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1. INLEIDING EN DOELSTELLINGEN
1.1 Inleiding
De gemeente Schagen zet in onderliggende nota het gemeentelijk cultuurhistorisch beleid uiteen, voor zover dit de
archeologie en de historische geografie betreft. Dit beleid is geformuleerd vanuit de overtuiging dat de lokale
overheid het publieke belang van het waardevolle cultuurhistorisch erfgoed dient te behartigen. Door het formuleren
van dit beleid maken wij onze eigen keuzes ten aanzien van de cultuurhistorie, de zaken die wij daarvan belangrijk
vinden. Bovendien leggen wij hiermee vast op welke wijze wij de cultuurhistorie betrekken bij (toekomstige)
ontwikkelingen.
In de huidige maatschappij bestaat de behoefte aan een ruimtelijke omgeving, waarin een binding van de bewoner
met zijn woonomgeving kan ontstaan. De cultuurhistorie speelt hierin uiteraard een belangrijke rol. Het gevoel van
vertrouwdheid, eigenheid, persoonlijke associaties en identiteit wordt hierdoor vergroot. Naast de groeiende
behoefte van mensen om meer te weten over de historie van hun omgeving, wordt door snelle en ingrijpende
maatschappelijke veranderingen een grote druk gelegd op de gebouwde omgeving, op het landschap en op de
grond. Dit vraagt om extra aandacht voor cultuurhistorische waarden om te voorkomen dat deze ongekend
verdwijnen, om mogelijkheden te creëren voor de versterking ervan en om op een bewuste manier op initiatieven te
kunnen sturen.
De afgelopen jaren hebben zowel op landelijk als op provinciaal niveau ontwikkelingen plaatsgevonden op het
gebied van de cultuurhistorie. In de zomer van 1999 verscheen de nota Belvédère waarin de staatssecretaris zijn
beleidsvoornemen kenbaar maakte. Cultuurhistorie zal een geïntegreerd onderdeel moeten worden van de
ruimtelijke inrichting. Met de implementatie van het Verdrag van Valletta is de Nederlandse wetgeving zodanig
gewijzigd dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het meewegen van archeologische waarden in de ruimtelijke
ordening vooral komt te liggen bij de gemeente. Deze is in veruit de meeste gevallen de bevoegde overheid bij het
afwegen van archeologische belangen in de ruimtelijke ordening.
Deze nota maakt deel uit van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de gemeente, dat gericht is op het tot stand brengen
van een betekenisvolle fysieke omgeving en betrekking heeft op alle aspecten daarvan: de esthetische en de
functionele kwaliteit, de duurzaamheid en de cultuurhistorische betekenis. Het cultuurhistorische beleid zal dan ook
worden ingebed in dit integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid en worden geïntegreerd in de ruimtelijke visieontwikkeling
om dit beleid deel te laten uitmaken van de ruimtelijke ordeningsprocessen.
Uitgangspunt is dat het beleid zó functioneert, dat in een vroeg stadium van de ruimtelijke planvorming
geanticipeerd kan worden op de mogelijke aanwezigheid van de cultuurhistorische waarden binnen het plangebied.
Door het bekend zijn van de procedures en de daaraan te stellen eisen, alsmede de geformuleerde
afwegingskaders, worden verrassingen zoveel mogelijk vermeden en de snelheid van afhandeling bevorderd. Dit
vergroot de rechtszekerheid voor de initiatiefnemer.
Mede daarom is in de nota een gebiedsgerichte differentiatie van beleid geformuleerd. Het gemeentebestuur geeft
aan in hoeverre werkzaamheden schadelijk worden geacht, gebaseerd op de mate waarin aantasting van de
(waarschijnlijk) aanwezige archeologische en/of historisch geografische waarden in een deelgebied van de
gemeente te verwachten zijn. Een uitwerking van dit aspect wordt gegeven in bijlage F. In de loop der tijd kan het
hier gepresenteerde systeem worden verfijnd naarmate meer informatie beschikbaar komt. In principe zou de in
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deze nota vervatte informatie voldoende basis moeten geven voor het opnemen van cultuurhistorische waarden in
consoliderende bestemmingsplannen.
Het in deze nota geformuleerde beleid is in overeenstemming met het door rijk en provincie gevoerde bewind,
daarbij voldoend aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

1.2 Doelstellingen
Om dit alles te bereiken zijn de volgende doelstellingen geformuleerd met als belangrijkste uitgangspunt dat het
cultuurhistorische beleid integraal in de gemeentelijke organisatie wordt ondergebracht.
1.

De aanwezige cultuurhistorische waarden aanvullend inventariseren, documenteren en op kaart zetten.

2.

Deze waarden beschermen door instandhouding en beheer te stimuleren en waar nodig te ondersteunen.

3.

‘Behoud door ontwikkeling’ realiseren door het aangrijpen van mogelijkheden die op een verantwoorde
wijze een nieuwe toekomst bieden aan de aanwezige cultuurhistorische waarden.

4.

De bewustwording over de cultuurhistorie van Schagen vergroten en de samenwerking met externe
partijen die te maken hebben met cultuurhistorie versterken.

1.3 De opbouw van deze nota
De opbouw van deze nota is als volgt: ten eerste wordt de ontstaansgeschiedenis van Schagen behandeld
(hoofdstuk 2). Vervolgens wordt de visie op en de wijze van omgang met het gemeentelijk bodemarchief en
historisch geografische waarden behandeld (hoofdstuk 3). Dan volgen enkele korte opmerkingen over voorlichting
en communicatie (hoofdstuk 4) waarna de planning en financiën aan bod komen (hoofdstuk 5). Het afsluitende
hoofdstuk (hoofdstuk 6) geeft een aantal door de gemeente te nemen vervolgstappen. In de bijlagen worden onder
anderen de effecten en belangen van cultureel erfgoed besproken, is een beschrijving opgenomen van het door rijk
en provincie gevoerde archeologische beleid en zijn tevens gebiedsbeschrijvingen van de cultuurhistorische
relevante terreinen beschreven. Voor de volledige definities van de in deze nota gebruikte specifieke termen wordt
verwezen naar de begrippenlijst.
Een woord van dank is verschuldigd aan Frans Diederik en Peter Bitter. Zij zijn bij de totstandkoming van deze nota
betrokken geweest en heeft met een kritisch oog naar de inhoud ervan gekeken.

Kasteelterrein afgraving in 2001: ondiepe graven (uit circa 1850-1890) tussen de boomwortels.
(foto Frans Diederik)
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2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS
2.1 Inleiding
In onderstaande tekst wordt in hoofdlijnen de bewoningsgeschiedenis van Schagen uiteengezet. Het verhaal kan de
suggestie wekken dat de ontwikkeling van de stad bekend is. Echter niets is minder waar. Tot op heden zijn nog
veel vragen onbeantwoord aangaande de geschiedenis van Schagen.

2.2 Algemene ontstaansgeschiedenis
Geologie
De bewoningsgeschiedenis van de gemeente Schagen hangt nauw samen met de landschappelijke ontwikkeling
van het Noord-Hollandse kustgebied in met name de afgelopen 7000 jaar. De sturende factor daarbij vormde de
stijging van de zeespiegel door het afsmelten van een deel van de landijskappen van onder andere Scandinavië en
Noord-Amerika na de laatste ijstijd (Weichselien). Bovendien daalde het land. Als gevolg van dit samenspel
verplaatste de kustlijn zich langs de gehele Hollandse kust naar het oosten. De zeespiegelstijging leidde in de eerste
plaats vooral tot een stijging van het grondwater. Het zeer flauw hellende landschap van het huidige Nederland en
de Noordzee, werd vanwege de mee omhoogkomende grondwaterstand en de afnemende drainagecapaciteit in
eerste instantie toegedekt met uitgestrekte moerassen waarin zich een (bos)veenpakket vormde, het zogenaamde
Basisveen. Het ontstaan van dit veenpakket hangt samen met de geleidelijke afname van zowel de
1

zeespiegelstijging als de daling van de bodem .
In deze periode liep de Overijsselse Vecht door Noord-Holland naar het westen toe. Deze rivier creëerde hier een
landschap, zoals we dat nu nog uit het rivierengebied in Midden-Nederland kennen met terrassen, restgeulen en
rivierduinen, met andere woorden een landschap met veel hoogteverschillen, zandige afzettingen en voldoende
water in de omgeving. Een dergelijk landschap was aantrekkelijk voor mensen om zich er te vestigen.
Rond 8000 jaar geleden bereikte de stijgende zeespiegel van de Noordzee ongeveer de huidige kustlijn van
Nederland. Dit gebeurde het eerst ter hoogte van Alkmaar, waar het vroegere dal van de Overijsselse Vecht in de
Pleistocene ondergrond ligt. Het bodemoppervlak lag in die tijd bij Alkmaar op ongeveer 25 meter onder NAP. In het
dal van de Overijsselse Vecht ontstond een uitgestrekt waddengebied dat wordt aangeduid als het Hollandse
getijdenbekken.
Voor 7000 jaar voor heden steeg de grondwaterspiegel zo snel dat de veenmoerassen verdronken en er meren
ontstonden. In het zoete water werd klei afgezet en in de ondiepere delen bleef zich veen vormen. De toenemende
invloed van de zee leidde tot een steeds brakker milieu. Enerzijds zette de zee grote hoeveelheden zand en klei af
in het getijdenbekken. Anderzijds ontwikkelden zich ook west-oost lopende geulen die de zee toegang gaven tot het
gebied. De stromingen in die geulen waren zo sterk dat de hoofdgeul zich diep in de ondergrond schuurde, waarbij
zelfs de top van de afzettingen uit de ijstijden werd geërodeerd. De loop van de geulen veranderde steeds,
waardoor eerder afgezet materiaal weer werd opgeruimd of afgedekt.

1

Het samenspel van zeespiegelstijging en bodemdaling wordt relatieve zeespiegelstijging genoemd. De geleidelijke afname van de relatieve

zeespiegelstijging betekende dat er tijd was voor moerassen om te ontstaan voordat deze door het water werden overspoeld.
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Ondertussen werden onder invloed van zeestromingen en golfwerking aan de westzijde van dit waddengebied van
geulen, meren en zand- en slikplaten, strandwallen gevormd. Door de snelle stijging van de zeespiegel werden deze
echter steeds opgeruimd en overspoeld.
Ongeveer 5000 jaar geleden nam de stijging van de zeespiegel sterk af. De afsmelting van de landijskappen was tot
een (voorlopig) einde gekomen en alleen de bodemdaling droeg nog bij aan de relatieve zeespiegelstijging. Vanaf
dat moment kon de sedimentatie gelijke tred houden met de stijging van de zeespiegel. De strandwallen die vanaf
dit moment ontstonden sloten het Hollandse getijdenbekken af van de zee zodat een lagune ontstond waarin zand
en klei werden afgezet en veen groeide. Een aantal zeegaten tussen de strandwallen gaf de zee toegang tot deze
lagune, zoals het Zeegat van Bergen dat in de riviermonding van de Overijsselse Vecht was ontstaan. Het verhang
van de Overijsselse Vecht (en de IJssel die hier ook uitmondde) en de afvoer van de rivieren waren zo gering dat de
zee via het Zeegat van Bergen diep het achterland kon binnendringen. Achter het Zeegat van Bergen liep een bijna
100 kilometer lange getijdengeul tot aan de omgeving van Schokland. De zee zette zand en klei af in het gebied,
maar er was onvoldoende sediment om het gehele getijdengebied te vullen, zodat aan de oostzijde een meer
ontstond.
De afname van de stijging van de zeespiegel leidde tot een zeewaartse verplaatsing van de kustlijn in het centrale
deel van Noord-Holland. De Noord-Hollandse kustlijn verplaatste zich vanaf die tijd steeds verder naar het westen
(een aanwaskust), waardoor een brede zone met strandwallen ontstond, die door het noordwaartse kusttransport
van zand onderling verbonden werden. Hierdoor ontstond een vrijwel gesloten kust. De oudste nog aanwezige
strandwallen liggen het meest landinwaarts.
Terwijl zich vanaf zo’n 4000 jaar geleden in het gehele kustgebied veen vormde, bleef het gebied achter het Zeegat
van Bergen – het huidige West-Friesland – sterk onder invloed van de zee staan. De landschappen van dit
estuarium welke onder directe invloed van eb- en vloedwerking zijn ontstaan, worden getijdenlandschappen
genoemd. De uiterlijke kenmerken (morfologie) van dit landschap zijn vooral bepaald door de getijdeninvloed. In het
getijdenlandschap zijn op basis van hun ligging ten opzichte van het gemiddeld laag en hoog water (GLW en GHW)
drie deelgebieden te onderscheiden:
1.

De grote getijdengeulen en lagunes die permanent onder water staan (subgetijdengebied).

2.

De gebieden tussen GLW en GHW behoren tot het waddenmilieu dat bestaat uit platen en slikken
(intertijdengebied).

3.

De delen van het estuarium boven GHW en beneden stormvloedniveau behoren tot de kwelders waarbij
kreken, oeverwallen, kommen en laagvenen voorkomen (supragetijdengebied).

Aan de westzijde van West-Friesland – onder andere in het gebied van de huidige gemeenten Schagen en
Harenkarspel – bestond achter het zeegat van Bergen een meer (subgetijdengebied). Het krekensysteem van
midden- en oost West-Friesland (inter- en supragetijdengebied) werd door de zeestroom die door dit meer stroomde
gevoed. Vanuit de zeegaten werd zand en klei tweemaal per etmaal met de vloedstroom aangevoerd en vervolgens
in en langs de geulen afgezet. Als het water van een kreek (aftakking van de hoofdgeul) als gevolg van getij buiten
de oevers trad dan werden ook daar zand- en kleideeltjes afgezet. De relatief zware en grote zanddeeltjes bezonken
als eerste en werden afgezet in de bedding en aan de oevers van de kreken. Tijdens de afname van de
stroomsnelheid in de uitgestrekte achterliggende kommen werd het water rustiger en bezonken steeds fijnere
kleideeltjes. Door deze sortering van de afzettingsdeeltjes in klinkgevoelige kleien en nauwelijks inklinkende zanden
liggen de kommen daarom lager dan de kreekoevers, waardoor zogenaamde oeverwallen ontstonden. Als gevolg
van dichtslibbing verlandden de kreekbeddingen op den duur. Doordat de zandige oeverwallen en geulvullingen
minder inklinken dan de kleiige komgebieden, kwamen zij naarmate de tijd verstreek tezamen als kreekruggen
steeds hoger in het landschap te liggen.

Vastgesteld door de Gemeenteraad op 15 december 2009
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Het getijdengebied handhaafde zich hier nog lange tijd. De kreken slibden echter ook langzamerhand dicht. Het
meest oostelijke deel van dit gebied, het huidige IJsselmeergebied, ontving onvoldoende sediment. Hierdoor kon het
niet helemaal dichtslibben en bleef een plassengebied achter, waarin op de ondiepe delen veenvorming plaatsvond.
Het overige deel van het getijdengebied slibde echter verder dicht, tot het zeegat zich ongeveer 3200 jaar geleden
aan de kust sloot. De verzanding van het zeegat leidde tot een stagnering van de waterafvoer in West-Friesland. Als
gevolg hiervan steeg de grondwaterspiegel en werd het gebied niet alleen te nat voor bewoning, maar vormde zich
ook hier veen.
Het meer aan de westzijde van West-Friesland bleef lange tijd bestaan, ook tijdens het dichtslibben van de kreken
aan de oostzijde van West-Friesland. Aan de randen van het meer werden zand en klei afgezet. Zo slibde ook het
meer langzamerhand dicht. Rond 3600 voor heden was van het meer nog een brede geul over. Zeshonderd jaar
later was ook deze geul dichtgeslibd.
Aan de oostzijde van Schagen is de meest westelijke uitloper van het krekensysteem van West-Friesland in de
ondergrond aanwezig. De afzettingen in de hoofdgeul vonden hier pas vanaf ongeveer 4000 jaar geleden plaats,
toen het meer begon dicht te slibben. Aan de westzijde bleef het meer langer bestaan. Met de dichtslibbing van de
rest van het Zeegat van Bergen slibde ook het meer dicht. Er ontstond een intergetijdengebied, waarin wadplaten
werden afgezet, die nu nog als verhogingen (microreliëf) in het landschap aanwezig zijn. De sluiting van het Zeegat
van Bergen leidde tot een verzoeting van het milieu door de blijvende aanvoer van zoet water via de rivieren vanuit
zuid- en oost-Nederland. In dit verzoetende milieu kon zich veen vormen.
In een drassig milieu en onder de waterspiegel gaat de ophoping van het dode plantenmateriaal sneller dan de
afbraak daarvan, waardoor veen wordt gevormd. Laagveen is gevormd in een (relatief) voedselrijk milieu en wordt
daarom eutroof genoemd. Als het eutrofe veen tijdens de vorming boven het grondwaterniveau uitkomt dan wordt
het weer afgebroken. Boven op zulk laagveen kunnen plantengemeenschappen die voedselrijkdom mijden hun kans
grijpen en kan het hoogveen worden gevormd. Het hoogveen is grotendeels opgebouwd uit planten die voor hun
groei afhankelijk zijn van regenwater, waardoor – onder doorgaande groei – hoge veenkoepels in het landschap
kunnen ontstaan. Het milieu waarin hoogveen ontstaat, is extreem voedselarm en wordt daarom oligotroof veen
genoemd. Mogelijk vormde zich in West-Friesland plaatselijk hoogveen bovenop het laagveen. De veenmoerassen
werden doorsneden door veenrivieren.
De afzettingen in West-Friesland werden voorheen aangeduid als “Afzettingen van Calais” en “Afzettingen van
Duinkerke” en als “Hauwert Complex”. Deze mariene zand- en kleilagen worden nu ingedeeld onder de
Laagpakketten van Wormer en Walcheren, die onderdeel zijn van de Formatie van Naaldwijk. Het Laagpakket van
Wormer is de oudste. Deze is tot ongeveer 1800 voor Christus afgezet. Soms zijn de klei- en zandlagen van de
Formatie van Naaldwijk afgewisseld met lagen Hollandveen, die tot de Formatie van Nieuwkoop worden gerekend.
Het is niet duidelijk in hoeverre deze veenlagen in de bodem van Schagen terug te vinden zijn. Op de klei- en
zandafzettingen groeide veen. In de Midden Bronstijd (1800 – 1100 voor Christus) was het grootste deel van NoordHolland bedekt met veen. Rond Schagen is het gebied mogelijk niet geheel met veen overdekt geweest.
In het veen vormden zich kleinere meertjes. Mogelijk zijn deze ontstaan uit de uitblazing van riviertjes, maar mogelijk
waren deze meren ook van nature in het veen aanwezig. Vooral in de gemeente Harenkarspel zijn diverse meertjes
2

in de loop der tijd drooggelegd . Aan de noordoostzijde van de meertjes zijn door opwaaiing en golfslag plaatselijk

2

Welke meren al bij het ontstaan van het veen aanwezig waren en welke het gevolg zijn van menselijk ingrijpen of erosie door golfslag is op dit

moment niet duidelijk.
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meerwallen ontstaan. Deze zandige hoogten zijn nog altijd in het landschap terug te vinden. Het gehucht Tolke is op
een meerwal ontstaan. De meerwal is hier gebruikt als basis voor een terpachtig lichaam.
Bij Petten ontstond (waarschijnlijk) gedurende de vroege middeleeuwen opnieuw een zeegat in de kust, het Zeegat
3

Zijpe. Via dit zeegat kreeg de zee invloed in het westelijke gebied van West-Friesland. Het zeegat voerde via de
e

Rekere, een al eerder bestaande rivier water naar het noorden en naar het zuiden. In de 13 eeuw werd de WestFriese Omringdijk een feit (zie hieronder in de beschrijving). Deze ringdijk beschermde de bewoners van WestFriesland tegen de zee, die het gebied aan drie kanten omringde. Het Zeegat Zijpe bedreigde het gebied aan de
e

westzijde. De Polder Burghorn moest al vroeg aan de zee worden opgegeven, waarna de polder in de 15 eeuw
weer aan het gebied werd toegevoegd. Ten zuidoosten van de polder zijn de gevolgen van de zeeinvloed in deze
periode nog waarneembaar. Hier zijn in de bodem nog vlakten van doorbraakafzettingen en zee-erosiegeulen
aanwezig.

Eerste bewoning
Neolithicum
In Schagen zijn uit de periode voorafgaand aan de bronstijd tot op heden geen archeologische sporen bekend.
Elders in het noorden van Noord-Holland is dit wel het geval. De oudste bewoning is aangetroffen op Texel en
bestaat uit een laat-paleolithische nederzetting van de zogenoemde Hamburger-cultuur. Op het vasteland van
noordelijk Noord-Holland is pas sprake van bewoning gedurende het laat-neolithicum. De restanten hiervan zijn
gevonden op de oeverwallen langs de kreken, op geulruggen en op een zandige rug bij Zandwerven. De bewoning
van Zandwerven dateert van circa 3500 v.Chr. en is verwant aan de Vlaardingencultuur. Enkele eeuwen later
ontstaan op verschillende plaatsen nederzettingen van de Standvoetbekercultuur, waaronder wederom
Zandwerven, maar ook Aartswoud, Kolhorn en Keinsmerbrug. De Standvoetbekercultuur wordt opgevolgd door de
Klokbekercultuur. Hiervan zijn onder andere resten in Oostwoud teruggevonden.

Regioplein afgraving in 2006: Skelet van een hoornloos rund uit de tweede eeuw n Chr. (foto Frans Diederik)

3

De datering van dit zeegat is tot op heden omstreden.
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Bronstijd
Volgend op het Neolithicum was sprake van een fase waarbij de zee ver het land in reikte. Aansluitend trad
onvoldoende verlanding op waardoor West-Friesland vermoedelijk nauwelijks bewoonbaar was. Dit beeld wordt
bevestigd door de vondstverspreiding; deze suggereert gedurende de vroege bronstijd een geringe
bevolkingsdichtheid. Mogelijk is echter ook dat de nederzettingen uit deze periode zijn geërodeerd of door
zeeafzettingen bedekt zijn geraakt. Onlangs zijn in Schagen bewoningssporen aangetroffen uit de vroege bronstijd.
Gedurende de midden-bronstijd verbeterden in midden- en oost West-Friesland de bewoningsmogelijkheden
aanzienlijk. Het zeegat van Bergen en het daarmee verbonden meer waren inmiddels dichtgeslibd waardoor het
gebied gevrijwaard bleef van invloeden van de zee. Zodoende kon het voormalige kweldergebied zich ontwikkelen
tot een gebied dat aantrekkelijk was voor bewoning. De eerste kolonisten arriveerden rond 1350 v.Chr. De bevolking
nam vervolgens in korte tijd sterk toe. Het zeegat werd omstreeks 1200 v.Chr. afgesloten door duinen waardoor het
gebied betrekkelijk rustig was. Uit het midden en de late bronstijd zijn bewoningssporen met name aangetroffen op
de hoger gelegen delen langs de kust en in oostelijk West-Friesland. Ter hoogte van Schagen was bewoning nog
onmogelijk omdat hier nog het eerder genoemde meer aanwezig was. Rond 1600 v.Chr. was van dit meer nog een
brede geul over, circa 1000 v.Chr. was ook deze dichtgeslibd.

