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Voorwoord

Het onderliggende verslag is onderdeel van de reeks van rapporten waarin de
resultaten van het onderzoek van de mesolithische en vroeg-neolithische vind-
plaats Hoge Vaart-A27 (gem. Almere, prov. Flevoland) worden gepresenteerd.
Dit door de ROB uitgevoerde onderzoek vond plaats tussen 1994 en 1997 in
het kader van de voltooiing van de A27 tussen Blaricum en Almere en werd
financieel mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat-Directie IJsselmeergebied.
In de opzet van de reeks Hoge Vaart-rapporten is gestreefd naar een vorm waarin
het integrale karakter van het onderzoek op de Hoge Vaart zoveel mogelijk
bewaard blijft. Op de eerste plaats verschijnt de complete reeks onder
nummer 79 van de reeks Rapportage Archeologische Monumentenzorg; ieder
deelrapport beschikt over een volgnummer dat overeenkomt met het
deelnummer. Ten tweede wordt bij verwijzingen naar deelrapporten behalve
de auteur(s) ook het deelnummer vermeld. Ten derde zijn afbeeldingen en
specifieke notaties, zoals put- en spoornummeraanduidingen, zoveel mogelijk
geüniformeerd en wordt voor de verklaring verwezen naar het relevante
deelrapport.

J.W.H. Hogestijn
J.H.M. Peeters

De complete reeks Hoge Vaart-rapporten omvat de volgende hoofdstukken:

1 J.W.H. Hogestijn & J.H.M. Peeters
Inleiding: achtergronden,uitgangspunten en projectorganisatie

2 T. Hamburg, J.W.H. Hogestijn, C. Kruijshaar, B. Ridderhof, M. de Rooij 
& H.W. Veenstra
Veldwerk: opgravingsstrategie, methoden en definities

3 J.W. Beestman
Vondstverwerking: behandeling, registratie en opslag

4 P. Haanen, M. Kappers, W. Schnitger & M. Wansleeben
Automatisering: methoden, processen en technische gegevens

5 D. Muller
Voorlichting: communicatie met publiek en projectmedewerkers

6 J.B.H. Jansen & J.H.M. Peeters
Geochemische aspecten: verkenningen in enkele toepassingsmogelijkheden

7 Th. Spek, E.B.A. Bisdom & D.G. van Smeerdijk
Bodemkunde en landschapsecologie I: veranderingen in bodem en 
landschap

8 Th. Spek, E.B.A. Bisdom & D.G. van Smeerdijk
Bodemkunde en landschapsecologie II: aanvullend onderzoek naar 
landschaps-vormende processen 

9 W. Gotjé
Bodemkunde en landschapsecologie III: vegetatieontwikkeling en 
diatomeeën

5



10 J. Schelvis
Bodemkunde en landschapsecologie IV: arthropoden

11 D. Visser, C. Whitton, O. Brinkkemper & J.W.H. Hogestijn
Archeobotanie: de analyse van botanische macroresten

12 J.H.M. Peeters, E. Hanraets, J.W.H. Hogestijn & E. Jansma
Dateringen: 14C-analyse en dendrochronologie

13 T. Hamburg, C. Kruijshaar, J. Nientker, J.H.M. Peeters & A. Rast-Eicher
Grondsporen: antropogene sporen en structuren

14 R. Exaltus
Micromorfologie: onderzoek aan slijpplaatmonsters van grondsporen

15 P. van Rijn & L. Kooistra
Hout en houtskool: het gebruik van hout als constructiemateriaal 
en brandstof

16 F. Laarman
Archeozoölogie: aard en betekenis van de dierlijke resten

17 P. Haanen & J.W.H. Hogestijn
Aardewerk: morfologische en technologische aspecten

18 J.H.M. Peeters, J. Schreurs & S.M.J.P. Verneau
Vuursteen: typologie, technologische organisatie en gebruik

19 J.H.M. Peeters
Natuursteen: karakterisering en gebruik

20 J.H.M. Peeters & J.W.H. Hogestijn 
Op de grens van land en water: jagers-vissers-verzamelaars in een 
verdrinkend landschap
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4  Automatisering: methoden, processen en
technische gegevens

4.1  Inleiding

In dit deel van de reeks Hoge Vaart-rapporten zal uiteen worden gezet op welke
wijze invulling is gegeven aan de doelstelling om een sterk geautomatiseerd
systeem te realiseren ten behoeve van de vondstregistratie en -verwerking. Dit was
gezien de verwachte hoeveelheid vondsten, de beschikbare tijd en de omvang
van het onderzoeksteam zeer wenselijk, om het optreden van fouten zo veel als
mogelijk te beperken.
In het onderstaande zal eerst nader ingegaan worden op de voor de
automatisering gehanteerde uitgangspunten. Daarna zullen de gehanteerde
methoden aan de orde worden gesteld, waarna ingegaan zal worden op de
verkregen resultaten. Het rapport zal worden afgesloten met een evaluatie.

4.2  Uitgangspunten

Bij het automatiseren van de vondstverwerking van de A27 speelden een aantal
uitgangspunten een rol:
- de verbetering van de ‘technische’ gegevenskwaliteit
- het verbeteren van de efficiëntie van de werken
- het krijgen van meer grip op het archeologisch proces
De nadruk daarbij heeft gelegen op aspecten die betrekking hadden op de vond-
stregistratie en  vondstverwerking (afb. 1).

