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Samenvatting 

In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie de Heiligland 52 te Alkmaar (Gemeente Alkmaar). 

De aanleiding van het onderzoek is de bouw van een nieuwe woning. Ten tijde van dit 

onderzoek is de oude bebouwing reeds gesloopt. Het plangebied heeft een oppervlakte van 

circa 100 m2. Bij de nieuwbouw zal de bodem tot circa 45 cm –mv worden afgegraven en 

worden heipalen geplaatst. De ingrepen zullen de bodem beperkt verstoren. Het vigerende 

bestemmingsplan heeft een dubbelbestemming waarde archeologie 1. Bij bodemverstoringen 

groter dan 25 m2 en dieper dan 20 cm-mv is het aanvragen van een omgevingsvergunning 

noodzakelijk en dient rekening te worden gehouden met archeologische resten. In eerste 

aanleg is een bureauonderzoek uitgevoerd. 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied een hoge archeologische verwachting 

heeft voor resten uit de periode na 1573. Voor dit jaar lag het plangebied op de locatie van het 

voormalige Voormeer, een meer dat zich bevond ten oosten van de stad Alkmaar. Na 1573 en 

voor 1603 kwam het plangebied te liggen binnen noordelijke vestingwal van Alkmaar. Het 

plangebied maakte deel uit van een laaggelegen strook grond ten zuiden van de vestingwal en 

grenzend aan de binnenhaven. Op deze strook hebben zich mogelijk allerlei activiteiten 

afgespeeld die samenhangen met de bedrijvigheid in een dergelijke haven. Al voor 1832 is het 

plangebied, mogelijk met een enkele onderbreking, bebouwd geweest. Bij de archeologische 

opgraving Schelpenhoek kwamen oude funderingen en sporen direct onder het maaiveld 

tevoorschijn. De kans bestaat dat dit ook binnen het huidige plangebied het geval is. Het is ook 

mogelijk dat de bovenste 30 tot 50 cm van de bodem reeds geroerd zijn en geen 

archeologische waarden meer bevatten.  

De huidige plannen voorzien in een afgraving van het terrein tot een diepte van circa 45 cm-

mv. Hierbij bestaat de kans dat archeologische resten in de bodem worden afgegraven. Het 

wordt derhalve aanbevolen om een gravend archeologisch onderzoek uit te voeren om na te 

gaan of er archeologische sporen binnen het plangebied aanwezig zijn. Gezien de beperkte 

omvang van het plangebied en de geringe ontgravingsdiepte wordt het aanbevolen om dit 

gravend onderzoek te combineren met het ontgraven van de bouwput. Deze archeologische 

begeleiding van de graafwerkzaamheden dient plaats te vinden conform het protocol 

opgraven. Dit houdt in dat alle sporen worden afgewerkt en onderzocht tot de diepte dat deze 

verstoord worden. 

Het uitvoeren van gravend archeologisch onderzoek mag alleen plaatsvinden conform een 

door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). 

 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

gemeente Alkmaar. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd aan de Heiligland 52 te Alkmaar (Gemeente Alkmaar). De 

aanleiding van het onderzoek is de bouw van een nieuwe woning met een oppervlakte van 

circa 100 m2. In het plangebied is het bestemmingsplan ‘Overdie, Omval en bedrijventerrein 

Ouddorp’ van toepassing (dossiernr. NL.IMRO.0361.BP00012).1 Hierin is opgenomen de 

dubbelbestemming waarde archeologie 1. Deze dubbelbestemming is overgenomen van de 

archeologische beleidskaart van de Gemeente Alkmaar uit 2005.2 Het gemeentelijke 

archeologische beleid is dat bij bodemingrepen groter dan 25 m2 en dieper dan 20 cm-mv een 

omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd, waarbij rekening dient te worden 

gehouden met archeologisch resten in de bodem. 

Om inzicht te krijgen in de archeologische verwachting is in eerste aanleg een 

bureauonderzoek opgesteld. Het bureauonderzoek is uitgevoerd in augustus 2015. 

1.2 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, 

historische- en archeologische gegevens. De onderzoeksvragen zijn: 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 

 Worden archeologische resten bedreigd door de voorziene werkzaamheden? 

 Is archeologisch vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type? 

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

versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).  