IJzertijd
Aan het begin van de ijzertijd, rond 800 v.Chr., lijkt West-Friesland nagenoeg onbewoond. Bewoningssporen uit
deze periode zijn schaars. Pas rond 400 v.Chr. neemt het aantal bewoners in het veengebied achter de kust weer
toe. Ook in Schagen zijn uit de ijzertijd archeologische sporen bekend. De geulrug tussen Schagen en Medemblik
stak vermoedelijk boven het landschap uit en vormde daarom een aantrekkelijke vestigingsplaats. De plaatselijke
bevolking beoefende een gemengd boerenbedrijf waarin landbouw en veeteelt de belangrijkste onderdelen van de
bestaanseconomie vormden. De geulrug vormde een gunstig gebied voor de akkerbouw. De omliggende
veengebieden werden waarschijnlijk benut als weidegrond.

Inheemse pot met typisch Zuidhollandse vingertopversiering uit de derde eeuw v. Chr.; gevonden bij de afgraving in Hoep
Zuid in 1992, samen met een andere pot in een kuil, door AWS (foto Frans Diederik)
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Romeinse tijd
Kort voor de Romeinse tijd raakte het veengebied door de toenemende vernatting (wederom) verlaten. Dit
veranderde aan het einde van de eerste eeuw. Het achterliggende veengebied werd door de verbeterende
ontwatering opnieuw aantrekkelijk. De bevolking (vermoedelijk afkomstig uit het kustgebied) nam hier dan ook
gedurende de tweede eeuw sterk toe en bereikte aan het begin van de derde eeuw zelfs een hoogtepunt. Men
vestigde zich niet al te ver van het water; de veenriviertjes boden de mogelijkheid zich gemakkelijk door het
veengebied te verplaatsen. Verder moest de plek geschikt zijn om akkerbouw te bedrijven en vee te houden. Ook de
mogelijkheid om gemakkelijk aan drinkwater te komen was een voorwaarde.

Muntschat, romeinse munten gevonden Witte Paal – 270 n.Chr. (foto: Frans Diederik)

In Schagen en omgeving zijn uit de Romeinse tijd verschillende nederzettingen gelokaliseerd. Het gebied lijkt dicht
bewoond. Men beoefende nog steeds een gemengd boerenbedrijf en woonde in de bekende woonstalhuizen. Aan
het einde van de derde eeuw raakte het westen van Nederland ten noorden van de Rijn door de toenemende
wateroverlast zo goed als ontvolkt. De veengroei ging door en bedekte de bewoningssporen. Pas enkele eeuwen
later zou het gebied opnieuw worden bewoond.
Net als in de middeleeuwen vonden ook in de Romeinse tijd al ophogingsactiviteiten plaats. Dit was noodzakelijk
omdat door de activiteiten in en rondom de woonhuizen het veen werd samengeperst. Bovendien vond oxidatie
plaats waardoor de nederzetting ten opzichte van het omringende landschap uiteindelijk lager kwam te liggen. Men
kreeg hierdoor last van water en hoogde de woonplaats op. In de middeleeuwen was het veen al goeddeels
verdwenen en bleven de nederzettingen uit de Romeinse tijd relatief hoog liggen. In Schagen is op enkele plaatsen
aangetoond dat op een nederzetting uit de Romeinse tijd een middeleeuwse woonplaats is ontstaan. De terp
Hemkewerf is hier een voorbeeld van.
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Ontwikkelingsgeschiedenis vanaf de vroege middeleeuwen
Ontginning van het veen
In de vroege middeleeuwen woonden er mensen in het kustgebied. De bevolkingsdichtheid was echter laag.
Naarmate de bevolkingsdruk in deze gebieden toenam, gingen mensen op zoek naar nieuwe gronden om gewassen
te verbouwen en vee te houden. Zij vestigden zich in het veen. In Schagen trokken de ontginners vermoedelijk
e

reeds in de 8 eeuw het veen in. De klimaatomstandigheden waren ook goed voor het ontginnen van het veen,
namelijk een wat warmere, drogere periode.
In eerste instantie werd het gebied vanuit veenstroompjes en riviertjes ontgonnen, waarbij men parallelle sloten op
een regelmatige afstand van elkaar groef vrijwel haaks op het bestaande water. Deze veenstroompjes en riviertjes
dienden dan als ontginningsbasis. Het water uit het natte veen werd door deze sloten afgevoerd, zodat het droger
werd en bruikbaar voor akkerbouw en veeteelt. De ontginning was een grote onderneming en moest gezamenlijk
aangepakt worden.
Door de ontwatering van het veen klonk dit echter in en oxideerde het, waardoor het maaiveld daalde en het
grondwaterpeil in het perceel weer hoger kwam te liggen. Dit maakte de akkerbouw, waarvoor het perceel gebruikt
werd, onmogelijk. In eerste instantie loste men dit op door de sloten dieper uit te graven, maar na verloop van tijd
was het niet meer mogelijk op deze wijze het overtollige water te lozen. Men verlengde het perceel dan in het
onontgonnen veen in het verlengde van het perceel, waardoor uiteindelijk langgerekte stroken grond ontstonden.
Het nieuwe deel werd als akker gebruikt, terwijl de oude akker gebruikt werd als weiland.
In de Schager- en Niedorperkoggen trad in de loop van de ontginning steeds meer wateroverlast op, vooral in de
loop van de late middeleeuwen (1050 – 1500). Het verdwijnen van de veenlagen maakte de oude
onregelmatigheden in het landschap, zoals de kreekruggen en wadplaten, weer zichtbaar. Als reactie hierop en op
de wateroverlast hebben de boeren het landschap opnieuw ingericht met onregelmatige stroken- en
e

e

blokverkavelingen. De wateroverlast was voornamelijk in de 12 en 13 eeuw groot. In deze tijd kwam ook de WestFriese Omringdijk tot stand en al vrij snel daarna moest de huidige Burghornpolder aan het water worden
prijsgegeven.
In 1457 werd de Polder Burghorn aangedijkt. Deze polder heeft een strookvormige verkaveling, die ook op de
Kadastrale Minuutplan van 1819 te herkennen is. De verkaveling is sindsdien slechts in beperkte mate gewijzigd.
e

In de 20 eeuw werd het grondgebied van Schagen herverkaveld in de grote ruilverkavelingsgolf die over Nederland
rolde. Rond Schagen leidde de ruilverkaveling vooral tot een vergroting van de kavels, waarbij het algemene beeld
van het verkavelingspatroon grotendeels zichtbaar bleef. De grootste wijzigingen in het verkavelingspatroon vonden
plaats aan de noordzijde van de gemeente in de polder Neskaag.

Wonen
Het grondgebied van de huidige gemeente Schagen is vanaf de vroege middeleeuwen permanent bewoond. De
eerste bewoners vestigden zich langs de ontginningsas, op de kop van de kavels die zij in gebruik namen. Met het
verlengen van de kavels in de veengebieden werden soms de dorpen ook verplaatst, veelal in dezelfde lijn,
waardoor parallel aan de plaats van het oude dorp het nieuwe dorp ontstond. De grote wateroverlast die in het
gebied heerste, maakte dat de bewoners van het gebied naar oplossingen zochten om droog te wonen. Met het
zichtbaar worden van het oude landschap met de kreekrug aan de oostzijde van het huidige Schagen, vestigden
mensen zich op deze rug. De wateroverlast was echter zo groot, dat men zelfs op deze rug terpen opwierp.

14

Vastgesteld door de Gemeenteraad op 15 december 2009

Beleidsnota Cultuurhistorie Gemeente Schagen

Terpen
Rond de stad Schagen is een groot aantal terpen bewoond en een aantal kleine gehuchten, zoals de Keinse,
Lutjewal, Tjallewal en Avendorp, die (veelal) ook op terpen zijn ontstaan. Vergeleken met de bekende terpen van
Friesland zijn de terpen van Schagen relatief klein. Doorgaans bieden zij enkel ruimte aan één of enkele
boerderijen. De terpen in Friesland zijn aanzienlijk groter en ook hoger. Vermoedelijk omdat zij ouder zijn en
daardoor langer in gebruik zijn geweest. De terpen in Schagen werden aangelegd in de late middeleeuwen,
vanwege de wateroverlast die in dit gebied groot was. Deze wateroverlast werd niet alleen veroorzaakt door de
maaivelddaling als gevolg van de ontginningen, maar ook door het zeewater, dat via het Zeegat Zijpe, ten westen
van het gebied tussen de strandwallen door naar het achterland stroomde.
Doorgaans liggen de terpen langs een water of langs een dijk. Het is niet altijd duidelijk of een terp tegen een dijk is
opgeworpen of dat de dijk pas naderhand is aangelegd. Beide situaties doen zich voor. Wel lijkt het er op dat de
grote, meer ronde terpen tot de oudste groep behoren. Duidelijk zichtbaar is het wanneer de dijk dan met een bocht
langs de terp loopt.
In Schagen zijn vele terpen in het landschap zichtbaar. Ook het gehucht Tolke is als ophoging waarneembaar. De
geomorfologische kaart geeft aan dat de terpen vooral op die plekken in het landschap liggen, die door de
natuurlijke ontwikkelingen ook al hoger in het landschap lagen. Het ligt dan ook voor de hand dat de mensen reeds
op deze plaatsen woonden en die plaatsen in de loop van de tijd hebben opgehoogd vanwege de wateroverlast.
De hoogste terp in Schagen is de terp Avendorp, deze is zo’n 3 meter hoog. Niet alle terpen zijn nog zichtbaar in het
landschap. Bekend is dat in het verleden dikwijls terpen werden afgegraven om zodoende de grond te gebruiken
voor activiteiten elders. Van de terp Avendorp bijvoorbeeld is bekend dat deze in 1827 gedeeltelijk is afgegraven om
de begraafplaats te Schagen op te hogen.

Terp Hemkewerf (foto Frans Diederik)

Keinse
Keinse is een oude nederzetting, die vermoedelijk als Kinloson in de geschriften voorkomt. Het behoorde naar we
e

e

aannemen tot een groter gebied, dat in de 12 en 13 eeuw grotendeels in zee is verdwenen. Het gehucht ligt op
een uitstekende punt in de West-Friese Omringdijk. Keinse is vermoedelijk in die periode aan de rechtseenheid van
Schagen (banne) toegevoegd.

Schagen
Net als de gehuchten er omheen is Schagen gebouwd op terpen. Het bestond in de late middeleeuwen uit zeven
buurschappen. De precieze plaats van deze buurschappen is (nog) niet achterhaald en onduidelijk is of de kerk
e

centraal ten opzichte van deze buurschappen gelegen was. De indeling in buurschappen uit de 17 eeuw geeft
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weinig houvast voor het bepalen van de plaats van de zeven buurschappen waaruit Schagen is ontstaan, omdat de
bevolking in die tijd uit de polders naar de dijken en terpen was getrokken (Hemkewerven, Grotewallen, Dorpen,
Lutjewallen, Wijverwerver, Loetemer en Nesmer). De stad ligt tussen een stelsel van rivieren waardoor het enkele
kenmerken mist die bij andere veendorpen wel voorkomen, zoals een langgerekte lintbebouwing.
Schagen wordt reeds in schriftelijke bronnen met betrekking tot de bezittingen van de abdij van Egmond voor 989
genoemd als Scagha. In 1415 kreeg Schagen stadsrechten.
De bedijking van de Zijpe (1597) en de Wieringerwaard (1612) maakten dat Schagen meer een centrumfunctie
kreeg voor het omliggende gebied. Voor die tijd lag de stad op een uithoek van het gebied en was het aan twee
e

zijden omringd met water. De 19 -eeuwse bedijkingen van Anna Pauwlona en Koegras versterkten de
centrumfunctie van Schagen.
e

In de 20 eeuw is Schagen met verschillende nieuwbouwwijken uitgebreid. De meeste uitbreidingen zijn gelegen
tussen de provinciale wegen N241 en N245. Ten westen van de N245 is echter ook veel nieuw gebouwd. De
nieuwbouwwijken hebben een eigen structuur meegekregen, die niet samenhangt met de voor de bouw bestaande
landschapsstructuren.

Slot
e

In de 14 eeuw wordt in schriftelijke bronnen al geschreven over een huis te Schagen. In 1409 komt een vermelding
voor van een hofstede in Schagen, bij het marktveld. De twee ronde hoektorens en het omgrachte terrein waren tot
2001 de enige resten van het slot dat vermoedelijk in 1394 werd gesticht door een bastaardzoon van Albrecht van
Beieren. Het slot werd in 1827 afgebroken, waarbij een deel van de fundamenten van het oude slot in de
ondergrond bewaard zijn gebleven,. De beide torens zijn bij de reconstructie bewaard gebleven. Het nieuwe
gedeelte van het slot, dat in 2001 is gebouwd, wordt gebruikt voor vergaderingen, huwelijksvoltrekkingen en
culturele activiteiten. Dit is niet gebouwd op de fundamenten van het oude slot.

Kerk
Mogelijk hebben de Benedictijnen van de abdij van Egmond al in de tiende eeuw een kapelletje in Schagen gesticht.
e

Uit archeologisch onderzoek is bekend dat Schagen al in de 12 eeuw een kerk bezat. Rond 1430 werd deze kerk
herbouwd. Deze kerk is in 1895 door een brand verloren gegaan en nog in datzelfde jaar vervangen door de
huidige kerk op de Markt.
Voor alle duidelijkheid: de RK Christoforuskerk is een laat-negentiende eeuwse kerk en valt daardoor buiten een
archeologisch of cultuurhistorisch kader.

Wateroverlast en dijken
Tijdens de ontginning van het veen werden rond de verschillende ontginningsblokken kades aangelegd. Deze boden
bescherming tegen wateroverlast uit het omliggende veengebied, waarin veel water aanwezig was. Vanwege de
daling van het maaiveld werden de belangrijke kades steeds weer opgehoogd. Om veel van de polders in de
Schagerkogge ontstonden zo lokale ringdijken. In de Schagerkogge zijn veel lokale dijkjes terug te vinden.
De maaivelddaling leidde er ook toe dat van het zeewater steeds meer dreiging uitging. De aarden kades hadden
aan de zeezijde een voorland, waardoor de zee niet direct op de dijk stond. De West-Friese Omringdijk ontstond uit
e

de samenvoeging van vele lokale oudere dijkjes. Halverwege de 13 eeuw was de ringdijk geheel gevormd.
Dat West-Friesland geheel door een dijk omringd was, betekende niet dat de wateroverlast ten einde was. De eerste
dijk zal een eenvoudige, lage dijk geweest zijn. Er zijn uit de Middeleeuwen ook veel verhalen en geschriften bekend
van overstromingen. Aan de westelijke zijde had het zeewater een belangrijke invloed op de dijk. Via het Zeegat
Zijpe stroomde het zeewater tussen de strandwallen door tot aan de West-Friese Omringdijk. Het bochtige verloop
en de wielen in de dijk duiden ook op dijkdoorbraken. De dijk is ter plaatse van het wiel verdwenen en veelal is de
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bodem tot (relatief) grote diepte weggeslagen. Hierdoor was het niet mogelijk de dijk weer op dezelfde plaats aan te
leggen. Daarom legde men de dijk met een kronkel rond de wiel, waarbij de achtergebleven waterplas binnen- of
buitendijks werd gelegd, afhankelijk van de beste plaats om de dijk aan te leggen. Het gevolg van meerdere
dijkdoorbraken is dan ook een kronkelig verloop van de dijk.

Dijken en terpen rond en in Schagen, 1100 - 1250 N.CHR. (tekening Frans Diederik)

De Polder Burghorn is in 1457 aangedijkt. De polder was op dat moment al opgeslibd tot een hoogte, waarbij het
een groot deel van de tijd droog lag. De West-Friese Omringdijk werd door de indijking van deze polder aanzienlijk
verkort. Eerder vormden de Oude Dijk en de Valkkogerdijk samen een onderdeel van de West-Friese Omringdijk. In
de polder kwam slechts weinig bebouwing voor. De kaart van 1680 toont slechts één woning tegen de
Valkkogerdijk.
e

Vanaf de 15 eeuw werd de windmolen ingezet in de waterhuishouding. In verschillende polders is op de kaart van
1850 een watermolen zichtbaar. Ook de Polder Burghorn had in die tijd een molen. Het aantal molens is echter
beperkt. Nu zijn geen molens meer in Schagen aanwezig.

Verkeer
De wegen in dit natte gebied lagen voornamelijk op de dijken. Tevens werden watergangen veel gebruikt voor het
e

verkeer. Lange tijd was het verkeer over water zelfs belangrijker dan het verkeer over de weg. In de 19 eeuw
voldeden de waterwegen niet meer aan de eisen van die tijd. Voor West-Friesland werd een kanalenplan gemaakt,
waarbij niet alleen de waterverbindingen binnen West-Friesland werden aangepakt, maar ook verbindingen met de
omliggende gebieden werden gemaakt. Eerder waren dergelijke verbindingen zeer beperkt, met name vanwege de
beheersbaarheid van de boezemgebieden. Door verbindingen te maken met de omliggende gebieden, kwamen
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e

verschillende boezems in open verbinding met elkaar te staan. Uiteindelijk rees er in het begin van de 20 eeuw
steeds meer weerstand tegen het kanalenplan. Het kanaal Stolpen-Schagen-Kolhorn was toen al gerealiseerd.
e

Het wegennet dat voor de 20 eeuw nog nauwelijks ontwikkeld was, is na de Tweede Wereldoorlog sterk uitgebreid
en verbeterd. Hierbij werd over het algemeen maar beperkt rekening gehouden met de bestaande
landschapsstructuren.
In 1865 werd het spoor tussen Alkmaar en Den Helder geopend dat ook een station in Schagen heeft. Behalve
personen werden ook goederen over dit spoor vervoerd. In 1899 werd aansluitend op de spoorverbinding ook een
tramverbinding aangelegd tussen Alkmaar en Schagen, waarvan nog resten als verhogingen in het landschap of als
slotenpatronen zichtbaar zijn. In 1912 volgde nog een tramverbinding tussen Schagen en Ewijcksluis. Het tracé van
e

deze tramlijn is in 2000 als voetpad in gebruik genomen. Na het eerste kwart van de 20 eeuw nam het belang van
de tramtracés af en werden de lijnen stuk voor stuk opgeheven.

Friese 'streepbandpot' uit de derde eeuw v. Chr.
Opgegravan in Hoep Zuid in 1992, samen met ander materiaal, door AWS (foto Frans Diederik)
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Koe in onze tijd vergeleken met een koetje van vóór de Middeleeuwen (afbeelding uit Verleden Land)
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3. CULTUURHISTORIE IN HET GEMEENTELIJKE BELEID
3.1 Cultuurhistorie
Cultuurhistorische waarden
De cultuurhistorie waar deze nota zich op richt heeft betrekking op het onderzoek naar de menselijke samenleving
uit het verleden aan de hand van fysieke verschijnselen in het landschap. Hiertoe behoren historisch bouwkundige
waarden, historisch geografische waarden en archeologische waarden. In deze nota wordt het gemeentelijk beleid
ten aanzien van de cultuurhistorie verwoord, voor zover het de aspecten archeologie en historische geografie
betreft. De historisch bouwkundige waarden van Schagen zijn buiten beschouwing gelaten.
Hieronder wordt het huidige beleid en het toekomstige beleid ten aanzien van cultuurhistorie onder elkaar gezet.
Wanneer in het huidige beleid geen wijzigingen optreden, wordt de continuering ervan in het toekomstige beleid als
bekend verondersteld.

Gemeentelijk loket
De gemeente heeft in het kader van de cultuurhistorie een duidelijke loketfunctie. Dit is de plaats waar de burger
terecht kan met vragen op dit gebied. Ook initiatiefnemers van bodemverstorende activiteiten kunnen hier informatie
omtrent het betreffende beleidskader ontvangen. Die loketfunctie moet in de komende tijd verder worden
4

uitgebouwd. Het is van belang dat de verantwoordelijke ambtenaar voor wat betreft uren, kennis en kunde
voldoende is toegerust om vragen te kunnen beantwoorden en belangen te kunnen behartigen. Het gaat in ieder
geval om de volgende taken:


loket voor de uitvoering van cultuurhistorisch beleid



specialist cultuurhistorische inbreng bij ruimtelijke ontwikkelingen



aanspreekpunt voor vragen op het gebied van cultuurhistorie



tussenpersoon tussen de grond- en/of monumenteigenaren of planontwikkelaars en de organisaties die zich
bezig houden met cultuurhistorie



partner bij voorlichting en educatieve activiteiten

De gemeente is tevens loket voor de volgende zaken, die niet in het bestek van deze nota behandeld worden:


bepalen van het beleid ten aanzien van de instandhouding van (gemeentelijke)
beeldbepalende panden



verstrekken van monumentenvergunningen



controle en handhaving bij restauraties



loket voor subsidieaanvragen (met betrekking tot de restauratie van bouwkundige monumenten)

Het bewaken van de integratie van het cultuurhistorisch beleid in ander gemeentelijk beleid, het intensiveren van de
samenwerking met externe organisaties, het uitvoering geven aan of initiëren van acties die uit deze nota
voortvloeien zullen extra capaciteit en inzet van extra middelen vragen.

4

De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (ook wel Wet Puberr genoemd) verplicht elke gemeente een
beperkingenregister en beperkingenregistratie op te zetten en actueel te houden. De regeling treedt in werking op een nog nader te bepalen
tijdstip.
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Transparantie van beleid
Uitgangspunt is dat beslissingen op archeologisch en historisch-geografisch gebied transparant zijn en volgens de
gebruikelijke procedures (Algemene Wet Bestuursrecht) open staan voor beroep en bezwaar. Voor alle betrokkenen
moet relevante informatie zoals de resultaten van onderzoek toegankelijk zijn. Ook wordt gestreefd naar het voor
betrokkenen inzichtelijk maken waar en wanneer met cultuurhistorische waarden rekening dient te worden
gehouden.
Het beleid van rijk en provincie heeft het uitgangspunt de archeologie een onderdeel te laten zijn van de ruimtelijke
ordeningsprocedures. De wijziging van de Monumentenwet, de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, die op
1 september 2007 van kracht is geworden, verleent hieraan de wettelijke basis. Uitgangspunt is dat archeologie één
van de onderwerpen is waarover in het kader van planvorming door middel van vooronderzoeken informatie
verzameld moet worden. Ook bij het verlenen van medewerking aan de ontwikkeling van ruimtelijke plannen van
derden worden deze plannen op de consequenties voor het bodemarchief getoetst. Deze toetsing vindt plaats aan
de hand van de beschikbare informatie, verkregen via archeologisch inventariserend vooronderzoek
(bureauonderzoek, eventueel aangevuld met inventariserend veldonderzoek, bestaande uit grondboringen en
zonodig proefsleuven). Het vooronderzoek resulteert in een selectieadvies, op basis waarvan de gemeente een
selectiebesluit neemt, na het raadplegen van een namens de gemeente aangewezen archeologisch adviseur.

5

In dit selectiebesluit wordt aangegeven welke gevolgen de resultaten hebben voor de verdere voorbereiding van het
betreffende plan. Daarbij wordt in eerste instantie gestreefd naar behoud in de bodem. Eventueel noodzakelijke
beheersmaatregelen worden bij dit streven in overweging genomen en zonodig in de planontwikkeling en
planuitwerking meegenomen. Indien andere belangen naar het oordeel van burgemeester en wethouders boven het
archeologisch belang prevaleren, zorgen zij ervoor dat de betreffende archeologische informatie wordt behouden
door archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving inclusief uitwerking, rapportage en deponering
door daartoe bevoegde instellingen of bedrijven.