4.2.1 Verbetering gegevenskwaliteit 

Buiten archeologisch inhoudelijke aspecten bepalen ‘technische’ zaken de
kwaliteit van de archeologische gegevensset. De kwaliteit wordt in ‘technische’ zin
onder andere bepaald door het aantal fouten in de gegevensset, de mate waarin de
gegevens op een uniforme wijze zijn opgeslagen en de mate van integriteit van de
gegevens als eenheid. 
Fouten zijn snel gemaakt. Een hoeveelheid van 2-5% ‘directe’ fouten wordt
algemeen aangenomen als een redelijk gemiddelde bij het ‘handmatig’ registreren
en overnemen van gegevens door niet speciaal daarvoor opgeleide mensen. De
foutpercentages zijn min of meer cumulatief. Bij het tweemaal na elkaar over-
nemen van een gegevensset is het foutpercentage in de resulterende set een
optelling van de percentages. 
Buiten directe fouten zijn er ook nog indirecte fouten. Als een vondst een
nummer krijgt dat al bestaat dan is er weliswaar maar één nummer fout, maar
formeel kunnen twee vondsten niet meer eenduidig worden geplaatst. Voor een
spoornummer geldt hetzelfde, maar daarbij kan worden gesteld dat voor de uit
beide sporen geborgen vondsten ook niet meer duidelijk is wat de herkomst is.
De mate waarin fouten in de loop van het verwerkingsproces worden herkend en
worden hersteld is afhankelijk van onder andere de herkenbaarheid en de
toegankelijkheid van de gegevens en de betrokkenheid van de verwerkers.
De herkenbaarheid van cijfers als labelinformatie (vondstnummer) is niet hoog
en neemt bovendien af met het toenemen van de grootte van de dataset.
Gegevenssets op papier zijn lastig te controleren op fouten. Voor een effectieve
controle moet bovendien sterk worden geleund op de betrokkenheid van degene
die controleert en de bekendheid van hem of haar met de uitgegeven nummers en
codes. Hoe eerder er wordt gecontroleerd op fouten hoe groter de mogelijkheid
om deze te herstellen. Elektronische gegevens zijn weliswaar toegankelijker maar
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als er sprake is van op zich zelf staande elektronische ‘bladzijden’ (losse spread-
sheets of datatabellen) dan is de controleerbaarheid niet zo veel beter als bij een
papieren gegevensset. Het blijft een ‘visuele’ controle die in belangrijke mate
afhankelijk is van kennis van en de betrokkenheid met de veldsituatie. 
De omvang van een project als de A27 werkt in veel gevallen negatief op de
hoeveelheid fouten. Er is sprake van een relatief groot personeelsbestand wat de
‘binding’ met de afzonderlijke gegevens verkleint. De fysieke afstanden en
mentale afstand tussen veldwerk en uitwerking is groot in relatie tot kleinere
opgravingen en er zijn zeer grote hoeveelheden vondsten te verwerken.
Om het foutpercentage bij het project A27 te beperken is gebruik gemaakt van
een aantal automatiseringsinstrumenten. Door gebruik te maken van barcode-
labels (afb. 2) op de plaatsen in het verwerkingsproces waar gegevens werden
overgenomen is geprobeerd overschrijvingsfouten te beperken. Daarbij is
geprobeerd de gegevens in een zo vroeg mogelijk stadium zo snel mogelijk in hun
definitieve vorm op te slaan. Via een radioverbinding werden vondst- en spoor-
gegevens vastgelegd in een veldcomputer samen met de automatisch ingemeten
driedimensionale coördinaten van herkomst van de vondsteenheid. Deze
gegevens vormden de basis voor verdere verwerking. In elke volgende stap in
het verwerkingsproces (wassen en drogen, sorteren, het verwerken door de
specialisten en het tijdelijk opslaan van vondsten en gegevens) werden  de vondst-
nummers ingelezen via het barcodelabel. Bij elke stap is daarbij zoveel mogelijk
automatisch gecontroleerd in hoeverre de verwerkte gegevens in overeen-
stemming waren met de overige gegevens.

4.2.2  Efficiëntie

Registratie van vondstgegevens en het verwerken van vondsten is een tijdrovend
en arbeidsintensief proces. Door het inzetten van automatiseringsapparatuur kan
de tijd voor het registreren van gegevens drastisch worden beperkt. Al is per
handeling de tijdswinst beperkt, de omvang van de gegevensset maakt dat deze in
het totaal een belangrijke besparing opleveren. Doordat de hoeveelheid fouten
beperkt is kan de hoeveelheid tijd die moet worden gestoken in het controleren
van gegevens drastisch worden beperkt.
In de latere stadia van de opgraving is de bereikbaarheid van gegevens van belang.
Door de informatie op een gestructureerde manier op te slaan, is de hoeveelheid
tijd die aan het bijeenzoeken van gegevens hoeft te worden besteed te beperken.
Door in een vroeg stadium rekening te houden met de vorm waarin de gegevens
worden geanalyseerd, kan bespaard worden op de tijd van datapreparatie.

4.2.3  Procescontrole

Kleinere opgravingen zijn relatief overzichtelijk. Het verwerkingsproces van
vondsten en gegevens is meestal een sequentieel proces en vaak sterk ‘getrapt’.
Eerst vind het veldwerk plaats en daarna, met geen of slechts een kleine overlap,
de gegevensverwerking. Bij grotere, langer lopende projecten is, buiten de
archeologische informatie die nodig is voor het bijsturen van de opgraving-
strategie, ook de inplanning van personeel en budget van belang. Door de
omvang van een project kunnen relatief kleine misrekeningen grote financiële
gevolgen hebben. Dit maakt een min of meer parallel aan het veldwerk lopende
verwerking van gegevens en vondsten noodzakelijk.
Door het verwerkingsproces op te splitsen in discrete eenheden en bij het
administreren van basisgegevens deze een ‘tijdstempel’ mee te geven kan inzicht
worden verkregen in de voortgang en de efficiëntie van werken.  
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4.3  Methoden

4.3.1  Registratie vondst- en spoorgegevens

De standaardmethode van opgraven bestond uit het bergen van het vondst-
materiaal uit vakjes van 50 x 50 cm.
Per vakje werd telkens ca. 4 cm grond (ca. 10 liter) verzameld en nat gezeefd
over 4 mm. Het zeefresidu  is aangemerkt als één vondst en, voorzien van het in
het veld uitgedeelde vondstkaartje, verpakt in plastic zakken voor verdere
verwerking. De inhoud van antropogene sporen, zoals oppervlaktehaarden, is
apart verzameld. Per werkput van 5 x 5 m is telkens een viertal vakken
geselecteerd voor botanische monsters en incidenteel is aan puntvondsten en
vondstconcentraties ook een vondstnummer toegekend. De vondsten zijn door-
lopend genummerd over de hele opgraving.

4.3.1.1  Veldregistratie

Algemeen Er is naar gestreefd om tijdens het veldwerk de gegevens zoveel mogelijk
digitaal vast te leggen. Hiervoor zijn twee systemen naast elkaar gebruikt:
‘automatische’ 3D-plaatsbepaling via een tachymeter (total station) met radio-
koppeling naar een handcomputer en handmatig via hoogtemetingen met
lasertheodoliet of waterpas in combinatie met de administratie van werkput en
vaknummer.
De contextuele gegevens van antropogene sporen werden op een standaard-
formulier vastgelegd alvorens het spoor op te graven. Deze formulieren werden
later ingevoerd in de computer.

