook 
te maken met de kennisstand: die is in relatie tot de Tweede Wereldoorlog vele 
malen groter dan oudere perioden. 
 
De Tweede Wereldoorlog betreft thans echter ook een archeologische periode en in 
Arnhem wordt beleidsmatig geen onderscheid gemaakt tussen de Tweede 
Wereldoorlog en oudere perioden. Veel materiaal uit Arnhem (en naar verwachting 
ook de binnenstad) bevindt zich in museale collecties en privé-collecties en is door 
de verzamelaars/beheerders ontsloten. Hierdoor en met name door historische 
bronnen en verslagen van nog levende personen die de oorlog meemaakten, zijn 
de Tweede Wereldoorlog en het oorlogsverloop in Arnhem in het algemeen goed 
bekend. 
 
6.3 Toekomstige vraagstukken 

Aangezien de Tweede Wereldoorlog in de Arnhemse binnenstad niet of nauwelijks 
archeologisch is onderzocht, dient deze tijdlaag in al zijn facetten aandacht te 
krijgen bij toekomstig onderzoek. Kennis die hierbij vergaard wordt, dient het 
bovengenoemde “algemene” wel te overstijgen en in te gaan op het detailniveau 
dat de aard van vondsten en bronnen mogelijk maken. Een samengaan van 
archeologisch onderzoek, onderzoek naar niet-gesprongen explosieven en historisch 
onderzoek is hierbij een belangrijk element. Belangrijk is het verloop van de Slag om 
Arnhem, maar ook de periode daarvoor vanaf het moment van bezetting. 
Detailvragen handelen bijvoorbeeld om de gebruikte munitie, faseringen in de 
aanleg van structuren zoals loopgraven en schuttersputten, hoe soldaten tussen 
oorlogshandelingen in hun vrije tijd verdreven, samenstelling van eenheden 
(demografie), ingebruikname van stedelijke panden, bouw- en aanlegmethoden en 
variaties hierin, etc.  
 
Een ander belangrijk aspect is de invloed van de Tweede Wereldoorlog op het 
bodemarchief. Wat is de invloed van oorlogshandelingen (bombardement 
bijvoorbeeld) en de wederopbouw op het bodemarchief? Deze vragen hangen 
samen met de kwaliteit van het bodemarchief. 
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7 Naar een onderzoekskader 

In het projectgebied Paradijs heeft inventariserend onderzoek in de vorm van 
proefputten plaatsgevonden. Daarbij zijn natuurlijke afzettingen aangetroffen 
(waaronder een mogelijke laklaag) die wijzen op een nat milieu en 
ophogingspakketten met steenbouw uit de late middeleeuwen B. Er wordt rekening 
gehouden met drie tot vier vlakniveaus. De steenbouw bestond onder andere uit 
putten en kelders. Bijzonder is de vondst van een zilveren 14e-eeuwse munt. 
 
Het projectgebied ligt in het zuidelijke deel van de Arnhemse binnenstad, oostelijk 
grenzend aan de Markt als bestuurscentrum en met gouverneurshuis. Diens 
achtertuin reikt vermoedelijk in het projectgebied. Van Deventer (circa 1560) toont 
hier bebouwing evenals de stadsmuur die in de vroege 17e eeuw werd uitgebreid en 
versterkt. Noordwestelijk aangrenzend bevond zich het Minderbroerderskooster. Vóór 
de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog kenmerkte het gebied zich als een 
arm stadswijkje. 
 
Op grond van de ligging, verwachting, stand van het binnenstedelijke onderzoek en 
vraagstukken voor de toekomst gelden voor Paradijs de volgende primaire 
aandachtspunten/vragen. 
 
Paleogeografie 
Gezien de ligging van het onderzoeksgebied binnen de invloedszone van de 
middeleeuwse Rijn is diens (erosieve) invloed en relatie met de aan- of afwezigheid 
van bewoning van belang. Dit niet alleen in relatie tot de middeleeuwse periode, 
maar ook oudere perioden. Dit vergt een goede, fysisch-geografische 
documentatie van natuurlijke afzettingen met aandacht voor 
(natuurwetenschappelijke) datering als C14 en OSL. In relatie met de kwestie nat-
droog zijn ook de maatregelen die de mensen namen om het gebied bewoonbaar 
te maken en te houden van belang, evenals de relatie planmatige aanplemping-
particulier initiatief of onderhoud. Om een beeld te krijgen van oeverbegroeiing en 
benutting van deze zone is paleo-ecologisch onderzoek noodzakelijk. 
 
Nederzetting 
Focus ligt op ruimtelijke analyse van huizen (functies van ruimten), hiërarchie van dit 
stadsdeel door de eeuwen heen en hier ondergebrachte functies en onderliggende 
redenen/factoren. Voorts is de ontwikkeling van huistypen van belang en 
overgangen hierin: van hout- naar steenbouw. In synthetiserend opzicht dient een 
vergelijking tot worden gemaakt met andere grootschalige opgravingen. In relatie 
tot de 19e en vroege 20e eeuw is aan de hand van historische bronnen al het nodige 
hierover te melden. Archeologisch onderzoek is dan aanvullend. Methoden en 
technieken kunnen worden afgestemd op een vlotte documentatie van deze 
periode, minder intensief dan de oudere perioden. 
 
De overgang van vroege naar late middeleeuwen verdient bijzondere aandacht en 
paleo-ecologische bemonstering. Dit om de functie van het projectgebied in relatie 
tot domeinen en saalland te duiden. Naast eventuele structuren zijn ook oude 
cultuurlagen hierbij van belang (uitgebreide profieldocumentatie). 
 
Speciaal punt van aandacht is de hygiëne: de bouw van beerputten, waterputten/-
kelders en goten. Relaties tussen aantal, periode en afzonderlijke huizen verdienen 
aandacht in de analyse. 
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Ook de kwestie van de Jansbeek in relatie tot zijn natuurlijke oorsprong of omgeleide 
aard is van belang. Wanneer vond eventuele omleiding plaats en hoe werd de 
kanalisering uitgevoerd? Hoe liet de Jansbeek zich in zijn natuurlijke vorm inpassen in 
de vroegstedelijke stad? Welke functie had de Jansbeek in de stad? 
 
Religie 
In het verleden zijn schedels in het projectgebied gevonden. De herkomst is 
onbekend, maar dit kan een grafveld betreffen in relatie tot het 
Minderbroedersklooster. Voor graven geldt volledige documentatie in relatie tot het 
grafritueel, demografische kenmerken en indeling en achterliggende redenen. In 
relatie tot de analyse van vondstmateriaal geldt geloofsbelijdenis als 
aandachtspunt. Natte zones kunnen een depotfunctie of andere religieuze functie 
hebben gehad. Zo is in de Rosandepolder een schatvondst uit de ijzertijd 
aangetroffen. 
 
Economie 
In relatie tot de vroege middeleeuwen is een eventuele landbouwfunctie van 
belang: betreft het hier saalland met boerderijen behorend tot het domein van de 
abdij Prüm? Al genoemd is dat moet worden gelet op cultuurlagen en bemonstering 
van kansrijke zones op paleo-ecologische resten. 
 
Voor de middeleeuwen en nieuwe tijd geldt een woon- en werkfunctie van het 
projectgebied. Van belang is te achterhalen welke ambachten en nijverheid 
werden uitgevoerd en welke faciliteiten daarvoor waren. Van gerelateerd belang is 
de herkomst van grondstoffen en de vraag of er voor een lokale of regionale markt 
werd geproduceerd (surplus). Infrastructureel is de zuidelijke vestingracht, aangeduid 
als “Nieuwe Haven” van belang. Straalde diens functie uit in het plangebied? Hoe 
was deze haven aangelegd en wanneer vond de transformatie van gracht naar 
haven plaats? Vragen met betrekking tot de infrastructuur en economie zijn vooral 
op het niveau van de stad en daarbuiten van belang. Maar hoe werden de 
hoofdwegen in het projectgebied aangelegd en welke verschillen zijn er met 
secundaire wegen? 
 
Bijzondere aandacht gaat uit naar beerputten: documentatie en analyse van 
meerdere exemplaren die een doorsnede door de tijd vormen en uit specifieke 
contexten. Paleo-ecologische analyse wijst op dieet en samen met het 
vondstmateriaal kunnen uitspraken van sociaal-economische aard worden gedaan. 
 
In het Musiskwartier werd de Jansbeek benut als drenkplaats in de vroege 
middeleeuwen en waterwinning in relatie tot de bierproductie vanaf de 15e eeuw. 
Werd de Jansbeek ook in het projectgebied industrieel gebruikt? Wat was de reden 
voor een eventuele kanalisatie? 
 
Locatiekeuze 
Welke oorzaken, indien van toepassing, lagen ten grondslag aan de keuze van het 
projectgebied als vroegmiddeleeuws landbouwgebied/saalland? En indien afwezig: 
waarom was het projectgebied hiervoor niet geschikt? Op nederzettingsniveau is 
vooral de locatie van specifieke ambachten en nijverheid van belang en 
daarachter liggende oorzaken. 
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Socio-politieke organisatie en stadsmuur 
Wat kan worden gezegd over de samenstelling van de bevolking in het 
projectgebied en waaruit blijkt dat? In hoeverre ‘groeide’ het wijkje organisch dan 
wel vanuit een centrale organisatie? En welke ontwikkelingen zijn in relatie tot 
samenstelling en groei te duiden?   
 
De zuidelijke vestingmuur wordt als 15e-eeuws gezien. Is dit inderdaad zo of is er 
sprake van een 15e-eeuws herstel van een oudere muur? Als de stadsmuur ‘zuiver’ 
15e-eeuws is, waar lag dan de oudere zuidelijke vestingmuur? Welke oorzaken liggen 
ten grondslag aan een andere locatie en fasering? Voorts dient het onderzoek zich 
te richten op de kwestie van vroege vestingwerken. Om documentatie naar een 
hoger niveau te tillen is bouwhistorisch onderzoek nodig. Fasering, metselwerk en 
onderhoud zijn belangrijke aspecten in stadsmuurdocumentatie. Ook de zwaarte 
van uitvoering en mate van investering zijn aandachtspunten. 
 