6

Bij het uitvoerend archeologisch onderzoek is het uitgangspunt, dat wordt gewerkt volgens de meest recente versie
van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en binnen de door rijk en provincie gestelde kaders.
Voor de historische geografie ontbreekt een duidelijk wettelijk kader. In deze nota worden de historisch-geografische
waarden echter volgens dezelfde richtlijnen als de archeologische waarden behandeld. Dit houdt in dat bij het
opstellen van ruimtelijke plannen ook de historisch-geografische waarden worden meegewogen. Als onderbouwing
voor deze keuze wordt verwezen naar de Wet ruimtelijke ordening waarin gesteld is dat alle relevante belangen
moeten worden meegewogen bij het tot stand brengen van ruimtelijke plannen. Tevens wordt verwezen naar het
Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie van de Provincie Noord-Holland, waarin te behouden, te versterken en
te ontwikkelen cultuurhistorische waarden voor het provinciaal grondgebied worden benoemd. Een aantal van de
concreet benoemde waarden heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Schagen.

5

Het genomen selectiebesluit kan en mag overigens niet strijdig zijn met het landelijke en provinciale aanwijzingenbeleid voor archeologische
monumenten (zie bijlage 5).
6 In uitzonderlijke gevallen, waarbij er onvoldoende zekerheid kan worden verkregen over de feitelijke aanwezigheid van archeologische
waarden, kan tijdens uitvoering van werkzaamheden archeologisch toezicht worden verricht, waarbij voldoende gelegenheid wordt geboden om
de eventueel waargenomen verschijnselen te documenteren.
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Beeldkwaliteitplannen
De Provincie Noord-Holland heeft in het Streekplan voor Noord-Holland Noord instrumenten aangedragen om de
kwaliteit van het landschap te waarborgen. Zij heeft het beeldkwaliteitplan verplicht gesteld bij nieuwe
ontwikkelingen die zich buiten de bestaande bebouwingscontouren voordoen. In het beeldkwaliteitplan wordt
aandacht besteed aan de landschapsstructuur en de cultuurhistorische waarden. Door een dergelijk
beeldkwaliteitplan zorgvuldig vorm te geven kunnen in de nieuwe ruimtelijke plannen de cultuurhistorische waarden
op een volwaardige wijze worden afgewogen en meegenomen naar de toekomst. Het gaat er daarbij niet zozeer om
alle cultuurhistorische waarden te behouden, maar wel om met respect daarmee om te gaan en de waarden mee te
nemen naar de toekomst.

Cultuurhistorisch Kader voor Ruimtelijke Ontwikkelingen
Dit instrument is niet door provincie of rijk ontwikkeld, maar wordt in Beverwijk toegepast om cultuurhistorische
waarden in plangebieden in kaart te brengen, zodat deze in de ruimtelijke plannen kunnen worden meegenomen.
Het instrument is ontwikkeld door het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland en heeft tot doel voor een
plangebied de archeologische, historisch-bouwkundige en historisch-geografische waarden in beeld te brengen en
door middel van een kansen-en-risico-analyse en concrete aanbevelingen uitspraken te doen over de wijze waarop
de cultuurhistorische waarden kunnen worden meegenomen naar de toekomst.

Digitaal bestand
Om de kwaliteit van planontwikkelingen in de toekomst te garanderen zal de informatie die verzameld is tijdens de
inventarisaties en de waardebepalingen aan een groot publiek beschikbaar moeten worden gesteld. Hiervoor is het
noodzakelijk dat een goed toegankelijk gedigitaliseerd bestand wordt ontwikkeld, zodat alle cultuurhistorische
waarden in kaartbeelden kunnen worden opgeroepen.
Een voorlopige opzet voor een dergelijk bestand wordt reeds bij deze nota geleverd in de vorm van een digitale
kaart waarop de bekende archeologische en historisch-geografische waarden zijn aangegeven. Behalve de
geografische aanduiding, is op de kaart ook per cultuurhistorische waarde achtergrondinformatie op te vragen.
Tevens wordt een digitale kaart met de archeologiegebieden beschikbaar gesteld, waarin eveneens
7

achtergrondinformatie is op te vragen. De diverse cultuurhistorische waarden die in deze nota worden beschreven,
zijn in een digitaal GIS-bestand opgenomen, dat in het gemeentelijke digitale kaartsysteem kan worden
geïmplementeerd.
Dit digitale bestand wordt in eerste instantie gebruikt voor de gemeentelijke planvorming en zal daarom beschikbaar
zijn voor alle (relevante) personen, afdelingen en opdrachtnemers van de gemeente die betrokken zijn bij de
ruimtelijke planvorming. Verder wordt de kaart raadpleegbaar voor projectontwikkelaars, architecten en andere
initiatiefnemers, zodat bekend is op basis van welke cultuurhistorische waarden plannen worden getoetst en vooraf
de kaders duidelijk zijn.
Het digitale bestand behorend bij deze nota kan als basis dienen voor het ontwikkelen van een gedigitaliseerd
documentatiebestand van het culturele erfgoed van Schagen. Tevens kan het informatie geven voor betrokkenen bij
interne beleidsprocessen, welstandsrichtlijnen, betrokkenen bij cultuurhistorie en andere belangstellenden.

7

Voor een beschrijving van de archeologiegebieden wordt verwezen naar Bijlage F. Tevens wordt hier de werking van de archeologiegebieden
in het gemeentelijk beleid en de ruimtelijke ordening uitgelegd.
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Aanbevelingen


Uitbreiding capaciteit en kennis ten behoeve van de cultuurhistorische informatievoorziening.



Een beeldkwaliteitplan op (laten) stellen bij het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke plannen in het gebied buiten
de bebouwde kom.



(Verder) ontwikkelen van een digitaal bestand cultuurhistorisch erfgoed waarbij deze nota als uitgangspunt
dient.

3.2 Cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening
Voor de bescherming van het cultuurhistorische erfgoed kunnen wet- en regelgeving ten aanzien van de
monumentenzorg worden gebruikt. Rijk en provincie hebben verschillende instrumenten ingezet om de bescherming
van cultuurhistorische waarden in ruimtelijke plannen te waarborgen.

8

Archeologische terreinen en historisch-geografische waarden die geen wettelijke bescherming genieten in gevolge
van de Monumentenwet of relevante monumentenverordening zijn voor hun bescherming grotendeels afhankelijk
van de mogelijkheden die de ruimtelijke ordening, en dan in het bijzonder het bestemmingsplan, biedt. In het
bestemmingsplan kunnen voorwaarden en voorschriften worden opgenomen met betrekking tot cultuurhistorie,
9

zodat de cultuurhistorische waarden niet ongezien verdwijnen. Bij projectprocedures die in het kader van de Wet
ruimtelijke ordening worden uitgevoerd moeten de cultuurhistorische waarden worden meegenomen in de ruimtelijke
onderbouwing van de plannen.

Het bestemmingsplan
Met inachtneming van het hiertoe bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad
bestemmingsplannen vast. Daarin worden de bestemmingen van de grond aangewezen en zo nodig voorschriften
gegeven over het gebruik van het gebied en de zich hierin bevindende opstallen. In het belang van de bescherming
van onder meer cultuurhistorisch waardevolle gebieden kan het bestemmingsplan voorschrijven dat een
aanlegvergunning nodig is voor bepaalde werkzaamheden of gebruik van een gebouw, of dat het verlenen van deze
vergunning niet is toegestaan.
Indien in het bestemmingsplan aan een gebied met archeologische waarden een dubbelbestemming is toegekend
kan in de voorschriften bij deze bestemming een bouwverbod met vrijstellingsbevoegdheid worden opgenomen. Dit
kan overigens alleen voor bouwvergunningplichtige werken. Zowel de vervanging van bestaande bebouwing als de
aanleg van kelders, ondergrondse parkeergarages, vijvers en zwembaden kunnen vergunningplichtig worden
gemaakt. In de vrijstellingsregeling kunnen voorwaarden worden opgenomen waarmee een zorgvuldige omgang
met de (verwachte) archeologische en historisch-geografische waarden kan worden bewerkstelligd. Al bij de
aanvraag van een vergunning dient de initiatiefnemer de relevante archeologische informatie te verstrekken in de
vorm van een archeologisch bureauonderzoek en - indien relevant - een rapport dat is voortgekomen uit het
uitgevoerde inventariserende veldonderzoek. Deze aspecten horen deel uit te maken van de ontvankelijkheidstoets.

8
9

Voor landelijk en provinciaal beleid en instrumentarium verwijzen wij naar bijlagen B en C van deze nota.
Dit staat als zodanig verwerkt in de Wet op de Archeologische Monumentenzorg.
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Onderscheid in terreinen
Archeologische terreinen kunnen worden opgedeeld in (wettelijk) beschermde archeologische terreinen en niet
beschermde archeologische terreinen. Nederland telt op dit moment ongeveer 1500 beschermde archeologische
terreinen. Dit betekent dat het overgrote merendeel geen wettelijk beschermde status geniet. Indien het terreinen
betreft waarin de aanwezigheid van archeologische resten bekend is, kunnen de belangen hiervan zonder
verkennend onderzoek via het bestemmingsplan worden behartigd. Bij terreinen waarvan de archeologische waarde
nog niet vaststaat, is bij ontwikkelingen voorafgaand een verkennend onderzoek noodzakelijk.

10

Historisch-

geografische waarden kennen geen wettelijke bescherming. Hiervoor geldt derhalve dezelfde regeling als voor de
niet-beschermde archeologische terreinen.

Soorten bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen voor het buitengebied en bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied worden in deze nota
van elkaar onderscheiden omdat de regelingen met betrekking tot de archeologie in deze plannen van elkaar
kunnen verschillen. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen consoliderende en ontwikkelingsgerichte
bestemmingsplannen. In de consoliderende bestemmingsplannen wordt het huidige gebruik en de huidige
bestemming gehandhaafd, terwijl bij ontwikkelingsgerichte plannen nieuwe ruimtelijke ingrepen mogelijk worden
gemaakt. In het eerste geval kan worden volstaan met het gebruik van de in deze nota gepresenteerde kennis, in
het tweede geval moet een nader cultuurhistorisch onderzoek worden uitgevoerd om meer gedetailleerde informatie
te verkrijgen over de aanwezige (en vermoede) archeologische en historisch-geografische waarden en om te bezien
in hoeverre de nieuwe ingrepen hierop invloed hebben.

Instrumenten
Archeologische en historisch-geografische waarden kunnen in het geding zijn bij de volgende soorten vergunningen:


bouwvergunning



sloopvergunning



aanlegvergunning



monumentenvergunning voor rijk-, provinciale en gemeentelijke monumenten



ontgrondingenvergunning



milieueffectrapportage



milieuvergunning



vergunningen op het gebied van waterbeheer (zoals baggerwerkzaamheden)



gemeentelijke vergunning voor het hanteren van een metaaldetector

11

De hierboven vermelde vergunningen liggen op verschillende bestuurlijke niveaus. Voor de bescherming van
archeologische en historisch-geografische waarden op gemeentelijk niveau ligt het voor de hand om gebruik te
maken van de aanlegvergunning en de bouwvergunning, waarbij voor archeologische terreinen ook de
sloopvergunning van belang kan zijn. Voor het buitengebied en de open ruimten binnen de bebouwde kom (zoals
groenstroken) is een aanlegvergunningenstelsel het meest geëigende instrument. Voor de bebouwde kom, met
name in de historische kern, kan bescherming van de waarden met behulp van een bouw- en/of sloopvergunning de
beste optie zijn.

10
11

Bij dergelijke terreinen ontbreekt immers de nodige kennis omtrent de archeologische waarde ter plaatse.
Bodemsanering en archeologisch onderzoek zijn in veel gevallen goed met elkaar te combineren.
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Aanlegvergunning
In een bestemmingsplan kan worden bepaald dat het verboden is om binnen een (bij het plan aan te geven) gebied
bepaalde werken die geen bouwwerken zijn of bepaalde werkzaamheden uit te voeren zonder vergunning van
burgemeester en wethouders. Dit is om te voorkomen dat een terrein minder geschikt wordt voor de realisering van
de desbetreffende bestemming of ter handhaving en bescherming van die bestemming (artikel 3.3 Wro).
Een aanlegvergunningenstelsel ten behoeve van de archeologische of historisch-geografische waarden is alleen
12

toegestaan voor werken die schade kunnen veroorzaken aan de desbetreffende gronden.

In de planvoorschriften

moeten de schadelijk geachte en daarom vergunningplichtige werkzaamheden worden opgesomd. Voorbeelden
daarvan zijn:


Egaliseren



Ophogen of afgraven van grond



Rooien of vellen van houtopstanden



Aanleg van wegen



Ingraven van leidingen



Bebossen van gronden



Graven, verbreden of dempen van greppels of sloten



Het op andere wijze wijzigen van het grondwaterpeil



Aanbrengen van natuurvriendelijke oevers



Uitgraven van poelen en vijvers



Bouwrijp maken van een gebied



Scheuren van grasland



Diepploegen (dieper dan 35 cm)



Diepwoelen



het aanleggen en intensiveren van drainage.

Wanneer voor een bepaalde activiteit nooit een aanlegvergunning kan worden verleend (omdat dan een te ernstige
aantasting plaats vindt van de te beschermen belangen) kan een gebruiksverbod worden opgenomen. Aan een
gebruiksverbod moet wel de zogenaamde ‘toverformule’ worden gekoppeld.

13

Bouwvergunning
Het is verboden te bouwen zonder, of in afwijking van, een bouwvergunning. Aan de bouwvergunning kunnen
archeologische verplichtingen worden verbonden, mits dit in het bestemmingsplan vastgesteld is. De Wet op de
Archeologische Monumentenzorg voorziet hierin. Voordat een bouwvergunning wordt afgegeven zal duidelijk
moeten zijn of er al of niet sprake is van archeologische waarden ter plekke. Bij de aanvraag van een
bouwvergunning kan de voorwaarde worden verbonden op het overleggen van rapportages met betrekking tot de
archeologie. Hierin kunnen ook historisch-geografische elementen worden meegenomen.

12

Ingevolge artikel 3.3 WRO moet altijd de noodzaak van een aanlegvergunningenstelsel worden aangetoond. Deze noodzaak is niet
aanwezig als het werkzaamheden betreft die de bestemming niet of nauwelijks aantasten.
13
Deze ‘toverformule’ wordt vrijwel standaard in elk bestemmingsplan opgenomen: “B&W verlenen vrijstelling (van het gebruiksverbod) indien
strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt
gerechtvaardigd.” Aan de toverformule kunnen geen voorwaarden worden verbonden.

Vastgesteld door de Gemeenteraad op 15 december 2009

25

Beleidsnota Cultuurhistorie Schagen 2009

Sloopvergunning
In de bouwverordening is geregeld voor welke werkzaamheden een sloopvergunning aangevraagd moet worden.
Een sloopvergunning moet en kan slechts worden geweigerd op grond van de in de bouwverordening genoemde
gronden. Het is daarom zaak de bouwverordening op dit punt aan te passen, zodat archeologische waarden niet
ongezien verdwijnen bij sloopwerkzaamheden. Aan de sloopvergunning moet dan de voorwaarde worden
gekoppeld dat het archeologisch belang voldoende is afgewogen. In gebieden waarin archeologische waarden een
rol spelen dient de sloopvergunning te voorzien in een fasering van de sloop, waarbij sloop tot op maaiveldhoogte
wordt mogelijk gemaakt en de sloop onder het maaiveld met archeologisch onderzoek wordt verbonden.
In geval de gemeente betrokken is bij een bepaalde vergunningverlening wordt voortaan nagegaan of er
archeologische en/of historisch-geografische waarden in het geding zijn en hoe de aanvrager daarmee rekening
dient te houden. Het is niet wenselijk om bij projecten waarbij twee of drie van de bovengenoemde vergunningen
vereist zijn aan elke vergunning een verplichting te koppelen.
Bij wijziging of sloop van provinciale of rijksmonumenten wordt vaak een bouwhistorisch onderzoek voorgeschreven
om bouwhistorische waarden te documenteren die niet behouden kunnen worden. In het vervolg zal in dergelijke
situaties ook worden nagegaan of er archeologische waarden in het geding zijn die gedocumenteerd moeten
worden.
Ter voorkoming van nodeloze schade aan archeologische vindplaatsen door schatgravers, zal via de Algemene
Plaatselijke Verordening een verbod worden opgenomen waarbij het is verboden om zich zonder vergunning van
burgemeester en wethouders met een metaaldetector te bevinden op de belangrijkste archeologiegebieden, zoals
aangegeven in hoofdstuk 6. In deze context moet ook worden benadrukt dat het melden van vondsten een wettelijke
verplichting is.

Vigerende bestemmingsplannen
Landelijk gebied
Ongeveer tien jaar geleden verscheen het schetsontwerp bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1998” van de
gemeente Schagen. Naar aanleiding van dit ontwerp is destijds een onderzoek uitgevoerd naar de
cultuurhistorische waarden van Schagen en de noodzaak van een aanlegvergunningstelsel.

14

In het hieruit

voortvloeiende rapport is een kader geschapen waarmee de belangen van de landbouw enerzijds en die van de
cultuurhistorische waarden anderzijds op elkaar zijn afgestemd. Gekeken is in hoeverre agrarische ontwikkelingen
kunnen worden gestuurd opdat de schade voor de cultuurhistorische waarden wordt beperkt. Ten tijde van het
rapport is namelijk het Ruilverkavelingsplan Schagerkogge in uitvoering en was in de landbouw wisselteelt in
opkomst.
In het vastgestelde bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1998” zijn de aanbevelingen uit het hierboven genoemde
rapport grotendeels overgenomen. In het bestemmingsplan is aangegeven dat een verdere agrarische ontwikkeling
met behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke karakteristiek en de verspreide natuurwaarden wordt
nagestreefd. Daarbij wordt benadrukt dat het beleid van de gemeente is gericht op de bescherming van het
bodemarchief. Dit komt tot uiting in de maatregelen die in het bestemmingsplan worden genomen. Gelet op de
overal aanwezige cultuurhistorische betekenis van de bestaande verkaveling zijn werkzaamheden die een

14
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verbetering van de kavelsituatie beogen (zoals het dempen en aanleggen van sloten) aan een aanlegvergunning
gekoppeld. Hierbij zijn eisen ten aanzien van de maximale grootte en de vorm van kavels geformuleerd. Zij
verschillen al naar gelang de ligging binnen of buiten het cultuurhistorisch kerngebied.

15

Voor het cultuurhistorisch

kerngebied geldt bovendien een aanvullend stelsel van aanlegvergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden
die een wijziging van de waterstand of waterhuishouding ten gevolge hebben of op een andere wijze de
landschappelijke waarde of de bodemstructuur beïnvloeden. Ook geldt in het kerngebied een extra
aanlegvergunning-vereiste voor het plaatsen van boog- en gaaskassen.
Op de plankaart van het bestemmingsplan staan naast het kerngebied ook “meldingslocaties archeologische
waarden” aangeduid. Dit zijn de terreinen die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn geplaatst op de
Archeologische Monumentenkaart. Voor de archeologische meldingsgebieden geldt in het bestemmingsplan een
aanlegvergunningsvereiste voor grondbewerkingen dieper dan 40 cm. De aanvaardbaarheid van de ingrepen wordt
mede beoordeeld aan de hand van de resultaten van een waarderend onderzoek.
In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat bij bestemmingswijzigingen ruimte gegeven zal worden aan
archeologisch onderzoek waarbij, indien mogelijk, de kosten daarvan in de exploitatieopzet zullen worden
doorberekend.

Stedelijk gebied
De bebouwde kom van Schagen is onderverdeeld in 22 bestemmingsplangebieden. In 14 van deze
bestemmingsplannen is in meer of mindere mate iets geregeld met betrekking tot de cultuurhistorische waarden. Het
betreft de bestemmingsplannen Nesdijk 1969 - Eerste herziening (2003), Uitbreidingsplan in Hoofdzaak (1952), De
Wiel 1969 (1970), Hoep-Noord (2003), Uitbreidingsplan in onderdelen ‘Schagen’ (1960), Waldervaart 1971 (1972),
Waldervaart deelplan A, (1972), Waldervaart deelplan C (1974), Waldervaart deelplan D (1978), Waldervaart
deelplan E (1975), Muggenburg 1978 (1980), Bedrijventerrein Lagedijk (2008), Witte Paal 2001 (2002) en Molenweg
1974 (1974). In voorbereiding is momenteel het bestemmingsplan Hoep Zuid (ter vervanging van Uitbreidingsplan in
onderdelen ‘Schagen’) en Nes Noord.
De maatregelen, die in de verschillende bestemmingsplannen zijn genomen om de aanwezige of verwachte
cultuurhistorische waarden te beschermen, variëren van elkaar. Zo is in het bestemmingsplan Hoep-Noord
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een aanlegvergunningsstelsel, zijn in het bestemmingsplan Witte Paal 2001 bij de
bebouwingsnormen bepalingen opgenomen ten aanzien van ondergrondse bebouwing en is in het
bestemmingsplan Molenweg 1974 volstaan met een vermelding van de aanwezige cultuurhistorische waarde in de
toelichting.

Actualisering
De beleidsstrategie tot het instandhouden van de cultuurhistorische identiteit heeft tot gevolg dat bij het opstellen of
wijzigen van bestemmingsplannen aandacht wordt besteed aan bekende en vermoede archeologische en
historisch-geografische waarden.

15

Op de plankaart behorende bij het bestemmingsplan staat een cultuurhistorisch kerngebied aangewezen. De bepaling van dit gebied is
stand gekomen naar aanleiding van een studie door het VVK (N.N. 1996)
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In het archeologisch bestel, zoals dat nu wordt ontwikkeld, spelen gemeentelijke bestemmingsplannen een centrale
rol. Om de archeologische belangen in voldoende mate te laten meewegen in ruimtelijke ordeningsprocedures is het
noodzakelijk ook in de toekomst in de bestemmingsplannen met het archeologisch aspect rekening te houden. Nu
deze nota ook de historisch-geografische waarden behandelt, kunnen ook deze bij de actualisering worden
betrokken.
Bestemmingsplannen worden regelmatig (ongeveer eens in de tien jaar) geactualiseerd. Deze actualisering zal met
het inwerking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening verplicht worden. De gemeente Schagen zal dit serieus
ter hand nemen. Mede in dit kader zijn de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Schagen opnieuw
geïnventariseerd en waar noodzakelijk geherwaardeerd. Dit is noodzakelijk vanwege de ontwikkelingen die in de
afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en invloed hebben uitgeoefend op de cultuurhistorische waarden. Zo zijn
recentelijk bij diverse archeologische onderzoeken nieuwe vindplaatsen aan het licht zijn gekomen. Maar ook de
uitvoering van het Ruilverkavelingsplan Schagerkogge is niet zonder gevolgen gebleven. Het landschap in het
buitengebied is veranderd, waarbij de aanwezige archeologische en historisch-geografische waarden mogelijk zijn
aangetast en versnipperd geraakt.
Deze nota voorziet in een kenschetsende inventarisatie van de archeologische en historisch-geografische waarden,
waarbij rekening is gehouden met de actuele behoudwaardigheid van deze waarden. Op basis van deze
inventarisatie zijn vervolgens verschillende gebieden beschreven waarbij bij wijze van beleidsinstrument een
gradueel regime is vastgesteld (bijlage F).
Op het moment dat een bestemmingsplan wordt herzien zal deze nota als onderlegger dienen voor de verdere
omgang met de archeologische en historisch-geografische waarden. Voor de gebieden binnen het bestemmingsplan
die vanuit archeologisch of historisch-geografisch oogpunt kwetsbaar zijn, ligt het voor de hand deze een
dubbelbestemming te geven.

