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ONS BLOEMENDAAL
Het doel van de stichting is
het behoud van het erfgoed van historie,
cultuur en natuur in de gemeente Bloemendaal
en omgeving.

Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158,
Postbus 201,
2050 AE Overveen

Bloemendaal, 15 mei 2017

Betreft: Subsidieverzoek Archeologisch onderzoek Aelbertsberg

Geacht College,
Graag vragen wij u aandacht voor het volgende.

Oudste plek van Bloemendaal
Bij de Hockeyclub Bloemendaal heeft het grafelijk Hof Aelbertsberg gestaan, een van de oudste
plekken van Bloemendaal. Het is voor Bloemendaal om meerdere redenen erg interessant:

Onderzoek
Het is van groot belang om meer te weten over de bestuursgeschiedenis van Bloemendaal. Op
het terrein is vermoedelijk nog materiaal aanwezig, dat inzicht geeft in de plaats en omvang van
de eerste of latere bebouwing en bewoning. Dit is informatie, die nergens anders te vinden is en
daarom zeer waardevol. Het vermoeden is gebaseerd op eerdere onderzoeken met beperkte
middelen, waarbij funderingsresten en aardewerk uit de 13e en 14e eeuw is aangetroffen. Het
zou onze kennis over de ontstaansgeschiedenis van de gemeente enorm vooruit helpen, als we
ontbrekende informatie kunnen aanvullen.
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het is de eerste plek van bestuurlijke bebouwing in de gemeente (gesticht door de
Hollandse graaf Floris II in de 12e eeuw);
de Hollandse graven Willem en Floris V verbleven er regelmatig (13e en 14e eeuw);
de Heren van Brederode bestuurden vanuit Aelbertsberg; (vanaf de 14e eeuw).
Willem van Bloemendaal (vermoedelijk de naamgever van de gemeentel) werd eigenaar
(15e eeuw);
na een vervalperiode werd het gesloopt in 1813.

Bedreiging door ontwikkeling
Tegenwoordig zijn er nieuwe technieken, die informatie kunnen opsporen, zonder dat er
gegraven behoeft te worden. Dit is van belang, omdat materiaal bij voorkeur aanwezig moet
blijven. Wanneer het verstoord of verwijderd is, kan die informatie niet meer gelezen worden in
de eigen context. Materiaal kan ook vernietigd worden door graafwerkzaamheden ten behoeve
van de sportvelden. Misschien is die ontwikkeling niet tegen te houden, maar het maakt de
noodzaak van het onderzoek op korte termijn wel sterker.

Omvang en uitvoering
Het gehele terrein van de Hockeyclub Bloemendaal zal worden onderzocht met behulp van
grondradar. Dit is een nieuwe techniek die het beste resultaat geeft met de minste verstoring.
Hiervoor zijn offertes gevraagd bij twee bedrijven. De kosten bedragen fí 6.000 - ^ 6.800.
Vanwege overige kosten voor organisatie en presentatie houden wij rekening met projectkosten
van š 10.000. We willen als Stichting Ons Bloemendaal dit onderzoek uit laten voeren, in
samenwerking met de Archeologische Werkgroep Haarlem e.o. en gaan bezien in hoeverre
jongeren van de Bloemendaalse Schoolvereniging en de Hockeyclub Bloemendaal bij dit project
kunnen worden betrokken.
De offerte van het door ons geselecteerde bureau voegen wij bij. Voordat wordt begonnen met
de werkzaamheden zal een Plan van Aanpak worden opgesteld, dat inzicht geeft in het geheel
van het onderzoek.

Verzoek
Een grote gemeente met een eigen archeologische dienst kan dit onderzoek zelf doen, maar we
begrijpen dat Bloemendaal die middelen niet heeft. Wij zijn graag bereid hierin het voortouw te
nemen. Maar vanwege het grote belang voor de gemeente Bloemendaal verzoeken wij u wel om
dit project financieel mogelijk te maken.
Wij vertrouwen op een spoedig en positief besluit.

Hoogachťěļnd,

Stichting Ons Bloemendaal,
Wim H.A. Alferink, voorzitter

Bijlage: Raap Archeologisch Adviesbureau B.V. Offerte 15 mei 2017
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bijlage(n):

betreft bureau- en inventariserend veldonderzoek
(geofysisch) op het terrein van voormalig
grafelijk hof Aelbertsberg in Bloemendaal.
gemeente Bloemendaal