Processen en vondstmateriaal 
De beschrijving van afzonderlijke bewoningsfasen of -perioden is van belang, maar 
ook de transformatie in ruimte en functie evenals achterliggende factoren. Hoe 
ontwikkelde het projectgebied zich van onderdeel of randzone van een oude 
nederzettingskern tot (arme) stadswijk? Welke overeenkomsten zijn er tussen 
bewoningsfasen/-perioden en welke verschillen? 
Analyse van vondstmateriaal moet het traditionele ‘aard-datering-functie’-niveau 
overstijgen. Waar kwam het vandaan? Wat zegt dit over de sociaal-economische 
status van bewoners? Hoe representatief is het vondstbeeld (in beerputten kwam 
niet al het materiaal terecht, gescheiden afvalverwerking)? Hoe laten 
vondstbeelden zich binnen het projectgebied vergelijken? Zijn er wezenlijke 
verschillen en veranderingen door de tijd heen? Hoe kan dat worden gekoppeld 
aan de ruimtelijke ontwikkeling van percelen? 
 
Tweede Wereldoorlog 
Historisch onderzoek en resultaten van onderzoek naar niet-gesprongen explosieven 
worden integraal met het archeologische onderzoek behandeld. Welke structuren 
zijn op luchtfoto’s aanwezig? Wat is nog in het bodemarchief herkenbaar? Wat zijn 
functies van structuren en constructiewijzen? Zijn faseringen te onderscheiden? 
Maakten structuren deel uit van linies of betreft het solitaire verschijnselen? Welk 
geschut of welke munitie werd in relatie tot verdediging/de structuren gebruikt? 
Waaruit bestond het vijandelijke vuur? Welke aanwijzingen voor eenheden zijn er 
aanwezig? Wat zegt het vondstmateriaal over het dagelijkse leven, 
herkomst/samenstelling van manschappen en demografie? Waarmee zijn 
bomkraters opgevuld? Is hierin differentiatie en waarmee kan dat samenhangen? 
Welke relatie is er tussen gebouwen en hun functie(s) in de oorlog? Waaruit bestond 
het dieet indien gelegerd in de defensieve structuren? Hoe zijn structuren verlaten: 
door oorlogshandelingen of in relatie tot ‘rustige aftochten’? 
 
Tot slot dient het onderzoek in te gaan op de verstorende effecten van de Tweede 
Wereldoorlog op het bodemarchief: de gaafheid en wat dit inhoudt voor 
archeologische verwachtingen elders in delen van de vroeger verwoeste 
binnenstad. 
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5.3 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen dienen in het rapport beargumenteerd beantwoord te 
worden. Indien geen antwoord mogelijk is, dient dat beargumenteerd toegelicht 
te worden. 
 
5.3.1 Bodemopbouw en landschap 

1. Wat is de opbouw van het profiel (lithologische laagopeenvolging en 
bodemhorizonten)? 

2. Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld in de onderscheiden 
archeologische perioden? 

3. Welke lagen/bodemhorizonten bevatten organische resten (plantenresten, 
dierresten)? Welke informatie geeft dit over het (afzettings)milieu? 

4. Welke fasen zijn te onderscheiden in het profiel? Wat zijn de 
onderscheidende kenmerken daarvan? Wat is de datering?   

5. Is er sprake van processen van bodemvorming, erosie, laterale verplaatsing, 
afdekking? 

6. In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord? 
 
5.3.2 Sporen & structuren  

Indien het onderzoek geen archeologische resten oplevert of categoraal beperkte 
(bijvoorbeeld alleen losse diffuus verspreide vondsten), welke verklaring is hiervoor 
te geven? Is er sprake van: 
 

� (Sub)recente verstoring en postdepositionele processen? 
� Beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door 

bodemprocessen, methodische, technische, logistieke of personele 
beperkingen, weersomstandigheden, terreinomstandigheden (zoals huidig 
gebruik)? 

� Afwezigheid van bewoning en/of intensief landgebruik? 
� Een combinatie van genoemde factoren? 

 
De antwoorden dienen beargumenteerd toegelicht te worden. 
 
Indien het onderzoek wel archeologische resten heeft opgeleverd: 

 
7. Is er sprake van loopvlakken, ophogingslagen/dempingslagen of 

cultuurlagen? 
8. Welke archeologische lagen zijn in het profiel te onderscheiden en wat is de 

diepte, dikte, textuur en vulling? 
9. Welke sporen zijn te onderscheiden? 
10. Hoe is de horizontale en verticale spreiding van sporen en wat is hun 

samenhang? 
11. In welke mate zijn lagen en sporen op vlakken te koppelen aan lagen in de 

profielen? Wat zijn de ingravingsniveaus? 
12. Hoe is de stratigrafie in antropogene zin? Zijn er meerdere sporenniveaus 

aanwezig? Zo ja, op welke diepte bevinden zich deze niveaus en welke 
perioden kunnen hieraan worden gekoppeld? 

13. Wat is de aard en/of de functie en conservering van de sporen? 
14. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de sporen en spoorniveaus 

en waarop is de datering gebaseerd? 
15. Wat is de historische context van de aangetroffen sporen? 
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16. Zijn er (delen van) structuren te onderscheiden? Zo ja, 
  a) Van welk soort (mogelijke) structuren? 
  b) Welke (mogelijke) delen? 
  c) Wat is de relatieve en/of absolute datering van de structuren? 
  d) Waarop is/zijn de datering(en) gebaseerd? 
  e) Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt bouwmateriaal? 

17. Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te 
brengen? 

18. Indien graven worden gevonden: 
a) Is sprake van enkele individuele graven of een groter grafveld? 
b) Wat kan worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte 
van gelijktijdige en niet gelijktijdige bewoning (indien dateringen dit mogelijk 
maken)? 
c) Welke vorm van begravingsritueel is gevolgd (crematie/inhumatie, 
structuren, bijgaven)? 
d) Wat zijn de biologische variabelen (geslacht, lengte, leeftijd en 
gezondheid individu) van de aangetroffen skeletresten? 

 
5.3.3 Vondsten 

19. Welke mobiele vondsten zijn gedaan? 
  a) Om welke materialen, soorten, typen, functies, aantallen, gewichten  
  gaat het en uit welke context komen de vondsten? 
  b) Wat is de datering van de vondsten en waarop is de datering   
  gebaseerd? 

20. In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie/gesloten context 
en in welke mate gaat het om vondsten zonder context? 

21. In welke mate dragen de mobiele vondsten bij aan de datering van lagen, 
sporen, structuren? 

 

5.3.4 Artefacten specifieke complexen: 
22. Wat kan er gezegd worden over de producten (technische aspecten, 

vervaardigingstechnieken en uiterlijke kenmerken) van de in het plangebied 
aangetroffen complexen? 

 
Artefacten algemeen (anorganisch, organisch en paleo-ecologisch): 
 

23. Wat is, in hoofdlijnen, per onderscheiden pakket 
ophogingslagen/woonniveaus, de aard en datering van de aangetroffen 
archeologische artefacten? 

24. Geven deze artefacten inzicht in het gebruik van, in tijd en ruimte 
gescheiden, delen van, het projectgebied? 

25. Wat is de relatie tussen de aangetroffen artefacten en de sporen en 
structuren? 

 

5.3.5 Artefacten gesloten contexten (afvalkuilen, beer- of waterputten/-kelders): 
26. Wat is de datering van de artefacten uit de aangetroffen gesloten 

vondstcomplexen? 
27. Zijn er een of meerdere gebruiksfasen te onderscheiden? 
28. Wat is de datering per gebruiksfase? 
29. Wat is, per te onderscheiden gebruiksfase, de aard van de artefacten? 
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30. Wat zijn, per te onderscheiden gebruiksfase, de onderlinge verhoudingen in 
gebruiksfuncties binnen en tussen de diverse materiaalcategorieën? 

31. In welke mate is er onderscheid of zijn er overeenkomsten tussen artefacten 
die aan specifieke structuren/percelen/gebouwen zijn toe te wijzen? 

32. Zijn gesloten vondstcomplexen te koppelen aan (specifieke functies of 
ruimtes binnen) structuren/percelen/gebouwen? 

33. Zijn de artefacten te koppelen aan uit historische bronnen bekende 
gebruikers? Is aan de inhoud van gesloten vondstcomplexen de sociale 
positie van de (uit historische bronnen bekende) gebruikers te bepalen? 

34. Geven de artefacten informatie omtrent de voedselvoorziening en/of het 
eetpatroon? Betrek hierbij ook paleo-ecologisch vondstmateriaal. 

 
5.3.6 Waardebepaling 

35. In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of 
herkenbaar in het landschap en in welke mate is er sprake van 
belevingswaarde? 

36. Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten? 
Welke verschillen zijn er ten aanzien van dit aspect binnen het plangebied? 

37. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen resten? Welke 
verschillen zijn er t.a.v. dit aspect binnen het plangebiedgebied? 

38. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het plangebied en de 
daarin te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; 
complextypen, periode, vindplaatsen)? Beschrijf en beredeneer de 
verschillen in waarde.  

39. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van 
een vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en 
inhoudelijke kwaliteit daarvan? 

 
5.3.7 Behoudsperspectief 

40. Indien behoudenswaardige resten zijn aangetroffen en deze zich mogelijk 
buiten het plangebied voortzetten: welke planologische 
beschermingsmaatregelen zouden toegepast moeten worden om de in-situ 
aanwezige archeologische resten duurzaam te behouden? 

 
5.3.8 Conclusie, evaluatie, aanbevelingen 

41. 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 of van de 
gespecificeerde verwachting? 

42. In welke mate heeft dit onderzoek in een datalacune kunnen voorzien? Hoe 
is het kennisrendement te omschrijven? 

43. In welke mate zijn de gehanteerde strategieën en methoden effectief 
geweest? Indien het onderzoek niet volgens plan kon worden uitgevoerd, 
om welke reden en op welke wijze is van het PvE afgeweken? 

44. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden 
gegeven voor onderzoek in aangrenzende of naburige percelen? 

 

5.3.9 Onderzoeksvragen Kennisagenda Binnenstad 
Naast de beantwoording van bovengenoemde onderzoeksvragen, geldt 
beantwoording van onderstaande zowel meer algemene als specifieke 
onderzoeksvragen. Beantwoording dient beargumenteerd te worden.  
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Prehistorie-Romeinse tijd (hiervoor geldt een lage verwachting) 

� Wat is de paleogeografische ligging van de vindplaatsen? 
� Hoe verhouden Rijnafzettingen en de stuwwalafzettingen zich tot elkaar? 
� Wat betekende dit voor de bewoonbaarheid van de omgeving? 
� Hoe laat zich de natuurlijke omgeving van de vindplaatsen reconstrueren? 
� Is Romeinse bewoning afwezig in de binnenstad? Wat zegt dit over 

contacten met de Romeinse wereld? In welke mate was men 
geromaniseerd? 

 
Middeleeuwen en nieuwe tijd 

� Zijn er aanwijzingen voor de Oeverstraat-Turfstraat als oude prestedelijke 
doorgaande route? 