Total Station Het grootste deel van de plaatsbepalingen van de regulier
opgegraven vakjes van 50 x 50 cm. werd uitgevoerd met behulp van total station
en barcodescanner. Het total station was voorzien van een servobesturing die het
meetprisma automatisch volgde. Aan het apparaat was (fysiek) een laptopcom-
puter verbonden voor de gegevensopslag. Deze veldcomputer stond via een
radiokoppeling in verbinding met een bij het meetprisma aanwezige
handterminal met ‘longrange’ barcodescanner (afb. 3). 
De vondstnummers werden via de barcodescanner ingelezen, de spoorgegevens
ingetoetst via een menu op de handterminal. Na registratie van de basisgegevens
werd opdracht gegeven aan het total station het meetprisma te peilen en de x-,
y- en z-coördinaten werden samen met de vondstgegevens opgeslagen in de
veldcomputer. 
Bij de opslag werd gecontroleerd of het vondstnummer al eerder was ingevoerd
(met foutsignaal indien dit het geval mocht zijn) en de gemeten coördinaten
werden omgerekend naar werkputnummer en vaknummer. Deze werden ter
controle teruggestuurd naar de handterminal ter controle. In de loop van de
opgraving is ook de mogelijkheid toegevoegd het vondstnummer handmatig in
te typen.
Alvorens het graafwerk werd hervat werd eerst een uitdraai op papier gemaakt
en de informatie gecontroleerd. Herkenbare fouten of omissies konden dan nog
worden gecorrigeerd. Eventuele opmerkingen konden op de uitdraai worden
geschreven. Bovendien kon op deze wijze dataverlies als gevolg van beschadiging
van de magnetische gegevensdragers worden geminimaliseerd. In twee gevallen
moest een reeks vondstnummers worden overgetypt van de uitdraai, omdat het
bestand onherstelbaar verloren was gegaan. Als beveiliging tegen digitaal verlies
werd nog het werkputnummer op het label geschreven.
Dagelijks werden de verzamelde gegevens met bijbehorende uitdraai ingeleverd
en na controle en correctie aan de hoofdvelddatabase toegevoegd. Hierbij werd
een aantal zaken gecontroleerd: het dubbel voorkomen van een vondstnummer,
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het missen van een vondstnummer uit een reeks, de interne logica tussen 
z-coördinaat en vlaknummer (liggen de gemeten waarden op een aannemelijke
afstand onder het vorige vlak) en of de gemeten xy-waarden wel aannemelijk
waren (allemaal uit eenzelfde werkput).Eventuele correcties en aanvullingen op
de gemaakte uitdraai werden hierbij verwerkt in de database. Zo nodig werd in
geval van omissies, onduidelijkheden of dubbele vondstnummers teruggekoppeld
naar het veld. Opmerkingen op de uitdraai die tot wijzigingen van de data
zouden leiden werden in samenwerking de veldploeg verwerkt in het bestand.

Lasertheodoliet en waterpas De met lasertheodoliet en waterpas gedane hoogte-
metingen werden in het veld verwerkt met kleine ‘handheld’ computers.
Ingevoerd werden de variabelen werkputnummer, vaknummer, spoornummer,
vondstnummer en daghoogte. De programmatuur rekende de afgelezen
meetwaarde direct om naar een z-coördinaat en sloeg deze de overige informatie
op in een data-tabel. Ook de op deze wijze verzamelde gegevens werden
dagelijks na controle en correctie toegevoegd aan de hoofdvelddatabase.

Analoge registratie Een deel van de veldadministratie gebeurde analoog. Dit gold
met name voor de registratie en beschrijvingen van de antropogene grondsporen.
De spoorbeschrijvingen werden later opgeslagen in een digitaal gegevensbestand.
In geval van een antropogeen spoor werd behalve het werkputnummer ook het
spoornummer op het vondstkaartje geschreven. Bij monsters en vondsten die
met een bepaald doel werden genomen (chemisch onderzoek, insecten-
onderzoek etc.) of  die waren geselecteerd voor een specifieke behandeling
(flotteren bv.) werd dit op het vondstkaartje aangegeven.

Veldtekeningen De veldtekingen zijn op de traditionele manier ‘met de hand’
gemaakt zonder inzet van digitale meetapparatuur. 

4.3.2  Vondstverwerking

Aan het eind van elke werkdag werden de zeefresiduen, monsters, en losse
vondsten naar Archeologisch Centrum gebracht. Hier werden alle vondsten
geregistreerd in het opslagbestand. Dit gebeurde door ze eenvoudig ‘in te bliepen’
met een barcodelezer. Buiten het vondstnummer werd ook de datum van
binnenkomst geregistreerd. In hetzelfde bestand zijn verder alle stappen
bijgehouden in het vondstverwerkingsproces, plus de eventuele verblijfplaats of
het doosnummer van de vondst. Ook dit gebeurde door na elke verwerkingsstap
eenvoudig de vondstnummers weer in te lezen met de barcodelezer. 
Door de deelbestanden van de verschillende processtappen met elkaar te
vergelijken werd direct duidelijk welke vondstnummers ergens waren achter-
gebleven.  Ook het ‘ophopen’ van vondsten voor bepaalde verwerkingsstappen
werd daarmee duidelijk. 
Na het wassen en drogen werden de vondsten gesorteerd op de verschillende
vondstcategorieën. 
De vondsten werden per categorie gewogen en voorzien van een nieuw vondst-
kaartje met daarop het oorspronkelijke vondstnummer aangevuld met een
drieletterige categoriecode (in barcode en alfanumerieke vorm). 
Zowel basisvondstnummer (op het oorspronkelijke vondstkaartje) als categorie-
aanduiding (op een apart veld met coderingen) werden ingelezen met de barcode-
scanner. Het gewicht werd via een digitale aan de computer gekoppelde
weegschaal geregistreerd. 
Ook werd het in de computer opgeslagen werkput-, spoor- en vaknummer
afgedrukt op het vondstkaartje.
Via het basisvondstnummer konden gedurende het gehele proces de vondsten
worden gerelateerd aan de plaats van herkomst (werkput, vlak, vak, spoor).
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4.3.3  Verwerking grafische gegevens

Binnen het project Hoge Vaart is gebruik gemaakt van een aantal software-
pakketten met het doel grafische opslag en analyse te verwezenlijken. De opzet
was om de verkregen tekstuele informatie uit databases en grafische informatie
van kaart bladen te koppelen om inzicht te krijgen in de eventueel aanwezige
patronen binnen vondst- en spoorverspreiding.  