2061 EV Bloemendaal

Geachte heer Alferink,
Het doet ons genoegen u hierbij de offerte aan te bieden voor het project archeologisch onderzoek op
het terrein van het voormalige grafelijk hof Aelbertsberg in Bloemendaal, gemeente Bloemendaal. Het
betreft het bureauonderzoek en de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek (geofysisch
onderzoek).
De werkzaamheden zijn erop gericht vast te stellen of resten van de stenen fase en gracht van het
Grafelijk Hof Aelbertsberg uit de Middeleeuwen (12e - 16e eeuw) in het plangebied aanwezig (kunnen)
zijn. Daartoe zullen door ons gegevens over het plangebied worden verzameld tijdens een bureauon
derzoek. Vervolgens wordt de bodem vanaf het maaiveld onderzocht met een elektrischeweerstandsmeter. Een dergelijk apparaat is niet van grote omvang. Het wordt met de hand vervoerd. In
de bijgaande offerte wordt daarop nader ingegaan.
Indien uit het onderzoek blijkt dat archeologische resten aanwezig zijn of kunnen zijn wordt een advies
gegeven over de omgang daarmee.
De kosten voor dit project bedragen/worden vooralsnog geraamd op C 4.313,- (excl. BTW). Een nadere
onderbouwing is in de offerte opgenomen.
Op deze opdracht zijn de voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in de DNR2011 (De Nieuwe
Regeling 2011); deze zijn o.a. te vinden op onze website. Op deze opdracht zijn daarnaast van toepas
sing de Aanvullende voorwaarden voor archeologisch onderzoek, zoals opgenomen in deze offerte.
Bij tijdige gunning kan het onderzoek in de tweede helft van mei 2017 worden uitgevoerd. Het tijdstip
van uitvoering van het onderzoek is afhankelijk van de op het moment van gunning reeds aangegane
verplichtingen en wordt in overleg met u bepaald.
We hopen u met deze offerte een passende aanbieding te hebben gedaan. Indien u gebruik wilt maken
van onze aanbieding, zien wij een schríftelijke bevestiging van de opdracht graag tegemoet. U kunt
hiervoor het bijgevoegde formulier 'opdrachtverstrekking' opsturen naar onze regionale vestiging RAAP
West-Nederland. Het adres vindt u onderaan deze brief
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Indien u nog vragen heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met mevrouw drs. M. Jordanov, werk
zaam op onze vestiging RAAP West-Nederland (06-22146535). Wilt u zo vriendelijk zijn bij alle corres
pondentie onze projectcode 26427BLAE te vermelden?
Hoogachtend,

drs. C.N. Kruidhof
Hoofd regionale vestiging RAAP West-Nederland
Bijlagen: Formulier opdrachtverstrekking, offerte, Aanvullende voorwaarden voor archeologisch onder
zoek
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OPDRACHTVERSTREKKING AAN RAAP
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier te controleren, voor akkoord te ondertekenen en retour te zenden

Hierbij verleent Stichting Ons Bloemendaal aan RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. opdracht tot
het uitvoeren van het project archeologisch onderzoek op het terrein van voormalig grafelijk hof Aelbertsberg in Bloemendaal, gemeente Bloemendaal conform de offerte van 15 mei 2017 met het ken
merk 26427BLAE 127070.docx.
Naam opdrachtgever:
Naam contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Tenaamstelling factuur (indien afwijkend):

Factuuradres (indien afwijkend):

Uw opdrachtnummer/referentie:
Opmerkingen:

Handtekening opdrachtgever
Datum en plaats van ondertekening

Bureauonderzoek en inventariserend veldon
derzoek (geofysisch)
Opdrachtgever:

Stichting Ons Bloemendaal

Plangebied:

Voormalig grafelijk hof Aelberstberg te Bloemendaal, gemeen
te Bloemedaal
15 mei 2017

Datum:

Opsteller offerte: drs. M. Jordanov, RAAP West-Nederland
Autorisatie:

W.B. Verschoof-van der Vaart MA

Projectcode:

26427BLAE

Kosten :

6 4.313, - excl. BTW
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Inleiding
Dhr. T. Nieuwehuizen heeft namens de Stichting Ons Bloemendaal RAAP Archeologisch Adviesbureau
verzocht een offerte op te stellen voor het uitvoeren van een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(geofysisch) op het terrein van het voormalige Grafelijk Hof Aelbertsberg in Bloemendaal, gemeente
Bloemendaal.
Uitgangspunt voor dit onderzoek is het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ), zoals
beschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Dit proces bestaat uit meerdere fasen (zie
bijlage: Archeologische Monumentenzorg). De eerste fase is het archeologisch vooronderzoek. Daarbij
gaat het erom vast te stellen of archeologische waarden in een gebied aanwezig zijn en zo ja, wat de
kwaliteit daarvan is. Het archeologisch vooronderzoek valt uiteen in een bureauonderzoek en een in
ventariserend veldonderzoek.
In deze offerte worden het bureauonderzoek en de karterende fase van het inventariserend veldonder
zoek beschreven en begroot. Na afronding van dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor de
omgang met eventuele aangetroffen resten van het grafelijk hof.
In
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«
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de offerte vindt u achtereenvolgens:
gebiedsgegevens
het archeologisch onderzoek
het RAAP eindproduct
de beheersaspecten van het onderzoek (kosten, planning, overleg ã organisatie, registratie
nering, kwaliteit en overige bepalingen)
de kostenraming
lijst met actiepunten voor de opdrachtgever
aanvullende voorwaarden archeologisch onderzoek (aanvullend op DNR2011)
bijlage: Geofysische onderzoeksmethoden
bijlage: Publieksvriendelijke uitgave
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Gebiedsgegevens
Algemene gebiedsgegevens
Ligging onderzoeksgebied:
Oppervlakte onderzoeksgebied:
Grondgebruik:

Het gebied bevindt zich ten oosten van het Huis te Bloemendaalpad,
direct ten noorden van het clubhuis van HC Bloemendaal
Ca. 3350 m2
Grasland, enkele bomen en struiken

Bodemkundige en archeologische informatie
AMK:

ARCHIS:

Volgens de Archeologische Monumenten Kaart bevindt zich direct ten wes
ten van het onderzoeksgebied een Terrein van hoge archeologische waar
de (monumentnummer 5847), waarop resten van het de grafelijke residen
tie Aelbertsbeg zijn aangetroffen. Verder staat vermeld dat tijdens opgra
vingen sporen van waterputten zijn aangetroffen met een grote hoeveel
heid inmportaardewerk (Pingsdorf, Anedenne, Paffrath). De grond is tot op
1 m diepte omgewoeld zodat alleen de diep gelegen sporen bewaard zullen
zijn gebleven.
Volgens het ARCHeologisch Informatie Systeem is in het onderzoeksge
bied een archeologische vindplaats bekend (ARCHIS-waarnemingsnummer
211005). Het betreft funderingen (resten van een prīvaattoren uit de 1e
helft van de 14* eeuw en een poortgebouw uit de 2* helft van de 14* eeuw)
van het grafelijk hof Aelbertrsberg die zijn opgeraven door de NJBG onder
leiding van dhr. Penoud in 1971-1972. Ook werden grote hoeveelheden
vondstmateriaal verzameld. Het overgrote deel van het vondstmateriaal
dateert uit de tweede fase van Aelbertsberg toen de residentie veelvuldig
gebruikt werd en de in oorsprong waarschijnlijk houten gebouwen vervan
gen waren door steenbouw. Behalve de vondst van laat Gotische bouw
elementen getuigt het vondstmateriaal eveneens van de alure van deze
plaats. In de 15* eeuw was de residentie, die waarschijnlijk nauwelijks
versterkt was, al in verval geraakt. De resten werden voor zo ver ze zich
nog daartoe leenden, hergebruikt in het buitenhuis Bloemendaal, waarvan
de laatste restant in 1931 werd opgeruimd. In 1984 werd ten westen van de
opgraving van NJBG een verkennend onderzoek door het IPP uitgevoerd.
De resultaten van deze onderzoeken zijn opgenomen in een artikel van Jan
Besteman (Besteman, 2014).

Globale archeologische verwachting
Binnen het onderzoeksgebied worden funderingsresten, uitbraaksleuven en gedempte grachten ver
wacht van het grafelijk hof Aelbertsberg uit de 12* - 16* eeuw.

Het archeologisch onderzoek
Doel
Het in kaart brengen van archeologische resten van het hof Aelbertsberg. De resultaten van het onder
zoek kunnen als uitgangspunt dienen voor herinrichting, duurzaam behoud, beheer en (toeristischrecreatieve) ontsluiting van het terrein.
Methode
Omdat op het terrein archeologische resten van funderingen en/of muurwerk en grachten aanwezig
kunnen zijn, wordt voorgesteld een geofysisch onderzoek uít te voeren. Geofysisch onderzoek is de
enige non-destructieve onderzoeksmethode, waarmee een vlakdekkend inzicht in de archeologische
resten verkregen kan worden.
Voor het uitvoeren van geofysisch onderzoek zijn meerdere onderzoeksmethoden beschikbaar. Welke
geofysische onderzoeksmethode het meest geschikt is voor (delen van) een onderzoeksgebied, is af
hankelijk van de bodemopbouw en de aard en diepteligging van de verwachte archeologische resten ter
plaatse.
Op basis van de beschikbare gegevens is er in dit onderzoeksvoorstel van uitgegaan dat een elektrisch
weerstandsonderzoek het meest geschikt is voor het in kaart brengen van de archeologische resten in
dit onderzoeksgebied. Deze keuze is deels gebaseerd op externe bronnen, zoals:
Gaffney, Chr. ä J. Gater, 2003. Revealing the buried past. Geophysics for Archaeologists. The
History Press, Stroud (UK).
Volgens Gaffney 8. Gater is elektrisch weerstandsonderzoek de meest gebruikte en beste methode voor
het onderzoek van kasteelterreinen. Dit kan voornamelijk worden verklaard door het veelvuldig gebruik
van (natuur)steen als bouwmateriaal op deze vindplaatsen en het voorkomen van grachten.
De keuze voor elektrisch weerstandsonderzoek is ook gebaseerd op een lange ervaring die RAAP Ar
cheologisch Adviesbureau heeft met geofysisch onderzoek naar (verdwenen) kastelen, zoals:
Kempen, P.A.M.M. van 8l C. Hom, 2005. Verborgen kastelen in zicht. Archeologisch onderzoek
en inrichting van kasteelterreinen. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam.
Verschoof, W.B., 2012. Afgebroken ende gemineerd. Het kasteel van Oijen, gemeente Oss; ar
cheologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (geofysisch). RAAPRapport 2519. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
Verschoof, W.B., 2013. Gracht 8. griend: plangebied de Burcht, gemeente Werkendam: archeo
logisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (geofysisch). RAAP-rapport 2644.
RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
Hieruit is gebleken dat met elektrische weerstandsonderzoek goede tot zeer goede resultaten kunnen
worden behaald op kasteelterreinen. De kwaliteit van de resultaten is voornamelijk afhankelijk van de
grondsoort, (recente) bodemingrepen en huidig grondgebruik. Voor een uitgebreide beschrijving van de