16

Hierbij moet worden aangegeven dat de archeologische en/of historisch-

geografische waarde voorrang heeft boven de andere bestemming (voorrangsbepaling).
In de toelichting van het betreffende bestemmingsplan zal worden ingegaan op het gemeentelijk cultuurhistorisch
beleid en op de ten behoeve van het plan uitgevoerde inventarisatie van cultuurhistorische waarden binnen het
plangebied. Bovendien moet hier de onderbouwing worden gegeven voor de dubbelbestemming. Indien ter zake
doende kan worden gewezen op de eventuele consequenties voor het verlenen van een aanlegvergunning; aan de
vergunningverlening kan bijvoorbeeld de voorwaarde worden gekoppeld van een uit te voeren cultuurhistorisch
onderzoek. In de voorschriften van het bestemmingsplan worden de relevante begrippen gedefinieerd en de
cultuurhistorische waarden als dubbelbestemming met voorrangsbepaling aangegeven. Daarnaast worden
voorschriften gegeven voor het aanlegvergunningenstelsel en voor eventuele bouwvergunningen.
Vooral ten behoeve van de historische stadskern kunnen aan het verlenen van bouw- en sloopvergunningen

17

voorwaarden worden gekoppeld waardoor voortaan ook bij deze vergunningaanvragen op archeologische waarden
wordt getoetst. In bestemmingsplannen voor deze kern kan worden geregeld, dat zonder vergunning geen
onderkeldering onder bestaande bebouwing mag worden aangebracht. In de bouwverordening kan worden vermeld
dat bij sloop slechts mag worden gesloopt tot op het maaiveld.

16

In de notitie over archeologie en bestemmingsplannen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden verschillende geschikte teksten
van voorbeeld-voorschriften gegeven.16 Hierbij bevindt zich ook een wijzigingsbevoegdheid waarbij B&W het plan kunnen wijzigen in die zin dat
de dubbelbestemming “archeologisch waardevol gebied” kan worden verwijderd of toegevoegd.
17
Voorwaarden ten aanzien van sloopwerkzaamheden moeten in de bouwverordening worden geregeld.
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Indien in het bestemmingsplan niets over archeologische waarden is opgenomen, kunnen de kosten voor
archeologisch onderzoek slechts worden verhaald op de verstoorder wanneer dit als voorwaarde is opgenomen bij
een besluit inzake een ruimtelijke ordeningsproces. Bij het ontwikkelen van nieuwe of het aanpassen van bestaande
bestemmingsplannen wordt daarom steeds vooronderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarden in het
plangebied. De beschreven gebieden in deze nota en bijbehorend kaartbeeld geven in hoofdlijnen de omgang met
de cultuurhistorische belangen aan (Bijlage F). Bij het opstellen of wijzigen van consoliderende
bestemmingsplannen zal dit doorgaans voldoende zijn. Bij ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen is nader
cultuurhistorisch vooronderzoek (in de vorm van een bureauonderzoek en eventueel vervolgonderzoek)
noodzakelijk. Zodoende kunnen gedetailleerde gegevens over het plangebied worden verzameld en een op de
locatie gerichte afweging worden gemaakt. Indien uit een bureauonderzoek blijkt, dat een geringe kans bestaat op
het aantreffen van archeologische en historisch-geografische waarden, kan worden volstaan met een toelichtende
paragraaf in het bestemmingsplan, waarin wordt aangegeven waarom is afgezien van verder inventariserend
18

veldonderzoek.

Bestemmingsplannen hebben ook betrekking op water. Ook hierbij geldt dat de (mogelijke) aanwezigheid van
cultuurhistorische waarden moet worden afgewogen. Dit betekent onder meer dat bij baggerwerkzaamheden in
archeologiegevoelige gebieden rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische
waarden. Daarnaast kunnen bij het wijzigen van waterpeilen archeologische, maar ook historisch-geografische
belangen in het geding zijn. Bij verlaging van het peil of bij sterke schommelingen kan verdroging van de
archeologische lagen optreden, waarbij houten voorwerpen, zaden en pollen verloren kunnen gaan. Voor de
historische geografie geldt bovendien dat aanpassing van de oevers een bedreiging kan vormen.
Het is overigens mogelijk via een facetbestemmingsplan de bescherming van archeologische en historisch
geografische waarden op korte termijn voor het gehele grondgebied van de gemeente te regelen.

Aanbevelingen


Bij consoliderende bestemmingsplannen de geïnventariseerde waarden en aanbevelingen uit deze nota
betrekken.



Bij het opstellen van ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen en bij projectprocedures ingevolge de Wro de
cultuurhistorische verwachtingen ten aanzien van het gebied nader in kaart brengen door middel van een
vooronderzoek, ten minste bestaande uit een bureauonderzoek.



Archeologische en historisch-geografische waarden als dubbelbestemming in het bestemmingsplan opnemen,
tenzij er een andere regeling is ten aanzien van archeologische en historisch-geografische waarden.



Bouwverordening aanpassen (sloopvergunning).



Voor archeologisch waardevolle terreinen kan een bouwverbod met vrijstellingsbevoegdheid worden
opgenomen.



De diverse vergunningaanvraagformulieren zodanig aanpassen dat bij de vergunningverlening rekening
gehouden wordt met archeologische en historisch-geografische waarden (ontvankelijkheidstoets).

18

Dit blijkt uit de beantwoording van de kamervragen over de voorgenomen wetswijziging door de staatssecretaris.
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3.3 Historische geografie
In hoofdstuk 2 is de ontwikkelingsgeschiedenis van het gemeentelijk grondgebied van Schagen geschetst. Diverse
resten van de ontwikkelingsgeschiedenis zijn nog terug te vinden in het gebied. De belangrijkste bekende historischgeografische waarden zijn aangegeven op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Holland en
in deze nota is een beperkte aanvullende inventarisatie uitgevoerd.
Historische geografie is een aspect van de cultuurhistorie dat pas vrij recent onder de aandacht is gekomen. Voor dit
onderdeel van de cultuurhistorie ligt het voor de hand dat de gemeente zich op het provinciale beleid, neergelegd in
de Cultuurhistorische Waardenkaart en het Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie (zie bijlage D), oriënteert.
Voor het gebied van de gemeente Schagen zet de Provincie Noord-Holland zich in voor het behouden van de WestFriese Omringdijk, inclusief de wielen en oude dijktracés. En daarnaast voor het behouden van het terpenlandschap,
het versterken van het onderscheid tussen het zeekleigebied en de daarin gelegen kleine droogmakerijen en het
accentueren van wateringen, kanalen en ringsloten in het landschap.
Naar aanleiding van de beschrijving van de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied kan een aantal historischgeografische elementen en structuren uit verschillende tijdperken worden onderscheiden. Op de Cultuurhistorische
Waardenkaart zijn dijken en verkavelingspatronen van zeer hoge waarde aangegeven, alsmede van hoge waarde.
Wielen, vaarten en een aantal kleine dijken zijn als van waarde aangegeven op de provinciale kaart. Zo worden voor
deze nota ook op gemeentelijk niveau lokale dijken, terpen, verkavelingspatronen en andere historisch-geografische
elementen op de kaart gezet.
Aansluitend op de Belvédèregedachte (Behoud door ontwikkeling) zal bij toekomstige initiatieven rekening
gehouden moeten worden met de aanwezige cultuurhistorische waarden die laag over laag tot stand zijn gekomen.
Soms zijn ze goed zichtbaar, soms zijn ze nauwelijks terug te vinden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de
inventarisatie die in deze nota is gedaan, maar bij nieuwe ontwikkelingen is vaak nader onderzoek naar deze
elementen en structuren gewenst, zodat de juiste keuzen gemaakt kunnen worden voor integratie van deze
elementen in nieuwe plannen. Zo kunnen de historisch-geografische waarden in de toekomst een inspiratiebron zijn
voor nieuwe ontwikkelingen. Ook historische groenstructuren kunnen een inspiratiebron zijn voor een openbare
ruimte met een goede kwaliteit.
Aanvullende inventarisaties van historisch-geografische elementen en historische groenstructuren kunnen worden
uitgevoerd in het kader van een eventueel beeldkwaliteitplan bij nieuwe ontwikkelingen. Vanzelfsprekend kunnen
ook projecten worden opgezet waarin in het huidige landschap deze elementen en structuren worden versterkt,
mogelijk in het kader van recreatie en toerisme. Door middel van de Regeling Kleine Landschapselementen van
Landschap Noord-Holland is het ook mogelijk particulieren te stimuleren zelf mee te werken aan het herstellen van
historische elementen en structuren.
De historisch-geografische waarden kunnen in het bestemmingsplan verankerd worden. Op plaatsen waar (naast de
archeologische waarden ook) historisch-geografische waarden een belangrijke plaats in het landschap innemen,
wordt dan een dubbelbestemming cultuurhistorisch waardevol gebied opgenomen. Bij ruimtelijke plannen van een
bepaalde omvang dient dan ook rekening gehouden te worden met de archeologische en de historisch-geografische
waarden. Dit houdt dan in dat in het geval van nieuwe ontwikkelingen niet slechts een archeologisch onderzoek
uitgevoerd moet worden, maar een breder cultuurhistorisch onderzoek.
In paragraaf 3.4 is in een schema een fasering en rolverdeling uitgewerkt ten aanzien van het betrekken van
archeologie bij ruimtelijke plannen. Voor zover relevant kan hier het historisch-geografische onderzoek gekoppeld
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worden aan het archeologische onderzoek. Aangezien geen wettelijke basis geldt voor de historische geografie,
zoals die wel voor de archeologie geldt, is de formele goedkeuring, zoals aangegeven bij stap 8, 16 en 20 voor de
historische geografie minder relevant.
In de huidige praktijk van de ruimtelijke ordening in Schagen is een aanlegvergunningstelsel van kracht voor het
gehele buitengebied. Dit aanlegvergunningstelsel is geregeld in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998 en
behelst onder andere het dempen en graven van waterlopen. Vanuit de Werkgroep Slootdempingen is aangegeven
dat het huidige aanlegvergunningstelsel knelpunten oplevert. In de afgelopen jaren zijn diverse aanlegvergunningen
aangevraagd en verleend. De huidige werkwijze wordt door zowel agrariërs als de gemeente als niet constructief
ervaren. Bovendien is onduidelijk in hoeverre de huidige verkavelingsstructuur nog cultuurhistorische waarde kent
en bescherming noodzakelijk is.
In een aanvullende inventarisatie is de verkaveling van de verschillende polders rondom Schagen geïnventariseerd.
De belangrijkste kenmerken van de verkaveling van Schagen zijn de onregelmatige blokverkaveling, met name
direct om de stad en de strokenverkaveling in de Schagerwaard en de Burghornpolder. In de beide laatste polders is
het belangrijk dat de richting van de verkaveling gehandhaafd blijft. Dit houdt in dat in de lengte richting de percelen
altijd langer moeten blijven dan in de breedte richting. De genoemde lengte-breedte verhouding van 4:1 in het
vigerende bestemmingsplan Landelijk gebied is daarbij een goed uitgangspunt, hoewel dit tot rigide situaties kan
leiden.
In de overige polders overheerst een onregelmatige blokverkaveling. Deze onregelmatige blokken zijn op diverse
wijzen ontstaan en vertellen over het algemeen een lange, complexe geschiedenis van verkavelingen,
overstromingen en andere wateroverlast en de ingrepen van de mens om het gebied bruikbaar te houden.
Kenmerkend voor de onregelmatige blokverkaveling zijn de verschillende omvang van percelen in een polder, de
verschillende vormen van de percelen en het kronkelige verloop van de kavelsloten.
In de verkaveling van het buitengebied is vanuit cultuurhistorisch oogpunt weinig ruimte om nog tot demping van
sloten te komen. Tijdens de ruilverkaveling zijn wijzigingen in de verkaveling tot stand gekomen. Hierbij is echter het
verkavelingspatroon nog goed zichtbaar gebleven. Het is belangrijk dat dit ook in de toekomst het geval blijft.
Op voorhand vastleggen welke sloten vanuit cultuurhistorisch oogpunt opengehouden zouden moeten blijven is
mogelijk, maar leidt tot een zeer behoudende kaart, waarmee later belangen afgewogen zouden moeten worden.
Overleg met de LTO (zie het verslag daarvan in de bijlagen) van de open te houden kavelsloten in het buitengebied.
Daarmee is de belangenafweging tussen de agrarische en de cultuurhistorische belangen reeds gemaakt.

Aanbevelingen:


Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie gedetailleerd uitwerken tot op gemeentelijk niveau. Dit wordt
reeds (deels) gedaan in deze nota

19

en wordt verder uitgewerkt bij ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen.



Historisch-geografische waarden verwerken in beeldkwaliteit en/of bestemmingsplannen.



Bij ruimtelijke ontwikkelingen (buiten de bebouwingscontouren) een beeldkwaliteitplan op (laten) stellen, zoals
de provincie voorschrijft.



De bevolking stimuleren mee te werken aan de kwaliteit van het landschap met behulp van de Regeling Kleine
Landschapselementen.

19

In het kader van deze nota kan slechts een vrij globale aanvulling van de historisch-geografische gegevens worden gegeven, gezien de omvang

van het gebied. In de Cultuurhistorische Kaders of andere cultuurhistorische onderzoeken die betrekking hebben op een deel van Schagen kan meer
gedetailleerd worden ingegaan op de cultuurhistorische waarden.
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3.4 Archeologie
Archeologie bestudeert de fysieke overblijfselen van menselijke samenlevingen uit het verleden, waarbij de nadruk
ligt op de in de bodem bewaard gebleven resten, het zogenaamde bodemarchief. De aard en omvang van het
bodemarchief is doorgaans niet op voorhand te voorspellen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de historischgeografische waarden zijn de archeologische overblijfselen immers meestal onzichtbaar. Bovendien kunnen de
sporen van menselijk handelen een groot terrein omvatten. Het gaat binnen het archeologische vakgebied niet
alleen om het huisrestant of de nederzetting. Ook de omgeving is door de mens in gebruik genomen, bijvoorbeeld
voor akkerbouw. Dit erfgoed is samen onderdeel van de cultuurhistorische identiteit van de gemeente,
vertegenwoordigt een algemeen belang en maakt deel uit van de publieke ruimte.

Visie op het archeologiebeleid
De gemeente Schagen hecht waarde aan het archeologische erfgoed en zet zich in om dit erfgoed op een zodanige
wijze te beheren dat het voor toekomstige generaties te kennen en te raadplegen is. Het is daarbij enerzijds van
belang om het bodemarchief als bron voor de toekomst beschikbaar te houden, anderzijds zullen nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen niet altijd worden verhinderd door de aanwezigheid van archeologisch erfgoed in de bodem. In het
laatste geval wordt gedoeld op de mogelijkheid te bekijken hoe door middel van planaanpassing het erfgoed kan
worden behouden. Een meer definitieve optie is om door het (laten) uitvoeren van opgravingen de archeologische
vondsten en informatie uit de bodem veilig te stellen en op een andere wijze te bewaren. Voor zover dat mogelijk is,
wordt geprobeerd om nieuwe ontwikkelingen in archeologische “risicogebieden” te ontmoedigen.
Primair is het noodzakelijk om zowel bekende als nog niet of weinig bekende archeologische vindplaatsen een
plaats te geven in het proces van ruimtelijke ordening. Indien archeologische waarden vroegtijdig in het planproces
worden meegewogen en onderdeel uitmaakt van de planontwikkeling, worden vertragingen (en daarmee
onvoorziene kosten) tijdens de uitvoerende werkzaamheden voorkomen. Ook om cultuurhistorie, waaronder
archeologie, als inspiratiebron te kunnen laten fungeren in de ruimtelijke ordening is vroegtijdig vooroverleg en
vooronderzoek noodzakelijk, in ieder geval vóór of tijdens het opstellen van (voor)ontwerpbestemmingsplannen. De
gemeente stimuleert dit vooroverleg naar vermogen. Ten behoeve van het archeologiebeleid zullen reeds
bestaande gemeentelijke beleidsinstrumenten bijgewerkt moeten worden, zoals de vergunningverlening voor bouw
en sloop en in het kader van het aanlegvergunningstelsel. Inpassing in de procedures rond het gemeentelijk RObeleid is noodzakelijk. Hiertoe zal een intern protocol worden opgesteld.
Aangezien rijk en provincie eveneens streven naar een goed beheer van het archeologisch erfgoed meent de
gemeente daarom bij de uitvoering van die taak op ondersteuning van deze overheden te mogen rekenen.

De gemeente als Bevoegde Overheid
De eerste stap die moet worden genomen om bij ruimtelijke ontwikkelingen de cyclus van archeologische
monumentenzorg op gang te brengen is het (laten) uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek, eventueel
vooraf gegaan door een archeologische risicoanalyse. Op basis van het bureauonderzoek wordt de concrete
archeologische verwachting voor het betreffende plangebied nader gemotiveerd en kan worden aangegeven in
welke mate de mogelijk aanwezige waarden door de planrealisatie schade zullen leiden. In het onderzoeksrapport
wordt een aantal aspecten tegen elkaar afgewogen, hetgeen resulteert in een advies om al dan niet archeologisch
veldwerk te laten uitvoeren.
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Voorafgaand aan archeologisch veldwerk dient namens de gemeente een Programma van Eisen (PvE) te worden
opgesteld of getoetst, waarin de voorwaarden zijn vastgesteld waaraan het archeologisch onderzoek moet voldoen.
Daartoe wordt gebruik gemaakt van een senior archeoloog die niet is verbonden aan het bedrijf dat het veldwerk
verricht. Ook de toetsing van de rapportage en het adviseren over afwijkingen van het Programma van Eisen wordt
namens de gemeente door een senior archeoloog verricht. Deze heeft tevens als taak om de inbreng van lokale
deskundigheid in het project te waarborgen.
In het Programma van Eisen wordt de rol van de Bevoegde Overheid beschreven. Hierin moet onder anderen
worden opgenomen dat de Bevoegde Overheid moet instemmen met het evaluatieverslag en het eindrapport van
het veldonderzoek. Ook de toegankelijkheid van de opgravingsgegevens en de (eventuele) inschakeling van de
plaatselijke afdeling of werkgroep van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) wordt in het
Programma van Eisen geregeld.
Bij een inventariserend veldonderzoek in de vorm van grondboringen is het niet verplicht om een PvE op te (laten)
stellen. Wel moet duidelijk zijn waar naar gezocht gaat worden. Daartoe zal de opdrachtnemer van het
inventariserend veldonderzoek een Plan van Aanpak schrijven. De gemeente stelt als eis dat zij het Plan van
Aanpak goedkeurt alvorens de archeologische werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor onderzoeken die een
oppervlakte van 1 hectare of meer beslaan wordt ook bij een booronderzoek een Programma van Eisen gevraagd.
Het combineren van een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek in één opdracht
wordt door de gemeente niet toegestaan.
De verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de inhoudelijke archeologische kwaliteit en een zorgvuldige
besluitvorming rond archeologie ligt doorgaans bij het gemeentebestuur omdat zij in de meeste gevallen de
Bevoegde Overheid is. De gemeente is verplicht erop toe te zien dat het archeologisch onderzoek slechts wordt
geleid door daartoe gekwalificeerde personen en organisaties, zowel bij gemeentelijke initiatieven, als bij initiatieven
van derden.
De afweging van de archeologische waarde vindt plaats binnen het gemeentelijk beleidskader, waarbij niet alleen de
gaafheid van de plek een rol speelt, maar ook de mate waarin deze kan bijdragen aan het beantwoorden van de
onderzoeksvragen. De financiering van de archeologische werkzaamheden dient te worden opgenomen binnen de
begroting van het betreffende project.

Opgravingsresultaten en toevalsvondsten
De eindproducten van een opgraving bestaan uit een basisrapportage, het vondstmateriaal en de
opgravingsdocumentatie. Daarnaast biedt een opgraving interessante educatieve mogelijkheden, waarbij kennis
over het archeologisch verleden van Schagen onder grotere delen van de bevolking kan worden verspreid. Het
eigendomsrecht van de tijdens een archeologisch onderzoek verzamelde bodemvondsten komt, na de aanstaande
wijziging van de monumentenwet, in de meeste gevallen rechtstreeks aan de provincie toe. De provincie geeft de
vondsten vervolgens in beheer bij het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Noord-Holland. Vanuit dit depot
worden de vondsten ter beschikking gesteld ten behoeve van exposities en andere initiatieven.
Indien tijdens grondroerende werkzaamheden onverwacht wordt gestuit op zaken, waarvan vermoed mag worden
dat zij archeologisch van waarde zijn, moet de vondst zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de Rijksdienst voor het
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Cultureel Erfgoed. In het geval van dergelijke toevalsvondsten blijft de vinder eigenaar van de vondsten.
Vondstmateriaal afkomstig uit het mogelijk hieruit voortvloeiend archeologische veldonderzoek zijn doorgaans
20

eigendom van de provincie . Eventuele kosten kunnen worden vergoed door het rijk.

21

Stappenplan en rolverdeling bij het betrekken van archeologie in plannen
De implementatie van archeologie in de ruimtelijke planvorming vindt plaats in verschillende stappen. In
onderstaand schema wordt aangegeven welke stappen worden onderscheiden en wie hierbij betrokken zijn. Het
schema gaat uit van een maximale variant; bij stads- en dorpskernonderzoek vervallen doorgaans de nummers 6
t/m 11 en 21. De stappen 5, 10a, 11, 15 19 moeten alleen als gemeentelijke taak worden gezien als het om een
eigen project gaat. Vanzelfsprekend kunnen, daar waar het relevant is, ook de historisch-geografische waarden in
dit stappenplan worden meegewogen.

Gemeente

Initiatiefnemer

Archeologisch adviseur

Archeologisch bedrijf

Particulier

Steunpunt Cultureel

(gecertificeerd)

Projectontwikkelaar

Erfgoed/Anderen

Gemeente
1. Vraagt vergunning of
medewerking in verband
met planrealisatie
2. Stelt vast of

2a. Adviseert zonodig of

vooronderzoek

vooronderzoek nodig is

nodig is

(RA)

3. Stelt aan initiatiefnemer
de eis tot archeologisch
bureauonderzoek
4. Geeft opdracht tot
bureauonderzoek
5. Verricht
bureauonderzoek, leidend
tot archeologisch advies

20
21

In uitzonderlijke gevallen kan de minister de vondst(en) aan het Rijksmuseum van Oudheden te leiden toewijzen.
In noodsituaties kan de minister de werkzaamheden stilleggen om eerst archeologisch onderzoek te laten verrichten, maar in de praktijk wordt

deze bevoegdheid weinig gebruikt.
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Gemeente

Initiatiefnemer

Archeologisch adviseur

Archeologisch bedrijf

Particulier

Steunpunt Cultureel

(gecertificeerd)

Projectontwikkelaar

Erfgoed/Anderen

Gemeente
6. Neemt kennis van

Opdracht voor het

resultaten onderzoek en

opstellen van een PvE kan

geeft eventueel opdracht

ook door de initiatiefnemer

tot opstellen van

worden verstrekt.