� Wat de is aard van de zich hierlangs bevindende prestedelijke bebouwing? 
� Hoe verhoudt zich deze bebouwing tot de prestedelijke ontwikkeling van 

Arnhem (betrek hierbij ook de in Arnhem gelegen domeingronden)? 
� Welke functie had het projectgebied bij afwezigheid van bebouwing in de 

prestedelijke periode? 
� Welke rol speelde de aan- of juist afwezigheid van de Rijn in het gebruik van 

het projectgebied gedurende de (pre)stedelijke periode? Hoe laat 
Rijninvloed zich periodiseren en faseren? 

� Welke aanwijzingen zijn er voor oudere verdedigingswerken dan de 
stadsmuur met grachten uit de 13e/14e eeuw en later? Wat zegt afwezigheid 
over verdedigbaarheid van de prestedelijke nederzetting? 

� Welke functie had het projectgebied nadat het binnen de stadsmuur kwam 
te liggen tot aan het moment dat stedelijke bebouwing zich ontwikkelde? 

� Hoe laat zich de bouwontwikkeling van het projectgebied beschrijven (van 
agrarisch gebied tot vakwerk-/houtbouw en steenbouw, verdichting van 
percelen)? Wat kan worden gezegd over een planmatige uitleg? 

� Is er met betrekking tot de bouwontwikkeling/-wijze ruimtelijke differentiatie 
en waarmee hangt dat samen? Welke sociaal-economische conclusies 
kunnen hieruit worden afgeleid? 

� Zijn er specifieke resten te koppelen aan het Minderbroedersklooster? Welke 
informatie geven deze over de inrichting van het klooster? Welke fasen 
kunnen er in de ontwikkeling worden onderscheiden? 

� Hoe verhoudt zich de inrichting van het kloosterterrein tot andere 
(Nederlandse) kloosters van de Fransicaner Orde? 

� Hoe laten de grafstructuren van de kloosterlingen zich beschrijven? Hoe 
ontwikkelde zich de begraafplaats in de tijd? 

� Welke aanwijzingen worden er in het vondstmateriaal aangetroffen voor de 
veranderde functie van het klooster na de Reformatie? 

� Wijkt het vondstmateriaal van de kloosterlingen af van overig 
vondstmateriaal? Betrek hierbij het religieuze beeld en de moraal. 

� Het klooster werd in de late 15e eeuw gebouwd. Hoe sloot deze ontwikkeling 
aan op al aanwezige bebouwing, ter plaatse van het klooster en de 
omgeving? Heeft het klooster invloed gehad op de bouwontwikkeling van 
het projectgebied? 

� Wat was de sociaal-economische status van bewoners van huizen in het 
projectgebied? Waaruit blijkt dat? Wat zegt dit over de status van het 
stadsdeel waar materialen zijn gevonden? Waar kwam materiaal vandaan 
(handel)? Hoe verhoudt zich dat laatste tot de positie van Arnhem in de 
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regionale, nationale of internationale economie? Wat kan aan de hand van 
het vondstmateriaal (ook paleo-ecologisch) worden gezegd over het dieet? 

� Op welke wijze ging men met afval om? Hoe was de hygiëne vormgeven? 
Welke aanwijzingen zijn er voor de Langstraat als armenbuurt? In relatie tot 
19e-eeuws en vroeg 20e-eeuws afval: hoe laat zich dit vergelijken met 
materiaal van vuilstorten buiten de stad?  

 
Tweede Wereldoorlog 

� Wat is hiervan nog in het bodemarchief herkenbaar? 
� Wat zijn functies van structuren en constructiewijzen? Zijn faseringen te 

onderscheiden? Maakten structuren deel uit van linies of betreft het solitaire 
verschijnselen? 

� Welk geschut of welke munitie werd in relatie tot verdediging/de structuren 
gebruikt? 

� Waaruit bestond het vijandelijke vuur? 
� Welke aanwijzingen voor eenheden zijn er aanwezig? 
� Wat zegt het vondstmateriaal over het dagelijkse leven, 

herkomst/samenstelling van manschappen en demografie? 
� Waarmee zijn bomkraters opgevuld? Is hierin differentiatie en waarmee kan 

dat samenhangen? 
� Waaruit bestond het dieet indien gelegerd in de defensieve structuren? 
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HOOFDSTUK 6. METHODEN EN TECHNIEKEN: OPERATIONALISERING 

In algemene zin wordt gewerkt volgens KNA 4.0. Alle hieronder genoemde punten 
zijn aanvullingen hierop. 
 
6.1 Strategie en uitgangspunten 
 

 
 
Afbeelding 16. Projectgebied binnen de gestippelde lijn. 
 
Het onderzoek bestaat uit twee fasen: begeleiding van de sloop van het 
flatgebouw en daarna a.h.v. de gedane waarnemingen eventueel een doorstart 
naar een Definief Onderzoek. 
 
Uitgangspunt bij de sloop is dat gebouwresten verwijderd worden, maar dat in dit 
stadium zo min mogelijk verstoring van archeologische resten plaatsvindt. De 
archeologische waarnemingen tijdens deze fase worden zodanig ingestoken dat 
een waardestelling plaats kan vinden op grond waarvan kan worden besloten 
door te starten naar een opgraving. Een opgraving vindt naar verwachting in natte 
grond plaats. Indien noodzakelijk, op aangeven van de archeologische partij, 
wordt bronbemalig ingezet. 
 
Naar verwachting gelden  tot maximaal 2 vlakniveaus. Vlak 1 valt samen met de 
onderzijde sloop/verstoring. Vlak 2 valt samen met de onderzijde 
muurresten/inrichting van het projectgebied voorafgaand aan de historische 
bebouwing (greppels, perfifeer gebied). 
 
De volgende punten zijn van toepassing bij de opgraving: 
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� Een door de archeologische uitvoerder te overleggen Plan van Aanpak met 
in te zetten actoren met cv's wordt ter goedkeuring aan de bevoegde 
overheid voorgelegd. Pas nadat dit is goedgekeurd, kan met de 
werkzaamheden worden gestart. 

� Er kan gekozen worden tussen digitale of handmatige documentatie, 
waarbij geldt dat indien detailniveau gewenst is, getekend wordt op schaal 
1:10 of groter. Er wordt echter zoveel als mogelijk digitaal gewerkt om vlotte 
documentatie mogelijk te maken. 

� Indien voor een handmatige vlakdocumentatie wordt gekozen, dienen 
vooraf hoofdmeetpunten uit te worden gezet waarvan de x-, y- en z- 
coördinaten bekend zijn. Hulpmeetlijnen worden aan het hoofdmeetstelsel 
gerelateerd en gekoppeld. In veel gevallen zijn van hoekpunten van 
gebouwen de x-, y- en z- coördinaten bekend bij de landmeters van de 
gemeente. Deze kunnen desnoods gebruikt worden. Voor 
vlakdocumentatie geldt een minimale schaal 1:50, voor profielen 1:20. 

� Er bestaat behoefte aan het krijgen van meer grip op de Rijndynamiek en 
(on)mogelijkheden voor (middeleeuwse) bewoning. Daartoe voorziet het 
door de archeologische uitvoerder te overleggen Plan van Aanpak in een 
goede bemonsteringsstrategie. Strategie en monstername volgen de 
betreffende KNA-Leidraad (nr. 1) die door het College voor de 
Archeologische kwaliteit is uitgegeven (Carmiggelt en Schulten 2002). 

� Inzet van OSL wordt meegenomen. Het Plan van Aanpak gaat ook in op 
bemonstering ten aanzien van landschapsreconstructie. 

� Vlakfoto’s zijn altijd voorzien van een jalonstok en leesbaar fotobord. 
Profielen worden zodanig gedocumenteerd dat een goed lengteprofiel van 
de bodemopbouw in putten (oost-west en noord-zuid) ontstaat. 
Lagen/sporen in het vlak worden zoveel als mogelijk aan profielen 
gekoppeld. 

� Relevante lagen in het profiel worden nagetroffeld op vondsten; alle lagen 
van belang voor landschapsreconstructie/natuurwetenschappelijke 
datering worden in voldoende mate bemonsterd.  

� Alle werkzaamheden worden bijgehouden in dag- en weekrapporten, 
waarbij het weekrapport een synthese betreft van de resultaten van een 
volledige werkweek. Dagrapporten zijn van belang bij de uitwerking, en 
bevatten daarom zoveel mogelijk (detail)gegevens en schetsen. Overige 
zaken met betrekking tot de documentatiewijze en te hanteren lijsten 
worden aan de uitvoerende instantie overgelaten, mits KNA-conform.  

� Vondsten worden zoveel als mogelijk stratigrafisch verzameld en anders in 
vakken van 5 x 5 meter. 

� Clusters van vondsten en metaalvondsten worden apart ingemeten (met z-
coördinaat), evenals belangwekkende vondsten. Er wordt intensief gebruik 
gemaakt van een metaaldetector. 

� Als muurresten onderbroken zijn, geldt dat de oorzaak daarvan, c.f. een 
verstoring, geduid moeten worden.  

� Alle sporen worden gewaterpast; van het vlak buiten de sporen worden 
daarnaast ook voldoende maten genomen, in een grid van 5 x 5 meter. 

� Van muren wordt aan het ‘begin-’, 'midden-' en ‘eindpunt’ een maat van 
de boven- en onderzijde genomen.  

� Alle vondsten die worden verzameld, worden geborgen in containers met 
vondstkaart/identificatie. Deze corresponderen met handmatig ingevulde 
dan wel digitaal verwerkte opgravingsdata.  
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� Bij een complexe stratigrafie, of indien zich sporen op verschillende niveaus 
bevinden, worden meerdere vlakken aangelegd. De beslissing over het 
aanleggen van meer vlakken (zie hieronder) dan voorzien in dit Programma 
van Eisen wordt in goed en tijdig overleg met het bevoegd gezag en 
vergunningvrager genomen. 

� Bij het aantreffen van onverwachte complexen, of onverwachte bijzondere 
en onverwachte arbeidsintensieve sporen wordt de vergunningvrager 
onmiddellijk gewaarschuwd. In overleg met de vergunningvrager en het 
bevoegd gezag wordt besloten over de aanpak ervan. Eventuele claims 
van stagnatie dienen eerst door de directie te worden bevestigd. 

� Documentatie van de profielen dient inzicht te geven in de 
landschappelijke opbouw en in de stratigrafie. 

� Documentatie van de vlakken dient inzicht te geven in de ruimtelijke 
geleding en in de spreiding en aard van sporen, structuren en vondsten. 
Documentatie van de sporen op het vlak en in coupes dient in combinatie 
met vondsten en monsters inzicht te geven in de aard, datering en kwaliteit 
van sporen. 