werking van elektrisch weerstandsonderzoek (en andere geofysische methoden) wordt verwezen naar
de bijlage Geofysische onderzoeksmethoden.
Tijdens het onderzoek zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:
A. Beknopt bureauonderzoek
B. Inventariserend veldonderzoek
I.
Terreininspectie
II. Geofysisch onderzoek
III. Controlerend booronderzoek
A. Beknopt bureauonderzoek
Over het hof Aelbertsberg is reeds veel bekend. Ter voorbereiding op het veldwerk zal derhalve geen
uitgebreid bureauonderzoek worden uitgevoerd. Tijdens het beknopte bureauonderzoek ligt de focus op
het inventariseren en aanvullen van de reeds bekende gegevens over het hof. Om de resultaten van
het geofysisch onderzoek adequaat te kunnen interpreteren zal ook aandacht worden besteed aan het
digitaliseren van relevante (historische) kaartgegevens en opgravingsgegevens en het maken van een
projectie van deze gegevens op de huidige topografie.
Ter voorbereiding van het veldwerk zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:
» Uitvoeren van een KLIC-melding;
» Uitvoeren onderzoeksmelding bij de Rijksdíenst voor het Cultureel Erfgoed;
« Raadplegen van het bestaande onderzoeksrapporten;
« Raadplegen van literatuur gericht op de historische ontwikkeling van het plangebied;
» Raadplegen van historische kaarten, luchtfoto’s en/of prenten;
» Digitaliseren en projecteren van relevante historische kaartgegevens op de huidige topografie;
« Inventariseren van reeds aanwezige bodemverstoringen die van invloed kunnen zijn op de resultaten
van het geofysisch onderzoek;
» Vervaardigen van werkkaarten voor het veldwerk.
B. Inventariserend veldonderzoek
Het Inventariserend veldonderzoek bestaat achtereenvolgens uit een terreininspectie, een geofysisch onder
zoek en een controlerend booronderzoek.
I. Terreininspectie
Om te bepalen of, en zo ja waar, op het terrein geofysisch onderzoek mogelijk is, worden tijdens een
terreininspectie eventuele obstakels (zoals bebouwing, hekken, perceelsafscheidingen, begroeiing),
opvallend reliëf en oppervlakteverharding in kaart gebracht. Daarnaast zullen tijdens de terreininspectie
ook enkele verkennende boringen (met een maximale diameter van 7 cm) worden gezet om de globale
bodemkundige opbouw in het plangebied te bepalen. De aandacht gaat hierbij met name uit naar even
tuele verstoringen van het bodemprofiel, de diepte van de laag waarin zich eventueel aanwezige ar
cheologische resten bevinden en de aanwezigheid van lagen die resten afdekken.

N B. geofysisch onderzoek wordt bemoeilijkt of kan zelfs onmogelijk worden gemaakt door aanwezig
heid van bovengenoemde obstakels, verharding en verstoorde lagen. Dit vertraagt niet alleen de uitvoe
ring van het geofysisch onderzoek maar zorgt ook voor een langere uitwerking door verstoringen in de
meetdata. Het ideale onderzoeksterrein bestaat uit vlak, gemaaid grasland zonder obstakels.
II. Geofysisch onderzoek
In deze offerte is ervan uit gegaan dat tijdens het elektrisch weerstandsonderzoek een gebied van circa
0,33 hectare wordt onderzocht. De precieze ligging van de meetblokken en de gebruikte samplingstrategie zullen op basis van het beknopte bureauonderzoek en de terreininspectie worden bepaald.
In deze offerte is uitgegaan van een veldteam bestaande uit één geofysisch specialist, welke in het veld
wordt geassisteerd door een junior-projectmedewerker.
Elektrisch weerstandsonderzoek
Te onderzoeken oppervlakte:
Omvang veldteam:
Aantal dagen veldwerk:

Circa 3.350 m2
Specialist geofysisch Â junior projectmedewerker
1
Elektrisch weerstandsonderzoek
Normaliter wordt een raster van 1 x 1 meter gehanteerd.