4.3.3.1  Grafische software

Alle vlaktekeningen zijn handmatig gedigitaliseerd via het technisch tekenpakket
AutoCAD (versie 12 voor Windows). De gedigitaliseerde tekeningen zijn via een
vertaling naar DXF-formaat gebruikt als basis voor de verschillende kaartlagen
in het desktop ‘mapping’ programma Mapinfo. 
Mapinfo is gebruikt om de gegevens uit de verschillende datasets te koppelen aan
de grafische objecten op de tekening. Hiermee werd het mogelijk verspreidings-
patronen van vondsten en sporen te analyseren en weer te geven. Voor de
verschillende gegevenscategorieën en datasets is een set thematische kaarten
aangemaakt die gebruikt kon worden bij de analyse door de verschillende
specialisten.
Het programma Surfer is oorspronkelijk bedoeld om hoogtemetingen die op
willekeurige plaatsen zijn genomen om te zetten naar een regelmatig grid dat
gebruikt kan worden bij de constructie van een driedimensionaal reliëf. De
daarbij gebruikte filtertechnieken zijn ook bruikbaar voor het modelleren van
verspreidingspatronen. Door een tweedimensionale kaart met vondstdichtheden
over een driedimensionaal model van de ondergrond te leggen, kan een beeld
verkregen worden van de verspreiding van vondsten in relatie tot het vindplaats-
reliëf.

4.3.4  Specialistisch onderzoek

Bij de verwerking door de specialisten/analisten werd opnieuw een gegevens-
bestand gegenereerd met specifieke, door de specialist van belang geachte
variabelen. Door de specialist werd aan vondsten binnen een vondstnummer en
binnen een bepaald vondstcategorie eventueel een volgnummer toegekend. 

4.4  Resultaten

4.4.1  Werkwijze

4.4.1.1  Barcode labels

Zoals hierboven is vermeld, is het noodzakelijk gebleken om bij het gebruik van
het total station en de barcodescanner over de mogelijkheid te beschikken om het
vondstnummer handmatig in te typen, omdat de scanner niet altijd in staat was
de barcode te lezen. De oorzaken hiervan waren drieledig. Ten eerste werden de
barcode labels soms dermate besmeurd of werden labels, die langer op een vlak
lagen door de schoenen van de opgravers dermate gevouwen of gekreukt dat een
goede aflezing niet meer mogelijk was. Ten tweede waren de labels soms niet
deugdelijk door de printer gedrukt, bijvoorbeeld omdat de inktfolierol was
gevouwen zodat er een witte baan over het label liep, en ten derde werd het lezen
door de barcodescanner soms danig bemoeilijkt door teveel zonlicht, waardoor
de te lezen lichtbundel van de scanner werd verstoord. 
Er zijn wat experimenten gedaan om de betrouwbaarheid en leesbaarheid van
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barcodelabels te testen. In eerste instantie was gekozen voor barcodes van het
type 3 of  9 (barcode 39) vooral vanwege het  feit dat deze alfanumerieke waarden
kon weergeven en met relatief eenvoudige middelen was te reproduceren (onder
andere via een standaard Windowslettertype). Uiteindelijk bleek deze barcode
ongevoelig voor leesfouten. Het was vooral een kwestie van ‘niet leesbaar’ eerder
dan van het weergeven van een foute waarde.  Een veel robuuster ogende
numerieke code 2 of 5 gaf in eerste instantie weliswaar een iets lager ‘niet lees-
baar’ percentage, maar bij controle bleken er wel fouten in de weergegeven
waarden te zitten. De barcode series 128A en 128B zijn wat compacter en hebben
een geavanceerdere codeopbouw maar gaven bij dezelfde betrouwbaarheid  een
hoger ‘onleesbaar’ percentage.
Problemen met het lezen van de barcodelabels in de rest van het verwerkings-
proces deden zich nauwelijks voor.
Het gemak van barcodes in het administratieve proces bleek zeer groot. In totaal
zijn er meer dan 150 000 vondstkaartjes gebruikt. 

4.4.1.2  Dubbele vondstnummers

Slechts zeventien dubbel voorkomende vondstnummers, te weten 017431 t/m
017443 en 028344 t/m 028349 kunnen niet meer worden herleid tot de juiste
situatie. In vier gevallen had de barcodescanner een foutieve waarde afgelezen
waardoor een vondstnummer werd weergegeven als bijvoorbeeld ?0143/7?. 
In allevier de gevallen kon het nummer worden gereconstrueerd aan de hand van
de reeks waar dit vondstnummer deel van uitmaakte. Een aantal meldingen van
dubbele vondstnummers waren herleidbare typefouten, of tweemaal ingemeten
vondsten.
In zes gevallen is doelbewust een vondstnummer tweemaal opgenomen omdat het
materiaal daarin uit twee grondsporen afkomstig is, te weten 028349 
(werkput 112, grondsporen 925 & 9037), 034555 (werkput 91, grondspoor 9011
& 9012), 034600 (werkput 91, grondsporen 9011 & 9012), 042107 (werkput 31,
grondsporen 937 & 946), 042160 en 042178 (beiden werkput 31, grondsporen
953 & 956).

4.4.1.3  Total station

Het total station functioneerde in een opstelling met radiozender/ontvanger en
laptop, gevoed door accu. In het begin zorgde de verbindingskabel met de accu
voor uitval van het total station als gevolg van een te grote elektrische weerstand,
waardoor het total station de lagere stroomtoevoer interpreteerde als een lege
batterij en zichzelf uitschakelde. Een kortere kabel (met lagere weerstand) loste
dit probleem op.
De bedieningsvaardigheid van een aantal leden van de veldploeg liet ernstig te
wijten over, zelfs nadat er een bedieningshandleiding was vervaardigd. Onjuiste
instelling en kalibratie van het total station zorgden voor onmogelijke waar-
nemingen. Dit probleem werd pas opgelost nadat een korte inleiding was gegeven
in de achtergrond van de instellingen. In het algemeen kan opgemerkt worden dat
voorlichting, en daarmee inzicht in deze meer technische kant van de gebruikte
apparatuur bij het veldwerk het foutenpercentage in positieve zin beïnvloedt.
De draadloze communicatie vormde soms een probleem, waardoor niet met het
total station kon worden gewerkt. Deels was dit te wijten aan softwarematige
problemen, deels aan hardware problemen, deels, zo werd wel gesuggereerd, was
de nabijheid van de zendinstallatie van de Wereldomroep een storende factor.
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4.4.1.4  Spoornummer, vlaknummer

