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 Samenvatting 

In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Dergmeerweg 54 te Warmenhuizen, 

Gemeente Schagen. De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een woonhuis. De 

voormalige bebouwing is onlangs gesloopt. Het perceel heeft een oppervlakte van 663 m2. De 

nieuwbouw heeft een oppervlakte van 154 m2.  

Het plangebied valt net binnen een zone waarbinnen de resten van een vroeg middeleeuwse 

terp verwacht worden. Archeologisch onderzoek is derhalve vereist. Uit het bureauonderzoek 

is gebleken dat de locatie in een relatief laag gebied, aan de rand van de terp, ligt. Op basis van 

gegevens van een opgraving in Warmenhuizen, locatie Hartendorp, blijkt dat op die locatie de 

terplagen voorkomen boven circa 110 cm –NAP. Binnen het plangebied ligt en het maaiveld 

rond 80 cm –NAP. Indien we aannemen dat de opbouw van de terp nabij het plangebied 

overeenkomt met de terp van Hartendorp en indien de bovenste 30 cm van de bodem 

verstoord is, dan worden geen terplagen meer verwacht binnen het plangebied. Onder de 

bouwvoor kunnen wel sporen voorkomen, die in een randzone van een terp verwacht kunnen 

worden zoals greppels, sloten en bijvoorbeeld een waterput. 

Het wordt aanbevolen om graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm –mv zoveel mogelijk te 

beperken, zodat archeologische resten in de bodem bewaard blijven. 

Indien de bodem ter plaatse van de gehele oppervlakte van de woning dieper verstoord wordt 

dan 30 cm –mv, dan wordt aanbevolen de graafwerkzaamheden ten behoeve van de 

nieuwbouw van de woning archeologisch te begeleiden conform het protocol opgraven. Het 

doel van dit onderzoek is om archeologische sporen te documenteren en volledig af te werken. 

Indien alleen de heipalen en de vorstranden de bodem dieper verstoren dan 30 cm –mv, dan 

wordt geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. 

Al het gravend archeologisch onderzoek dient te gebeuren conform een door de bevoegde 

overheid getoest programma van eisen (PvE). Onderhavig selectieadvies dient te worden 

voorgelegd aan het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Schagen.  

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodemverstorende activiteiten verplicht is om eventuele 

vondsten en grondsporen direct te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om onmiddellijk contact op te 

nemen met de Gemeente Schagen. Ook dienen de amateurarcheologen desgewenst de 

gelegenheid te krijgen om het bouwterrein te betreden voor het doen van waarnemingen. 

Hiertoe kan contact worden omgenomen met leden van de stiching regionale archeologie 

Geestmanambocht (RAG).
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Dergmeerweg 54 te Warmenhuizen in de 

Gemeente Schagen. De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een woonhuis. De 

voormalige bebouwing is onlangs gesloopt. Het perceel heeft een oppervlakte van 663 m2. De 

nieuwbouw heeft een oppervlakte van 154 m2. Bij de nieuwbouw bestaat de kans dat de 

bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurt is. Eventuele 

archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Het plangebied valt net binnen een 

zone waarbinnen de resten van een vroeg middeleeuwse terp verwacht worden. 

Archeologisch onderzoek is derhalve vereist. 

 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paarse ster) op een topografische kaart.1 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige, historische en 

archeologische gegevens. Vervolgens wordt de geplande bodemingreep afgewogen tegen het 

archeologische beleid van de gemeente. De conclusie betreft wel of geen vervolgonderzoek.  

                                                           
1
 Kadaster 2012 
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 De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen werkzaamheden? 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.2.2  

1.3 Administratieve data 

Adres: Dergmeerweg 54 te Warmenhuizen 
Toponiem: Dergmeerweg 54 
Kadastrale nrs.  Warmenhuizen, sectie I, nr. 606 
Provincie: Noord-Holland 
Gemeente: Schagen 
Opdrachtgever: Commandeur Bouwontwikkeling 
bevoegd gezag: Gemeente Schagen 
Coördinaten: 111.530/ 527.052 