Geofysische methode:
Raster:
Maximale meetdiepte.

2 m -Mv

Inmeten met:

RTK-GPS

III. Controlerend booronderzoek
Het controlerend booronderzoek heeft als doel om de aard van aangetroffen afwijkingen in de meetre
sultaten te verifiëren en de interpretatie te verfijnen (in het veld). Een controlerend booronderzoek
wordt over het algemeen volgend op het geofysisch onderzoek uitgevoerd zodat de resultaten van het
geofysisch onderzoek kunnen worden geanalyseerd.
Het controlerend booronderzoek
Te onderzoeken oppervlakte:
Circa 3.350 m2
Aantal boringen:
Boorsysteem:
Boortype:
Max. boordiepte:
Boorbeschrijving:

Maximaal 10
Wordt na afloop van het geofysisch onderzoek bepaald, afhankelijk
van uitkomsten van dat onderzoek.
Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een
diameter van 3 cm
300 cm -Mv
De boringen zullen beschreven worden volgens het RAAP Bodem
Beschrijvingssysteem. Dit systeem voldoet aan NEN 5104.

Analyse:

in het veld; archeologisch interessante lagen zullen worden versneden
en verbrokkeld om archeologische indicatoren te zoeken.

Inmeten met:

RTK-GPS

Product
De resultaten van het archeologisch onderzoek zullen worden gerapporteerd in de vorm van een RAAPrapport. De rapportage bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
«
»
«
»
»

Samenvatting
Inleiding
Methoden
Resultaten
Conclusies en aanbevelingen

Een overzichtskaart met de begrenzing van het plangebied en de resultaten van het archeologisch on
derzoek wordt aan de rapportage toegevoegd. Daarnaast zullen de boorstaten als bijlage worden aan
geleverd. Ook zal de ruwe elektrische weerstandsdata en de bijbehorende metadata in een aparte bij
lage worden toegevoegd.
RAAP levert kaarten in elk geval aan op papier, conform de eigen kartografische standaard. Indien
gewenst kunnen deze kaarten ook digitaal worden geleverd.
Van het conceptrapport zal een digitaal exemplaar (pdf) aan de opdrachtgever worden geleverd. Om de
ínhoud van het rapport te laten aansluiten op het beleid van de overheid zal bovendien een exemplaar
worden geleverd aan gemeente Bloemendaal. Zowel de opdrachtgever als het bevoegd gezag wordt in
de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op de conceptrapportage
Van het eindrapport zal een digitaal rapport aan de opdrachtgever worden geleverd. Tevens zal een
digitaal exemplaar aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden geleverd. Indien tijdens het
onderzoek vondsten zijn aangetroffen, zal tevens een exemplaar van het eindrapport aan het provinci
aal depot worden gestuurd.

Beheersaspecten
Kosten
De totale kosten voor het archeologisch onderzoek bedragen Ç 4.313,- excl. BTW.
Facturering
Facturering zal als volgt plaatsvinden:
« 30oZo van de opdrachtsom bij opdrachtverlening
» 300z0 van de opdrachtsom bij start van de werkzaamheden
» 300Zo van de opdrachtsom bij oplevering concept rapportage
» 100A van de opdrachtsom bij oplevering eindrapportage
Betalingstermijn is één maand na factuurdatum.
Planning
Het tijdstip van uitvoering van het onderzoek is afhankelijk van de op het moment van gunning reeds
aangegane verplichtingen en wordt in goed overleg met u bepaald.
Overleg en organisatie
Als contactpersoon zal optreden de heer W.B Verschoof-van der Vaart MA, geofysisch specialist en
projectleider van het onderzoek en bij zijn afwezigheid mevrouw drs. M S. Jordanov, senior projectlei
der van RAAP West-Nederland.
Registratie en deponering
« Eventuele vondsten worden met documentatie aan het depot van de provincie geleverd;
» Aangetroffen archeologische resten zullen via de geautomatiseerde database ARCHIS conform de
wettelijke meldingsplicht worden aangemeld bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
« De onderzoeksgegevens worden binnen de in de KNA gestelde termijn van twee jaar digitaal aange
leverd aan het Elektronisch Depot voor de Nederlandse Archeologie (EDNA).
» Het rapport zelf wordt digitaal aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ter beschikking gesteld.
Kwaliteit
» RAAP Archeologisch Adviesbureau staat al meer dan 25 jaar voor een goede kwaliteit van archeolo
gisch onderzoek en advisering. Dit wordt bereikt door de inzet van hooggekwalificeerde en ervaren
medewerkers en specialisten op vrijwel elk terrein binnen de Nederlandse archeologische monumen
tenzorg en een voortdurende kwaliteitsverbetering en -borging van haar producten en diensten.
« De door RAAP opgestelde interne werkwijzen en procedures garanderen een goede borging van de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bij de uitvoering van het archeologisch onderzoek
Alle door RAAP geleverde producten en diensten komen tot stand onder supervisie van een senior
KNA-archeoloog.
» RAAP is bevoegd (conform art. 45 van de Monumentenwet 1988) tot het verrichten van gravend on
derzoek en archeologisch booronderzoek.