Bij de opzet van het registratiesysteem is ervan uitgegaan dat de combinatie van
vondstnummer met x-, y- en z-coördinaat en spoornummer (bij een geologische/-
bodemkundige laag) dan wel grondspoornummer (bij een antropogeen spoor)
de locatie van de vondsten volledig beschrijft. Het vondstnummer verwijst dan
naar de mobilia, het spoor- of grondspoornummer naar de beschrijving van de
laag of het grondspoor. Strikt genomen is die aanname juist.
Echter, in een vergevorderd stadium van de opgraving bleek dat er een
discrepantie was ontstaan tussen het spoornummer, zoals toegekend door de
veldarcheoloog, en het spoornummer, zoals toegekend door de tekenaar op de
veldtekening. In concreto kende de veldarcheoloog één spoornummer toe aan
alle op te graven vakken van een vlak, terwijl de tekenaar op een vlak veel
gedetailleerder spoornummers toekende aan de verschillende geologische/-
bodemkundige lagen, zichtbaar in een vlak. In een aantal gevallen kwam de
beschrijving in het geheel niet overeen.
Om deze discrepantie op te heffen werd er van uitgegaan dat de informatie op
de veldtekeningen het meest betrouwbaar was en moest worden toegevoegd aan
de veldgegevens. Hiertoe werd de informatie over het spoornummer van de
veldtekening handmatig ‘vergrid’ en via een link met het vlaknummer (de veld-
tekeningen zijn per vlak) toegevoegd aan de velddatabase. Een aantal vlakken is
niet getekend, zodat een spoornummercorrectie niet kon worden doorgevoerd.
Van een paar werkputten waren meer vlaktekeningen dan dat er opgravings-
gegevens waren. Kennelijk is in deze gevallen een vlak opgegraven zonder het
eerst in te meten.

4.4.1.5  Vastleggen van de gegevens

In de praktijk bleek dat het streven naar zo goed en volledig mogelijke gegevens-
bestanden zo kort mogelijk na de optekening van die gegevens, zodat ze bij de
vondstverwerking, door de specialisten en t.b.v. van de procesbewaking beschik-
baar waren, op gespannen voet stond met de prioriteiten die gesteld werden door
het veldwerk. Hier werd een hogere prioriteit toegekend aan de voortgang van
het veldwerk dan aan het invoeren van gegevens in de computer en het controleren
daarvan (‘het staat op papier, invoeren kan altijd nog’). Mede daardoor is bij de
bestanden die werden ingetypt een te grote achterstand ontstaan.

4.4.2  Gegevensbestanden

In de loop van het onderzoek is een groot aantal gegevensbestanden gegenereerd.
In de bijlagen is hiervan een overzicht gegeven. In deze bestanden is alle
informatie opgeslagen die aan de basis heeft gestaan van de analyses. Het betreft
in essentie gegevens die zijn gegenereerd tijdens het veldwerk, de primaire vondst-
verwerking, de opgravingsdocumentatie en door specialisten uitgevoerde
materiaalanalyses. In de lijst zijn geen gegevens opgenomen over de grafische
bestanden. Zoals gezegd zijn deze vooral gegenereerd onder MapInfo, Surfer en
AutoCAD. Alle dia's zijn in digitale vorm op foto-CD opgeslagen.

4.5  Evaluatie

4.5.1  Veldwerk versus automatisering : flexibiliteit versus structuur

Verregaande automatisering van het archeologisch veldwerk en het reeds
uitwerken van vondstmateriaal tijdens het veldwerk is een relatief nieuwe
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ontwikkeling. Het gebruik van automatische gegevensverwerking, hand in hand
met analyse van de gegevens reeds tijdens het veldwerk brengt onmiskenbaar
grote voordelen met zich mee.
a Het traject van de nabewerking (vondstverwerking, analyse, basisreportage)
wordt navenant korter. Met name bij contractarcheologie, betaald door project-
ontwikkelaars, is dit van belang.
b Foutencontrole kan voor een belangrijk deel bij de invoer van de gegevens
plaatsvinden, danwel onmiddellijk daarna. De kans dat fouten, omissies, etc.
worden ontdekt is daarbij aanzienlijk hoger dan bij de traditionele registratie-
methode.
c Bewaking van de voortgang. Aan de hand van de resultaten zijn verwachtingen
voor het verdere verloop van de opgraving te geven.
d Bewaking van de kosten. In het verlengde van punt c kan reeds in een vroeg
stadium een berekening van de financiële consequenties van eventuele
vertraging gemaakt worden.
e Redundante informatie van gegevens ter controle is nagenoeg overbodig.
f Hoewel de snelheid in het veld iets terugloopt, ligt de prestatie in opgegraven
vierkante meters per tijdseenheid hoger dan bij de traditionele registratie-
methoden. Het verschil zit voornamelijk in het niet redundant opslaan van
gegevens en een kleiner foutenpercentage dat hoeft te worden opgespoord. De
prestatie kan nog worden opgevoerd door verregaande geautomatiseerde
registratie.
g Rigide doorvoer van verregaand geautomatiseerde registratie verhoogt de
betrouwbaarheid van de gegevens. Rigide controle op de invoer van gegevens
verhoogt de volledigheid van de gegevens.

Daarnaast moet bij een  digitale opgraving met een aantal zaken rekening
worden gehouden.
a De veelal gevoelige apparatuur heeft onder de relatief barre opgraving-
omstandigheden extra te lijden. Het uitvalpercentage ligt vrij hoog.
b Te allen tijde moet kunnen worden teruggevallen op een niet-automatische
gegevensregistratie. Dit brengt met zich mee dat bij de opzet van een digitaal
systeem hiermee volledig rekening gehouden moet worden, waardoor informatie-
technologisch een minder optimaal rendement kan worden gehaald. 
c Elke opgraving is anders; tijdens een opgraving wordt soms de opgraving-
strategie herzien. Dat heeft informatietechnologisch een aantal nadelen: (i) vaak
zal de software moeten worden aangepast. Dat, en de daaropvolgende debug-
fase, kost vaak veel tijd; (ii) een andere verzamelwijze heeft consequenties voor
de structuur van de gegevensbestanden. Dit kan op zijn beurt grote gevolgen
hebben voor de bruikbaarheid bij analyse en vergelijkbaarheid van de gegevens
onderling;  (iii) debuggen moet vaak plaatsvinden tijdens de opgraving, terwijl
de programmatuur dan reeds klaar had moeten zijn.
d Het geautomatiseerd verwerken van de gegevens vereist een zekere vaardigheid
in het omgaan met computers en een meer op deze gedigitaliseerde 
(en geautomatiseerde) verwerking gerichte denkwijze. Men moet er echter
rekening mee houden dat dit niet zonder meer als bekend verondersteld kan
worden. Om de geautomatiseerde gegevensverwerking zo goed mogelijk te laten
verlopen en zoveel mogelijk te optimaliseren, moet men doordrongen raken van
het belang van deze wijze van gegevensverwerking. Pas dan kan goed gebruik
gemaakt worden van technologische mogelijkheden.
e Geautomatiseerde gegevensverwerking brengt met zich mee dat een groot
aantal fouten zichtbaar wordt, die bij een analoge registratie vaak onzichtbaar
blijven. Voor de correctie hiervan is tijd nodig. Bij het achteraf intypen van
gegevens wordt dit probleem nog veel groter: papier geeft geen foutmelding als
gegevens niet of onjuist worden opgeschreven.
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4.5.2  Aanbevelingen