111.556/ 527.042 
111.549/ 527.024 
111.523/ 527.035 

Oppervlakte: 663 m
2
 Oppervlakte nieuwbouw 154 m

2
 

Kaartblad: 14D 
Onderzoekmeldingsnummer: 57302 
Onderzoeknr. 46559 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de noordrand van Warmenhuizen ten westen van de Oostwal 

(zie afbeelding 1). Het perceel ligt momenteel braak. Onlangs is een schuur gesloopt. Uit het 

Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het maaiveld ter plaatse van de toekomstige 

bebouwing ligt op circa 0,8-NAP.3 

2.2 Voorziene ontwikkelingen en bodemverstoringen 

Er zal een woning worden gebouwd. De woning krijgt geen kelders. De fundering vindplaats 

door middel van heipalen. Bij de huidige plannen bestaat de verstoring uit het afgraven van 

het bouwvlak met een oppervlakte van 154 m2 tot circa 90 cm onder het huidige maaiveld. 

Verder zullen op het perceel kleinschalige graafwerkzaamheden voor riolering, kabels en 

leidingen plaatsvinden.  

 

 

                                                           
2
 Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011 

3
 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 
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Afbeelding 2. Voorziene nieuwbouw. 

2.3 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende aardkundige, historische en archeologische gegevens 

bestudeerd om te komen tot een archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn 

opgenomen in de literatuurlijst.  

2.4 Aardkundige gegevens 

Op de geomorfologische kaart is het plangebied gekarteerd als bebouwing, direct ten noorden 

ligt een vlakte van getijdenafzettingen (code: 2M35).4 Op de bodemkaart is in de oostzijde van 

het plangebied een kalkrijke poldervaaggrond aanwezig in zware zavel (code Mn25AE).5 Een 

groot deel van West-Friesland en ook Warmenhuizen liggen op afzettingen bestaande uit zand 

en klei die aangevoerd zijn door een aantal grote getijdengeulen, die door het Zeegat van 

Bergen ver het achterland binnendrongen. Deze grote getijdengeulen (vergelijkbaar met de 

huidige Westerschelde) zijn ontstaan in de periode vanaf 3.800 v. Chr. en verlandde rond 1.300 

v. Chr. In de geologische indeling worden deze afzettingen gerekend tot de Formatie van 

Naaldwijk, Laagpakket van Wormer.6 Op een kaart van het actueel hoogtebestand Nederland is 

te zien dat de getijdengeulen nu als inversie rug relatief hooggelegen zijn (zie afbeelding 3a). 

 

                                                           
4
 Alterra 2003 

5
 Alterra 1960-1995 

6
 De Mulder 2003 

52 
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Afbeelding 3a. Plangebied op een overzichtskaart van het AHN, waarop de patronen van de 
oude getijdengeulen goed zichtbaar zijn.7 

Nabij het voormalige zeegat, dat gesitueerd was ten zuidwesten van het plangebied, is deze 

inversie minder uitgesproken. De afzettingen in het verlandde geulenstelsel bestaan uit 

zandige geulbeddingafzettingen al dan niet met oevers, afgezet door snel stromend water in 

eb- en vloedgeulen. Bij het verlanden van het getijdensysteem zijn de toen aanwezige open 

geulen opgevuld met klei- en siltlagen in een steeds minder energetisch milieu. Als gevolg van 

eb- en vloed werking zijn de afzettingen gelaagd. De zandige geulafzettingen en bijhorende 

oevers zijn gedurende het afzettingsproces hoog opgeworpen en dit reliëf is later nog versterkt 

als gevolg van differentiële klink. 

Na de verlanding van het getijdengebied, rond de midden of het einde van de bronstijd, raakte 

het gebied bedekt met een dikke veenlaag.8 Vanaf de Romeinse tijd en later ontwikkelde zich 

in noord Nederland een getijdengebied. Eerst lag er een zeegat ten oosten van Vlieland, later, 

in de 9e of 10e eeuw opende zich het zeegat van Zijpe (grofweg tussen Texel en Den helder).9 

Door de inbraken van zee ontwaterde het veengebied en vormde zich een begaanbaar 

oppervlakte. Uit archeologische vondsten is gebleken dat het veengebied in de volle 

middeleeuwen begaanbaar werd en de top van het veraarde veen geschikt was voor 

akkerbouw. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor veenwinning in de vroege middeleeuwen.10 

Deze veenlaag is als gevolg van het landgebruik, vanaf de ontginning in de vroege- en volle 

middeleeuwen bijna overal volledig verdwenen. Belangrijkste oorzaak zijn verlaging van de 

grondwaterstand, ploegen en oxidatie. Voortgaande vernatting zorgde ervoor dat bewoners 

zich in de late middeleeuwen terugtrokken op terpen, die later aaneengroeiden tot dijken. 