» Als lid van de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie (VOiA) wordt door RAAP de gedrags
code van de VOiA onderschreven.
» Alle veldonderzoekers van RAAP zijn in het bezit van het VCA veiligheidscertificaat.
Overige bepalingen
» Het onderzoeksvoorstel uit deze offerte is het geestelijk eigendom van RAAP Archeologisch Advies
bureau. Het is de aanvrager van deze offerte niet toegestaan het onderzoeksvoorstel voor te leggen
aan derden.
« De periode van gestanddoening van deze offerte is 6 maanden.
* Op deze opdracht zijn de voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in de DNR2011 (De Nieuwe
Regeling 2011); deze zijn o.a. te vinden op onze website. Desgewenst kunt u deze voorwaarden op
vragen op ons hoofdkantoor te Weesp dan worden deze aan u toegestuurd.
» Op deze opdracht zijn daarnaast van toepassing de Aanvullende voorwaarden voor archeologisch
onderzoek, zoals opgenomen in deze offerte.

Kostenraming
Archeologisch onderzoek in plangebied Aelbertsberg in Bloemendaal, gem. Bloemensdaal
I Uitgangspunten
Tarieven per uur
Senior projectleider
GIS specialist
Specialist geofysisch
Redacteur
Junior-projectmedewerker

Tarief
C
99.00
80.00
C
í
86,00
C
63.00
C 45.00

Indien RAAP ten aanzien van het onderzoek meer tijd dan begroot moet besteden als gevolg van het
regelen van toestemmingen bij grondgebruikers of door de opdrachtgever gecreëerde omstandigheden,
zal de extra tijdsinvestering worden gemeld en als meerwerk in rekening worden gebracht.

II Kosten
Werkzaamheden
Voorbereiding
Bureauonderzoek
(inclusief voorbereiding)
Subtotaal

Uren

Veldonderzoek
Terreininspectie
Terreininspectie
Elektrisch weerstandsonderzoek
Elektrisch weerstandsonderzoek
Controlerend booronderzoek
Controlerend booronderzoek

6

Functie

Kosten

specialist geofysisch

e

516
516

e
e
6
e
6
C

172
80
688
360
344
180

6

1.824

e
6
e
c

172
240
1.376
126
1.914

e
6
e

172
198
370

Totaal
Risico 5Vo

e
C

4.108
205

Totaal excl. BTW
BTW 21X

É
6

4.313
906

Totaal incl. BTW

«

5.219

2
2
8
8
4
4

specialist geofysisch
junior projectmedewerker
specialist geofysisch
junior projectmedewerker
specialist geofysisch
junior projectmedewerker

Subtotaal
Uitwerking
Dataverwerking
Kaartvervaardiging
Rapportage
Redactie
Subtotaal
Overig
Overleg*
Projectbegeleiding
Subtotaal

Verrekenbaar.

2
3
16
2

2
2

specialist geofysisch
GIS-specialist
specialist geofysisch
redacteur

specialist geofysisch
senior projectleider

Aandachtspunten voor de opdrachtgever
Wij verzoeken u vriendelijk de hieronder vermelde punten te regelen. Het aangegeven tijdspad kunnen
wij alleen realiseren, wanneer onderstaande punten direct na gunning van het project geregeld zijn.
» Indien in het plangebied sprake is/kan zijn van explosieven, is de opdrachtgever verplicht dit aan
RAAP te melden.
* Indien beschikbaar: rapportages van eerder uitgevoerd (voor)onderzoek naar niet-gesprongen
explosieven, zogenaamd OCE-onderzoek.
* Aanleveren van digitale kaartbestanden van het plangebied met de grenzen van het gebied
Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage 'Aanlevering van digitale kaartbestanden aan RAAP Archeo
logisch Adviesbureau B.V.'. Indien de hierin beschreven aanlevering niet mogelijk is, zullen de meer
kosten - ten behoeve van de aanschaf of het zelf vervaardigen van het digitaal kaartmateriaal - in re
kening worden gebracht.
» Indien aanwezig aanleveren van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hiervoor wordt
verwezen naar de bijlage 'Aanlevering van digitale kaartbestanden aan RAAP Archeologisch Advies
bureau B.V.’.
In de kostenraming is ervan uitgegaan dat de opdrachtgever zorg draagt voor bovenstaande zaken en
de punten van de Aanvullende voorwaarden voor archeologisch onderzoek. Wanneer door de op
drachtgever niet tijdig hieraan kan worden voldaan en hierdoor door RAAP extra werkzaamheden moe
ten worden verricht of vertragingen in het project optreden, kan dit leiden tot meerkosten.