� Bij een complexe stratigrafie dient reeds tijdens het veldwerk de 
stratigrafische relatie tussen lagen en sporen (ruimtelijke relaties) te worden 
onderzocht en gedocumenteerd. Boringen kunnen waar nodig voorzien in 
aanvullende informatie en worden indien nodig (zie vraagstellingen) gezet. 

 
6.2 Methoden en technieken (veldwerk) 

� Machinaal graafwerk wordt verricht door een graafmachine voorzien van 
een gladde bak; 

� De te verwijderen grond dient waar mogelijk vanaf het niveau van het 
maaiveld met behulp van een metaaldetector onderzocht te worden op 
de aanwezigheid van metaalvondsten. De aan te leggen vlakken worden 
onder begeleiding van een metaaldetectorspecialist laagsgewijs verder 
verdiept naar het vermoede sporenniveau. Daarbij is deselectie, behoudens 
niet ontploft wapentuig uit de Tweede Wereldoorlog en om 
milieutechnische redenen gevaarlijke voorwerpen, ter plaatse uit den boze. 
Vondsten dienen zoveel mogelijk aan sporen en lagen gekoppeld te 
worden. 

� Aanleg van vlakken en afgraven van lagen gebeurt zoveel mogelijk vanuit 
de stratigrafische opbouw, zodat vondsten per stratigrafische eenheid 
verzameld kunnen worden. Dit betekent een aanleg in vlakken van boven 
naar beneden.  

� Na iedere haal van de graafmachine wordt de grond gecontroleerd op 
sporen en vondsten. 

� De vlakken worden aangelegd en gedocumenteerd op de niveaus waar 
sporen zichtbaar zijn en het vlak interpretabel is. 

� Vlakken worden, waar nodig, met de hand opgeschaafd. Indien sporen niet 
goed zichtbaar zijn, worden deze met de hand opgeschaafd. 

� Er wordt ten minste altijd één vlak aangelegd en gedocumenteerd, ook als 
dat ‘leeg’ of verstoord is.  

� Metaalvondsten en andere bijzondere aanlegvondsten, zoals compleet 
vaatwerk, worden per stuk driedimensionaal ingemeten, verzameld en 
onder een afzonderlijk vondstnummer geregistreerd. 
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� Overige aanlegvondsten worden in vlaksegmenten van maximaal de 
breedte van de sleuf x 5 meter lengte verzameld. Dit geldt ook voor 
aanlegvondsten uit de bouwvoor. 

� Complete of bijna complete potten kunnen als container gediend hebben. 
Deze dienen als geheel, inclusief vulling, geborgen, gedocumenteerd en 
driedimensionaal ingemeten te worden. 

� Vondsten worden per spoor en/of per stratigrafische eenheid/laag 
verzameld (contextgericht).  

� Binnen een gecoupeerd spoor worden vondsten uit verschillende vullingen, 
zoals paalkuil, paalkern, e.d., apart verzameld en geregistreerd. 

� Bij muurwerk en uitbraaksleuven wordt een representatieve selectie 
vondsten apart verzameld die zich hetzij boven, hetzij binnen (tussen), hetzij 
onder de stenen of vulling bevinden, hetzij afkomstig zijn uit de insteek. 

� Profielen worden gecontroleerd op vondsten die per stratigrafische eenheid 
of spoor gedocumenteerd worden.  

� Vondstconcentraties zonder context worden individueel ingemeten en 
geregistreerd. 

� Bijzondere deposities binnen sporen worden afzonderlijk geregistreerd door 
middel van fotografie en tekening. 

� Indien bijzondere en kwetsbare vondsten worden aangetroffen, dan dienen 
deze dezelfde dag nog opgegraven te worden of te worden veiliggesteld 
door middel van afdekking. 

� Natuursteen dat buiten de natuurlijke context wordt aangetroffen, wordt uit 
vlakken en profielen verzameld. In ieder geval wordt een representatieve 
steekproef genomen. Bij los liggende natuurstenen wordt goed gelet op de 
mogelijkheid dat het om resten van structuren gaat (resten van 
fundamenten, vloeren, poeren e.d.). Mogelijk bij een structuur horende 
stenen worden individueel ingemeten. 

� Alle verzamelde vondsten worden bewaard tot het moment van uitwerken, 
selecteren en deponeren. Van (sub)recente vondsten wordt een 
representatief deel verzameld indien dit voor de interpretatie van sporen, 
vlakken of profielen (verstoringen) nodig is. 

 
Registreren vlakken, grondsporen, profielen 

� Alle vlakken worden getekend, hetzij digitaal, hetzij analoog op schaal 1:50. 
Bij voorkeur geldt digitale documentatie. 

� Alle structuren/grondsporen worden in het vlak getekend en 
driedimensionaal ingemeten. 

� Per put wordt een oost-west en noord-zuid-profiel gedocumenteerd. 
Uitgangspunt is dat voor het hele projectgebied de bodemopbouw goed 
inzichtelijk is. 

� In profieltekeningen moeten x-, y-, z-waarden in RD-coördinaten en NAP 
worden aangegeven, evenals de ligging van het (de) vlak(ken), met het 
oog op de aansluiting met vlaktekeningen en aangrenzende profielen. 

� De profielbeschrijving voldoet aan de Nederlandse Norm NEN 5104, 
Classificatie van onverharde grondmonsters (Nederlands Normalisatie-
instituut, 1989). 

� Profiel- en vlaktekeningen worden na elke velddag gecontroleerd op de 
aansluiting van lagen en sporen. Sporen en lagen die zowel in het vlak als in 
een profiel zichtbaar zijn, krijgen hetzelfde spoornummer. 
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Hoogtemeting 

� Alle sporen worden gewaterpast. 
� Buiten de sporen: in een grid van 5 x 5 meter. 
� Van muren wordt aan het ‘begin-’, 'midden-' en ‘eindpunt’ een maat van 

de boven- en onderzijde genomen.  
 

Couperen grondsporen 
� In principe worden alle sporen gecoupeerd en afgewerkt en worden alle 

coupes getekend, tenzij het zeer ondiepe paalkuilen betreft. In dat geval 
wordt er volstaan met een dieptevermelding in de sporenlijst en de vorm 
van het spoor in de coupe. 

 
Beeldregistratie 

� Alle vlakken worden in overzichten en waar nodig in detail gefotografeerd 
voorzien van zichtbare maatbalk/schaalstok en noordpijl. 

� Profielen worden in overzichten en waar nodig in detail gefotografeerd 
voorzien van een noordpijl, schaalstok/maatbalk en fotobord met zichtbaar 
het fotonummer en projectcode. 

� Relevante en kenmerkende sporen worden aan de bovenzijde 
gefotografeerd voorzien van een noordpijl, schaalstok/maatbalk en 
fotobord met zichtbaar het fotonummer en projectcode. 

� Relevante en kenmerkende coupes worden gefotografeerd voorzien van 
een noordpijl, schaalstok en fotobord met zichtbaar het fotonummer en 
projectcode. Daar waar het bordje storend is (met het oog op publicaties) 
wordt tevens een identieke foto zonder bordje gemaakt. 

� Er worden meerdere overzichten, actie- en sfeerfoto’s van het onderzoek 
gemaakt, waarop het opgravingsproces, toegepaste methoden en 
karakteristieke punten uit de omgeving te zien zijn. 

� Van complete objecten en andere belangrijke vondsten wordt direct 
voorafgaand, tijdens en terstond na berging een foto gemaakt met daarop 
naast het object een goed leesbaar vondstenkaartje. 

� (Delen van) Structuren in het vlak, worden voor couperen in zijn geheel 
gefotografeerd. 

� Van foto’s en digitale tekeningen van cruciale veldgegevens wordt terstond 
een back-up gemaakt. 

 
6.3 Structuren, grondsporen 

 
Steentijd 

Er geldt geen directe verwachting op archeologie uit de steentijd. Indien er wel 
resten uit deze periode worden gevonden, vindt wijziging van het Programma van 
Eisen plaats en dient een specialist/dienen specialisten te worden ingezet. 
 
Sporen 

� De inhoud van sporen waarin waardevolle kleine vondsten (bijvoorbeeld 
klein botmateriaal, kralen, enz.) verwacht worden, wordt gezeefd op een 
zeef met maaswijdte van maximaal 4 mm. 

� Van sporen waarvan de onderkant niet bereikt kan worden, wordt de 
diepte en/of opbouw door middel van boringen bepaald. 

� In het geval van bijzondere vondsten (bijzondere deposities, 
inhumatiegraven, zeer kwetsbare vondsten e.d.) moeten specialisten op de 
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betreffende gebieden worden geraadpleegd en of ingeschakeld worden 
bij het onderzoeken van de sporen, het eventuele bergen van de vondsten 
en het bemonsteren. Afspraken hieromtrent dienen te worden gemaakt 
door de verantwoordelijke senior archeoloog in overleg met de 
vergunningvrager en het bevoegd gezag. 

� Alle sporen worden gedocumenteerd, ook die uit de Tweede Wereldoorlog. 
Sporen die samenhangen met de wederopbouw na 1950 vallen buiten de 
documentatieplicht. 

 
Structuren 

� Structuren dienen zoveel mogelijk in zijn geheel gefotografeerd en 
gedocumenteerd te worden. 

 
Muurwerk, bouwpuin en uitbraaksleuven 

� Van muurwerk wordt de bovenzijde en de onderzijde opgemeten en van 
iedere versnijding wordt minimaal een 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 foto. Bij 
funderingsonderzoek worden met name de hoeken onderzocht. 

� Aangegeven wordt waar en welke mortel is toegepast. Bouwmateriaal en 
mortel wordt bemonsterd. 

� Bij natuursteen wordt acht geslagen op de diversiteit van de 
gesteentesoorten.  

� Van relevante baksteenmaten wordt een baksteen verzameld.  
� Het baksteen wordt beschreven en de baksteenformaten worden 

opgemeten. Ook een 5- of wanneer mogelijk een 10-steenlagenmaat dient 
te worden genoteerd 

� Van natuursteen worden relevante maten genomen en wordt het verband 
geregistreerd. Ook moet het metselverband worden beschreven en de 
relatie met aangrenzend muurwerk. 

� 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. 

� Concentraties (bouw)puin worden op het vlak ingetekend en als spoor 
afgewerkt (zie boven) met opgave van materiaalsamenstelling, mate van 
fragmentatie, depositionele interpretatie (bijvoorbeeld: ophoging, 
afbraaklaag), dikte van de laag, al dan niet aanwezig zijn van mortels. Van 
hele stenen worden de maten genoteerd. 