Programma van Eisen
(PvE) voor Inventariserend
VeldOnderzoek (IVO)22
7. Stelt zonodig PvE op
voor IVO
8. Keurt PvE goed
9. Geeft opdracht tot
directievoering/toezicht van
IVO
10. Geeft opdracht voor

10a. Adviseert zonodig bij

uitvoering IVO

offerteronde

(na offerteronde)
11. Realiseert (eventueel)

11a. Voert IVO uit en

directievoering tijdens IVO

verzorgt rapportage

12. Analyseert en
interpreteert resultaten IVO
in vorm van selectieadvies
13. Neemt selectiebesluit
op basis van selectieadvies
14. Geeft opdracht tot

Opdracht voor het

opstellen PvE voor

opstellen van een PvE kan

opgraving of

ook door de initiatiefnemer

veldwerkbegeleiding

worden verstrekt.
15. Stelt PvE op voor
opgraving of
veldwerkbegeleiding

16. Keurt PvE goed
17. Geeft opdracht tot
directievoering/toezicht van
opgraving of
veldwerkbegeleiding

22

Indien het IVO een onderzoek in de vorm van grondboringen betreft is het opstellen van een PvE niet verplicht. Wel zal de opdrachtnemer van het

IVO een Plan van Aanpak opstellen. De gemeente stelt als eis dat zij het Plan van Aanpak goedkeurt alvorens de archeologische werkzaamheden
worden uitgevoerd. Voor onderzoeken die een oppervlakte van 1 hectare of groter beslaan wordt ook een Programma van Eisen gevraagd.
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Gemeente

Initiatiefnemer

Archeologisch adviseur

Archeologisch bedrijf

Particulier

Steunpunt Cultureel

(gecertificeerd)

Projectontwikkelaar

Erfgoed/Anderen

Gemeente
18. Geeft opdracht tot

18a. Adviseert zonodig bij

uitvoering opgraving of

offerteronde

veldwerkbegeleiding
(na offerteronde)
19. Realiseert

19a. Voert opgraving of

directievoering tijdens

veldwerkbegeleiding uit en

opgraving of

verzorgt rapportage

veldwerkbegeleiding
20. Keurt evaluatieverslag

20a. Adviseert de

en rapportage goed na

bevoegde overheid over

raadpleging van een

het evaluatieverslag en de

adviseur

rapportage

21. Start eventuele

21a. Adviseert zonodig bij

beschermingsprocedure

beschermingsprocedure/

en/of opname op CHW-

opname op CHW-kaart

kaart

RA

= Risico Analyse

IVO

= Inventariserend Veldonderzoek

PvE

= Programma van Eisen

Betrouwbaarheid vooronderzoek en meldingsplicht
Een belangrijk aspect dat aandacht verdient bij het uitvoeren van veldonderzoek, is de beperking in de mate van
betrouwbaarheid van het inventariserend veldonderzoek. Over deze problematiek is een studie verschenen, waaruit
blijkt dat bij booronderzoek een optimum ligt rond de 80% betrouwbaarheid.

23

Tot 91% betrouwbaarheid is nog

financieel verantwoord, daarna loopt de prijs naar verhouding snel op terwijl de toename van betrouwbaarheid
gering is. Dit betekent dat gemiddeld zo’n 9 tot 20% van de archeologische vindplaatsen bij het vooronderzoek
wordt gemist. Bij de verdere werkzaamheden dient daarom, ook op locaties waar bij het vooronderzoek geen
archeologische indicaties zijn aangetroffen, toch rekening te worden gehouden met het alsnog aantreffen van
archeologische vindplaatsen. De meldingsplicht van toevalsvondsten is daarom van groot belang. Financiële
consequenties voor de initiatiefnemer zijn hierbij niet aanwezig, aangezien het rijk voor eventuele schade een
vergoeding naar redelijkheid verstrekt.

23

Tol, Verhagen, Borsboom en Verbruggen 2004
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Aanvullend inventariserend archeologisch onderzoek
In het kader van deze nota is een bureauonderzoek verricht dat een inventaris heeft opgeleverd van een groot
aantal terreinen waar archeologische waarden aanwezig of te verwachten zijn. De fysieke toestand en de kwaliteit
van de archeologische sporen op deze terreinen is ten dele nog niet bekend. Voor een effectief beheer is derhalve
aanvullende informatie gewenst.
Het aanvullende onderzoek wordt gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij de voortgang van het
onderzoek bepaald wordt door de mate waarin planontwikkeling plaatsvindt. Dit wordt reeds zoveel mogelijk
gerealiseerd in het kader van het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen.
Het is mogelijk dat tijdens een opgraving mogelijkheden ontstaan om extra informatie te verkrijgen door iets meer
onderzoek te doen dan strikt genomen door de initiatiefnemer betaald moet worden. Ingeval de informatie dermate
belangrijk en relevant is voor het gemeentelijk archeologiebeleid, wil de gemeente ook voor deze incidentele
gevallen het archeologisch budget beschikbaar houden.

Aanbeveling


Als Bevoegde Overheid op het gebied van archeologie laat de gemeente zich ondersteunen door een senior
archeoloog.

3.5 Cultuurhistorische gebieden en gemeentelijke speerpunten
Bij het beheer van het gemeentelijk bodemarchief en de historisch-geografische waarden zal voortaan prioriteit
worden gegeven aan die waarden die de gemeentelijke cultuurhistorische identiteit kunnen versterken. De keuze
van deze speerpunten betreft:


Prehistorische bewoningssporen



Bewoningssporen uit de Romeinse tijd



Ontwikkeling van de nederzettingsgeschiedenis vanaf de vroege middeleeuwen



Verkavelingspatronen met verschillende geschiedenis (bijv. Polder Neskaag en Polder Burghorn)



Microreliëf



Dijken en kades, in het bijzonder de Westfriese Omringdijk



Terpen



Wegen- en waterlooppatronen vanaf de vroege middeleeuwen

De keuze van deze speerpunten sluit goed aan op de beleidskeuzen die in het provinciale Beleidskader Landschap
en Cultuurhistorie voor dit gebied worden genoemd. Daarin wordt uitgegaan van het streven naar behoud (en
eventueel accentueren) van het totale ensemble van het dijklichaam en aangrenzende zone behorende bij de
Westfriese Omringdijk, de polders en terpenlandschap rondom Schagen, de afzonderlijke terpen en de openheid
van het gebied. Tevens wordt onder andere beoogd het karakter van de polder Burghorn te versterken door deze te
accentueren in contrast met het omliggende land.
Uitgaande van bovengenoemde prioritering is ten behoeve van deze nota een inventarisatie verricht naar de voor
het gemeentelijk beleid relevante terreinen, die (vermoedelijk) in cultuurhistorisch opzicht waardevol zijn. Afhankelijk
van aard en intensiteit van de te verwachten waarden dient bij werkzaamheden vanaf een bepaalde omvang, de
zogenaamde interventiedrempel, rekening te worden gehouden met cultuurhistorie. Voor archeologie is daarbij niet
alleen de planomvang maar ook de diepte van de grondroerende werkzaamheden van belang.
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In het beleid wordt, in een voortdurende balans tussen zekerheid en flexibiliteit, onderscheid gemaakt tussen de
diverse gebiedsgerichte beoordelingskaders. In bijlage F over de cultuurhistorische gebiedsbeschrijvingen wordt dit
nader uitgewerkt. Voor vergunningsvrije ingrepen geldt uiteraard wel de in de Wet op de Archeologische Monumentenzorg vastgelegde meldingsplicht bij toevalsvondsten. Financieel lopen de initiatiefnemers bij het melden van
vondsten geen risico, aangezien de schade vergoed kan worden door het rijk.

Inhoudelijke vraagstellingen ten behoeve van een gemeentelijk beleidskader
In de komende jaren zullen zich al werkende de contouren gaan ontwikkelen van een eigen gemeentelijk/regionaal
onderzoeks- en behoudskader dat complementair is met de nationale en provinciale thema's en speerpunten.

24

Naarmate meer onderzoeksresultaten beschikbaar komen, wordt het onderzoekskader bijgesteld. Ten behoeve
daarvan kan de komende jaren een interpretatie en syntheseonderzoek van de tot dan toe verkregen resultaten
worden uitgevoerd, bij voorkeur in regionaal verband.

Aanbeveling


Complementair met de nationale en provinciale thema's en speerpunten moet een onderzoeks- en behoudskader worden ontwikkeld, dat naarmate sprake is van voortschrijdend inzicht, wordt bijgesteld. Ten behoeve
daarvan dient een interpretatie- en syntheseonderzoek te worden uitgevoerd van de tot dusver verkregen
resultaten, bij voorkeur in regionaal verband.

Ets van (waarschijnlijk J.C.Pronk) rond 1740, nagetekend van ouder werk. De weergave komt niet met de werkelijkheid
overeen. Huis en waterput staan te dicht op de kerkhofsmuur.
(afbeelding uit de collectie van Frans Diederik)

24

Voor de archeologie is op nationaal niveau de Nationale OnderzoeksAgenda Archeologie (NOA) richtinggevend.
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Terpen in Schagen e.o. in de Romeinse Tijd (afbeelding collectie Frans Diederik)
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4. VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

Het doel van het cultuurhistorisch beleid is primair gericht op het leggen van een relatie tussen het huidige Schagen
en de getuigenissen van haar geschiedenis zoals dat in de vorige hoofdstukken is beschreven. Deze getuigenissen
zijn op vele vlakken in het gemeentelijk grondgebied terug te vinden.
Het laatste decennium is er landelijk een trend merkbaar waarbij bewoners van een wijk of plaats zich via hun
geschiedenis willen identificeren met hun woonomgeving. In de structuur van Schagen kan een deskundige
(historisch-geograaf en archeoloog) de sporen van die geschiedenis nog aflezen. De bedoeling is om bebouwing
met cultuurhistorische waarde en historische infrastructuur samen met de (vervaagde) sporen in het landschap en
de archeologische vondsten, zodanig te documenteren, beschermen, te versterken en, zo mogelijk, te exposeren
dat ze voor de bewoners van Schagen meer herkenbaar worden. Aan de andere kant willen we cultuurhistorische
waarden gebruiken om aan toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen een meerwaarde te bieden.
Om deze doelstellingen en intenties bij het publiek tot leven te brengen is communicatie een belangrijk instrument.
Communicatie en interactie met de bewoners en bezoekers van de gemeente (het vertellen van het
cultuurhistorische verhaal) kan plaatsvinden door het zichtbaar(der) maken van cultuurhistorische monumenten en
het tentoonstellen van archeologische vondsten en kunstvoorwerpen uit de omgeving in Museumboerderij Vreeburg,
het Slot Schagen, de Nieuwe Nes, in het gemeentehuis of elders. Leden van de Archeologische Werkgroep
Schagen en de Historische Vereniging Schagen en omstreken kunnen hierbij (eventueel) een rol spelen.
Voor het omgevingsonderwijs vormt cultuurhistorie een dankbaar onderwerp. Om voldoende maatschappelijk
draagvlak te verkrijgen, dient het historisch besef te worden vergroot en kennis en informatie toegankelijk gemaakt
te worden. Ter stimulering hiervan heeft de provincie een subsidieregeling die gericht is op educatie- en
participatieprojecten. De Archeologische Werkgroep Schagen en de Historische Vereniging Schagen en omstreken
zijn al actief betrokken bij dergelijke educatieprojecten.

Voorlichting en communicatie
Mogelijkheden om bewoners en bezoekers van de gemeente meer te betrekken bij het verleden van Schagen zijn:


Het opzetten van een website waarop cultuurhistorie meer toegankelijk gemaakt wordt voor een breder publiek.
Informatie over het verleden van Schagen, monumenten, landschappelijke structuren en archeologische
vondsten kan hier bereikbaar worden gemaakt. Ook scholen kunnen van deze informatie gebruik maken.



Media/nieuwsbrieven/persberichten



Na een opgraving kan een tentoonstelling worden ingericht van de archeologische vondsten in bijvoorbeeld de
Museumboerderij Vreeburg, het Slot Schagen, de Nieuwe Nes, het gemeentehuis of elders



Aandacht geven aan de geschiedenis van Schagen. Gedacht kan worden aan het laten vervaardigen van een
voor het publiek aantrekkelijk geschreven en vormgegeven publicatie over de geschiedenis van Schagen.



Toeristische cultuurroutes

Open monumentendag
Open Monumentendag is een trefzeker instrument om de cultuurhistorie onder de aandacht te brengen van
bevolking en toeristen en daarmee het draagvlak te vergroten. Een landelijke stichting ondersteunt gemeenten en
plaatselijke werkgroepen bij de organisatie.

40
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Voorlichting via website
Via de gemeentelijke website kan informatie worden verstrekt. Deze informatie kan nieuwe ontwikkelingen
beschrijven maar kan ook themagerichte informatie geven. Zowel over de procedures van vergunningaanvragen als
ook bouwtechnische informatie of themagericht. De monumenteneigenaren kunnen worden betrokken bij de
invulling en bijvoorbeeld vertellen over de ervaring van een eigen restauratie of onderhoud. Het gevolg is een
regelmatige uitwisseling van kennis en gegevens tussen gemeente en monumenteigenaren en versterking van het
contact.

Educatie
Er ligt een uitdaging om een jonge generatie enthousiast te maken voor het culturele erfgoed. Al vanaf 1994 wordt in
Nederland gebruik gemaakt van het culturele erfgoed binnen het onderwijs vanwege de schat aan informatie die het
cultureel erfgoed biedt. Het gebruik ervan zowel op de basisscholen als het voortgezet onderwijs wordt vanuit de
rijksoverheid steeds meer gestimuleerd. Erfgoededucatie wordt vooral gebruikt in omgevingsgericht onderwijs. Dit
omgevingsgericht onderwijs is gericht op onderzoekend en ervaringsgericht leren. Om vanuit monumentenzorg in te
kunnen haken op deze tendens is een aantal landelijke projecten ontwikkeld die in samenwerking met de
schoolleiding plaatselijk kunnen worden toegepast. Hieronder worden voorbeeldprojecten genoemd die worden
geïnitieerd door de Stichting Nationaal Contact Monumenten.
De gemeente zou schoolbesturen kunnen informeren over de diverse onderwijsprojecten en hen wijzen op de
deskundige hulp die onder andere het Nationaal Contact Monumenten hierbij kan bieden.

Scholen adopteren monumenten
Dit project werd in 1997 ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Contact
Monumenten. Het basisprincipe is dat scholen via ‘adoptie’ een langdurige band aangaan met een monument (of
groep monumenten) in de nabije omgeving van de school. Dit monument wordt vervolgens ingezet als kapstok bij
verschillende schoolvakken.

Verover je eigen monument
Ook dit project (geïnitieerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Contact Monumenten en
het VSB-fonds) is specifiek gericht op het creëren van draagvlak bij jongeren en het betrekken van jongeren bij de
zorg van het culturele erfgoed. In dit project worden jongeren in hun eigen taal en door leeftijdsgenoten
aangesproken en leren ze monumenten te waarderen en ervan te genieten. Gemeenten waar dit project als pilot
van start is gegaan zijn Alkmaar, Haarlem en Purmerend.

Kennisnet
Kennisnet is een soort intranet tussen scholen en andere instellingen op het gebied van de cultuurhistorie.
Leerlingen en docenten kunnen digitale informatie raadplegen van archieven, musea en archeologie-instellingen.

De Monumentenkist
De Monumentenkist is een project voor leerlingen in de basisvorming van het voortgezet onderwijs. Het thema van
de Monumentenkist is het dilemma van de hedendaagse monumentenzorg: behouden of ontwikkelen. De leerlingen
wordt duidelijk gemaakt wat de dilemma's zijn waar monumentenzorg voor staat en hoe belangrijk het is om je te
verdiepen in de geschiedenis van een monument, voordat je een weloverwogen besluit kunt nemen over de
toekomst ervan. De leerlingen krijgen bestaande, actuele dilemma’s voorgelegd en moeten een mening formuleren
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bijvoorbeeld of er wel of niet gerestaureerd moet worden, of er Oudhollandse of moderne bestrating in een
beschermd dorpsgezicht zou moeten komen of wat de consequenties zijn als in een monument een café komt.

Aanbeveling
 Communicatie en educatie op het gebied van cultureel erfgoed stimuleren en faciliteren.

Klooster en begijnhof Schagen, Middeleeuwen, ter hoogte van Gedempte Gracht / hoek Laan, bewerkt naar een kaart uit
1556 N.CHR. (afbeelding collectie Frans Diederik)

42
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Kaart Schagen e.o. 1820 (afbeelding collectie Frans Diederik)
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5. PLANNING EN FINANCIËN
5.1 Algemeen
De gemeente zal de cultuurhistorische waarden volledig meewegen in haar ruimtelijke ordeningsbeleid. De
verantwoordelijkheid hiervoor, mede in de vorm van het laten verrichten van bureau- en ander vooronderzoek ten
behoeve van bestemmingsplannen en het beschrijven van cultuurhistorische waarden in de teksten daarvan, berust
daardoor bij de gemeente en/of andere initiatiefnemers tot een ruimtelijke ontwikkeling.
Ook de andere aanbevelingen die tot doel hebben een adequaat cultuurhistorisch beleid te voeren zijn afhankelijk
van financiën en personele middelen. Onderstaand volgt een raming van de kosten verdeeld naar eenmalig en
structureel. De te verwachten kosten voor archeologiebeleid worden apart toegelicht.

Eenmalige uitgaven (indicatief)


Digitaal bestand (laten) ontwikkelen



Archeologisch onderzoekskader opstellen



Beter zichtbaar maken van archeologische vindplaatsen



Ontwikkelen toeristische cultuurroute (verbinden oud en nieuw)



Onderzoek naar fysieke toestand van te beschermen archeologische monumenten



Onderzoek naar fysieke toestand van te beschermen historisch-geografische monumenten



Projectgebonden kosten

Structurele uitgaven


Uitbreiding in uren formatie onder andere t.b.v. intensiveren één loket functie, aanpassen
monumentenverordening, begeleiding, etc. Hierin is voorzien in het formatieplan voor de werkeenheid welzijn
onderwijs en zorg voor 17 uren.



Voor de algemene kosten, te zien als bestuurslasten, wordt sinds enige tijd door het rijk een tegemoetkoming
verstrekt. Deze tegemoetkoming is voor Schagen groot € 10.000 en deze is in de begroting vanaf 2009
opgenomen als structureel budget voor archeologische monumentenzorg.



Eventuele extra kosten vanwege het inzetten van vrijwilligers bij opgravingen zal uit het budget worden
vergoed, evenals die vanwege rondleidingen tijdens open dagen.



Ondersteuning educatieve activiteiten.



Voorlichting- en communicatieactiviteiten in samenwerking met de Historische Vereniging Schagen en
omstreken en de Archeologische Werkgroep Schagen. Dit is verwerkt in de formatie

5.2 Archeologie
Aangezien zich in de archeologie in de afgelopen jaren nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan, zullen ook
hiervoor extra kosten gemaakt moeten worden. Bovendien legt de nieuwe monumentenwet een (groot) deel van de
verantwoordelijkheid op dit gebied bij de gemeenten, zodat zij hiervoor ook financiële ruimte zullen moeten maken.
De kosten voor archeologische monumentenzorg laten zich verdelen in enerzijds algemene uitvoeringskosten en
anderzijds projectgebonden kosten. Over de algemene uitvoeringskosten is in par. 5.1. het nodige gezegd. De
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projectkosten kunnen in de betreffende projectbegroting voor een nieuwe woonwijk, gebouw of nieuw
bestemmingsplan worden opgenomen.
De gemeente is nu reeds gehouden op basis van provinciaal en rijksbeleid de bescherming van archeologische
waarden mee te nemen in haar ruimtelijke ordeningsbeleid. De kosten van de voor planontwikkeling verrichte
onderzoekingen, waaronder begrepen de eventuele kosten van archeologisch onderzoek en beheersmaatregelen,
worden in principe opgenomen in de kosten van het betreffende plan of besluit.
Deze projectkosten kunnen bestaan uit:


Planaanpassingen



Beheersmaatregelen



Archeologisch bureauonderzoek



Inventariserend veldonderzoek



Opgravingen
De kosten van opgravend onderzoek bestaan uit:
-

vervaardigen Programma van Eisen en directievoering

-

opgravingkosten

-

vondstenconservering

-

deponering vondsten en documentatie

-

vervaardigen basisrapportage

-

laboratoriumonderzoek

Van de kosten van archeologisch onderzoek is geen eenduidige indicatie te geven, omdat zij afhankelijk is van vele
factoren. Wel is duidelijk dat bureauonderzoek relatief het goedkoopst is, inventariserend veldonderzoek iets
duurder en een opgraving het duurst. De voor de verschillende vormen van onderzoek benodigde tijd kent een
vergelijkbare verdeling.
Het voordeel van vroegtijdig indicatief en eventueel waardestellend onderzoek naar archeologische waarden in een
plangebied is, dat vooraf reeds veel over de aanwezige archeologische waarden gezegd kan worden. Hierdoor
kunnen bij de uitvoering van de werkzaamheden kosten bespaard worden en kunnen de kosten verwerkt worden in
de grondexploitatie. Verder kunnen plannen worden aangepast en in de projectbegroting kan rekening worden
gehouden met archeologisch onderzoek. Bovendien wordt hiermee de basis gelegd om daadwerkelijk gestalte te
geven aan het uitgangspunt dat de aanwezige archeologie inspiratiebron is voor planontwikkeling. Indien bij
planontwikkeling een Beeldkwaliteitplan wordt opgesteld zal daarin een archeologisch bureauonderzoek zijn
opgenomen waarvan de resultaten richting kunnen geven aan de ruimtelijke inrichting van de planlocatie. Wanneer
de eventueel aanwezige archeologische waarden niet behouden kunnen blijven dient in de projectbegroting
rekening worden gehouden met archeologisch vervolgonderzoek.
Bij grote projecten zullen de kosten voor archeologie naar verhouding niet snel worden ervaren als excessief. Maar
een relatief kleine bodemingreep door een particulier kan leiden tot een in verhouding kostbare opgravingen. Het is
de vraag in hoeverre het redelijk is deze kosten volledig door een particulier te laten dragen, vooral wanneer ze niet
in verhouding staan tot de totale stichtingskosten. Om te voorkomen dat de totale exploitatie in gevaar komt door de
kosten van archeologische maatregelen, zal de gemeente een regeling ontwikkelen om in dergelijke gevallen een
bijdrage aan de kosten van archeologisch onderzoek te geven en zodoende aan haar wettelijke verplichting te
voldoen. Indien ook voor de gemeente de kosten excessief zijn kan in de toekomst een beroep worden gedaan op
een rijksregeling voor het mitigeren van dergelijke kosten: de AMvB Excessieve kosten.
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De wetswijzigingen in het kader van de archeologische monumentenzorg zijn op 1 september 2007 doorgevoerd,
zodat de archeologische kosten kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer, indien hiertoe voorwaarden zijn
opgenomen in het betreffende bestemmingsplan.
In vergelijking met bouwkundige monumenten is het bedrag op de rijksbegroting voor archeologische
monumentenzorg slechts gering. De provinciale subsidieregeling gericht op archeologische erfgoededucatie en
participatieprojecten kan wel worden benut door historische en archeologische verenigingen en werkgroepen. De
provinciale post “Integratieprojecten” kan openstaan voor samenwerkingsprojecten op het gebied van Culturele
Planologie waarbij archeologisch waarden betrokken zijn.
De kosten voor het gemeentelijk archeologiebeleid kunnen soms niet volledig worden gedekt door bestaande
gemeentelijke begrotingsposten of opname van archeologiekosten in gemeentelijke projectbegrotingen. Omdat
uitgaven voor archeologie naar verwachting per jaar sterk zullen fluctueren, wordt door de Stichting Cultureel
Erfgoed geadviseerd om een gemeentelijk archeologiefonds op te bouwen, waarin jaarlijks stortingen worden
gedaan. Uit dit fonds kunnen, voor zover er niet op andere wijze in kan worden voorzien, de diverse archeologische
kosten worden bestreden, waarbij de noodzakelijke en de facultatieve uitgaven worden onderscheiden. Gemeente
Schagen heeft recent gekozen om geen reserves of fondsen meer te creëren maar deze juist af te bouwen, zodat
onze gemeente voor zichzelf deze mogelijkheid heeft uitgesloten.
Om bij gemeentelijke inrichtingsprojecten waar archeologie een rol speelt over voldoende financiële middelen voor
archeologisch onderzoek te beschikken, zullen de kosten van archeologie in de projectdefinitie en in de
projectbegroting van deze projecten worden opgenomen. De projectgebonden gemeentelijke archeologische
uitvoeringsprojecten zullen in concurrentie worden aanbesteed, op basis van een toereikend en door het
gemeentebestuur goedgekeurd archeologisch Programma van Eisen. Dit is geen eis die uit deze beleidsnota
voortvloeit, maar hoort bij een bouwaanvraag of projectplan en de vereisten die daaraan wettelijk gesteld worden
Het onderscheid in noodzakelijke en facultatieve gemeentelijke uitgaven leidt tot het volgende overzicht:
Noodzakelijke archeologische uitgaven:


Archeologische advisering, toetsen Programma's van Eisen, toezicht tijdens de uitvoering, toetsen Plannen van
Aanpak, toetsen archeologische rapportages,



Bureauonderzoek en eventueel inventariserend veldonderzoek in het kader van bestemmingsplannen,



Mitigeren van excessieve kosten van archeologisch onderzoek,



Bestrijden van archeologiekosten die optreden door het aantreffen van toevalsvondsten in het plangebied nadat
door de gemeente de vergunning reeds is verleend.