Rond 1300 ontstond de West-Friese omringdijk.11 

                                                           
7
 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 

8
 De Mulder 2003 

9
 De Mulder 2003  

10
 Cultuurcompagnie 2011 

11
 Cultuurcompagnie 2011 
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Afbeelding 3b. Plangebied (paarse stip) op een detailkaart van het AHN, waarop de oude 
getijdengeulen goed zichtbaar zijn.12De groene stip is de locatie van de opgraving 
“Hartendorp”.13 

Op een detailkaart van het AHN is te zien dat het plangebied deel uitmaakt van een lager 

gelegen gebied. Direct ten noorden van het plangebied ligt het maaiveld op circa 1,1 m- NAP. 

De hoger gelegen percelen ten westen en noordwesten van het plangebied liggen op circa 0,6 

tot  0,4 m –NAP. Dus minimaal 0,5 meter hoger.   

                                                           
12

 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 
13

 Waldus 2005 
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2.5 Historische situatie 

De plaatsnaam Warmenhuizen werd voor het eerst genoemd in 1280-1287.14 De ontginningen 

van het veengebied vonden al enkele eeuwen eerder plaats. Warmenhuizen maakte toen deel 

uit van het Geestmerambacht. 15 Archeologische vondsten hebben aangetoond dat er in de 

10e- 11e eeuw op terpjes gewoond werd.16 Waarschijnlijk tot de aanleg van de West-Friese 

omringdijk in de 13e eeuw. De Oostwal is een binnenkerende kade of dijk. Deze dijken 

fungeerden vaak als ontginnings- en bewoningsas.17 

Oude kaarten van het plangebied 

 
Afbeelding 4: Het plangebied op een minuutplan 1811-1832.18 

Vanaf de minuutplan uit de periode 1811-1832 tot heden kan uit kaarten worden afgelezen 

welke veranderingen er zich hebben voorgedaan de afgelopen 200 jaar. Op de minuutplan ligt 

het plangebied op enige afstand van de Oostwal. Ten zuidwesten en zuidoosten van het 

plangebied staat bebouwing , waartussen een weg loopt. Ten westen en zuiden van het 

plangebied ligt een sloot. Op de veldminuut uit 1852 (niet afgebeeld) is de situatie ongeveer 

gelijk.19 Op de kaart uit 1899 vormt deze sloot grens met een waarschijnlijk oplopend perceel 

richting de Oostwal (zie afbeelding 5). 

Op de kaarten uit 1880 (niet afgebeeld) 1899 en 1910 is ten zuiden van het plangebied een 

molen ingetekend. In 1922 is deze weer verdwenen. De eerste bebouwing vindplaats aan de 

oostzijde van de Oostwal. 20 Op de kaart van 1952 is de bebouwing langs de Oostwal sterk 

toegenomen en staat er ook bebouwing direct ten zuidwesten van het plangebied. Ten op 

zichte van de kaart uit 1922 is er ook een watergang met een scherpe hoek gegraven in de 

westzijde. Op de kaart van 1961 staat in dit hoekje een gebouwtje. In 1971 staat er een 

gebouwtje ten zuiden van het plangebied en lijkt de sloot anders te lopen. De huidige 

bebouwing lijkt neergezet tussen 1971 en 1983. In 2009 is de situatie weer iets anders.21 

 

                                                           
14

 Van Berkel en Samplonius 2006 
15

 Hendrikx 1999 
16

 Waldus 2004 
17

 Cultuurcompagnie 2011 
18

 Kadaster 1811-1832 
19

 De Man 1959 
20

 Bureau Militaire Verkenningen 1899, 1910 en 1922. 
21

 Kadaster 1952, 1961, 1971, 1983 en 2009 
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Afbeelding 5. Kaarten van 1899 t/m 1971 van het plangebied (paars).22 Projectie enigszins 
onbetrouwbaar. 