 
Graven   

� Alle grond van het graf wordt verzameld en gezeefd; 
� De graven worden opgegraven volgens de methode "Hiddink" (Hiddink 

2003), waarbij voor ieder graf een grafformulier wordt ingevuld waar op 
aangegeven staat welke stappen en handelingen uitgevoerd moeten 
worden. Door deze methode worden alle graven op dezelfde manier 
onderzocht en worden fouten vermeden. 

� Prehistorie (lage verwachting): urnen worden volledig geborgen om ze te 
röntgenen voor het opsporen van kleine metaalfragmenten (restanten van 
verbrande metalen objecten). 
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� Er wordt extra aandacht besteed aan de omgeving van het graf zodat 
eventueel aanwezige grafstructuren en sporen van het grafritueel zelf in 
kaart kunnen worden gebracht.  

� In het geval van bijzondere graven moet een specialist geraadpleegd en of 
ingeschakeld worden bij het onderzoeken van de sporen, het eventuele 
bergen van de vondsten en het bemonsteren (specialist op het gebied van 
archeozoölogie (bij complete dierlijke skeletten) of een fysisch antropoloog). 
De beslissing daartoe wordt in goed en tijdig overleg met het bevoegd 
gezag en vergunningvrager genomen. 

 
6.4 Aardwetenschappelijk onderzoek 

� Wanneer dit voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen nodig en 
mogelijk is, worden na raadpleging van een fysisch geograaf monsters 
genomen (en gedocumenteerd) voor nadere analyse (micromorfologie, 
micropaleontologie, geochemie, sedimentologie, dateringsonderzoek e.d.). 

� Profielen waarin een organische component aanwezig is, worden 
laagsgewijs met overlappende profielbakken (Carmiggelt & Schulten 2002) 
bemonsterd voor micropaleontologisch onderzoek. Dit is van belang om de 
primaire onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

� Gezien de vaak lange doorlooptijd van projecten is met name de stabiele 
conservering (anticontaminatie) van monsters voorafgaande aan 
daadwerkelijke 14C-analyse cruciaal (e.g. Wohlfart e.a. 1998). Voor het 
bewaren van contaminatiegevoelig materiaal dient een specialist 
geraadpleegd te worden. 

� Indien geen monsters genomen of geanalyseerd worden, dient de reden 
hiervan te worden gegeven in het rapport. 

� Voor het in beeld krijgen van Rijndynamiek is bemonstering en datering van 
lagen van cruciaal belang. Voor datering worden alle mogelijk methoden 
overwogen voor toepassing. Bedenk dat voor de Rijndynamiek ook 
micromorfologisch onderzoek van toepassing kan zijn. 

 

6.5 Anorganische artefacten 
� Zie paragraaf 6.2. Zie ook de KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie 

2002. 
 
6.6 Organische artefacten 

� Zie paragraaf 6.2. Zie ook de KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie 
2002. 

� Het geselecteerde materiaal dient stabiel geconserveerd en vrij van 
contaminatiebronnen bewaard te worden. 

� Organische artefacten worden apart verpakt en behandeld conform 
Carmiggelt & Schulten (2002). 

 
6.7 Archeozoölogische en -botanische resten 

� Zie paragraaf 6.2. Zie ook de KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie 
2002; en KNA leidraad Archeozoölogie (Lauwerier 2011). 

� Deze resten worden verzameld zoals anorganische artefacten; zie ook de 
KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie 2002. 

� Het geselecteerde materiaal dient stabiel geconserveerd en vrij van 
contaminatiebronnen bewaard te worden. 
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� Kansrijke grondsporen (met humeuze vullingen of houtskoolrijke vullingen) 
worden per spoorvulling bemonsterd ten behoeve van archeobotanisch 
macroresten-onderzoek en dateringsmethodieken voor zover dit voor het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen nodig is. Indien mogelijk worden 
3-litermonsters verzameld. 

� Waterputten, beerputten, afvalkuilen, sporen met verbrande resten en 
haardplaatsen dienen te worden bemonsterd onder het oxydatie-reductie-
niveau. 

� De vulling van complete of bijna complete potten dient gezeefd te worden 
ten behoeve van ecologisch en archeozoölogisch onderzoek. 

� Dierlijk botmateriaal wordt verzameld zoals aangegeven in paragraaf 6.2. 
(verzamelen van vondsten). 

� Voor menselijk bot uit graven: zie paragraaf 6.3: graven. 
 

6.8 Menselijke resten 
� Zie ook paragraaf 6.3: graven. 
� Indien het aannemelijk is dat het om (sub)recente menselijke resten gaat, 

wordt terstond de politie ingelicht. 
� In de verstoorde toplaag, met name bij de Eusebiuskerk, zijn menselijke 

resten te verwachting die opgespit zijn geraakt tijdens 
wederopbouwwerkzaamheden. Alle resten worden verzameld volgens 
stratigrafische uitgangspunten en in vakken. 

 
6.9 Resten uit de Tweede Wereldoorlog 
Resten uit de Tweede Wereldoorlog dienen in principe op dezelfde wijze te worden 
behandeld als archeologische sporen en vondsten uit oudere perioden. 
Uitgezonderd hiervan zijn explosieven en menselijke resten uit deze periode. Indien 
explosieven of menselijke resten uit de Tweede Wereldoorlog worden 
aangetroffen, dient de politie te worden ingelicht. Explosieven en wapentuig uit de 
Tweede Wereldoorlog moeten wel worden meegenomen in de archeologische 
rapportage. Hiervoor dient een determinatielijst bij het bedrijf dat de explosieven 
opruimt en/of de EODD, opgevraagd te worden. De verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt bij de archeologische uitvoerder. Al het materiaal uit de Tweede Wereldoorlog 
dient in historische context te worden geplaatst. 
 
6.10 Dateringsonderzoek en overig natuurwetenschappelijk onderzoek 

� Zie ook de KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie 2002. 
� Bijzondere houtresten worden bemonsterd met het oog op 

dendrochronologisch onderzoek. 
� Profielen worden bemonsterd voor dateringsdoeleinden (rivierafzettingen, 

per te onderscheiden pakket). De bovenste lagen zijn van belang met 
betrekking tot terreingebruik in de middeleeuwen. OSL/14C zijn hiervoor in te 
zetten instrumenten, dan wel dendrochronologie. 

� Van kansrijke grondsporen, lagen of vullingen worden monsters genomen, 
gedocumenteerd (op tekening, foto en driedimensionaal ingemeten) en 
geregistreerd, die o.a. dienen voor 14C-onderzoek. 

� Daadwerkelijke analyse van grondmonsters vindt pas plaats na goedkeuring 
van het evaluatierapport. 

� Gezien de vaak lange doorlooptijd van projecten dient het geselecteerde 
materiaal stabiel geconserveerd en vrij van contaminatiebronnen bewaard 
te worden. Dit is met name voor monsters voor 14C-analyse cruciaal (e.g. 
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Wohlfart e.a. 1998). Voor het bewaren van contaminatiegevoelig materiaal 
dient een specialist geraadpleegd te worden. 

 

6.11 Beperkingen 
Verstoringen van het projectgebied in relatie tot de wederopbouw kunnen het 
bodemarchief ernstig hebben aangetast. Dit is van invloed op beantwoording van 
de onderzoeksvragen. 
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HOOFDSTUK 7. UITWERKING EN CONSERVERING 

In algemene zin wordt gewerkt volgens KNA 4.0 
 

7.1. Evaluatierapport. 
� Na het veldwerk en na de technische uitwerking zoals hieronder 

omschreven, wordt door de projectleider, zo nodig na specialistisch advies, 
een evaluatierapport opgesteld, tenzij door projectleider en archeologisch 
adviseur van de bevoegde overheid bij overleg tijdens, of na, het veldwerk 
is vastgesteld dat direct met het eindrapport kan worden begonnen. 

� Het evaluatierapport wordt uiterlijk binnen 8 weken na het veldwerk bij de 
bevoegde overheid ingediend. 

� Na indiening, maar voor vaststelling van het evaluatierapport, heeft de 
vergunningvrager de gelegenheid om binnen vier weken zijn visie op de 
mate van uitwerking en rapportage kenbaar te maken. 

� Het evaluatierapport wordt binnen vier weken na indiening getoetst en 
vastgesteld door de bevoegde overheid en fungeert daarna als aanvulling 
van dit programma van eisen. 

� In het evaluatierapport worden de bevindingen van het veldwerk 
samengevat. 

� In het evaluatierapport wordt een voorstel gedaan voor nadere analyse 
van sporen, monsters en vondsten (waaronder laboratoriumonderzoek). 

� In het evaluatierapport wordt een voorstel gedaan welke vondsten en 
monsters niet bewaard (gedeponeerd ) hoeven te worden. 

� In het evaluatierapport wordt een voorstel gedaan voor de (uiteindelijke) 
conservering van kwetsbare objecten. 

� In het evaluatierapport wordt een voorstel gedaan voor de opzet van het 
eindrapport, waaronder de keuze van de te tekenen, te fotograferen en af 
te beelden objecten. 

� Geëvalueerd wordt in welke mate de onderzoeksvragen beantwoord 
kunnen worden en of voor de uitwerking gewijzigde of aanvullende 
onderzoeksvragen gesteld moeten worden. 

� Geëvalueerd wordt of aanvullende of gewijzigde eisen gesteld moeten 
worden aan de hieronder genoemde eisen van uitwerking en conservering. 

� Na vaststelling van het evaluatierapport door het bevoegd gezag geeft de 
vergunningvrager opdracht tot uitwerking, rapportage en conservering 
volgens het vastgestelde evaluatierapport, rekening houdende met de 
vastgestelde termijn voor oplevering van het concept-eindrapport.  
 

7.2 Technische uitwerking - algemeen 

� De algemene technische uitwerking omvat het digitaliseren van alle in het 
veld gemaakte vlak en profieltekeningen, het bewerken van digitale 
afbeeldingen en het digitale gegevensbeheer. 

� Alle sporen en structuren worden afgebeeld op een ‘allesporenkaart’, of (bij 
een complexe stratigrafie) op gecombineerde vlaktekeningen, en voorzien 
van spoornummers en een kaderrand met x-,y- coördinaten. 

� Kwetsbare vondsten/monsters/preparaten worden tijdelijk zo opgeslagen, 
dat de kwaliteit na afloop van het veldwerk/monstername niet achteruit 
gaat (stabiele conservering) en rekening wordt gehouden met 
contaminatie. 
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� Alle foto’s, tekeningen, vondsten, monsters worden geadministreerd. 
Handgeschreven verslagen worden uitgetikt en digitaal gearchiveerd. 
Overige analoge documentatie wordt gescand en gearchiveerd. 