Wil men automatisering van het archeologisch veldwerk een zinvolle positie geven
die een meerwaarde geeft aan het archeologisch onderzoek, dan zal men vanaf
het allereerste begin de automatisering bij de archeologie moeten betrekken. Alle
wijzigingen in opgravingsstrategie kunnen de automatisering raken en dienen
derhalve te geschieden in samenspraak met de automatiseringsdeskundige.
Hoewel automatisering geen doel op zich is, is de opgraving zelf ook slechts een
middel om tot archeologische uitspraken te komen: veldwerk en automatisering
van veldwerk zijn derhalve gelijkwaardig. Automatisering op een opgraving is een
hoofdtaak, die veelal niet te combineren valt met een andere functie.
Indien een veranderde opgravingsstrategie consequenties heeft voor de structuur
van de databestanden, dan dient deze onmiddellijk aangepast te worden, ook voor
de reeds ingevoerde bestanden, zodat op elk moment alle opgravingsgegevens in
één formaat aanwezig zijn en bevraagd kunnen worden.
Invoer van de gegevens dient zo spoedig mogelijk na het genereren van die
gegevens te geschieden, bij voorkeur reeds in het veld, en onmiddellijk op juist-
heid, volledigheid en redundantie gecontroleerd te worden. Te lang wachten,
reeds enkele dagen, zorgt al snel voor blijvende onduidelijkheid, omdat (correcte)
gegevens niet meer achterhaald kunnen worden. Met de invoer van gegevens
moet in geen geval gewacht worden tot na de afronding van het veldwerk. Het
stuwmeer aan achterstallig werk wordt almaar groter, omdat door combineren
van gegevens door de computer onherroepelijk omissies naar voren komen die
vaak bij een ‘analoge’ registratie onzichtbaar blijven. Het herstellen van fouten
achteraf is, indien het al mogelijk is, een zeer tijdrovende bezigheid.
Om de betrokkenheid van de veldploeg te waarborgen, behoort de juistheid en
volledigheid van de geautomatiseerde bestanden in tot hun verantwoordelijkheden.
Zelfcontrole en zelfkritiek zijn hierbij onmisbaar. Het personeel dient bekend te
zijn met de programmatuur en met de wijze waarop gegevens zijn vastgelegd,
zodat men in staat is de benodigde controles uit te voeren.
Informatietechnologie is een managementtool, waarvan het nut en het belang in
de archeologie niet ten volle worden benut bij het plannen en sturen van de
opgraving. Goede en up-to-date gegevens kunnen een goede hulp zijn bij het
nemen van beslissingen bij veldwerk- en budgetplanning, vondstverwerking en 
-analyse, reeds tijdens het veldwerk.
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Afbeeldingen
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Afb. 1  Stroomdiagram van de
vondsten en vondstgegevens.

Afb. 2  Voorbeeld van een tijdens
het sorteerproces gegenereerd
vondstkaartje. Het vondstnummer
004482 is het oorspronkelijke, in
het veld uitgedeelde nummer.
De extensie FLI staat voor vuur-
steen (flint) en is in het sorteer-
proces aan het basisvondst-
nummer toegevoegd, waardoor het
gehele vondstnummer uit de code
004482FLI bestaat. Het nummer
131 is het werkputnummer waaruit
het materiaal afkomstig is.
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Afb. 3  Veldopstelling van het
total station, met de daaraan
gekoppelde veldcomputer en
radiozendapparatuur.



Bijlagen





Bijlage 1  Geautomatiseerde gegevensbestanden

Vondstnummerstructuur

Bij het onderzoek was het vondstnummer de unieke sleutel waaraan alle
contextuele, opslag- en uitwerkingsgegevens waren gekoppeld. Elke vondsteenheid
had een uniek vondstnummer (identificatie) dat was opgebouwd uit de volgende
onderdelen: 
a Een numerieke reeks van zes cijfers die verwijst naar:

I de locatie op de site in een grid van 50 x 50 cm;
II de vondstcontext op de site;
III de opslaggegevens van de bijbehorende mobilia.

b Een extensie van drie alfanumerieke karakters die verwijst naar:
I het feit dat het vondstnummer werd gesorteerd. Als dit ontbreekt dan 

werd het vondstnummer niet gesplitst;
II (één van) de vondstcategorieën van de mobilia van dat vondstnummer;
III de opslaggegevens van deze mobilia.

c Een subnummer van drie cijfers dat verwijst naar:
I het feit dat de gesorteerde mobilia door een specialist/analist werd 

verwerkt;
II bevindingen van de specialist over deze mobilia;
III de opslaggegevens van deze mobilia: individueel volgnummer van de 

specialist.

Enkele voorbeelden:
012345: De niet gesorteerde vondsten (wel gezeefd) van vondstnummer 012345,
niet gedeponeerd, dan wel de contextuele gegevens op de site.
012345FLI: De gesorteerde, doch niet door de vuursteenspecialist bekeken
vuurstenen van vondstnummer 012345.
012345POT003: De derde door de aardewerkspecialist beschreven potscherf
van vondstnummer 012345.

In het basisvondstnummer zelf ligt geen informatie opgesloten, er is sequentieel
doorgenummerd. Op het Archeologisch Centrum werden de vondstkaartjes
vooraf geproduceerd in een oplopende reeks van 000001 tot en met 042272 en
gebruikt op de opgraving waar nodig, zonder dat daar een ander systeem aan
ten grondslag lag. Alle vondstnummers werden uitgedeeld. Bij het opgraven van
een vlak van een opgravingswerkput in het 50 x 50 cm grid werden wel vaak
aaneensluitende vondstnummers gebruikt conform de vaknummering van west
naar oost en van zuid naar noord oplopend. Dit is echter geen vaste regel.
Regelmatig werden vakjes overgeslagen indien zich bijvoorbeeld in de werkput
een profieldam of grondsporen bevonden.