                                                           
22

 Bureau Militaire Verkenningen 1899, 1910 en 1922; Kadaster 1952, 1961 en 1971. 



ArGeoBoor rapport. 1241: Warmenhuizen Dergmeerweg 54 gemeente Harenkarspel 
Opdrachtgever: Commandeur Bouwontwikkeling 11 

De luchtfoto op het voorblad uit 1945 laat de situatie zien, zoals deze ook op de kaart van 1961 

is.  

 
Afbeelding 6. Plangebied op kaarten uit 1983 en 2009.23 

2.6 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Aan de stationsweg in Warmenhuizen aan de stationsweg heeft in 2005 een opgraving 

plaatsgevonden waarbij een terp is onderzocht.24 De vroegste fase van de terp is de 10e of 11e 

eeuw. Ook in de 12e eeuw is de terp opgehoogd, waarmee het hoogste punt bereikt is. In 1977 

zijn, meer in het centrum van deze terp, twee huisplattegronden opgegraven uit de 10e of 11e 

eeuw. In de vroege middeleeuwen maakte Hartendorp deel uit van een noord-zuid lopende 

ontginningsas, bestaande uit een reeks vlaknederzettingen op de oever van een natuurlijke 

geul, waarvan slechts een klein deel zich heeft ontwikkeld als terp.25 Op basis van een 

overzichtstekening van terpen en wallen in de omgeving van Warmenhuizen blijkt dat het 

plangebied direct naast een wal ligt (zie afbeelding 10).26 

Uit een overzichtstabel met NAP hoogten blijkt dat  van 70 tot 0 cm – NAP een 

ophogingspakket uit 12e eeuw aanwezig is. Dieper van 90 tot 70 cm –NAP is nog een 

ophogingspakket uit de 12e eeuw aanwezig. Van 110 tot 90 cm – NAP is een bewoningsniveau 

uit de vroege middeleeuwen gevonden. Tussen 115 en 110 cm –NAP is een overspoelingslaag 

aanwezig. Hieronder tussen 160 en 115 cm – NAP komt plaatselijk hollandveen tot 

ontwikkeling. Dieper dan 160 cm –mv komen kleilagen voor afgezet voor 1000 v, Chr. voor. 

(Laagpakket van Wormer).   

                                                           
23

 Kadaster 1983 en 2009 
24

 Waldus 2005, locatie Hartendorp 
25

 Waldus 2005 
26

 Kuiper en Nobel 1983, geraadpleegd in Waldus 2005 
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Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed (RCE).27 

 
Afbeelding 7. Informatie uit Archis.28Het plangebied heeft nr. 57302. 

Archeologische Monumentenkaart (AMK). 

Ten westen van het plangebied ligt AMK-terrein 14798. Dit betreft de historische kern van 

Warmenhuizen gebaseerd op een kaart van 1849-1859. In het noordoosten ligt AMK-terrein 

14795 dit is de historische kern van Tuitjenhorn. Beide zijn terreinen van hoge archeologische 

waarde (zie afbeelding 7).  

Waarnemingen 

waarnemingsnummer vondsten datering methode bijzonderheden 

43120 Grondspoor + aardewerk late middeleeuwen B 
– Nieuwe tijd 

inspectie - 

32079 Terp/wierde vroege 
middeleeuwen-
nieuwe tijd 

opgraving 10e eeuwse terp, later weer 
bewoond 

42758 Munt brons 1050-1250 Detector - 

15069 Huisterp Vroege 
middeleeuwen-
nieuwe tijd 

opgraving bijzonder 

32081 Terp/wierde 1050-1500 opgraving - 

56453 Pingsdorf aardewerk 1050-1250 veldkartering Geëgaliseerde terp 

412261 Greppel/aardewerk nieuwe tijd booronderzoek Aardewerk uit de 9e 11e 
eeuw mogelijk in context. 

                                                           
27

 Archis 2013 
28

 Archis 2013 
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413435 Grondsporen volle middeleeuwen 
en later 

Proefsleuven - 

421357 (in boring 15) Fragment Badorf 
aardewerk op 85 cm -mv 

9e-11e eeuw booronderzoek Waarschijnlijk In 
context/vindplaats 

419890 (in boring 15) 
= zelfde 

Idem Idem idem idem 

Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 8) 

Direct rondom het plangebied zijn al enige onderzoeken gedaan. De resultaten zijn 

samengevat in de onderstaande tabel. 