 
7.3 Wetenschappelijke uitwerking - algemeen 
Aanvulling op paragraaf 7.2 

� Na goedkeuring van het evaluatierapport vindt de wetenschappelijke 
uitwerking plaats, waarbij materiaal-  en andere specialisten worden 
ingeschakeld, eventueel laboratoriumonderzoek plaats vindt, objecten 
worden getekend en gefotografeerd en geconserveerd. De resultaten van 
het veldwerk worden geanalyseerd. Vondsten en monsters worden verder 
gewaardeerd en geanalyseerd en de gegevens worden verwerkt in teksten 
en in een database. 

� De analyse van monsters wordt beperkt tot het niveau dat nodig is voor het 
beantwoorden van de directe vraagstelling. 

� 14C- en/of dendrochronologisch - en/of OSL-onderzoek vindt alleen plaats 
indien alleen via dit type onderzoek antwoord op de onderzoeksvragen te 
verkrijgen is. 

� In de synthese van de onderzoeksbevindingen wordt de analyse van 
stratigrafie, lagen, 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. 

 

7.4 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 
� Grondsporen en structuren worden uitgewerkt tot op het niveau dat nodig is 

voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. 
� Alle grondsporen en structuren worden geïnterpreteerd en voor zover 

mogelijk gedateerd. Zij worden per periode per spoor- en structuurcategorie 
beschreven. 

� Typochronologische analyse en determinatie van structuren vindt plaats 
binnen het kader van de archeoregio. 

� De vondstverspreiding betreft alle vondstcategorieën samen. Van 
vondstverspreidingen (vondstlagen) worden de oppervlakte en de dikte 
geregistreerd. 

 
7.5 Analyse aardwetenschappelijke gegevens 

� Aardwetenschappelijke gegevens worden uitgewerkt tot op het niveau dat 
nodig is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. 

� De profielen worden uitgewerkt door of onder supervisie van een fysisch 
geograaf met aantoonbare ervaring in het rivierengebied van de regio 
Arnhem/Nijmegen en ervaring met het stuwwalgebied van de Zuidoost-
Veluwe. 

� De verzamelde aardwetenschappelijke gegevens worden op lithologische, 
lithogenetische, hydrologische en archeologische kenmerken beschreven. 

� In de analyse dient in ieder geval de (paleo)landschappelijke context voor 
de aangetroffen resten beredeneerd te worden (locatiekeuzeanalyse en 
natuurlijke formatieprocessen). 

� Alle boorstaten worden in het rapport opgenomen. 
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7.6 Anorganische artefacten 

Vondstverwerking 
� Uitwerking en conservering van artefacten vindt plaats volgens het 

vastgestelde evaluatierapport. 
� De vondsten worden gewassen, gesplitst naar materiaalcategorie, en 

geteld. De vondsten worden tijdelijk zodanig opgeslagen, dat de kwaliteit 
niet achteruit gaat. 

 
Uitwerking 

� Analyse en determinatie van keramiek vindt plaats op bakselniveau 
(technische uitwerking/vervaardiging), op typeniveau (wetenschappelijke 
uitwerking) en periode. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het 
Deventer Systeem. In ieder geval worden gewicht, aantallen randen, 
wanden, bodems, en overige vormen aangegeven. 

� Analyse en determinatie van vuursteen op de variabelen: natuurlijk/artefact, 
type-aanduidingen/vervaardiging, maten, gewichten, verbrand/ 
onverbrand, compleet/gebroken, wel of geen cortex/natuurlijk oppervlak 
en periode. 

� Bij natuursteen wordt de gesteentesoort bepaald, het aantal, type 
werktuig/vervaardiging gebruik en indien mogelijk de periode. 

� Metaal: determinatie op metaalsoort, vervaardiging, type en periode. 
� Glas: determinatie op periode, categorie (objectglas/ruitglas), type en 

vervaardiging. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het Deventer 
Systeem. 

� Bouwmateriaal: determinatie op type, materiaal en periode. 
 

7.7 Organische artefacten 
Vondstverwerking 

� Uitwerking en conservering van artefacten vindt plaats volgens het 
vastgestelde evaluatierapport. 

� De vondsten worden tijdelijk zodanig opgeslagen, dat de kwaliteit niet 
achteruit gaat en rekening wordt gehouden met contaminatie. 

 
Uitwerking 

� Hout: determinatie op constructiehout/overige objecten plus vervaardiging, 
op soort en periode. 

� Bot, gewei en hoorn: determinatie op artefacttype/vervaardiging en 
periode. 

� Touw en textiel: determinatie op materiaalsoort, type/gebruik, 
vervaardigingstechnieken en periode.  

� Barnsteen en git: determinatie op artefacttype/vervaardiging, periode. 
 
7.8 Archeozoölogische en -botanische resten 

� Analyse van archeozoölogische en archeobotanische resten (paleo-
ecologische resten) vindt plaats volgens het vastgestelde evaluatierapport. 

� De vondsten worden tijdelijk zo opgeslagen, dat de kwaliteit niet achteruit 
(stabiele conservering) gaat en rekening wordt gehouden met 
contaminatie. 

 

7.9 Beeldrapportage 
In het rapport worden tenminste opgenomen: 
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� Een overzichtskaart/-kaarten op groot formaat (schaal 1:500 of een kleinere 

schaal geplot op zoveel mogelijk één kaartblad) met de locaties van het 
onderzochte gebieden en de gedocumenteerde profielen. 

� Een vlaktekening/-tekeningen op groot formaat (schaal 1:500 of een 
kleinere schaal) met overzicht en interpretatie van de aangetroffen 
sporen/structuren en/of onderzochte vakken met bijhorende spoor, 
structuur- of vaknummers. 

� Kaart(en) van structuren/sporen per fase en periode, schaal 1:500 of kleiner. 
� Op alle tekeningen van een horizontaal vlak worden op regelmatige 

plaatsen NAP-hoogten gezet. 
� Alle relevante of kenmerkende profielen en/of profielkolommen voorzien 

van spoor-/laagnummers met overzicht en interpretatie van de 
aangetroffen lagen en/of sporen. Het rapport bevat lengteprofielen van de 
sleuven (totale lengte). 

� Kaarten, vlak-, profiel- en coupetekeningen worden van een legenda 
voorzien, verwijzend naar gehanteerde kleur of arcering of andere code 
(bijvoorbeeld nummers van lagen). 

� 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. 

� Met gekleurde (contour)lijnen, pijlen en tekst worden foto’s van profielen, 
complexe structuren e.d. verduidelijkt. 

� In profieltekeningen worden de niveaus van de aangelegde vlakken 
aangegeven. 

� Tekeningen en foto’s van profielen en/of profielkolommen (indien relevant). 
� Foto’s van aangetroffen sporen en structuren. 
� Voldoende tekeningen en/of foto’s van belangrijke vondsten. 

 
7.10 Selectie materiaal (evaluatie- en selectierapport) 

� Indien deselectie van het uit het veld meegenomen materiaal wordt 
voorgesteld, en/of een voorstel tot conserveren gewenst is, dient het 
evaluatierapport met een deselectie-advies en/of conserveringsadvies ter 
goedkeuring te worden voorgelegd aan de eigenaar van de vondsten 
(depothouder) en het bevoegd gezag, en tevens toegezonden aan de 
vergunningvrager. 

� Vondsten en monsters die in het door de bevoegde overheid vastgestelde 
evaluatierapport niet voor wetenschappelijke uitwerking en/of voor 
deponering zijn geselecteerd (uitgeselecteerd), moeten bewaard blijven tot 
de wetenschappelijke uitwerking afgerond is. 

� Deze uitgeselecteerde vondsten worden tijdelijk zo opgeslagen, dat de 
kwaliteit niet achteruit (stabiele conservering) gaat en rekening wordt 
gehouden met contaminatie. 

� Bij het ter toetsing aanbieden van het conceptrapport aan de bevoegde 
overheid meldt de projectleider of de wetenschappelijke uitwerking heeft 
geleid tot andere inzichten over de selectie. 

� Finale beslissing over de selectie/deselectie van vondsten en monsters ten 
behoeve van bewaring ligt bij de eigenaar van de vondsten (gemeentelijke 
depothouder, d.w.z. het gemeentelijk depot voor bodemvondsten te 
Arnhem). 
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� De depothouder heeft ook beslissingsbevoegdheid over de te conserveren 
artefacten. 

� Na goedkeuring door de depothouder worden de gedeselecteerde 
vondsten verwijderd. De vondsten waarvoor geen goedkeuring tot 
deselectie is verkregen, worden gedeponeerd. 

 
7.11 Conservering materiaal 

� De vondsten dienen in eerste instantie in de staat waarin ze gevonden zijn 
gestabiliseerd te worden. 

� Gezien de vaak lange doorlooptijd van projecten is met name de stabiele 
conservering (anticontaminatie) van kwetsbare monsters/vondsten 
voorafgaande aan daadwerkelijke laboratorium analyse cruciaal (voor 
14C-analyse; zie bijv. Wohlfahrt e.a. 1998). Voor het bewaren van 
contaminatiegevoelig materiaal dient een specialist geraadpleegd te 
worden. 

� In het evaluatierapport (conserveringsadvies) wordt aangegeven welke 
vondsten voor conservering en restauratie in aanmerking komen. 

� Voor bewaring geselecteerde vondsten van metaal en organisch materiaal 
dienen te worden geconserveerd conform de Veldhandleiding Archeologie 
2002 of erkend specialistisch advies en volgens richtlijnen van het 
gemeentelijk depot voor bodemvondsten te Arnhem. 

� Indien geconserveerde en/of gerestaureerde vondsten worden 
gedeponeerd, dient een conserveringsrapport bijgeleverd te worden. 
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HOOFDSTUK 8. RAPPORTAGE EN DEPONERING 
 
8.1 Eindrapportage 

Onderstaand is aanvulling op KNA 4.0. 
 
8.1.1. Producten en termijnen 

� Het eindproduct bestaat uit een eindrapportage in de huisstijl van 
uitvoerder in analoge en digitale vorm (in pdf-format) en een CD of DVD of 
datastick waarop alle documentatie (tekeningen, foto’s, verslagen, 
analyses, dag- en weekrapporten, scans, tabellen, databases van sporen, 
vondsten, monsters, foto- en tekeningenlijsten, etc.) is opgeslagen. Een 
‘allesporenkaart’ alsmede een structuur en/of periodekaart op schaal 1:500 
maken hier ook deel van uit.  

� Het concept-eindrapport wordt na goedkeuring van het evaluatierapport in 
enkelvoud (analoog en/of digitaal) ter toetsing aangeboden aan de 
bevoegde overheid. Door de bevoegde overheid gevraagde correcties 
dienen tot een nieuw concept te leiden. Na goedkeuring wordt het 
definitieve rapport aangeleverd. 