1.3 Administratieve data 

Soort onderzoek Bureauonderzoek 
Provincie Noord-Holland 
Gemeente  Alkmaar 
Plaats Alkmaar 
Adres: Heiligland 52 (tot 1970 waren het de nummers 52 en 54) 
Toponiem: Heiligland 52 
Kadastrale nr.  Alkmaar sectie B, nr. 4638 
Opdrachtgever: Commandeur Bouwontwikkeling 
 Oosterkwelweg 3 

1771 MH Wieringerwerf 
bevoegd gezag: Gemeente Alkmaar 

Stadarcheoloog dhr. P. Bitter 
Centrum-Coördinaat 112400/515878 
Archeologische status AMK-terrein nr. 13881 
Oppervlakte plangebied: Circa 100 m

2
 

Kaartblad: 19B 
Onderzoekmeldingsnummer: 3296136100 
Beheer en plaats van digitale 
documentatie 

e-depot Nederlandse archeologie (www.edna.nl + www.argeoboor.nl) 

  

                                                           
1
 www.ruimtelijkeplannen.nl 

2
 Gemeente Alkmaar 2005 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten oosten van het centrum van Alkmaar. Het gaat om een eind 16eeeuwse 

stadsuitbreiding. Het plangebied Heiligland 52 ligt tussen het Heiligland en een gracht ten 

zuiden hiervan. (zie afbeelding 1). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 100 m2. Uit 

een kaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat het 

maaiveld van het Heiligland ter plaatse ligt op 0,4 m + NAP.3  

Het perceel is inmiddels braakliggend. De garage annex opslagruimte, gebouwd in 1970 (bron: 

BAG-register), die tot voor kort op de locatie stond, is onlangs gesloopt.4 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart en op de kadastrale 
kaart.5 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

De voorziene nieuwbouw met een oppervlakte van circa 100 m2 zal worden gefundeerd op 

heipalen. Een palenplan is nog niet beschikbaar. Naar verwachting zal de locatie worden 

voorzien van een isolatieplaat van circa 15 cm dik, waarop een laag van 30 cm beton wordt 

gestort. Het perceel zal ten behoeve hiervan 45 cm worden ontgraven.6   

                                                           
3
 AHN-2 2007-2012 

4
 Persoonlijke mededeling opdrachtgever 

5
 Kadaster 2012 en 2015 

6
 Persoonlijke mededeling opdrachtgever 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.  

3.2 Aardkundige gegevens 

De Rijks Geologische Dienst heeft voor kaartblad 19 een geologische kaart 1:50.000 

gepubliceerd (zie afbeelding 2).7 Hieruit blijkt dat de oostzijde van Alkmaar ligt in een zone 

waar tussen 3.500 en 4.000 B.P. (=Before Present) door zeestromingen en sedimentatie van 

zand een strandvlakte is gevormd. De westzijde van Alkmaar grenst aan een strandwal met 

daarop oude duinen. Na de vorming van de strandwal ten westen van Alkmaar vindt veengroei 

plaats op de strandvlakte ten oosten van de strandwal in de zone waarin het plangebied zich 

bevindt. De veenvorming kan lange tijd doorgaan. De ontginning van het veen vangt aan in de 

vroege middeleeuwen en krijgt een grootschalig karakter in de late middeleeuwen. Als gevolg 

van veenwinning en erosie door getijdenstromen, die tot ver in het veengebied doordrongen 

werd het veen gebied sterk aangetast ontstonden vele meren. Ook ten oosten van Alkmaar 

ontstond een meer. 

Afbeelding 2. Een uitsnede van de geologische kaart van de omgeving van Alkmaar met het 
plangebied (paarse ster).8 

 

                                                           
7
 Rijks Geologische Dienst 1987 

8
 Rijks Geologische Dienst 1987 
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De code SFO.3 waarin het plangebied ligt, betekent dat van onder naar boven de volgende 

geologische opbouw verwacht kan worden: Afzettingen van Duinkerke III (nu: Laagpakket van 

Walcheren) op Hollandveen (nu: Hollandveen Laagpakket) op oude duin- en strandzanden 

(Laagpakketten van Zandvoort en Schoorl).9 In het veen ontbreken klei-inschakelingen. Direct 

ten westen van het plangebied is de code SDO.3 gekarteerd. Dit betekent dat het Hollandveen 

Laagpakket hier niet aanwezig is. 