De materiaalextensie werd toegevoegd nadat de vondsten waren gesorteerd. 
Met een drie-letter code werd de vondstcategorie aangeduid:

BON bot (bones)
SEE zaden (seeds)
CHA houtskool (charcoal)
SHE schelp (shell)
FLI vuursteen (flint)
STO steen (stone)
POT aardewerk (pottery)
WOO hout (wood)
REE riet (reed)
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NOT niets (nothing)
LOS verloren gegaan (lost)
OTH andere (other)
CHE chemisch monster (chemical sample)
BUG insektenmonster (bug sample)
WAS rest/afval (waste)

De laatste vier extensies werden gebruikt indien iets anders dan de voorgaande
categorieën werd gevonden en NOT indien geen van de hiervoor vermelde
categorieën werd aangetroffen. De extensie CHE diende voor monsternames ten
behoeve van chemische analyse en BUG voor monsternames ten behoeve van
insekten- en mijtenonderzoek. Tenslotte werd van een beperkt aantal vondst-
nummers het residu van klompjes zand, klei en veen etc. dat niet door de zeven
was gespoeld en normaliter zou worden weggegooid, toch bewaard. Dit residu
kreeg in zo'n geval de extensie WAS (waste).
Een speciale categorie vormt LOS (lost). Strikt genomen vormt die geen vondst-
categorie, maar deze extensie werd toegevoegd om aan te geven dat een vondst-
kaartje gescheiden is geraakt van de te zeven grond. Indien het vondstkaartje niet
eenduidig aan een bak grond kon worden toegewezen, dan werd het nummer niet
hergebruikt. In totaal werd aan 23 vondstnummers de categorie LOS toegekend.
Monsters ten behoeve van dendrochronologisch en 14C-onderzoek hebben geen
eigen extensie ontvangen. Over het algemeen gaat het om monsters met de
extensie WOO in het geval van dendrochronologische monsters en CHA in het
geval van 14C-monsters. In voorkomende gevallen werden hiervoor ook verkoolde
aankoeksels van aardewerk gebruikt. Derhalve zijn er ook vondstnummers met
de extensie POT waarvan een 14C-datering bestaat.
Het materiaal afkomstig uit grondsporen en zogenaamde sample squares onderging
afwijkende behandeling voordat het werd gesorteerd en opgeslagen. Om aan te
geven welke behnadeling een monster had ondergaan werd het laatste teken van
de extensie van het vondstnummer vervangen door een abstract teken, te weten
$, /, % of +. De keuze voor deze tekens werd bepaald door het gegeven dat de
karakterset van de gebruikte barcode (Barcode 3 of 9) gelimiteerd is.1 Bovendien
was het niet wenselijk numerieke of alfanumerieke tekens te nemen om verwarring
met de extensie of het subnummer te voorkomen. De asterisk kon niet worden
gekozen omdat barcode 3 of 9 dit teken reserveert om het begin en het einde van
de tekenreeks aan te geven. De decimale punt werd niet gekozen omdat die
verondersteld werd te foutgevoelig te zijn in handgeschreven administratie.
De normale gang van zaken was dat alle grond van een vondstnummer werd
gezeefd over 2 mm, vervolgens gesorteerd en al naar gelang de mobilia in een
vondstnummer werd een extensie toegevoegd. Ten behoeve van het botanisch
onderzoek werden echter ook andere sorteerprocedures toegepast. Om deze
afwijkende zeefprocedure in het vondstnummer zichtbaar te maken werd het
laatste teken van de materiaalextensie vervangen door $ voor mobilia uit een
geflotteerd sample square, door / voor mobilia uit een geflotteerd monster van
een grondspoor of door % voor de mobilia uit een nat gezeefd monster van een
grondspoor over 2 mm en over 0,25 mm, of door + voor mobilia uit een
zogenaamde left over. Onder een left over werd verstaan het deel van botanisch
monster dat niet werd gezeefd of geflotteerd, doch op de site over 2 mm werd
gezeefd conform de standaardprocedure. Voor uitgebreidere informatie wordt
hier volstaan met een verwijzing naar de delen 3 en 11 in de reeks Hoge Vaart-
rapporten.
Het subnummer werd toegevoegd door de betreffende specialist/analist om
verschillende individuele vondsten van eenzelfde vondstnummer te kunnen
onderscheiden. Ingeval er slechts één individu was, werd toch een subnummer
001 toegevoegd.

1  De karakterset van Barcode 3 of 9
bestaat uit de volgende tekens: de
alfanumerieke tekens A t/m Z
(uitsluitend kapitaal), de cijfers 
0 t/m 9, alsmede de tekens $ % - + .
en /. De asterisk * wordt gebruikt om
het begin en het einde van de barcode
een tekenreeks aan te geven, en kan
om die reden niet door de gebruiker
als teken gebruikt worden. 
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Conventies van de vaste velden

Ten aanzien van de velden die de relevantie van één gegevensbestand over-
schrijden zijn vaste conventies opgesteld om de uitwisselbaarheid van de gegevens
binnen dezelfde velden in meerdere databasetabellen van project Hoge Vaart/A27
te garanderen. Het betrof hier de volgende veldnamen:
- FINDNR  het vondstnummer: basisnummer van zes cijfers, gevolgd door een
materiaalextensie van drie letters (in kapitaal), gevolgd door een subnummer
van drie cijfers, toe te kennen door de specialist;
- PITNR  het werkputnummer: drie cijfers (geen decimalen), in principe
oplopende van 1 tot en met 463. Er zijn echter slechts 103 werkputten opgegraven
in het bereik van 25 t/m 447. Ook zijn er enkele monsters genomen en boringen
verricht in werkputten die niet zijn opgegraven;
- SQNR  het squarenummer (een vakje van 50 x 50 cm): drie cijfers 
(geen decimalen), oplopend van 1 tot en met 100 per werkput;
- X_COORD  de x-coördinaat: deze valt in het bereik van 960,00 tot en met
1055,00;2

- Y_COORD  de y-coördinaat: deze ligt in het bereik van 480,00 tot en met
600,00;
- Z_COORD  de z-coördinaat: deze ligt in het bereik van -4,00 tot en met -8,00;
- VLAKNR  het vlaknummer: twee cijfers (geen decimalen) oplopend vanaf 1.
De bovengrens is per werkput verschillend;
- SPNR  het spoornummer: twee cijfers (geen decimalen) oplopend van 1 tot en
met 66. De spoornummers 5 t/m 10 en 27 t/m 29 werden niet gebruikt;
- FEATNR  het grondspoornummer: drie of vier cijfers (geen decimalen), altijd
beginnend met het cijfer 9. Na grondspoornr. 999 is verder genummerd met
9001, 9002 etc.;3

De veld-, sorteer-, opslag- en analysegegevens zijn opgeslagen in de
verschillende tabellen. Identificatie vond plaats op basis van vondstnummer.
Omwille van de eenvoud bij de analyse door een specialist zijn soms meer
(redundante) gegevens overgenomen (met name Werkputnr, Sqnr, Spnr,
Featnr). In al deze gevallen betreft het feitelijk informatie uit de velddatabase
(A27Field).
De grondsporentabellen werden met de hand ingevoerd aan de hand van de
grondspoorformulieren. Vanwege de grotere kans op fouten werd na invoer van
elk bestand een uitdraai op papier gemaakt die grondig werd gecontroleerd.
Elk van deze bestanden werd bovendien automatisch gecontroleerd op
bijvoorbeeld discrepanties met reeds bekende gegevens, interne tegenstellingen
(zoals het niet-overeenstemmen van de werkput-vak combinatie met de X- en
Y-coördinaten), onmogelijke waarden en dubbele vondstnummers.