� De CD of DVD of datastick en het digitale rapport (in pdf-format) worden 
geleverd aan de gemeente-archeoloog van Arnhem. 

� Indien tijdens het onderzoek vondsten worden aangetroffen, dient tevens 
een exemplaar van het eindrapport aan het gemeentelijk depot te worden 
gestuurd (een gedrukt exemplaar, tenzij anders met depothouder 
overeengekomen). 

� Rapporten worden in digitale vorm (in pdf-format) geleverd aan de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Arnhem. 

 
8.1.2. 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. 
� De structuur van het rapport sluit aan op de structuur van de vraagstelling. 
� Het rapport bevat in ieder geval de volgende hoofdstukken: 

  - Samenvatting; 
  - Inleiding (aanleiding, beleidsmatig en planologisch kader,   
  locatiebeschrijving, bekende verstoring/ huidig gebruik, bestaande  
  waarde/verwachting, onderzoeksdoel, uitvoeringsperiode, personeel, enz.); 
  - Bekende gegevens van archeologische, aardwetenschappelijke,  
  historische en andere aard m.b.t. locatie en omgeving; 
  - Vraagstelling en verwachtingen (algemeen en specifiek); 
  - Strategie, methoden en technieken in veld en bij uitwerken (met motivatie 
  en met opgave van aanpassingen van programma van eisen); 
  - Beargumenteerde beantwoording van de onderzoeksvragen uit   
  hoofdstuk 5 aan de hand van een beschrijving en analyse van: 
   -Profielen, bodemopbouw en fysiek-landschappelijke context; 
   -Sporen en structuren; 
   -(An)organische artefacten per materiaalcategorie; 
   -Paleo-ecologisch materiaal per categorie; 
   -Waardebepaling (indien van toepassing); 
   -Behoudsperspectief (indien van toepassing); 
   -Conclusie, evaluatie en aanbevelingen. 
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  -Bijlagen. 
� De conclusie zet de onderzoeksbevindingen af tegenover 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 vragen worden 
om herhalingen te voorkomen niet individueel beantwoord. Wel kan in 
weergave van de vragenlijst (tevens te gebruiken als checklist) verwezen 
worden naar de pagina’s waar op de diverse vragen wordt ingegaan. In de 
conclusie worden tevens de AMZ-aspecten behandeld (waardebepaling, 
aanbevelingen). 

� 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, in het bijzonder t.a.v. de AMZ-aspecten. 
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8.2 (Eisen aan) deponering van vondsten en data 
Naast KNA 4.0 gelden de Richtlijnen voor de deponering van vondsten in het 
archeologisch depot van de gemeente Arnhem. 
 

� De uitvoerder van het onderzoek dient zich op de hoogte te stellen van de 
eisen van het betreffende archeologische depot. 

� De vondsten en de bijbehorende documentatie dienen conform deze eisen 
aangeleverd te worden. 

� De uitvoerder van het onderzoek dient zich op de hoogte te stellen van de 
eisen van het E-depot (EDNA). 

� De dataset dient conform deze eisen aangeleverd te worden. Dit zijn 
verplichtingen waarvoor de uitvoerder verantwoordelijk is. 

 
8.3 Integriteit 

De auteurs zijn verantwoordelijk voor een verslaglegging volgens standaarden van 
goed vakmanschap, beroepsethiek en integriteit. Het maken van archeologische 
afwegingen en het verrichten van archeologisch vooronderzoek zijn volgens de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) wetenschappelijke activiteiten 
waarop de grondbeginselen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, 
controleerbaarheid en maatschappelijk integer handelen van toepassing zijn:  
 

� Zorgvuldigheid: Wetenschappelijke activiteiten geschieden met 
zorgvuldigheid. Toenemende prestatiedruk mag daaraan geen afbreuk 
doen. 

� Betrouwbaarheid: Een wetenschapsbeoefenaar is betrouwbaar in de 
uitvoering van zijn/haar onderzoek en het rapporteren daarover. De keuze 
van methoden en criteria is uitsluitend afgestemd op het doel van 
waarheidsvinding en niet op externe doelen als commercieel succes of 
politieke invloed. 

� Controleerbaarheid: Gepresenteerde informatie is controleerbaar. Duidelijk 
moet zijn waar de gegevens en de conclusies op zijn gebaseerd, waaraan 
ze zijn ontleend en waar ze te controleren zijn. 

 
En verder: 

� Aanbevelingen en waardeoordelen van de projectleider dienen 
onafhankelijk ten opzichte van alle partijen te zijn en zijn niet onderhevig 
aan goedkeuring van de vergunningvrager (opdrachtgever) en/of de 
bevoegde overheid. 

� De opdrachtgever/vergunningvrager kan geen eisen stellen of beperkingen 
opleggen aan de inhoud, de conclusies en de aanbevelingen. 

� De bevoegde overheid kan alleen verbeteringen eisen bij aantoonbare 
tekortkomingen in de wetenschappelijke kwaliteit van de verslaglegging. 
Wanneer toetsende overheid en auteur tot verschillende conclusies komen, 
worden beide met wetenschappelijke argumentatie weergegeven. 

� Aanbevelingen horen tot het domein van de auteur en zijn niet aan 
correctie onderhevig. 
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HOOFDSTUK 9. RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 

 
9.1 Personele randvoorwaarden 

Waar in de onderstaande tekst sprake is van ‘hij’ of ‘zijn’, dient dat als ‘hij / zij’ dan 
wel ‘zijn / haar’ gelezen te worden. 
 

� De uitvoerder van het onderzoek dient te beschikken over een 
opgravingsvergunning, zoals bedoeld in de Monumentenwet 
1988/Erfgoedwet. In algemene zin moet de uitvoerder bevoegd zijn tot het 
verrichten van professioneel archeologisch onderzoek. Uitvoerder is 
aantoonbaar van plan om het werk waarvoor hij wordt ingehuurd, ook te 
blijven verrichten onder het nieuwe systeem van certificaten (Erfgoedwet, 
vanaf 1-7-2017). Dit om afronding van het project, voor zover nu mogelijk, te 
waarborgen. 

� De archeologische uitvoerder wordt gekozen uit de drie partijen waarmee 
de gemeente Arnhem een raamovereenkomst heeft op het gebied van 
archeologische diensten (perceel 2: gravend onderzoek): BAAC bv, ADC bv 
of RAAP bv, of combinaties van deze drie partijen. 

� Het onderzoek wordt uitgevoerd door een qua aantal, opleiding en ervaring 
adequaat bemenst en competent team. Het team heeft ruime ervaring met 
vergelijkbaar onderzoek (binnenstedelijk onderzoek ter hoogte van rivier- en 
stuwwalafzettingen met vroegmiddeleeuwse component). Ervaring kan 
worden aangetoond en opgevraagd door middel van CV's.  

� Vanuit de gemeente Arnhem als bevoegd gezag vindt intensieve regie van 
het onderzoek plaats. In de praktijk kan dit leiden tot (periodieke) deelname 
van een gemeente-archeoloog aan het onderzoek. 

� De projectleider controleert in het veld de interpretatie van de vlakken en 
de profielen en is aanwezig bij belangrijke beslismomenten. 

� De interpretatie van de profielen en de analyse en beschrijving van de 
bodemopbouw wordt gedaan door of onder verantwoordelijkheid van een 
fysisch geograaf. 

� Vondsten worden gedetermineerd door materiaalspecialisten met 
aantoonbare kennis van de betreffende materiaalcategorieën, zodat deze 
indien nodig tot op typeniveau onderscheiden kunnen worden.  

� Werkzaamheden van junior-medewerkers en stagiaires moeten aan hun 
kennis en ervaring worden aangepast en vinden plaats onder begeleiding 
en verantwoordelijkheid van de projectleider of zijn vervanger. 

� De inzet van lokaal aanwezige amateurarcheologen voor additionele 
werkzaamheden is vanuit het standpunt van draagvlakvergroting gewenst, 
maar is om redenen van veiligheid en kwaliteitsbewaking uitsluitend 
toegestaan na instemming van, en onder aansturing en 
verantwoordelijkheid van, de projectleider of zijn vervanger tijdens 
standaardwerkuren en alleen in aanwezigheid van de projectleider. 

� Medewerkers in het veld dienen, indien de situatie daar om vraagt, medisch 
gekeurd te zijn voor werken in verontreinigde grond (zie paragraaf 6.11). 

� Medewerkers in het veld dienen, indien de situatie daar om vraagt, in bezit 
te zijn van een geldig Certificaat Basiskennis OCE (zie paragraaf 6.11). 

� Overige aanvullende eisen (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: VCA-
certificering, ARBO, het verplicht bijwonen van een Veiligheidsbijeenkomst) 
zijn geen onderdeel van dit programma van eisen. 
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Dit programma van eisen is uitsluitend bedoeld om eisen te stellen waaraan de 
vergunningvrager van overheidswege dient te voldoen. Genoemde aanvullende 
eisen zijn eisen die de vergunningvrager aan de uitvoerder stelt. Dat zijn in feite 
aspecten die thuishoren in de offerte-uitvraag van de vergunningvrager. 
 
9.2 Kwaliteitsborging, toezicht en handhaving 

� Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de vigerende versie van 
de KNA en onderhavig PvE. 

� De Erfgoedinspectie is gerechtigd de uitvoering van het onderzoek te 
toetsen aan de KNA en de eisen behorende bij de opgravingsvergunning 
van de uitvoerder. 

� Toezicht op de uitvoering conform PvE wordt gehouden door de bevoegde 
overheid. 

� Alle hieronder genoemde partijen (vergunningvrager, uitvoerder, bevoegde 
overheid) dragen vanuit hun rol bij aan het uitvoeren van dit onderzoek 
volgens dit PvE en aan het handhaven van de vereiste kwaliteit. Bij het op 
deze punten aantoonbaar in gebreke blijven van vergunningvrager en/of 
uitvoerder is de bevoegde overheid gerechtigd om te gelasten dat de 
werkzaamheden worden gestaakt en/of worden verbeterd. 

 
Vergunningvrager (opdrachtgever) 

� De vergunningvrager draagt er zorg voor dat het onderzoek wordt 
uitgevoerd conform dit PvE door opdracht voor uitvoering te verstrekken 
aan een gekwalificeerd bedrijf met voldoende ervaring in deze regio. 

� In geval het geval dat de vergunningvrager niet zelf als opdrachtgever 
optreedt en/of werkzaamheden aan een directievoerder heeft 
gedelegeerd, wordt de verdeling van taken en verantwoordelijkheden met 
opgave van namen en adresgegevens in het voorblad van dit PvE 
opgegeven of in een bijlage bijgevoegd. 