Facultatieve archeologische uitgaven:


Vergoeden kosten voor inzet van vrijwilligers bij opgravingen,



Schrijven van Programma’s van Eisen



Aanvullende archeologische en bouwhistorische inventarisaties,



Publieksboekjes en nadere uitwerking van enkele relevante opgravingen,



Ontwikkelen van andere educatieve mogelijkheden (open dagen, expositie),



Interpretatie en syntheseonderzoek ter bijstelling van het onderzoekskader.

25

25

De gemeente kan opdrachtgever zijn voor het (laten) schrijven van een PvE, maar dit kan ook aan de initiatiefnemer van het betreffende project

worden overgelaten.
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Fundamenten van het kasteel – opgraving in 2002 N.CHR. (foto Frans Diederik)
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6. CONCLUSIES

De afgelopen jaren is het denken over de inpassing van cultuurhistorische waarden in ruimtelijke processen in een
stroomversnelling geraakt. De wijziging van de Monumentenwet legt een verzwaarde taak voor de zorg voor het
culturele erfgoed bij de gemeentelijke overheden. Deze taak is gebaseerd op de Belvédèregedachte, ofwel behoud
door ontwikkeling, zodat integraal gemeentelijk beleid nodig is, waarbij de cultuurhistorie als volwaardig aspect
betrokken wordt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
De historische tegenstelling tussen cultureel erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen kan opgeheven worden door het
cultureel erfgoed als inspiratiebron en meerwaarde voor nieuwe ontwikkelingen te erkennen. Het benutten van de
bestaande cultuurhistorische waarden draagt namelijk in belangrijke mate bij aan het behoud en de versterking van
de identiteit van Schagen. Het is dan ook wenselijk dit gedachtegoed op een verantwoorde wijze in te passen in
lokale ruimtelijke processen door ze nader te inventariseren, documenteren en te visualiseren, en waar nodig
aanvullende instrumenten te ontwikkelen om deze waarden bescherming te bieden of anderszins mee te werken
aan de instandhouding – of in ieder geval de historische betekenis – ervan.
Ter versterking van het historische bewustzijn zal de bestaande cultuurhistorie van Schagen worden beschreven om
deze vervolgens op digitale wijze toegankelijk te maken voor de inwoners van de gemeente en andere
belangstellenden. Er zijn vele cultuurhistorisch waardevolle locaties die voor Schagen belangrijk zijn. Niet alleen
omdat zij veelal nog goed herkenbare cultuurhistorische waarden herbergen, zoals de vele zichtbare terpen, maar
ook omdat het hier gaat om locaties met een duidelijke historische betekenis voor de gemeente. Daarbij kan worden
gedacht aan historisch-geografische elementen en structuren zoals de dijken, maar ook de archeologische waarden,
zoals de talrijke (vroeg)middeleeuwse vindplaatsen en de restanten die verwijzen naar het Schagen zoals dit in de
prehistorie en de Romeinse tijd in gebruik genomen was.

Aanbevelingen
In deze paragraaf zijn de aanbevelingen uit de nota schematisch samengevat met een daarbij gewenste fasering
(prioritering). Voor de archeologie geldt ook een aantal aanbevelingen dat voortvloeit uit de nieuwe monumentenwet
en de taken die daarin aan de gemeente worden opgedragen. Deze zijn eveneens opgenomen. Nogmaals wordt
opgemerkt dat de opties extra ambtelijke capaciteit en financiële middelen vragen en dat onderzocht zal moeten
worden hoe hieraan invulling kan worden gegeven.
Van onderstaande actiepunten zijn die onder a en b verplicht of vloeien logischerwijs uit verplichtingen voort, die
onder c en d zijn facultatief en liggen meer in de lijn van erfgoededucatie, publieksvoorlichting en aanvullend
onderzoek.
Het streven naar een zorgvuldige omgang met het archeologisch erfgoed leidt tot de volgende speerpunten:
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6.1 Aanbevelingen
a.

Op zo kort mogelijke termijn worden de volgende voornemens gerealiseerd:


het aanwijzen van een gemeentelijk contactpersoon voor het cultuurhistorisch beleid;



intern protocol en werkprocedure opstellen om het archeologisch monumentenzorgproces tijdig op te
starten en voort te zetten;



archeologie en historische geografie opnemen in de risicoparagraaf van plannen;



bij ruimtelijke ontwikkelingen (buiten de bebouwingscontour) een beeldkwaliteitplan op (laten) stellen,
zoals de provincie voorschrijft en daarbij toezicht houden op het voldoende en goed verwerken van
cultuurhistorische waarden;



tenminste bij ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen en bij projectprocedures voortaan steeds
(eventueel na een beknopte risico-analyse) een cultuurhistorisch (bureau)onderzoek laten vervaardigen,
om nadere informatie te krijgen over de (eventuele) aanwezigheid van cultuurhistorische waarden
binnen het plangebied en dit onderzoek zonodig laten volgen door archeologisch veldonderzoek;



in het kader van het opstellen van consoliderende bestemmingsplannen de regimes en
cultuurhistorische waarden volgens deze nota betrekken;



tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase van een project en bij vergunningverlening waarbij
archeologische waarden in het geding zijn, de nodige archeologische deskundigheid waarborgen op het
niveau van een seniorarcheoloog conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;



de cultuurhistorische aspecten ook opnemen in de overige RO-, sloop- en bouwvergunningsprocedures;



regeling treffen voor het realiseren van de gemeentelijke rol als bevoegde overheid op het gebied van de
archeologie (ten behoeve van het laten vervaardigen of toetsen van Programma’s van Eisen en de
daaruit voortvloeiende toetsingstaken).

b.

Binnen een jaar worden de volgende voornemens gestart:


het opnemen van de cultuurhistorische kaart bij dit beleidsplan in het geo-informatiesysteem van de
gemeente;



herformulering van de gemeentelijke monumentenverordening, waarbij ook aandacht wordt besteed aan
het behoud van eventuele archeologische waarden bij bouwkundige monumenten;



het instellen van een gemeentelijke financiële archeologiereserve;



een zekere hoeveelheid formatieruimte vrijmaken voor het coördineren van de taken op het gebied van
de archeologische monumentenzorg, het bevorderen van de éénloketfunctie en het bevorderen van de
integratie van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening,



uitvaardigen van een metaaldetectorverbod op specifieke locaties realiseren via APV;



de mogelijkheden van regionale samenwerking onderzoeken;



de bevolking stimuleren mee te werken aan de kwaliteit van het landschap met behulp van de Regeling
Kleine Landschapselementen.

c.

Binnen twee à drie jaar worden de volgende voornemens gerealiseerd:


het zodanig aanpassen van vigerende bestemmingsplannen (eventueel via facetbestemmingsplan) dat
de bekende en te verwachten cultuurhistorische waarden binnen de plangebieden op de juiste wijze zijn
opgenomen;



aandacht geven aan cultuurhistorisch beleid in communicatieve en educatieve sfeer,



de Historische Vereniging Schagen, Museumboerderij Vreeburg en het Regionaal Museum 1940-1945
een plaats geven binnen het cultuurhistorisch beleid, zowel als kennisbron als voor educatieve
projecten;
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in dit verband een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden tot het ordenen en ontsluiten van
de archeologische vondstcomplexen bij de Archeologische Werkgroep en deze werkgroep hierin
faciliteren;



een klankbordgroep instellen waar deze en andere maatschappelijke organisaties een plaats krijgen ter
raadpleging bij planvorming en andere zaken;

d.



het zonodig verder vergroten van de ambtelijke capaciteit voor cultuurhistorie;



opstellen van een voorlichtings- en communicatieplan cultuurhistorie;

Binnen drie à vier jaar worden de volgende voornemens gerealiseerd:


het initiëren van een herwaardering van de bestaande archeologische wettelijk beschermde



aanvullend op de wettelijk beschermde terreinen een selectie maken van cultuurhistorische terreinen ten

rijksmonumenten;
behoeve van duurzaam behoud;


het laten verrichten van nader onderzoek naar deze terreinen, in de vorm van gecombineerd
bureauonderzoek, luchtfoto-onderzoek en geofysisch onderzoek;



op basis van deze gegevens besluiten om een aantal van deze terreinen voor te dragen voor
bescherming bij rijk of provincie, dan wel zelf tot het aanwijzen van gemeentelijke archeologische
monumenten overgaan;



de resultaten van het archeologisch/cultuurhistorisch onderzoek van de afgelopen jaren laten analyseren
om tot een synthese te komen van de belangrijkste resultaten;



een (of meer) aantrekkelijke publieksboekje(s) laten maken over enkele archeologische vindplaatsen en
andere cultuurhistorische waarden, met aandacht voor het gemeentelijk cultuurhistorisch beleid ter
verkrijging van een groter maatschappelijk draagvlak.

Voor al de bovenstaande aanbevelingen zijn een paar zaken essentieel, namelijk integraal werken in de
gemeentelijke organisatie en deskundigheid op het gebied van de cultuurhistorie. Zonder deze aspecten te hebben
geregeld kan geen uitvoering worden gegeven aan het beleid.
Voor het voeren van integraal cultuurhistorisch beleid is het van belang dat een goede afstemming plaatsvindt
tussen de verschillende gemeentelijke disciplines zoals monumentenzorg, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke
ordening, volkshuisvesting, grondzaken en voorlichting e.d. Traditioneel staan cultuurhistorie (beschermen van het
verleden) en ruimtelijke ordening (ontwerpen voor de toekomst) tegenover elkaar. Het is dus zaak de
Belvédèregedachte ‘behoud door ontwikkeling’ als uitgangspunt te implementeren in het ruimtelijke ordeningbeleid.
Een goede inpassing van de cultuurhistorische waarden draagt immers bij aan een versterking van de locale
identiteit. Afstemming en overleg in een vroeg stadium, waarbij het cultuurhistorische beleid als een gelijkwaardig
beleidsaspect wordt meegenomen in beleidsafwegingen, zal algemeen gedachtegoed moeten worden zonder te
denken in termen van bedreigingen en verstarring van de plannen. Indien noodzakelijk neemt de gemeente contact
op met een senior-archeoloog om zich te laten ondersteunen en voorlichten over het betrekken van archeologie bij
ruimtelijke projecten.
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geologische kaart 3000 v.Chr. (afbeelding uit archief Frans Diederik)
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BIJLAGE A - EFFECTEN EN BELANGEN VAN CULTUREEL
ERFGOED

Uit: Nota Belvédère
Identiteit
Cultuurhistorische kwaliteiten verschaffen de bewoners van een gebied een gevoel van eigenheid en herkenbaarheid bij hun ruimtelijke omgeving. Die omgeving is immers niet zomaar een willekeurige verzameling van uitwisselbare elementen maar heeft zijn eigen specifieke betekenis, met historie en met persoonlijke associaties. Zo kunnen
de onrust en het identiteitsverlies die vaak ontstaan bij ruimtelijke ontwikkelingen, gedeeltelijk worden gecompenseerd door voor de toekomstige leefomgeving inspiratie te ontlenen en vorm te geven aan de continue, doorgaande
lijnen in de geschiedenis. Aandacht voor de identiteit die het culturele erfgoed verschaft, sluit dus logisch aan op
ruimtelijke vraagstukken waarbij het verleden kan fungeren als referentie.

Informatiebron en inspiratiebron
Cultuurhistorie is een kennisbron voor geschiedenisonderwijs en voorlichting. Educatie versterkt het historisch
besef. Voor bewoners en toeristen vormt het cultureel erfgoed een soort beeldverhaal, de spiegel van de
bewoningsgeschiedenis. Het in stand houden van cultuurhistorische waarden waarborgt de overdracht van
informatie over de loop van onze geschiedenis. Cultuurhistorie ontstaat elke dag, maar het is zaak informatie van
vroeger te bewaren en bewust te gebruiken voor vernieuwing, op zo’n manier dat cultuurhistorische informatie
inspiratie levert aan ontwerpers. Zij biedt het uitgangspunt voor het tot stand brengen van ruimtelijke kwaliteit.

Economische en esthetische waarde
Cultureel erfgoed is inmiddels erkend als een belangrijke economische factor. Cultuurhistorische kwaliteit leidt al
snel tot een hogere marktwaarde en biedt grote mogelijkheden voor recreatie en toerisme. De belangstelling voor
cultuur en cultuurhistorie is de afgelopen vijfentwintig jaar sterk gestegen. Mede onder invloed van het stijgende
opleidingsniveau en de bevolkingsopbouw wordt een verdere groei voorzien. Het verleden geeft een toegevoegde
belevingswaarde aan historische steden, dorpen, landschappen, maar ook aan nieuwbouwwijken waar de daar
aanwezige cultuurhistorische waarden hun plek krijgen. Ook esthetische overwegingen zijn een motief om cultureel
erfgoed in stand te houden. Schoonheid bestaat in vele varianten en velen genieten ervan. Dat geldt niet alleen voor
de esthetische waarde van afzonderlijke objecten maar ook voor de samenhang en diversiteit van het totale scala
aan karakteristieke architectuur, stedenbouw en landschappen.

Ecologisch belang
Cultuurhistorische elementen en patronen in het landschap – en verrassend vaak ook in het stedelijk landschap –
hebben eveneens ecologische waarde en dragen bij aan het behoud van de biodiversiteit: tuunwallen,
eendenkooien, tuinen en begraafplaatsen. Het beheer moet hierop worden afgestemd. Het aanwezige culturele
erfgoed dient dus grootschalige belangen, vooral op belevings-, economisch en toeristisch vlak. Deze belangen
kunnen worden ontwikkeld, versterkt of worden behouden.
Ontwikkeling door het ‘product’ cultuurhistorie als vertrekpunt te nemen bij ruimtelijke vernieuwing door die te laten
passen in de historische context. Versterken door historische architectuur in te bedden in bijvoorbeeld een passend
ingerichte openbare ruimte.
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Behouden door het wettelijke kader dat de Monumentenwet biedt. Echter, niet alleen die elementen waar het
predikaat ‘bescherming’ aan is opgehangen zijn van cultuurhistorische waarde. Ook de (historische) context waarin
zij staan heeft betekenis.
Het is niet gewenst om alles te behouden, maar het is wel gewenst dat er een cultuuromslag wordt bewerkstelligd in
het denken over de bestaande situatie in de ruimtelijke omgeving.
Vertrekpunt van alle ruimtelijke initiatieven zou moeten zijn: de bestaande situatie.

(Nog niet Gedempte) Gracht Schagen vs. Het NH koffiehuis op de gracht, circa 1868 , olieverfschilderij, aangeboden aan de
gemeente Schagen op 1 januari 1963 door J. Holz en G. Holz-Glastra. (Het hoge pand is nu fietshandel Boersen)
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BIJLAGE B – RIJKS- EN PROVINCIAAL BELEID EN
INSTRUMENTEN VOOR CULTUURHISTORIE IN HET
ALGEMEEN

Rijksbeleid
Nota Belvédère
In 1999 is door de ministeries van OC&W, LNV, VROM en V&W, gezamenlijk de nota Belvédère uitgebracht. Het
Kabinet wilde met deze nota de cultuurhistorische waarden zwaarder laten wegen bij de inrichting van ons land. De
nota is sindsdien door vier departementen als uitgangspunt genomen voor andere landelijk beleidsnota’s,
inrichtingsplannen en wetgeving. Door cultuurhistorische waarden optimaal te integreren in ruimtelijke plannen
ontstaat een meerwaarde van de omgeving en een versterking van de identiteit: ‘behoud door ontwikkeling’.
.

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
In het Investeringsbudget Landelijk Gebied worden de versnipperde regelingen die er zijn voor het landelijk gebied
gebundeld. Zo hoopt het rijk ertoe te komen dat zoveel mogelijk rijksdoelen voor het landelijk gebied in samenhang
tot uitvoering komen. Ook landschap maakt onderdeel uit van het ILG. Cultuurhistorie wordt onder de term
landschap begrepen.
Er zijn zeven categorieën waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend, te weten herstel watersystemen,
diversificatie landbouw, verbeteren landschap, verbeteren milieukwaliteit, terugdringen verstoring, proceskosten
gekoppeld aan uitvoeringsactiviteiten en gebiedsbrede planvorming, uitvoering en monitoring.

Provinciaal beleid
Het provinciale beleid op het gebied van cultuurhistorie speelt zich af in twee sectoren, enerzijds in de sector cultuur
en anderzijds in de sector ruimtelijke inrichting. Het beleid is gericht op het behouden van die elementen die
waardevol zijn en tegelijkertijd op het credo behoud door ontwikkeling, waarbij nieuwe ontwikkelingen samen met
cultuurhistorie bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.
Het verlenen van subsidies voor de instandhouding van provinciale monumenten behoort tot het cultuurbehoud.
Daarnaast richt men zich op het creëren van draagvlak voor cultuurhistorie. Hoe dit vorm krijgt is echter niet duidelijk
nu een daartoe bestaande subsidieregeling m.i.v. 2009 is opgeheven. Ten slotte wordt door het inzetten op culturele
planologie de verbinding gezocht tussen ruimtelijke inrichting en de cultuurhistorie.

Provinciaal Ruimtelijk Ordeningsbeleid – het streekplan
Op grond van artikel 4a van de Wet ruimtelijke ordening kunnen Provinciale Staten voor één of meer gedeelten van
de provincie een streekplan vaststellen. Begin 2003 is het Streekplan Noord-Holland Zuid en begin 2005 het
Streekplan Noord-Holland Noord vastgesteld. Hierin worden de toekomstige ontwikkelingen in het gebied op
hoofdlijnen aangegeven. Het streekplan is het toetsingskader voor het college van Gedeputeerde Staten bij
goedkeuring van bestemmingsplannen.
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Beeldkwaliteitsplan
Een provinciaal beleidsinstrument dat in het Streekplan Noord-Holland Noord is opgenomen, is het
Beeldkwaliteitsplan. Hierin dient expliciet aandacht te worden besteed aan de relatie tussen nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen en de bestaande karakteristieken van een gebied, waaronder de cultuurhistorie. Bij alle nieuwe
ontwikkelingen in het buitengebied wordt het Beeldkwaliteitsplan verplicht gesteld, terwijl het bij ontwikkelingen
binnen de rode contouren wenselijk wordt geacht. Aanbevolen wordt om een strategisch Beeldkwaliteitsplan op te
stellen voor de gehele gemeente op basis waarvan beleidskeuzes voor de ruimtelijke ordening kunnen worden
gemaakt. Bij het opstellen van een Beeldkwaliteitsplan voor ontwikkelingen in het buitengebied kan dan bij het
strategische Beeldkwaliteitsplan worden aangehaakt.

Cultuurnota 2005-2008
Het provinciaal cultuurbeleid is voor deze cultuurperiode gebaseerd op vier pijlers: cultuureducatie, culturele
planologie, cultuurbehoud en cultuurparticipatie. De culturele planologie is ten opzichte van de voorgaande
cultuurnota toegevoegd. In de culturele planologie wordt de verbinding gelegd tussen cultuur en ruimtelijke ordening,
stedelijke vernieuwing, landschapsontwikkeling en toerisme. Zowel cultuurhistorie als hedendaagse cultuuruitingen
zijn hierbij van belang. Cultuureducatie en –participatie zijn ook zowel op de cultuurhistorie als de hedendaagse
cultuur gericht, terwijl cultuurbehoud zich richt op zowel de “ruimtelijke” cultuurhistorie (historische bouwkunde,
historische geografie en archeologie) als de niet-ruimtelijke cultuurhistorie (archieven, museumbeleid, regionale
geschiedenis)

Cultuurhistorische Waardenkaart en Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie
De Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW-kaart) van de provincie Noord-Holland levert relevante gegevens over
de van belang zijn de cultuurhistorische waarden op provinciale schaal. Deze kaart is in 2000-2002 in samenwerking
met gemeenten, water- en hoogheemraadschappen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal
Contact Monumenten en de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten opgesteld. De digitale kaart bevat een
schat aan informatie over de cultuurhistorische elementen en structuren, hun waardering en de beleidsmatige
consequenties van de waarden. Voor elk van de drie cultuurhistorische disciplines (historische (steden)bouwkunde,
historische geografie en archeologie) is een indicatieve kaartlaag samengesteld.
Hoewel deze Cultuurhistorische Waardenkaart zeker niet volledig is, omdat hij niet de gemeentelijke
cultuurhistorische waarden bevat en slechts de bekende en gewaardeerde archeologische vindplaatsen weergeeft,
geldt deze toch als een inspiratiebron voor een integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid (streekplan of bestemmingsplan).
Door de signalerende functie gaat van de kaart tevens een beschermende werking uit. De CHW-kaart is geen
beleidskaart maar bij nieuwe ontwikkelingen moet wel rekening worden gehouden met de aangegeven waarden
door ze optimaal te integreren in toekomstig ruimtelijk beleid. De provincie is betrokken bij het vooroverleg in het
kader van artikel 3.10 Wro en MER’s aan de CHW-kaart. Inmiddels zijn de gegevens uit de CHW-kaart opgenomen
in de Provinciale Leidraad Ruimtelijk Beleid. De CHW-kaart kent een beperking doordat deze nog niet verder is
bijgewerkt.
In vervolg op de Cultuurhistorische Waardenkaart heeft de provincie in 2002 de Cultuurhistorische Regioprofielen
Noord-Holland opgesteld. Dit profiel is de ontbrekende schakel tussen enerzijds de in februari 2001 door Provinciale
Staten vastgestelde Cultuurnota, waarin de hoofdlijnen van beleid staan verwoord, en anderzijds de
Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland, een inventarisatie/catalogus van bestaande cultuurhistorische
waarden. Vervolgens zijn de Cultuurhistorisch Regioprofielen door de Provincie samengevoegd met de
Landschapskatern tot het Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie.
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In het Beleidskader wordt per regio aangegeven hoe de beleidsuitgangspunten op het gebied van landschap en
cultuurhistorie worden geconcretiseerd, aan welke beleidsaccenten/prioriteiten gedacht wordt en hoe op integrale
wijze aansluiting gezocht wordt met andere beleidsterreinen.
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BIJLAGE C - RIJKS- EN PROVINCIAAL BELEID VOOR
ARCHEOLOGIE

Omdat het bodemarchief een onvervangbaar gezamenlijk goed is, is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om
het te behouden. Zo wordt voorkomen dat Nederland in toenemende mate een landschap zonder verleden wordt.