Aanvullende voorwaarden archeologisch onderzoek
(aanvullend op DNR2011):
De opdrachtgever zal alle voor het project benodigde informatie en materiaal, zoals kaarten (zowel digitaal als
analoog) en ligging van tracė's, voor aanvang van de werkzaamheden en zonder kosten leveren aan de op
drachtnemer.
De opdrachtgever is verplicht te zorgen voor een onbelemmerde toegang tot de te onderzoeken terreinen voor
zowel medewerkers van de opdrachtnemer, alsook voor het in te zetten materieel (zoals graafmachines, me
chanische boorapparatuur, containers), zodat de werkzaamheden ongestoord voortgang kunnen vinden
De opdrachtgever draagt zorg voor de verwijdering van eventueel aanwezige oppervlakteverharding, indien deze
niet op een eenvoudige wijze handmatig door de medewerkers van de opdrachtnemer verwijderd kan worden.
Dit artikel is alleen van toepassing bij uitvoering van geofysisch onderzoek d.m.v. grondradar of weerstandsmeter:
De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat het te onderzoeken terrein vrij is van obstakels (zoals auto’s,
containers, hekjes, puin, bomen, struiken, bosschages) en oppervlakteverharding en dat het terrein niet recen
telijk is gediepploegd.
De opdrachtgever is verplicht alle informatie die hem bekend is t a v aanwezigheid van verontreiniging van bodem
of grondwater en/of explosieven in de te onderzoeken terreinen aan de opdrachtnemer te melden.
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die schade kunnen
toebrengen aan personen, goederen of milieu, zal opdrachtnemer terstond de opdrachtgever hiervan in kennis
stellen. Opdrachtnemer neemt terstond de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. Indien de
ze veiligheidsmaatregelen redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kunnen worden verlangd, zal het werk wor
den stilgelegd, totdat in goed overleg een oplossing is gevonden. De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten
t.g.v. deze stilstand op de opdrachtgever te verhalen
Uitstel van oplevering. Indien door weersomstandigheden het veldwerk niet conform de Kwaliteitsnorm Nederland
se Archeologie (zie www.sikb.nl) kan worden uitgevoerd (te denken valt aan vorst, sneeuwbedekking, extreme
regenval of hitte), zal het veldwerk worden stilgelegd, totdat de omstandigheden dusdanig verbeterd zijn dat het
veldwerk op de juiste wijze kan worden uitgevoerd Opdrachtnemer zal opdrachtgever informeren over de ont
stane situatie.
Deze situatie wordt beschouwd als een situatie van overmacht en zal niet leiden tot het opleggen van boetes
door de opdrachtgever wegens te late oplevering.
De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gewas- en structuurschaden die ontstaan door de uitvoe
ring van veldonderzoek t.b.v. de opdracht.
De opdrachtnemer zal op grond van wettelijke verplichtingen van iedere opgeleverde rapportage (inclusief de on
derzoeksgegevens), een exemplaar ter beschikking stellen aan de minister, B&W van de betreffende gemeente,
het provinciaal of gemeentelijk archeologisch depot en de Koninklijke Bibliotheek.
Indien de opdrachtgever niet heeft voldaan aan de verplichtingen gesteld in deze aanvullende voorwaarden, is de
opdrachtnemer gerechtigd de kosten van de hierdoor geleden schade te verhalen op de opdrachtgever.
Kostenverhogende omstandigheden.
a. Onder kostenverhogende omstandigheden worden in dit artikel verstaan: omstandigheden die van dien aard
zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de
kans dat zij zich zouden voordoen, die de opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten
van de werkzaamheden verhogen.
b. Indien kostenverhogende omstandigheden zich voordoen, maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding
van de hierdoor gemaakte kosten