� De vergunningvrager of zijn gedelegeerde draagt er zorg voor dat 
uitvoerder voldoende tijd en middelen tot zijn beschikking heeft voor 
uitvoering volgens dit programma van eisen, het plan van aanpak, de KNA 
en volgens standaarden van goed vakmanschap en beroepsethiek. In de 
beschikbare tijdsruimte wordt rekening gehouden met een uitloop als 
gevolg van onvoorziene omstandigheden. 

� De vergunningvrager of zijn gedelegeerde draagt er zorg voor dat het 
uitvoerend bedrijf werkt volgens een plan van aanpak, waarin dit 
programma van eisen in technische en logistieke zin is uitgewerkt, voorzien 
van een uitvoeringsplanning. In het plan van aanpak regelen 
opdrachtgever en projectleider een goed verloop van de werkzaamheden 
volgens dit programma van eisen, waarbij zij zorg dragen voor goede 
onderlinge communicatie. 

� De vergunningvrager of zijn gedelegeerde verstrekt opdracht tot uitwerking, 
eindrapportage en conservering volgens het vastgestelde evaluatierapport. 

 
Uitvoerder/projectleider 

� De uitvoerder is verantwoordelijk voor het handhaven van de vereiste 
kwaliteit en is operationeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
onderzoek volgens dit programma van eisen en het daarvan afgeleide Plan 
van Aanpak. De projectleider is aanspreekpunt voor opdrachtgever en 
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bevoegde overheid en communiceert met de gemeente-archeoloog van 
Arnhem over kwaliteitsaspecten. 

� De gemeente-archeoloog van Arnhem worden door uitvoerder uiterlijk één 
week van te voren van de aanvang van het veldwerk op de hoogte 
gesteld. 

� De gemeente-archeoloog van Arnhem wordt door uitvoerder uiterlijk drie 
werkdagen van te voren van het geplande einde van het veldwerk op de 
hoogte gesteld. 

� Bij het aantreffen van sporen, structuren of vondsten van een bijzondere 
aard, omvang of complexiteit wordt de gemeente-archeoloog van Arnhem 
z.s.m. door uitvoerder ingelicht. 

� De projectleider doet in een dergelijk geval en in het geval van wijzigingen 
t.o.v. het programma van eisen een voorstel over een handelingswijze aan 
de gemeente-archeoloog van Arnhem. 

� Aanbevelingen en waardeoordelen van de projectleider dienen 
onafhankelijk ten opzichte van alle partijen te zijn en zijn niet onderhevig 
aan goedkeuring van de vergunningvrager (opdrachtgever) en/of de 
bevoegde overheid. 

 
Bevoegde overheid 

� Namens de bevoegde overheid houdt de gemeente-archeoloog van 
Arnhem toezicht op de kwaliteit van de werkzaamheden. Hij adviseert over 
de noodzaak en inhoud van te nemen beslissingen in geval van wijzigingen 
t.o.v. dit vastgestelde programma van eisen. 

� De bevoegde overheid beslist gemotiveerd over wijzingen t.o.v. dit 
programma van eisen. 

� De bevoegde overheid stelt tijdens en na voltooiing van het onderzoek vast 
of volgens dit programma van eisen gewerkt is en bepaalt in welke mate 
werkzaamheden aangevuld of gecorrigeerd moeten worden. 

� Beleidsaanbevelingen in het eindrapport zijn niet aan correctie onderhevig. 
 
9.3 Overlegmomenten 

� Dit programma van eisen is een document van de bevoegde overheid, en 
gaat niet over de relatie en communicatie tussen opdrachtnemer en 
uitvoerder. Overlegmomenten tussen initiatiefnemer (vergunningvrager) en 
uitvoerder worden derhalve niet vastgelegd in dit programma van eisen. 

� De initiatiefnemer (vergunningvrager) dient in geval van significante 
afwijkingen van de bevindingen in het veld ten opzichte van de 
uitgangspunten in dit programma van eisen direct contact op te nemen 
met de gemeente-archeoloog van Arnhem. 

� De bevoegde overheid neemt een gemotiveerd besluit over de te nemen 
vervolgstappen. 

� De initiatiefnemer stelt de uitvoerder schriftelijk op de hoogte van de 
beslissing van de bevoegde overheid. 

� Als dit een uitbreiding van het onderzoek betekent, besteedt de 
vergunningvrager dit onderzoeksonderdeel aan. 

� Na afloop van het veldwerk is overleg tussen alle betrokken partijen over het 
evaluatierapport. Hierbij wordt afgesproken of en wanneer overleg tijdens 
uitwerking en rapportage plaats vindt. 

� Tijdens overleg gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ter 
kennis gebracht aan alle betrokken partijen. 
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9.4 Externe communicatie 
� Indien de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding geven wordt in goed 

overleg tussen vergunningvrager, uitvoerder en bevoegde overheid, en na 
kennisname van het standpunt van deze drie partijen, bepaald welke 
publieksgerichte activiteiten er plaats vinden en welke inspanningen partijen 
hierbij op zich nemen. 

� Indien pers zich meldt tijdens het veldwerk, dient de uitvoerende partij met 
vergunningvrager en de gemeente-archeoloog van Arnhem te overleggen 
hoe en door wie de pers te woord wordt gestaan.  

 
9.5 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

� Door de vergunningvrager gestelde civieltechnische randvoorwaarden 
worden opgenomen in het Plan van Aanpak, maar dienen binnen de 
kaders van dit PvE te vallen. 

� De vergunningvrager is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het 
terrein, evenals voor de plaatsing van eventueel noodzakelijke afzettingen, 
vergunningen, betredingstoestemming etc. 

� De veiligheidsvoorschriften (veiligheidsplan) dienen te worden opgenomen 
in een draaiboek. 

� Dit PvE dient tijdens het veldwerk op de werklocatie aanwezig te zijn. 
 
Verwachte aantallen vondsten monsters 
Deze cijfers zijn moeilijk te geven vanwege het ontbreken van inventariserend 
veldonderzoek. Uitgaande van een grotendeels verstoring door de kelderbouw 
geldt als schatting: 
 

� Aardewerk: 1500 stuks 
� Bouwmateriaal: 200 stuks 
� Metaal: 20 stuks 
� Slakmateriaal: 5 stuks 
� Vuursteen: 5 stuks 
� Overige natuursteen: 50 stuks 
� Glas: 100 stuks 
� Menselijk botmateriaal: 100 stuks 
� Dierlijk botmateriaal: 500 stuks 
� Visresten: 500 stuks 
� Schelpen: 20 stuks 
� Hout: 20 stuks 
� Houtskoolmonsters: 5 stuks 
� Textiel: 5 stuks 
� Leer: 50 stuks 
� Monsters voor OSL: 2 stuks 
� Monsters voor C14: 5 stuks 
� Monsters voor dendrochronologie: 5 stuks 
� Monsters voor paleo-ecologisch onderzoek (pollen/macroresten): 5 stuks 
� Monsters micromorfologisch onderzoek: 2 stuks 
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HOOFDSTUK 10. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 

 
10.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

� Indien sprake is van belangrijke wijzigingen (zie definitie in paragraaf 10.2) 
ten opzichte van dit programma van eisen, of omstandigheden die een 
andere strategie of werkwijze noodzakelijk of wenselijk maken, dient de 
uitvoerder dit terstond, en te allen tijde te melden bij de vergunningvrager 
en de gemeente-archeoloog van Arnhem. 

� Beslissingen over belangrijke selecties, wijzigingen van, en aanvullingen op, 
dit programma van eisen tijdens het veldwerk worden genomen door de 
bevoegde overheid nadat de vergunningvrager of zijn gedelegeerde in de 
gelegenheid is geweest zijn standpunt hierover aan de overheid ter kennis 
te brengen. De werkzaamheden worden zo nodig opgeschort totdat de 
bevoegde overheid besloten heeft. 

� De vergunningvrager stelt de uitvoerder schriftelijk op de hoogte van de 
beslissing van de bevoegde overheid. 

� Kleine wijzigingen worden na overleg tussen de projectleider en de 
gemeente-archeoloog van Arnhem doorgevoerd. 

� In urgente gevallen neemt de projectleider een eigen beslissing volgens 
eisen van goed vakmanschap en beroepsethiek, indien mogelijk na 
consultatie van de gemeente-archeoloog van Arnhem. Deze beslissing 
wordt nadien ter goedkeuring en bekrachtiging aan de bevoegde overheid 
voorgelegd en meegedeeld aan de vergunningvrager. 

� Wijzigingen van en aanvullingen op dit programma van eisen 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 programma van eisen moest worden afgeweken. 

 
10.2 Belangrijke wijzigingen 

� Onder belangrijke wijzigingen worden verstaan: 
  - Onvoorziene omstandigheden die een grote impact hebben op het  
  veldonderzoek (zoals opkomend grondwater, ernstige    
  bodemverontreiniging, de noodzaak voor bronbemaling). 
  - 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 
  programma van eisen niet voorziet; zoals na het aantreffen van sporen,  
  structuren of vondsten van bijzondere aard, omvang of complexiteit. 
  - Ingrijpende selecties. 
  - Noodzaak tot ingrijpend wijzigen van de opzet van uitwerking en  
  rapportage. 

� 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/vergunningvrager in de gelegenheid 
gesteld zijn standpunt kenbaar te maken en desgewenst zijn 
vergunningsaanvraag te wijzigen, of planaanpassingen of technische 
behoudsmaatregelen te realiseren. 
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10.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

� Beslissingen over belangrijke selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit 
programma van eisen worden genomen door de bevoegde overheid op 
advies van de gemeente-archeoloog van Arnhem op aanbeveling van de 
projectleider en na kennisname van het standpunt van de 
vergunningvrager. 

� Het verloop en de resultaten van de veldwerkzaamheden worden 
geëvalueerd in een evaluatierapport of in een nader te bepalen 
evaluatiedocument. Indien een evaluatierapport wordt vervaardigd, geldt 
paragraaf 7.1. 

� Indien tijdens of na het veldwerk blijkt dat geen apart evaluatierapport 
nodig is en dat direct met het eindrapport kan worden begonnen, wordt dit 
in overleg tussen projectleider en archeologisch adviseur vastgesteld en 
schriftelijk vastgelegd. 

 
10.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Beslissingen over belangrijke selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit 
programma van eisen worden genomen door de bevoegde overheid op advies 
van de gemeente-archeoloog van Arnhem op aanbeveling van de projectleider 
en na kennisname van het standpunt van de vergunningvrager. 
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Bijlage 1. Projectgebied (cirkel met kruis, flatgebouw) 

 

 
 
   