Rijksbeleid
Nieuwe monumentenwet
Archeologie is onderdeel van de cultuurhistorie. In die zin is de archeologie ook meegenomen in de nota Belvedère
die het rijk in 1999 uitbracht. Voor de archeologie is echter ook gewerkt aan de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg, die de implementatie van het Verdrag van Valletta in de Nederlandse wetgeving vormt. Na een
lange periode van voorbereiding is de nieuwe Monumentenwet sinds september 2007 kracht.

26

Een belangrijk uitgangspunt van deze wet is het beschermen van archeologische waarden in de bodem zelf (in situ).
Het belang van een archeologische opgraving en wetenschappelijk onderzoek is hieraan ondergeschikt. Waar
mogelijk moet bij beoogde ruimtelijke ontwikkelingen worden gezocht naar alternatieve locaties of naar
aanpassingen in het ontwerp. Dit vereist op gemeentelijk niveau een nauwe(re) afstemming tussen de
beleidsterreinen cultuur(historie), milieu en ruimtelijke ordening. Van initiatiefnemers tot ruimtelijke ontwikkelingen
wordt verlangd dat zij in een tijdig stadium aangeven hoe met eventuele bodemverstorende ingrepen wordt
omgegaan. Bij MER-plichtige projecten geldt een onderzoeksplicht.
Een tweede uitgangspunt is, dat de veroorzaker van een niet-vermijdbare verstoring van het archeologisch erfgoed
gehouden is procedureel en financieel een opgraving te laten verrichten. Deze opgraving, die op wetenschappelijk
verantwoorde wijze moet worden verricht, omvat ook het beschrijven van de resultaten en het deponeren van de
vondsten in een Depot voor Bodemvondsten. De kosten die hiermee gepaard gaan dienen te worden beschouwd
als normaal ondernemersrisico en zullen niet op de (rijks)overheid afgewenteld kunnen worden (veroorzakersprincipe).
De financiële gevolgen kunnen onder omstandigheden echter onevenredig zijn. In dit (in beginsel dus bijzondere)
geval bestaat voor het bestuursorgaan dat de verplichting heeft opgelegd, aanleiding om de betrokkene financieel
tegemoet te komen. Het kan echter ook voorkomen, dat de kosten van een opgraving niet alleen onevenredig zijn
voor de initiatiefnemer, maar ook voor het bestuursorgaan dat de opgraving noodzakelijk heeft geoordeeld en als
verplichting heeft opgelegd. In die situatie kan er aanleiding zijn voor het rijk om lagere overheden financieel
tegemoet te komen door het verstrekken van een specifieke uitkering.
Eén van de gevolgen van de invoering van het veroorzakersprincipe is dat initiatiefnemers – als opdrachtgever en
financier van archeologisch (voor)onderzoek – de mogelijkheid moet worden geboden een archeologische
uitvoerder te kiezen met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Behalve de traditionele instanties (Rijksdienst

26

In 1992 heeft Nederland op Malta het Verdrag van Valletta mede ondertekend. Doel van deze conventie was om de zorg voor
het archeologisch erfgoed te verbeteren en om archeologen vroeger bij planvorming te betrekken.
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voor het Cultureel Erfgoed, instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en gemeenten met een eigen
archeologische dienst) kunnen nu ook toegelaten particuliere bedrijven de markt betreden. Zij dienen zich te houden
aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Toelating wordt verleend in geval van aantoonbare geschiktheid.

Rol van de provincie in de nieuwe wetgeving
Geheel in de lijn met het Verdrag van Valetta dient de archeologische monumentenzorg deel uit te maken van de
integrale afwegingen terzake van het gebruik van de ruimte. Onderkenning van de (mogelijke) aanwezigheid van
archeologische monumenten in de fase van de ruimtelijke planvorming is de meest efficiënte wijze om
archeologische waarden te kunnen ontzien. Mede hierom wordt van de provincie verwacht dat zij strenger gaat
toezien op de integratie van het archeologische proces in ruimtelijke ordeningsprocedures. Het eigen
gebiedsgerichte cultuurhistorisch beleid vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast kan de provincie
overgaan tot het aanwijzen van archeologische attentiegebieden. Het gaat hierbij om gebieden die archeologisch
waardevol zijn of naar verwachting archeologisch waardevol kunnen zijn. Het actualiseren van de Archeologische
Monumentenkaart en de Cultuurhistorische Waardenkaart is in dit verband cruciaal. De belangrijke taak op het
gebied van het registreren en natrekken van vondstmeldingen is hiermee onlosmakelijk verbonden. Daarnaast
vervult de provincie een onmisbare rol bij het archiveren en bewaren van archeologische vondsten uit opgravingen
in het provinciale depot voor bodemvondsten.
Bij het verlenen van ontgrondingsvergunningen is de provincie in de meeste gevallen bevoegde overheid die
gemeenten de verplichting kan opleggen tot het onderzoeken van archeologische waarden. Eveneens is de
provincie vaak bevoegde overheid bij MER-plichtige projecten en kan in die rol mede bepalen welke archeologische
inpassingsmaatregelen genomen dienen te worden. Voor al deze zaken is het van belang dat tussen de gemeenten
en de provincie, op vergelijkbare wijze als voor milieuaspecten als bodem, geluid en water, een regulier overleg tot
stand wordt gebracht.

Rol van de gemeente in de nieuwe wetgeving
Ook op gemeentelijk niveau ligt met de nieuwe wetgeving het accent op regulering via het instrumentarium van de
ruimtelijke ordening. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het bestemmingsplan. Indien de provincie
archeologische attentiegebieden aanwijst, geldt er zelfs een verplichting tot het, binnen een door Provinciale Staten
vast te stellen termijn, vaststellen van een beschermend bestemmingsplan. Een ander aspect betreft de
mogelijkheid zoals genoemd in artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening tot het opnemen van een
aanlegvergunningenstelsel in het bestemmingsplan. Daarbij kan worden bepaald, dat het verboden is binnen een bij
het bestemmingsplan aan te geven gebied bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), voor zover
dit noodzakelijk is:
1.

om te voorkomen dat een terrein minder geschikt wordt voor de verwerkelijking van de daaraan bij het plan
gegeven bestemming;

2.

ter handhaving en ter bescherming van een verwerkeljkte bestemming als bedoeld
onder 1.

Met een dergelijk aanlegvergunningenstelsel kunnen waar nodig grondwerkzaamheden als egaliseren, frezen en
(diep)ploegen die verstrekkende gevolgen hebben voor het voortbestaan van het bodemarchief worden gereguleerd.
Bij het aanlegvergunningenstelsel kan worden bepaald dat de aanvrager van een aanlegvergunning een rapport
dient over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat volgens de aanvraag zal worden verstoord

58

Vastgesteld door de Gemeenteraad op 15 december 2009

Beleidsnota Cultuurhistorie Gemeente Schagen

naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. Aan de aanlegvergunning
kunnen in ieder geval de volgende voorschriften worden verbonden:
1.

de verplichting tot het treffen van technische of bouwkundige maatregelen waardoor monumenten in de bodem
kunnen worden behouden;

2.

de verplichting tot het doen van opgravingen; of

3.

de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, onder begeleiding van een archeoloog te laten
plaatsvinden.

Overigens kan bij een bestemmingsplan in het belang van de archeologische monumentenzorg worden bepaald dat
de aanvrager van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de Woningwet eveneens
een rapport dient te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat volgens de aanvraag zal
worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

Provinciaal beleid
Provinciaal archeologisch beleid
Het archeologisch beleid van het provinciaal bestuur van Noord-Holland is vastgelegd in het Cultuurconvenant
tussen het rijk en de provincie Noord-Holland, de Provinciale Cultuurnota 2005-2008, de Cultuurhistorische
Regioprofielen, de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid, de Gedragslijn Compensatie en het Streekplan NoordHolland-Noord. Het beleid is enerzijds gebaseerd op wettelijke verplichtingen, anderzijds op autonoom
cultuurhistorisch provinciaal beleid. Het beleid richt zich op het leesbaar houden van de niet compleet beschreven
ontwikkelingsgeschiedenis van het westen van Nederland. Daarbij dient de samenleving te profiteren van het
archeologisch erfgoed, onder meer door het beter herkenbaar en toegankelijk maken en het toepassen als
inspiratiebron. Het doel wordt bereikt via “behoud door ontwikkeling”, in de praktijk betekent dit doorgaans vooral
“behoud door versterking”. Dit houdt in dat bepaalde objecten of patronen in een gebied weer beter leesbaar worden
gemaakt, waarbij geplande activiteiten in een bepaald plangebied vaak het aanknopingspunt vormen.
In het kader van functievernieuwing zet de provincie in op het systeem van behouden, beheren en benutten binnen
het ruimtelijke ordeningstraject en op de verplichting voor de initiatiefnemer tot het laten verrichten en het
financieren van noodzakelijk onderzoek volgens het Verdrag van Valletta. Zowel in de eigen ruimtelijke plannen als
in de door de provincie te toetsen plannen van derden wordt het behoud in de bodem van archeologische waarden
als afwegingscriterium meegenomen. Indien behoud in de bodem niet mogelijk is, dient door onderzoek de
archeologische informatie te worden veilig gesteld.
Bij provinciale projecten dienen de kosten voor archeologisch onderzoek op de projectbegroting te zijn opgenomen.
Ook van derden wordt dit verwacht. Dit past geheel in de algemene uitgangspunten voor het archeologisch beleid in
Nederland, waarbij archeologie onderdeel is van de ontwikkeling. De provinciale post “Integratieprojecten” kan
openstaan voor samenwerkingsprojecten op het gebied van Culturele Planologie waarbij archeologisch waarden
betrokken zijn.
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Cultuurhistorische Waardenkaart en Regioprofielen27
Van de op de archeologische kaartlaag van de Cultuurhistorische Waardenkaart aangegeven terreinen staat vast
dat ze bescherming verdienen vanuit cultuurhistorisch oogpunt. In de ruimtelijke afweging dient de gemeenteraad
met deze terreinen rekening te houden. Deze kaart is echter geen beleidskaart en hij is per definitie onvolledig,
omdat bij het samenstellen van de kaart het niet mogelijk bleek om ten behoeve daarvan aanvullend onderzoek te
doen naar aanwezige nog onbekende archeologische vindplaatsen.
Problematisch is dat de naderhand bekend geworden vindplaatsen vaak niet gewaardeerd worden, waardoor ze
geen plaats krijgen op de Cultuurhistorische Waardenkaart. De relatieve onvolledigheid van deze kaart zal daardoor
de komende jaren naar verwachting toenemen. Als we bedenken dat tevens veel archeologische vindplaatsen in het
geheel nog niet ontdekt zijn, blijkt dat de Cultuurhistorische Waardenkaart slechts het topje van de ijsberg toont.
De in 2003 vastgestelde Nota Cultuurhistorische Regioproprofielen Noord-Holland wordt door de provincie
beschouwd als een belangrijke schakel tussen de Cultuurnota en de Cultuurhistorische Waardenkaart en als
instrument van overleg met andere overheden en partners op het gebied van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling in
relatie tot cultuurhistorie. De provincie streeft ernaar om binnen het proces van een continu veranderende fysieke
omgeving de eerdere fasen uit dat proces leesbaar te houden en spreekt in dat verband van de continuïteit van de
identiteitsdragers van het gebied.

Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid
In de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid wordt onder meer de verplichting vermeld dat gemeenten bij het
opstellen van ruimtelijke plannen de Cultuurhistorische Waardenkaart en de Cultuurhistorische Regioprofielen
dienen te raadplegen. Archeologische terreinen van hoge en zeer hoge waarde dienen door middel van
aanlegvergunningenstelsels in het bestemmingsplan te worden beschermd.

28

Dit betreft uiteraard niet slechts de

terreinen die op de Cultuurhistorische Waardenkaart staan, maar ook die tijdens het vooronderzoek nieuw ontdekt
worden. Overigens is het verstandig om de gebieden die “van waarde” zijn ook onder het aanlegvergunningenstelsel
te laten vallen. Op de betreffende terreinen zijn immers wel degelijk archeologische waarden geconstateerd en met
zekerheid vastgesteld. Het negeren van archeologische terreinen met de aanduiding “van waarde” kan
onaangename risico’s veroorzaken tijdens het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden op de betreffende
locatie indien deze waarden plotseling aan het licht komen. Bij de uitwerking van het digitale kaartmateriaal zal
zeker aandacht aan deze problematiek worden geschonken.

27

De regioprofielen zijn met de landschapskatern samengevoegd tot het Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland.
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"De meeste archeologische vindplaatsen zijn onbekend, omdat ze onder het maaiveld liggen. Om te voorkomen dat waardevolle informatie verloren

gaat, moeten deze overblijfselen zo vroeg mogelijk in de planontwikkeling door een archeologisch vooronderzoek worden gelokaliseerd en
gewaardeerd. Bij toetsing van bestemmingsplannen wordt nagegaan of bij de planvorming voldoende archeologisch vooronderzoek verricht is op
basis waarvan een afgewogen besluit kan worden genomen. In bestemmingsplannen moeten terreinen van hoge en zeer hoge waarde tot uitdrukking
komen en middels een aanlegvergunning worden beschermd."
"Indien behoud in situ niet mogelijk is, dient de informatie van het bodemarchief te worden veiliggesteld door middel van een wetenschappelijk
verantwoord onderzoek, uitgevoerd volgens algemeen geldende normen/richtlijnen."
"De provincie zal gemeentelijke plannen toetsen op de wijze waarop cultuurhistorische waarden zijn opgenomen. De cultuurhistorische waarden
moeten in een vroeg stadium van planontwikkeling worden geïnventariseerd, bij het ontwerp worden gebruikt en bij de vaststelling worden
meegewogen. Er moet onderbouwd worden aangegeven op welke wijze het cultureel erfgoed zoveel mogelijk behouden blijft, hersteld of als
inspiratiebron gebruikt wordt voor nieuwe ontwikkelingen."
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Van de Gedragslijn Compensatie, die geldt voor provinciaal handelen en op 14 maart 2000 door Provinciale Staten
is vastgesteld, is het principe van het Verdrag van Valletta onderdeel gemaakt, zodat aantasting van
cultuurhistorisch waardevolle terreinen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Aansluitend daarop is in augustus 2000
de notitie “Toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (nieuw)” aan de gemeenten toegezonden.
Hierin wordt, naar aanleiding van een wijziging in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, aangegeven wat de
speerpunten van het provinciaal ruimtelijk beleid zijn. Daaronder vallen met name ook projecten die gesitueerd zijn
ter plekke van archeologische monumenten en van vindplaatsen. Het provinciaal beleid is gericht op het zoveel
mogelijk bewaren van archeologische waarden in de bodem. Bij nieuwe ingrepen in de bodem die dieper reiken dan
40 cm is verkennend archeologisch onderzoek noodzakelijk, omdat de bodem niet overal is geïnventariseerd. Als
hieruit blijkt dat er te verwachten is dat er bodemvondsten worden gedaan, dan is nader overleg met archeologen
van rijk of provincie noodzakelijk.
De notitie “Toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (nieuw)” is van toepassing op alle
projecten die lopen voor 1 juli 2008. Voor de projecten na deze datum geldt een overgangsdocument met daarin het
projectbesluit als vervanging van artikel 19 in de Wro van voor 1 juli 2008. Zodra de structuurvisie en de daarbij
behorende verordeningen zijn opgesteld, welke begin 2009 worden verwacht, zullen de notitie “Toepassing van
artikel 19 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (nieuw)” en het overgangsdocument vervallen.

Streekplan Noord-Holland Noord
Archeologische terreinen dienen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk te worden behouden en in de
nieuwe structuur ingepast. Nog onbekende archeologische waarden moeten door vooronderzoek worden
opgespoord. Indien behoud niet mogelijk is, worden de vindplaatsen opgegraven. In de toelichting op het plan moet
een onderbouwing worden gegeven voor de wijze waarop met cultuurhistorische waarden (waaronder uiteraard
archeologie) is omgegaan.

29

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten
Op het gebied van de archeologische erfgoededucatie wordt een belangrijke rol in het provinciaal archeologisch
beleid vervuld door het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Hier worden vondsten uit opgravingen bewaard,
ontsloten en voor bruiklening ter beschikking gesteld en archeologische toevalsvondsten aangemeld. In dit verband
kan ook de provinciale subsidieregeling voor archeologische erfgoededucatie worden vermeld.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat gemeenten vanwege het provinciaal beleid gehouden zijn om in het
kader van planontwikkeling en bij het vervaardigen of wijzigen van bestemmingsplannen eventuele nog onbekende
archeologische vindplaatsen te lokaliseren, te waarderen, te behouden of zonodig op te graven. De kosten van
archeologisch onderzoek dienen binnen de projectbegroting te worden bestreden. Hieruit volgt dat bij alle
planvorming en planontwikkeling steeds het archeologisch aspect moet worden afgewogen. Dit betekent dat steeds
archeologisch vooronderzoek moet plaatsvinden, tenminste bestaande uit een bureauonderzoek. Daarnaast moeten
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“Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen de archeologische terreinen waar mogelijk behouden te blijven en ingepast te worden in de nieuwe

structuur. (…) De meeste archeologische overblijfselen zijn onbekend omdat ze onder het maaiveld liggen. Om te voorkomen dat waardevolle
informatie verloren gaat, moeten deze overblijfselen zo vroeg mogelijk in de planontwikkeling door een archeologisch vooronderzoek worden
gelokaliseerd en gewaardeerd. Waardevolle vindplaatsen die niet behouden kunnen blijven, moeten voorafgaand aan de planuitvoering worden
onderzocht door opgraving.”
“Er moet onderbouwd worden aangegeven op welke wijze de cultuurhistorische waarden worden behouden, versterkt of als inspiratiebron gebruikt bij
nieuwe ontwikkelingen.”
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ook de andere cultuurhistorische waarden (historisch-geografische en historisch (steden)bouwkundige) worden
geïnventariseerd en benut.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid
Een stimulerend archeologiebeleid
Om het beoogde archeologiebeleid te realiseren kan niet worden volstaan met de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg en in vervolg daarop de invulling door de gemeenten hiervan. Naast dit regulerende beleid is een
stimulerend beleid nodig. Zonder medewerking van grondeigenaren is en blijft de naleving van regelgeving immers
lastig. Alleen al omdat de gemeentelijke toezichthouders nimmer overal en op hetzelfde moment hun
controlewerkzaamheden kunnen uitvoeren bemoeilijkt de handhaving van regelgeving.
Daarbij komt dat de belangen van de grondeigenaar lang niet altijd stroken met die van behoud en beheer van een
archeologisch waardevol terrein. Regelgeving alleen schiet dan tekort. Ook het provinciale bestuur onderkent het
belang van aanvullende (stimulerende) maatregelen bij het behoud en beheer van archeologisch waardevolle
terreinen. Omdat ook de financiële mogelijkheden van de provincie beperkt zijn, geldt een en ander alleen voor de
terreinen met zodanige archeologische waarde dat deze voor provinciale bescherming in aanmerking komen.
Een stimulerend beleid is echter (veel) meer dan alleen het eventueel toekennen van een financiële compensatie
aan een grondeigenaar. Het creëren van draagvlak bij bevolking, bezoeker en niet in de laatste plaats de
grondeigenaar zelf is daarom erg belangrijk. Er kan worden gedacht aan het beter toegankelijk maken van een
archeologische vindplaats voor belangstellenden en/of het opnemen van een dergelijke vindplaats in een
toeristische fiets- of wandelroute. Ook het plaatsen van informatieborden over de vindplaats wordt door velen
gewaardeerd. Een stimulerend beleid is een continu proces waarbij de bewustwording en waardering van de
cultuurhistorische waarden van de woonomgeving uitgangspunt is.