 

Bij een grote opgraving genaamd ‘Schelphoek’op tweehonderd meter ten zuiden van het 

plangebied is een profielbeschrijving van de bodemopbouw gemaakt.10 De basis van dit profiel 

bestond uit kalkrijk zand, dat geinterpreteerd is als wadafzettingen. Dit zand is afgedekt met 

een dunne laag uiterst siltige, kalkrijke, klei en heeft geen gelaagdheid. Deze laag is 

geinterpreteerd als een dunne laag kwelderafzettingen. Hierop ligt een dunne laag verslagen 

veenresten (detritus) die zijn gesedimenteerd op een meerbodem van het Voormeer (zie kaart 

van Van Deventer). In deze laag komen enkele grote fragmenten van bakstenen voor. Op de 

meerbodem bevinden zicht diverse aanplempingslagen, die afwisselend bestaan uit duinzand 

en stadsafval. Nader onderzoek van monsters van de meerbodemafzettingen en ander 

ondezoek hebben uitgewezen dat het Voormeer, zoals dat op de kaart van Van Deventer is 

ingetekend onstaan is tussen de 13e en 15e eeuw. Uit bedijkingsgeschiedenis is inmiddels 

gebleken dat dit ‘Voormeer’ voor 1200 nog niet bestond.11  

 

Op een hoogtekaart op basis van het AHN-2 is te zien dat het plangebied ligt ten zuiden van de 

hooggelegen, eind 16e eeuwse, vestingwal. Het Heiligland heeft een maaiveldhoogte van 0,4 m 

+ NAP. Het maaiveld van de ten noordwesten van het Heiligland gelegen Tienenwal ligt op 2,0 

m + NAP. 

 

Afbeelding 3. Hoogtekaart op basis van het AHN-2 van de omgeving het plangebied (zwarte 
rechthoek).12 

                                                           
9
 De Mulder e.a. 2003 

10
 Van Zijverden 2011 

11
 Bitter 2009 (In: Van Zijverden 2011) 

12
 AHN-2 2007-2012 
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3.3 Historische gegevens 

In de 10e eeuw kwam de naam Alkmaar in de vorm van ‘Allecmere’ in geschreven bronnen 

voor.13 De naam wordt wel verklaard als een samenvoeging van alk (dat vroege modder 

betekende) en mare (dat ‘meer’ betekende) Alkmaar zou dan ‘modderig water’ betekenen.14 

De historie ter plaatse van het plangebied lijkt op basis van oude kaarten pas aan het eind van 

de 16e eeuw te beginnen (of opnieuw te beginnen). Op de stadsplattegrond van Van Deventer 

uit het midden van de 16e eeuw maakt het plangebied deel uit van het, ten oosten van de stad 

gelegen, ‘Voormeer’ (zie afbeelding 4).  

Afbeelding 4. Kaart van de stad Alkmaar van rond 1550 door Jacob van Deventer. Het 
plangebied is bij benadering aangegeven door een groene cirkel (niet noordgericht niet 
opschaal).15 

                                                           
13

 Bitter 2015 
14

 Van Berkel en Samplonius 2006 
15

 Van Deventer 1550 
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Op een kaart van Alkmaar van Louris Pietersz uit 1573 is ter plaatse van het plangebied nog 

water aanwezig (zie afbeelding 5).  

 
Afbeelding 5. Plangebied op een kaart van Louris Pietersz uit 1573. 16 

Op een kaart uit 1603 blijkt dat door de aanleg van vestingwerken aan het eind van de 16e 

eeuw het plangebied binnen de oostelijke stadsuitbreiding is komen te liggen (zie afbeelding 

6). Het plangebied ging deel uit maken van de noordkade van een binnenhaven. De kade 

betreft tevens de zuidzijde van de noordelijke vestingwal. De kans is groot dat zich op deze 

kade activiteiten hebben afgespeeld die te maken kunnen hebben gehad met scheepsbouw, 

scheepsreparatie (zeilmakerij) of een andere nijverheid. 

                                                           
16

 Louris Pietersz 1573 
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Afbeelding 6. Plangebied (groen) bij benadering op een Kaart van Pieter van der Keere uit 1603 
(niet noordgericht, niet op schaal).17 

Op een kaart van Bleau uit het midden van de 17e eeuw staan langs de noordzijde, onder de 

vestingwal huizen afgebeeld. In de binnenhaven is ondertussen een eiland aanwezig. Nabij of 

binnen het plangebied komt bebouwing voor. 