Bijlage: Geofysische onderzoeksmethoden
In het volgende wordt de werking van verschillende geofysische methoden nader belicht.
Elektrisch weerstandsonderzoek
Bij een weerstandsmeting wordt de elektrische weerstand van de bodem gemeten, door middel van het
plaatsen van elektrodes in de grond en het induceren van een stroom. Vochtige klei of organisch mate
riaal (zoals een humeuze grachtvulling) levert een relatief lage weerstandswaarde op. Een muur of een
fundering(-srest) daarentegen levert in de metingen een hogere weerstandswaarde dan het omringend
bodemmateriaal. Met deze methode kunnen opgevulde grachten en sloten en afgedekte gebouwresten
in kaart worden gebracht tot op een diepte van circa 2 m -Mv. Een dergelijk onderzoek kent echter zijn
beperkingen. Zo kunnen objecten smaller dan 1 m met deze methode meestal niet in kaart worden ge
bracht. Een opgebrachte laag of sterk verstoorde bovengrond kunnen de weerstandsmetingen echter in
hoge mate beïnvloeden. Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd in een raster van 1 x 1 meter.
Grondradaronderzoek
Ground Penetrating Radar (GPR; grondradar) is een geofysische methode waarmee de fysische sa
menstelling van de ondiepe ondergrond (tot 4 m -Mv) in kaart kan worden gebracht. De methode produ
ceert verticale doorsneden van de ondergrond (de zogenaamde grondradarprofielen).
Op een profiel kunnen geologische lagen en verstoringen, zoals kabels en leidingen, worden getra
ceerd, meerdere profielen samen leveren een 3D beeld op van de ondergrond. Op basis van deze ge
gevens is het mogelijk de verbreiding van bijvoorbeeld een geologische laag of van ondergrondse (ar
cheologische objecten) in horizontale en verticale richting te bepalen.
Met behulp van de grondradar kan door oppervlakteverharding heen gemeten worden. De grondsoort
en de grondwaterstand zijn echter van grote invloed op het slagen van een grondradaronderzoek.
Magnetometrisch onderzoek
Magnetometer-(of magnetometrisch) onderzoek is gebaseerd op de mogelijkheid van verschillende
instrumenten om zeer kleine afwijkingen in het aardmagnetisch veld te meten. Dicht bij het aardopper
vlak vertoont het aardmagnetisch veld afwijkingen, die geassocieerd kunnen worden met archeolo
gische resten in de ondergrond. Eenvoudig gezegd, gedragen verstoringen in de bodem, zoals een
greppel of kuil, zich als een magneet, of een serie van magneten die dicht bij het aardoppervlak afwij
kingen veroorzaakt in het aardmagnetisch veld. Ook objecten die boven de 600 “C verhit zijn geweest,
zoals baksteen en vulkanische gesteenten (bijv. tufsteen), en metalen objecten gedragen zich onder
invloed van het aardmagnetisch veld als een magneet.
Met deze methode kunnen archeologische structuren (grachten, sloten, etc.) en muren en fundamenten
van bijvoorbeeld baksteen of tufsteen tot op een diepte van circa 2 meter -Mv in kaart worden ge
bracht.
Vanwege de hoge gevoeligheid van de magnetometer dient tijdens het meten de omgeving vrij te zijn
van verstorende objecten, zoals metalen voorwerpen en/of (baksteen)puin aan de oppervlakte. Auto's,
prikkeldraad, kabels en leidingen (ook hoogspanningsleidingen) verstoren het aardmagnetisch veld zo
sterk dat de in verhouding kleine afwijkingen, die veroorzaakt worden door archeologische structuren,
niet meer herkenbaar zijn.

Elektromagnetisch onderzoek
Tijdens een elektromagnetisch inductieonderzoek (of EMI onderzoek) wordt tegelijkertijd de elektrische
conductiviteit (EC) en de magnetische susceptibiliteit (MS) van een bodemvolume gemeten. Bij deze
prospectiemethode wordt gebruikgemaakt van een mobiele zendspoel die een elektromagnetisch sig
naal uitstuurt. De invloed van dit signaal op de ondergrond wordt door meerdere ontvangstspoelen
geregistreerd. Het voordeel van met meerdere ontvangstspoelen werken is dat simultaan de EC en de
MS van verschillende doch deels overlappende bodemvolumes kunnen worden bepaald.
De EC-metingen worden voornamelijk bepaald door de ionen in het poriënwater, wat een maat is voor
de hoeveelheid geladen bodemdeeltjes (dit zijn de zogenaamde bodemcolloïden zoals klei en organisch
materiaal) of oplosbare zouten (zoals kalk). Vandaar dat dit signaal heel geschikt is om variaties in
bodemsamenstelling in kaart te brengen. Op deze wijze kunnen zowel de natuurlijke bodemvariabiliteit
als antropogene verstoringen zeer goed vastgesteld worden. Daarnaast kan de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal, zoals metaal of puin, gedetecteerd worden als contrasterende anomalie
De MS-metingen die tijdens een EMI onderzoek worden gedaan komen grotendeels overeen met magnetometrische metingen (zie hierboven). De MS-metingen reageren op verstoringen in de ondergrond,
zoals vergravingen en verhit bodemmateriaal.
Bovendien zijn beide type metingen gevoelig voor alle soorten metaal.
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