Tabel 1: Overzicht van onderzoeksmeldingen binnen een straal van circa 500 meter van het 

plangebied. 

Ondezoeksmelding Toponym Soort onderzoek Resultaat Waarneming/vondsmelding 

34475 - bureauonderzoek - - 

37005  Grootschalig 
bureauonderzoek 

Advies om een IVO te 
doen. 

- 

53634 Tussengebied Booronderzoek  - 

28368 De Fuik 8 Booronderzoek Geen vervolg - 

50280 Remmerdel Booronderzoek Geen vervolg - 

 

Archeologische beleids- en of verwachtingskaarten 

De gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart, opgenomen als afbeelding 9, geeft voor 

het plangebied aan dat rekening dient te worden gehouden met archeologie bij elke 

bodemingreep. Het plangebied ligt in een zone rondom een terp met nummer HKRS52. Direct 

ten noorden en oosten van het plangebied dient rekening te worden gehouden met 

archeologie bij een planomvang groter dan 10.000 m2 (grijze gebied). 

 

Afbeelding 9: Gemeentelijke Archeologische Beleidskaart (concept) van de opgeheven 
gemeente Harenkarspel.29 

                                                           
29

 Cultuurcompagnie 2011 
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Afbeelding 10. Reconstructiekaart van de archeologische monumenten in en rondom 
Warmenhuizen.30 Ligging van het plangebied is aangegeven met een rode ster. 

                                                           
30

 Kuiper en Nobel 1983, geraadpleegd in Waldus 2005 
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3 Archeologische verwachting 

Op basis van de geologische ondergrond en de archeologische vondsten in de nabijheid van 

het plangebied is de archeologische verwachting hoog voor resten uit de vroege en late 

middeleeuwen. Direct ten zuidwesten van het plangebied is een terp gekarteerd. De relatief 

lage ligging van het maaiveld in het plangebied, is een aanwijzing dat het plangebied op de 

rand of net buiten de terp ligt. Mogelijk is de kavelsloot, die al op de minuutplan voorkomt, 

direct ten westen van het plangebied de randsloot. Bij het onderzoek aan de terp Hartendorp 

bleek de kavelsloot van circa 1800 samen te vallen met de randsloot van de terp. Bij de 

onderzochte terp Hartendorp lagen de terplagen voor een groot deel boven de 90 cm –NAP.  

Het maaiveld ter plaatse van het plangebied ligt op circa 80 cm –NAP. Het is reëel om te 

veronderstellen dat de bovenste 30 cm van de bodem verstoord is. Daarmee lijkt de kans op 

de aanwezigheid van (intacte) terplagen in het gebied klein.  

Uit de kaart van Kuiper en Nobel blijkt dat de bewoning zich na de vroege middeleeuwen 

oostwaarts verplaatst heeft. Er zijn nog geen vroegmiddeleeuwse vondsten ten oosten van de 

terpenrij van Warmenhuizen aangetroffen. Het plangebied ligt ten oosten van de terpenrij, 

waarmee de kans op vroegmiddeleeuwse vondsten laag is. 

Uit oude kaarten is te zien dat iets ten zuiden van het plangebied rond 1900 een molen stond. 

De fundering hiervan kan nog in de ondergrond aanwezig zijn. Het ontbreken van vondsten uit 

de periode neolithicum - late bronstijd in de directe omgeving, is een aanwijzing dat de kans 

op het doen van vondsten uit deze periode hier waarschijnlijk klein is, maar niet uitgesloten 

kan worden. De periode na het sluiten van het zeegat van Bergen, waardoor de veengroei 

begon, tot aan de ontginning van het gebied in de volle middeleeuwen krijgt een lage 

archeologische verwachting.  