                                                           
17

 Pieter van der Keere, monogrammist 



ArGeoBoor rapport 1380: Heiligland 52 te Alkmaar 
Opdrachtgever: Commandeur Bouwontwikkeling 11 

Afbeelding 7. Plangebied bij benadering (groen) op de kaart van Bleau uit 1652 (niet 
noordgericht, niet op schaal).18 

 

                                                           
18

 Bleau 1652 
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Afbeelding 8. Het plangebied op diverse kaarten vanaf circa 1800.19 
 

Op de kadastrale minuutplan uit de periode 1811-1832 (zie afbeelding 9) blijkt dat het 

plangebied bebouwd is met een vrij groot pand. Uit de oorspronkelijke aanwijzende tafels 

(OAT) blijkt dat het perceel toen in het bezit was van een koekenbakker en het pand dienst 

deed als pakhuis.20 Na deze gedetailleerde kaart is niet geheel duidelijk wat erop de locatie 

gebeurt is, mogelijk klopt de projectie niet helemaal. In afbeelding 8 is de ontwikkeling in de 

afgelopen tweehonderd jaar weergegeven door middel van vier kaarten. In 1922 en 1950 lijkt 

de locatie onbebouwd. In 1967 staan op de locatie twee kleine woningen nrs. 52 en 54 (zie 

afbeelding 10), die in 1970 gesloopt worden en vervangen door een opslagruimte met nr. 52. 

Heiligland nummer 54 komt dan te vervallen. 

                                                           
19

 Bureau Militaire Verkenningen 1811-1832, 1922 en Kadaster 1950 en 1971. 
20

 Kadaster 1811-1832 incl. OAT 
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Afbeelding 9. Detailkaart van de minuutplan uit 1811-1832 (niet noordgericht, niet op 
schaal).21 

De onlangs gesloopte bebouwing was gebouwd in 1970. Daarvoor stonden op de locatie twee 

huisjes nrs. 52 en 54 (zie afbeelding 10). Het pand van de Boardhandel staat er nu nog. 

 
Afbeelding 10. Foto uit 1967 met rechts van de Boardhandel van A. Vroegop de bebouwing van 
Heiligland 52-54, herkenbaar aan de twee dakkappellen.22  

                                                           
21

 Kadaster 1811-1832 
22

 Fotocollectie Monumentenzorg gemeente Alkmaar (geraadpleegd op www.regionaalarchief 
alkmaar.nl) 
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3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Gegevens afkomstig van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).23 

Afbeelding 10. Monumenten (zwarte nummers bruine achtergrond), waarnemingen (gele 
achtergrond, zwarte nummers) en onderzoeksmeldingen (blauwe nummers, witte 
achtergrond).24 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van AMK-terrein 13881, de historische kern van 

Alkmaar. Ten oosten en noorden liggen de resten van de Westfriese Omringdijk (AMK-terrein 

13936). 

Relevante waarnemingen (zie afbeelding 10) 

Op circa 100 meter ten noordoosten van het plangebied is een deel van een stadsmuur 

aangetroffen. Het betreft de fundering van de stadsmuur bestaande uit een deel van een toren 

en de daarop aansluitende muur. De vorm van de muur maakt aannemelijk dat daar eveneens 

een brug gelegen heeft (waarneming 32109). 

Op circa 200 meter ten zuiden van het plangebied hebben een aantal archeologische 

onderzoeken plaatsgevonden, die hebben geleid tot een grote opgraving ‘Schelphoek’ waarbij 

talrijke archeologische gegevens uit de nieuwe tijd zijn verzameld (waarnemingen 430245 en 

405901).25 

 

                                                           
23

 RCE 2015, losse bestanden 
24

 RCE 2015, losse bestanden 
25

 Houkes e.a. 2011 
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4 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Hieronder vindt beantwoording van de eerste onderzoeksvraag plaats. 

 

Het plangebied heeft vanaf circa 1550 een vergelijkbare geschiedenis als het terrein waar de 

grootschalige opgraving ‘Schelphoek’ heeft plaatsgevonden op nog geen 200 meter ten zuiden 

van het plangebied. Dit betekent dat geologisch gezien min of meer een gelijke bodemopbouw 

kan worden verwacht.  

De verwachting is dat het voormalige ‘Voormeer’ na 1573 is opgevuld met stadsafval en 

duinzand om te komen tot een vestingwal en een zone daarachter, een soort kade, waar het 

plangebied zich bevond. Onder deze opgebrachte lagen zal de voormalige meerbodem liggen, 

bestaande uit verslagen veenresten met mogelijk archeologische vondsten in verspoelde 

context daarin. Onder de voormalige bodem van het meer wordt een dunne uiterst siltige 

kleilaag verwacht (kwelderafzettingen), die ligt op strand- of waddenzand. Helaas worden bij 

het onderzoek ‘Schelphoek’ geen dieptegegevens van de verschillende bodemlagen vermeld. 

De archeologische sporen bevonden zich bij dit onderzoek vrijwel direct onder het huidige 

maaiveld. 