Tabellen en inhoud

Hierna volgt een kort overzicht van de gebruikte tabellen met een beknopte
beschrijving van de inhoud van het bestand. Meer informatie is beschikbaar als
meta-informatie bij de gegevensbestanden. Het is van belang deze meta-
informatie te raadplegen indien men de bestanden wil gebruiken voor onderzoek.

A27Bota Dit gegevensbestand bevat de door de specialisten verwerkte gegevens
van de geflotteerde en gezeefde botanische monsters. Een record in het bestand
bevat de informatie van één vondstnummer.
A27Bone Dit gegevensbestand bevat de basisgegevens van de botonderzoek.
A27Bug Het bestand A27Bug bevat de contexten van de grondmonsters ten
behoeve van insektenonderzoek. Het betreft monsters uit boringen en andere
vondstnummers waaruit later alsnog insektenmonsters werden genomen. In dit
bestand staat de vondstcontext van deze vondstnummers, dus niet de resultaten
van het onderzoek.

2  Alle coördinaten zijn in meters en
tot op twee decimalen nauwkeurig
3  Het was correcter geweest de grond-
spoornummers 901 t/m 999 in retro-
spect te hernummeren naar 9001 t/m
9099 en daarna verder te nummeren
met 9100, 9101, etc. Dit is echter niet
gebeurd, omdat de noodzaak van het
meer dan 100 grondspoornummers
toekennen pas in de eindfase van de
opgraving ontstond en dan vele
honderden grondsporen hernummerd
zouden moeten worden op de grond-
spoorbeschrijvingsformulieren, in de
gegevensbestanden en op de veld-
tekeningen.
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A27C14 Dit gegevensbestand bevat de resultaten van de 14C-dateringen, met
de kalibratie volgens het programma Cal15, van het C.I.O. te Groningen.
A27Ceram Dit gegevensbestand bevat de resultaten van de specialistische analyse
van het aardewerk. Een record in het bestand bevat in principe de informatie van
één potscherf. Indien potscherven binnen een vondstnummer kleiner waren dan
ongeveer 1 vierkante centimeter, dan werd de informatie over de scherfjes echter
gezamenlijk in één record geplaatst
A27Chem Dit gegevensbestand bevat de vondstcontexten van de monsters ten
behoeve van chemisch onderzoek. Een record bevat de informatie van één
grondmonster.
A27Core Dit gegevensbestand bestaat uit beschrijvingen van een aantal boor-
raaien die binnen en buiten de opgravingswerkput van de Hoge Vaart/A27 zijn
gezet in het kader van een reconstructie van de geologie van het gebied. In een
record van dit bestand staat de informatie van één geologische laag.
A27Draw Dit gegevensbestand bestaat uit de informatie zoals die is vastgelegd
in de tekeningenlijsten. Het geeft een overzicht van alle vlak- en coupe-tekeningen
zoals die in het veld zijn vervaardigd.
A27Field Dit is de hoofdvelddatabase. In dit bestand is de primaire
vondstcontext opgeslagen van alle vondstnummers.
A27Feem De feemdatabase bevat alle informatie over de vondsten (sporen,
bewerkte botten, bewerkt hout, etc.) die gedaan zijn in het deel van de opgraving
dat is aangeduid als de Eembedding. Voor grotere samengestelde vondsten, zoals
de visweren, is meer dan één vondstnummer uitgegeven.
A27FliA & A27FliB Deze bestanden bevatten de gegevens van de vuursteen-
analyse uit de eerste fase. In A27FliA zijn de gegevens opgenomen van de fractie
kleiner dan 10 mm, in A27FliB de gegevens van de individueel beschreven
stukken.
A27Fli1 & A27Fli2 Deze databestanden bevatten de resultaten van de vuursteen-
analyse. De gegevens van de fijne fractie zijn opgenomen in A27Fli1en die van
individueel beschreven stukken in A27Fli2.
A27Phcd Dit bestand bevat alle kleurenopnames (foto's en dia's) zoals die door
de firma Kodak op CD-ROM's zijn gezet. Op elke CD-ROM zijn circa 100
opnames in digitale vorm vastgelegd. Elke opname is in vijf  verschillende
resoluties beschikbaar.
A27Micro De resultaten van het gebruikssporenonderzoek op vuursteen.
A27Phot Dit gegevensbestand bevat de informatie zoals die is beschreven op de
foto- opnameformulieren. Op bijna elke foto-opname (dia, negatief, kleur,
zwart/wit) is zo'n fotoformulier meegefotografeerd.
A27Seed Dit gegevensbestand bevat de resultaten van specialistisch onderzoek
van botanische monsters.
A27Feat, A27Stak, A27Anto De primaire bestanden met gegevens van de
antropogene sporen, resp. oppervlaktehaarden, paalgaten en diepe haarden,
overgenomen van de grondspoorbeschrijvingsformulieren.
A27Featv, A27Antov De afgeleide bestanden met gegevens van de antropogene
sporen, met het vondstnummer als unieke sleutel.
A27Featg, A27Antog De afgeleide bestanden met gegevens van de antropogene
sporen, met het grondspoornummer als unieke sleutel.
A27Grspv, A27Grspg De samengevoegde bestanden A27featv, a27antov en
A27stak, met het vondstnummer als unieke sleutel, resp. A27featg, a27antog en
A27stak, met het grondspoornummer als unieke sleutel.
A27Sort Dit gegevensbestand bevat alle gesorteerde materiaalcategorieën van
vondsten groter dan 2 mm. Een record in het bestand bevat informatie van één
gesorteerde vondst (een materiaalcategorie van een bepaald vondstnummer).
Het vondstnummer met de materiaalextensie van drie tekens maakt elke
waarneming in dit bestand uniek.
A27Stone Het gegevensbestand met de resultaten van het tellen en sorteren van
de vondstcategorie steen.
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A27Stor Dit gegevensbestand bevat informatie over de opslag, de inhoud en het
stadium van verwerking van alle binnengekomen vondstnummers, en de
uitleenadministratie.
A27Thin Het gegevensbestand met de beschrijvingen van de genomen thinsectie-
monsters, ten behoeve van het slijpplatenonderzoek.
A27Wood In dit gegevensbestand staat het hout, natuurlijk evenals bewerkt,
vermeld dat als monster is genomen voor verder onderzoek zoals dendro-
chronologie of soortbepaling. Per record wordt één houtsample beschreven.
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