Archeologische resten worden verwacht direct onder de bouwvoor. Indien archeologische 

sporen aanwezig zijn wordt gedacht aan greppels en sloten, mogelijk ook waterputten, die 

voorkomen in van oorsprong lager gelegen landschappelijke zones. De verwachting is dat deze 

uit de vroege en late middeleeuwen en nieuwe tijd zullen zijn.  
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4 Conclusie  

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap en de bewoning, 
waarin het plangebied ligt? Het plangebied ligt in een gebied met getijden afzettingen. 
Van onder naar boven zijn dit het laagpakket van Wormer. Met zandige en kleiige 
kreekafzettingen. Op hoog opgeslibde oevers en kwelders zijn op deze afzettingen, 
met name verder naar het oosten van West-Friesland, nederzettingen uit de periode 
laat neolithicum en de vroege bronstijd aangetroffen. Bewoning is in deze periode  in 
de directe omgeving van het plangebied nog niet aangetoond. In de midden en late 
bronstijd is het landschap veranderd in een veengebied, dat ter plaatse pas in de volle 
middeleeuwen weer is ontgonnen. In de vroege en volle middeleeuwen is mogelijk de 
top van het veen bewoond. Als gevolg van toenemende vernatting en overstromingen 
is men genoodzaakt om terpjes op te werpen. In de omgeving van Warmenhuizen zijn 
meerdere terpjes gevonden uit de periode 10e-12e eeuw. Na de aanleg van de West-
Friese omringdijk heeft de bewoning zich in de historische kern van het huidige 
Warmenhuizen geconcentreerd. En ook direct ten zuidwesten van het plangebied ligt 
een terp. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Het plangebied lijkt 

net buiten de terp te vallen aan de zuidzijde is gekarteerd. Binnen het plangebied zijn 

mogelijk resten van greppels en sloten te verwachten, die samenhangen met de lage 

ligging van het gebied. Ook kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een waterput. De 

kans op resten, afkomstig van na de bedijking van het gebied in de 13e eeuw, lijkt klein. 

De bewoning concentreerde zich toen op en langs de Oostwal. Met uitzondering van 

de molen die op de kaarten uit 1899 en 1910 nabij het plangebied stond.  

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Eventuele archeologische resten worden direct onder de bouwvoor, vanaf 30 cm –mv 

verwacht. De archeologische resten kunnen bestaan uit opgebrachte lagen, 

grondsporen: greppels, paalkuilen, waterputten en resten van een molen uit de 

nieuwe tijd. 

 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? Ter plaatse van 

de voormalige, onlangs gesloopte bebouwing zal de bodem verstoord zijn. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen werkzaamheden? Bij de huidige plannen bestaan de bodemingrepen uit 

het aanbrengen van heipalen en ontgraven van het totale bouwvlak van 154 m2 tot 90 

cm –mv. Hiermee worden eventueel aanwezige resten vernietigd.  
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5 Aanbeveling/Selectieadvies 

Op basis van het bureauonderzoek worden nog sloten, greppels en andere sporen verwacht uit 

de vroege en late middeleeuwen, die vaker voorkomen in de lagergelegen randzones van 

nederzettingen. Er worden geen terplagen verwacht in het plangebied.  

Het wordt aanbevolen om de bodem niet dieper te verstoren dan 30 cm –mv. 

Indien de bodem ter plaatse van de gehele oppervlakte van de woning dieper verstoord wordt 

dan 30 cm –mv, dan wordt aanbevolen de graafwerkzaamheden ten behoeve van de 

nieuwbouw van de woning archeologisch te begeleiden conform het protocol opgraven. Het 

doel van dit onderzoek is om archeologische sporen te documenteren en volledig af te werken. 

Indien alleen de heipalen en de vorstranden de bodem dieper verstoren dan 30 cm –mv, dan 

wordt geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. 

Al het gravend archeologisch onderzoek dient te gebeuren conform een door de bevoegde 

overheid getoest programma van eisen (PvE). Onderhavig selectieadvies dient te worden 

voorgelegd aan het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Schagen.  

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om eventuele 

vondsten en grondsporen direct te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om onmiddellijk contact op te 

nemen met de Gemeente Schagen. Ook dienen de amateurarcheologen desgewenst de 

gelegenheid te krijgen om het bouwterrein te betreden voor het doen van waarnemingen. 

Hiertoe kan contact worden omgenomen met leden van de stiching regionale archeologie 

Geestmanambocht (RAG).
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