 

Op basis van de landschappelijke geschiedenis wordt de kans op het aantreffen van 

archeologische resten van vóór 1573 zeer klein geacht. Het veen dat lange tijd aan het 

maaiveld lag is vergaan. De hieronder gelegen kwelderafzetting en de strand- of 

waddenafzettingen zijn hebben waarschijnlijk geen hoge en droge zones in het landschap 

gevormd, waarop bewoning zal hebben plaatsgevonden.  

Er bestaat een kans op het aantreffen van archeologisch materiaal dat in het ‘Voormeer’ is 

bezonken in de periode 1200-1573. In de vervolgens opgebrachte lagen kunnen eveneens 

‘losse’ vondsten voorkomen in de vorm van stadsafval. De hoge archeologische verwachting is 

gebaseerd op basis van historische kaarten. Hieruit blijkt dat na het voltooien van de 

vestingwal het plangebied lag op een soort kade ten noorden van een binnenhaven en ten 

zuiden van de vestingwal. Op deze kade kunnen sporen verwacht worden van allerlei 

werkzaamheden die daar plaatsvonden, zoals reparatie werkzaamheden aan schepen etc. 

Deze activiteiten kunnen hun sporen in de bodem hebben nagelaten. Later, in ieder geval op 

de kadastrale minuutplan is de locatie bebouwd met een pakhuis en na 1922 is nieuwbouw 

gepleegd evenals in 1970. Niet uit te sluiten is dat tussen 1832 en 1922 ook reeds sloop en 

nieuwbouw heeft plaatsgevonden. 

Door de sloop- en bouwactiviteiten vanaf in ieder geval 1832 kunnen diverse sporen van 

funderingen of uitbraaksleuvenrestanten van muurwerken binnen het plangebied aanwezig 

zijn. Wanneer de eerste bebouwing in het plangebied werd gebouwd, is niet bekend maar in 

ieder geval voor 1832 en waarschijnlijk na 1652 (kaart van Bleau). Vanzelfsprekend zullen 

oudere archeologische sporen zijn geroerd door jongere sloop- en bouwactiviteiten. Het is niet 

bekend tot welke diepte de bodem geroerd is. Gezien de sloop en nieuwbouw tussen 1967 en 

1970 en de recente sloop en bouwrijp maken wordt het aannemelijk geacht dat de bodem tot 

een diepte van circa 30 cm geroerd is, maar zeker is dit vooralsnog niet. 

 

 

 



ArGeoBoor rapport 1380: Heiligland 52 te Alkmaar 
Opdrachtgever: Commandeur Bouwontwikkeling 16 

5 Conclusies 

Uit de gespecificeerde archeologische verwachting blijkt dat niet bekend is vanaf welke diepte 

archeologische resten binnen het plangebied kunnen voorkomen, waarschijnlijk vanaf circa 30 

cm. Bij de locatie Schelphoek kwamen resten immers direct onder het maaiveld voor. De kans 

bestaat dat dit ook bij het onderhavig plangebied het geval is. 

De voorziene heipalen zullen qua oppervlakte naar verwachting maar een beperkte schade 

toebrengen aan eventuele archeologische resten. De informatie die daarbij verloren gaat zal 

beperkt zijn. Het afgraven van de bodem tot een diepte van 45 cm-mv voor het aanbrengen 

van een isolatielaag en een betonlaag kan een verstoring van archeologisch resten met zich 

meebrengen, waardoor archeologische informatie over de historische gebeurtenissen en 

activiteiten ter plaatse verloren gaan. 

6 Aanbeveling 

Het wordt aanbevolen om de graafwerkzaamheden ter plaatse van het plangebied Heiligland 

52 te Alkmaar archeologisch te laten begeleiden. 

De reden hiervoor is dat niet bekend is vanaf welke diepte archeologische resten kunnen 

voorkomen. De diepte van archeologische sporen niet door middel van booronderzoek 

bepaald kan worden. Gezien de beperkte omvang, zowel qua oppervlakte als qua diepte van 

de ontgraving, lijkt een archeologische begeleiding een geschikte en efficiënte methode om 

eventuele archeologische sporen te documenteren. Een archeologische begeleiding dient 

plaats te vinden conform het protocol opgraven. Dit houdt in dat aangetroffen sporen worden 

gedocumenteerd en afgewerkt voor zover deze verstoord dreigen te worden door de 

werkzaamheden. 

Het uitvoeren van gravend archeologisch onderzoek mag alleen plaatsvinden conform een 

door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

gemeente Alkmaar. 
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