Fibula (sierspeld) daterend rond 1000 N.CHR. gevonden bij de terp Avendorp (foto Frans Diederik)
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BIJLAGE D – PARTNERS BIJ DE UITVOERING VAN
MONUMENTENBELEID

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed , onderdeel van het ministerie van OCenW, is het centrale punt op
rijksniveau voor kennis en onderzoek op het gebied van monumentenzorg, archeologie en cultuurlandschap. De
Rijksdienst Cultureel Erfgoed is namens de staatssecretaris van OCenW verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Monumentenwet 1988 en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007 en de subsidieregelingen. Daar
waar monumentale, archeologische of cultuurlandschappelijke waarden van nationaal of internationaal belang in het
geding zijn, neemt de dienst het voortouw in behoud, (wettelijke) bescherming, onderhoud en onderzoek van het
erfgoed.
Naast de uitvoering van deze belangrijke taak is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed belast met:
1.

subsidies toekennen voor restauratie en onderhoud van monumenten;

2.

wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van monumentenzorg;

3.

advies geven op technisch, stedenbouwkundig, cultuurhistorisch en juridisch gebied;

4.

ondersteunen en adviseren van gemeenten, provincies en particuliere organisaties;

5.

onderhouden van de database ARCHIS;

6.

plaatsing en vergunningverlening voor archeologische rijksmonumenten;

7.

beheer van archeologische rijksmonumenten;

8.

het geven van voorlichting.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort

Vestiging Amersfoort
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Tel. 033 - 421 7 421

Vestiging Lelystad
Oostvaardersdijk 01-04 | 8244 PA Lelystad
Tel. 0320 - 269 703
Website: www.cultureelerfgoed.nl
e-mail: info@culturreelerfgoed.nl

Provincie Noord-Holland
De sector Cultuur en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland maakt beleid op basis van het motto ‘behoud
door ontwikkeling’. Het streven is er op gericht cultuurhistorie afwegingsfactor en inspiratiebron te laten zijn voor
ruimtelijke ontwikkeling. Het accent ligt daarbij op gebiedsgericht beleid met aandacht voor structuren en objecten.
Daarnaast heeft het bureau de zorg voor ca. 550 provinciale monumenten (vergunningverlening en subsidiëring).
Provincie Noord-Holland
Sector Cultuur en Cultuurhistorie
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem
Tel: 023-5143143
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Fax: 023-5144040
Website: www.noord-holland.nl
e-mail: info@noord-holland.nl

Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland
De Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland is op 1 juli 2007 ontstaan uit een fusie tussen de stichtingen
Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland, Museaal en Historisch Perspectief en Stelling van Amsterdam. Deze
stichting ondersteunt instellingen en overheden om het cultureel erfgoed van de provincie te behouden en
toegankelijk te maken. Met de aanwezige deskundigheid ontwikkelt de stichting actief producten en activiteiten die
de samenhang en zichtbaarheid van het erfgoed vergroten. Zo kan iedereen erfgoed ontdekken en beleven, nu en
in de toekomst.
Voor de gemeente zijn de activiteiten op het gebied van monumentenzorg, archeologie en cultuurhistorie in de
ruimtelijke inrichting van belang. Hierin is de stichting een belangrijke intermediair tussen rijk en provincie enerzijds
en gemeenten anderzijds. De helpdesk staat open voor een ieder die vragen heeft op het gebied van cultuurhistorie.
Daarnaast zet de stichting zich in om door middel van concrete projecten de gemeente te ondersteunen om een
eigen cultuurhistorisch beleid te vormen en cultuurhistorie in de andere beleidsvelden mee te nemen.
Tevens zet de stichting zich in op het gebied van erfgoededucatie, voor het ondersteunen van een goed beheer van
erfgoed en het beleefbaar en toegankelijk maken ervan.
Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland
Stationsplein 112
2011 LN Haarlem
Tel: 023-553 14 98
Fax: 023-531 84 36
Website: www.cultureelerfgoednh.nl
e-mail: info@cultureelerfgoednh.nl

Bond Heemschut
De Bond Heemschut zet zich in voor het behoud van cultuurmonumenten. Heemschut doet dat al sinds 1911 en
heeft dan ook vele reddingen op haar naam staan. De vereniging komt in actie bij verwaarlozing of dreigende sloop
van monumenten. Of als een historisch stadsgezicht aangetast dreigt te worden door disharmoniërende nieuwbouw.
Bond Heemschut
Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam
Tel: 020-6225292
Fax: 020-6240571
Website: www.heemschut.nl-mail: info@heemschut.nl

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
De AWN heeft een aantal landelijke werkgroepen en 24 afdelingen, elk met een eigen bestuur. In Schagen is de
werkgroep Kop van Noord-Holland actief.
Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland
Schoenmakerspad 1
1741 XM SCHAGEN
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Bureau AWN
Herengracht 474, 1017 CA Amsterdam
Telefoon: 020-4276240
Fax: 020-4227910

Historische Vereniging Schagen e.o.
Historische Vereniging Schagen e.o.
Postbus 305
Rembrandtlaan 64
1741 KJ Schagen
Telefoon: 022-4213165

Musea
Museumboerderij Vreeburg
Loet 14
1741 BP Schagen
0224-216906
Regionaal Museum 1940 -1945
Slotplein 1
1741 CA Schagen
0224-216906
Slag van de Somme
Slotplein 1
1741 CA Schagen
0224-216471

Slot Schagen in volle glorie - 1730 N.CHR. (afbeelding Frans Diederik)
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opgraving van een menselijk skelet uit de Romeinse tijd in Muggenburg 1980 (foro John Oud)
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BIJLAGE E – LIJST VAN CULTUURHISTORISCHE
WAARDEN

In Schagen doet zich de situatie voor dat in een groot aantal gevallen de archeologische waarden onlosmakelijk
verbonden zijn met de historisch-geografische elementen en structuren. Dit geldt met name voor de vele zichtbare
terpen en dijken die Schagen rijk is. De samenhang tussen beide wordt duidelijk in de codering die de
archeologische waarden en de historisch-geografische elementen en structuren hebben gekregen: indien een
terrein zowel in archeologisch als ook historisch-geografisch opzicht van belang is dan wordt dit terrein in beide
lijsten genoemd en komen de nummers met elkaar overeen.
De hieronder gehanteerd lijst heeft een nummering die als volgt zijn opgebouwd: eerst de gemeente initialen, dan
het nummer van het terrein en dan een letter die aangeeft of het archeologische (A) of historisch-geografische (G)
waarden betreft.
De gehanteerde nummers zijn niet de nummers van de CHW kaart van Noord-Holland om de reden dat hier meer
terreinen van waarde zijn behandeld dan dat er op de CHW kaart genoemd zijn. Een aparte nummering was om
deze reden nodig. Indien de terreinen wel op de CHW kaart van Noord-Holland benoemd zijn dan staat deze
nummering ook vermeld bij de beschrijving.

Lijst van archeologische waarden
Terreinen die ook op de archeologische kaartlaag van de Cultuurhistorische
Waardenkaart van Noord-Holland voorkomen:


SCHA1A

Historische stadskern Schagen
De historische kern van Schagen is op de archeologische kaartlaag van de CHW-kaart van de
provincie aangegeven als terrein van hoge archeologische waarde.
In de historische stadskern zijn verschillende archeologische waarnemingen bekend. Uit deze
waarnemingen blijkt dat, behalve sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd, ook resten uit de
prehistorie en Romeinse tijd in de bodem aanwezig (kunnen) zijn.
○ WFR314A: Archeologisch van hoge waarde
 Correctie op CHW-kaart: Op basis van historisch kaartmateriaal is de begrenzing van de
historische kern aangepast.



SCHA2A

Bewoningsconcentratie Tolke
Voormalige bewoningsconcentratie Tolke, ontstaan bij de (voormalige) sluis naar de
Schagerwaard. Bij het binnengaan of verlaten van de banne Schagen moest men hier tol betalen.
Verwacht wordt dat zich in de bodem bewoningssporen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd
bevinden. Zichtbare verhoging.
○ WFR042A: Archeologisch van waarde



SCHA3A

Kasteelterrein Slot Schagen
In het centrum van Schagen bevinden zich nog zichtbare overblijfselen van het omstreeks 1394
door Willem van Beieren gestichte en in 1827 afgebroken slot van Schagen. Willem van Beieren
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maakte zich - naast het stichten van het Schager slot - verdienstelijk door het verfraaien van het
dorp en het aanleggen en onderhouden van wegen en lanen. In 1430 is het verbouwd en
e

uitgebreid in opdracht van Willem de Bastaard van Beieren van Schagen. In de 19 eeuw is het
grotendeels gesloopt. Inmiddels zijn de slottorens met daarin twee musea. Op historisch
kaartmateriaal is zichtbaar dat het kasteelterrein niet alleen bestaat uit het kasteel zelf, maar ook
omliggende tuinen, ‘’ t Hoff’.
○ WFR189A: Archeologisch van zeer hoge waarde
 Correctie op de CHW-kaart. Kasteelterrein uitgebreid met ‘’t Hoff’ toegevoegd, zie SCHA118A.


SCHA4A

De Miede en de Miederlaan
Laatmiddeleeuwse zichtbare (verhoogde) huisplaats “De Miede” met bijbehorende laan,
onbebouwd. Mogelijk betreft het hier oorspronkelijk een stenen kamer. Een stenen kamer werd
aan een houten boerenwoning gebouwd als verblijf van de landeigenaar die voor inspectie zijn
landerijen bezochten. De kamer als periodieke behuizing voor de landeigenaar komt voor tot in de
e

e

18 eeuw, maar al in de eerste helft van de 17 eeuw worden eveneens heerschapsvertrekken
binnen de boerenwoning gebouwd. Tot voor kort was aan weerszijden van het laantje een sloot
aanwezig. Beide sloten zijn gedempt.
○ WFR214A: Archeologisch van hoge waarde


SCHA5A

’t Zeegebuurte
Huisplaats (zichtbaar) uit de late middeleeuwen - nieuwe tijd achter de huidige boerderij ’t
Zeegebuurte, onbebouwd. Mogelijk betreft het hier een stenen kamer, de polder Burghorn was
oorspronkelijk immers privé-bezit van de Heren van Schagen. Waarschijnlijk kort na 1456
gebouwd en afgebroken kort na 1603. Het terrein laat een lichte verhoging zien.
○ WFR222A: Archeologisch van waarde



SCHA6A

’t Kinthuis
In de noordoosthoek van de Burghornpolder gelegen (zichtbare) voormalige huisplaats uit de
nieuwe tijd, onbebouwd. Ter plekke zijn boringen verricht en restanten aangetroffen die doen
vermoeden dat er nog muurresten in de bodem aanwezig zijn. Het land laat ter plekke een kleine
verhoging van 30 cm zien.
○ WFR192A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA7A

Huisterp Hemkewerf
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp met onder het terplichaam bewoningssporen uit de
Romeinse tijd, deels bebouwd. Eén van de grootste terpen van West-Friesland. De omvang van
de terp bedraagt ongeveer 120 x 100 meter, de hoogte circa 3,5 meter. Bewoning heeft hier
plaatsgevonden van ca. 700 tot 1200 n.C. De Hemkewerfweg loopt over de terp. Het oostelijke
gedeelte van de weg is waarschijnlijk de laan naar de terp. Deze terp is aangewezen als
beschermd archeologisch rijksmonument.
○ WFR003A: Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA8A

Huisterp De Hale
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp aan de Halerweg, onbebouwd. De omvang van de terp
bedraagt ongeveer 80 x 70 meter, de hoogte circa 125 cm. De bewoningssporen dateren uit de
late middeleeuwen en nieuwe tijd. De Halerweg is vermoedelijk het restant van een oude zeedijk.
In de knik van deze dijk bevind zich een laatmiddeleeuwse terp waarop tot in deze eeuw is
gewoond. Deze terp is aangewezen als beschermd archeologisch rijksmonument.
○ WFR004A: Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA9A

Huisterp Cornelissenwerf
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Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, bebouwd. De omvang van de terp bedraagt circa 160 x 80
meter, de hoogte ongeveer 2 meter. Vanaf de late middeleeuwen bewoond. Deze terp is
aangewezen als beschermd archeologisch rijksmonument.


SCHA10A

○ WFR005A: Archeologisch van zeer hoge waarde
Huisterp Avendorp
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, deels bebouwd. De omvang van de terp bedraagt ongeveer
110 x 75 meter, de hoogte circa 4 meter. De terp is sinds de late middeleeuwen bewoond. In 1827
is de terp gedeeltelijk afgegraven om de begraafplaats van Schagen (op het kasteelterrein) op te
hogen. Op de terp is bebouwing aanwezig. Deze terp is aangewezen als beschermd
archeologisch rijksmonument
○ WFR006A: Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA11A

Huisterp Westerweg I

Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp (in elk geval 12e eeuw), met daaronder in het veen
een zogenaamde vlaknederzetting uit de vroege middeleeuwen (8e eeuw, Karolingische
periode). Behoort tot de oudste categorie terpen. Deze terp is aangewezen als
beschermd archeologisch rijksmonument, onbebouwd.
○ WFR007A: Archeologisch van zeer hoge waarde


SCHA12A

Huisterp Nes I
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp langs de Nes, onbebouwd. Deze terp is aangewezen als
beschermd archeologisch rijksmonument.
○ WFR008A: Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA13A

Huisterp De Nes II
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp langs de Nes, nabij de Provinciale weg. De omvang van de
terp bedraagt ongeveer 70 x 40 meter, de hoogte circa 1,25 meter. De terp is bewoond vanaf de
late middeleeuwen. Deze terp is aangewezen als beschermd archeologisch rijksmonument, deels
bebouwd.
○ WFR009A: Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA14A

Huisterp Snevert
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. De omvang van de terp bedraagt ongeveer 80
x 50 meter, de hoogte circa 1 meter. Bewoond vanaf de late middeleeuwen. Deze terp is
aangewezen als beschermd archeologisch rijksmonument.
○ WFR010A: Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA15A

Huisterp Miederlaan I
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. De terp maakt onderdeel uit van vijf
bijeengelegen terpen nabij de Miederlaan. Op het terrein bevindt zich een terpachtige verhoging
(circa 90 cm) waarop vanaf de late middeleeuwen bewoning heeft plaatsgevonden. Deze terp is
aangewezen als beschermd archeologisch rijksmonument.
○ WFR011A: Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA16A

Huisterp Lutjewallerweg I
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. Deze terp is aangewezen als beschermd
archeologisch rijksmonument.
○ WFR012A: Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA17A

Huisterp Lutjewallerweg II
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. De omvang van de terp bedraagt ongeveer 80
x 30 meter, de hoogte circa 75 cm. Deze terp is aangewezen als beschermd archeologisch
rijksmonument.
○ WFR013A: Archeologisch van zeer hoge waarde
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SCHA18A Huisterp De Schol
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. De omvang van de terp bedraagt ongeveer 80
x 30 meter, de hoogte circa 75 cm. Vanwege de vorm wordt deze terp in de volksmond “De Schol”
genoemd. Deze terp is aangewezen als beschermd archeologisch rijksmonument.
○ WFR018A: Archeologisch van zeer hoge waarde
 Correctie op CHW-kaart: De cultuurhistorische typering wordt aangeduid als ‘sporen van
bewoning’. Dit moet echter zijn: Huisterp.



SCHA19A

Huisterp Nes III
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp langs de Nes, deels bebouwd.
○ WFR026A: Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA20A

Huisterp Meersloot
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp gelegen tussen de Meersloot en de spoorlijn, onbebouwd.
De Meersloot maakt, gezien het grillige verloop, vermoedelijk deel uit van een oud
afwateringssysteem.
○ WFR033A: Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA21A

Huisterp Tjallerwaller Vaart
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd, gelegen op enkele meters ten westen van de
beschermde terp Avendorp.
○ WFR053A: Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA22A

Huisterp Spreeuwenlaan
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, deels bebouwd.
○ WFR049A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA23A

Huisterp Tjallewallerweg I
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, deels bebouwd.
○ WFR191A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA24A

Huisterp Tolkerdijk I
Laatmiddeleeuwse huisterp, beperkt waarneembaar, onbebouwd.
○ WFR199A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA25A

Huisterp Tolkerdijk II
Laatmiddeleeuwse huisterp, beperkt waarneembaar, onbebouwd.
○ WFR200A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA26A

Huisterpen Nes IV
Twee zichtbare laatmiddeleeuwse huisterpen langs de Nes.
○ WFR209A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA27A

Huisterp Nes V
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp langs de Nes, onbebouwd.
○ WFR210A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA28A

Huisterpen Nes VI
Twee laatmiddeleeuwse zichtbare huisterpen langs de Nes, onbebouwd.
○ WFR211A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA29A

Huisterpen Nes VII
Twee laatmiddeleeuwse zichtbare huisterpen, bebouwd. Vermoedelijk enkel een geringe gaafheid.
○ WFR230A: Archeologisch van waarde



SCHA30A

Huisterp Lutjewallerweg III
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, bebouwd. Vermoedelijk enkel een geringe gaafheid.



SCHA31A

○ WFR186A: Archeologisch van waarde
Huisterp Miederlaan II

Vastgesteld door de Gemeenteraad op 15 december 2009

71

Beleidsnota Cultuurhistorie Schagen 2009

Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. De terp maakt onderdeel uit van vijf
bijeengelegen terpen nabij de Miederlaan.
○ WFR029A: Archeologisch van zeer hoge waarde


SCHA32A

Huisterp Miederlaan III
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. De terp maakt onderdeel uit van vijf
bijeengelegen terpen nabij de Miederlaan.



SCHA33A

○ WFR028A: Archeologisch van hoge waarde
Huisterp Halerweg
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, bebouwd.
○ WFR221A: Archeologisch van waarde



SCHA34A Huisterp Westerweg II
Laatmiddeleeuwse afgegraven en afgevlakte maar (nog) zichtbare huisterp (in elk geval
12e eeuw), met daaronder in het veen een vlaknederzetting uit de vroege middeleeuwen
(8e eeuw, Karolingische periode). Behoort tot de oudste categorie terpen, onbebouwd.
○ WFR216A : Archeologisch van hoge waarde
 Correctie op CHW: is in de jaren ’60 afgevlakt, maar nog wel zichtbaar.



SCHA35A

Huisterp Tjallewal I

Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp (in elk geval 12e eeuw), met daaronder in het veen
een vlaknederzetting uit de vroege middeleeuwen (8e eeuw, Karolingische periode).
Behoort tot de oudste categorie terpen, onbebouwd. Terp maakt deel uit van het
voormalige buurtschap Tjallewal.
○ WFR262A: Archeologisch van hoge waarde


SCHA36A

Huisterp Valkkogerdijk I
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, met daaronder in het veen een vlak nederzetting uit de
e

vroege middeleeuwen (8 eeuw, Karolingische periode).
○ WFR300A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA37A Huisterp Haringhuizerweg
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp met onder het terplichaam bewoningssporen uit de ijzertijd
en/of Romeinse tijd, onbebouwd. De terp (120 x 40 meter, circa 75 cm hoog) is ten dele
afgegraven, de bewoningssporen uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd zijn echter goed
geconserveerd.
○ WFR041A: Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA38A Nieuwe dijk
Laatmiddeleeuws zichtbaar dijklichaam. Jongste gedeelte van de West-Friese Omringdijk.
Aangelegd omstreeks 1456. De West-Friese Omringdijk is aangewezen als provinciaal
monument.
○ WFR218A: Archeologisch van hoge waarde
 Correctie op de CHW-kaart: de dijk is gesplitst in twee delen (zie ook SCHA39A)



SCHA39A

West-Friese Omringdijk
e

De West-Friese Omringdijk bestond reeds in de eerste helft van de 13 eeuw. De dijk is ontstaan
e

uit de samenvoeging van diverse oudere dijken en kades die al uit de 12 eeuw kunnen stammen.
Op sommige plaatsen is de dijk later verlegd, meestal landinwaarts vanwege de onhoudbaarheid
van de dijk tegen het oprukkende zeewater. De Polder Burghorn is in eerste instantie (vrijwel
geheel) binnen de West-Friese Omringdijk gelegd. Het dijktracé daarvan is nog in de ondergrond
aanwezig. Nadat de genoemde (verdwenen) dijk werd opgegeven dienden de Oude dijk en de
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Valkkogerdijk als onderdeel van de West-Friese Omringdijk. In 1457 werd de Polder Burghorn
weer op de zee teruggewonnen en kwam de Omringdijk op de huidige plaats te liggen.
In de dijk zullen de resten van diverse fasen van ophoging van de dijk terug te vinden zijn. Dit
maakt de dijk naast historisch-geografisch ook archeologisch gezien interessant. De West-Friese
Omringdijk is aangewezen als provinciaal monument.
o

WFR218A: Archeologisch van hoge waarde

 Correctie op de CHW-kaart: de dijk is gesplitst in twee delen (zie ook SCHA38A).


SCHA40A

Dijk Halerweg
Laatmiddeleeuws zichtbaar dijklichaam met daarop een terp (SCHA33A). De Halerweg is
vermoedelijk het restant van een oude zeedijk.
○ WFR184A en WFR278A: Archeologisch van hoge waarde
 Correctie op de CHW-kaart. Samenvoeging van twee elementen van archeologische kaartlaag.



SCHA41A

Oude Dijk
Laatmiddeleeuws zichtbaar dijklichaam. Deze dijk is maar ten dele zichtbaar en was een
binnendijk toen in 1248 de polder Burghorn onderliep. De dijken zijn toen opgehoogd tot zeedijkhoogte en hebben als zodanig gefunctioneerd tot aan de herinpoldering in 1457. Op diverse
stukken is de dijk afgegraven. Ter hoogte van de sluis is de dijk gespaard gebleven en heeft hij
nog de oorspronkelijke hoogte. De dijk heeft dus tijdelijk dienst gedaan als buitenwaterkerende dijk
en later als dijk rond de polder Burghorn.
○ WFR295A, WFR294A en WFR293A: Archeologisch van waarde
 Correctie op de CHW-kaart: samenvoeging van drie waarden van de archeologische kaartlaag
en uitbreiding met een deel langs het Schagerwiel.



SCHA42A

Dijk Keinse
Laatmiddeleeuwse zichtbare omkading voormalig "eiland" Keinse, waarschijnlijk daterend uit rond
1100.
○ WFR296A: Archeologisch van waarde



SCHA43A

Nesdijk
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
○ WFR297A: Archeologisch van waarde



SCHA44A Bewoningsconcentratie De Nes (westzijde)
Laatmiddeleeuws bewoningsconcentratie van circa 30 meter ten zuiden van de Nesdijk. Binnen de
zone bevinden zich twee terreinen van zeer hoge archeologische waarde, waarvan één
beschermd.
○ WFR378A : Archeologisch van hoge waarde



SCHA45A

Kerkterrein centrum Schagen (Oude kerk)
De huidige kerk in de historische kern van Schagen is gebouwd in 1895 en sinds enkele jaren een
rijksmonument. De geschiedenis van de kerk gaat echter veel verder terug. Uit archeologisch
e

onderzoek is bekend dat hier in de 12 eeuw al een kerkgebouw aanwezig was. Mogelijk is zelfs
dat de benedictijnen van de abdij van Egmond in de tiende eeuw al een kapelletje in Schagen
hebben gesticht. Later kwam er op de Markt een stenen kerk, waarvan bekend is dat de toren
vanuit Petten zichtbaar was. Een grote stimulans kreeg het kerkelijk leven toen in 1427 de heren
en vrouwen van Beieren op het Slot kwamen wonen. Vanaf dat moment is ook de patroonheilige
van de - inmiddels derde - kerk bekend: Christoffel of Christoforus. Deze kerk, de ‘oude’
Christoforus, is in 1895 door een brand verloren gegaan en nog in datzelfde jaar vervangen door
de huidige kerk.
○ WFR039A: Archeologisch van hoge waarde


SCHA46A

Kerkterrein Keins(e)
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In 1519 stichtte de Heer van Schagen de Onze Lieve Vrouwekapel. Deze kapel groeide uit tot een
e

bedevaartsoord. In de 17 eeuw werd de kapel vanwege het katholieke karakter afgebroken. In het
e

midden van de 20 eeuw werd een nieuwe kapel gebouwd. Gedeeltelijk onder de huidige opstallen
bevinden zich resten van de voormalige kerk van Keinse met bijbehorende begraafplaats.
○ WFR193A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA47A Dijk Muggenburgerweg
Laatmiddeleeuws dijklichaam (in het verlengde van de Bonkelaarsdijk). De dijk moest een
e

e

inbraakgeul afdammen en dateert uit de laat 12 - vroeg 13 eeuw.
○ WFR206A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA73A Huis Magnuslaan
Laatmiddeleeuwse huisplaats en laan, onbebouwd. Schagen wordt ook wel de Magnusveste, naar
ridder Magnus, genoemd. Op de voormalige percelen 212 en 213 (nu C 2362) zou volgens
vertellingen het kasteel van Ridder Magnus hebben gestaan. Meer waarschijnlijk betreft het een
stenen kamer, vergelijkbaar wellicht met De Miede (SCHA4A) en de huisplaats van ’t Zeegebuurte
(SCHA5A).
○ WFR227A : Archeologisch van waarde



SCHA77A

Huisterp Nes VIII
Laatmiddeleeuwse huisterp langs de Nes, deels bebouwd.
○ WFR032A: Archeologisch van zeer hoge waarde
 Correctie CHW-kaart: begrenzing is naar het zuiden toe uitgebreid.



SCHA78A

Huisterpen Tjallewallerweg II
Twee laatmiddeleeuwse huisterpen en weg, onbebouwd. Een gedeelte van de bestaande weg
geeft de oorspronkelijke loop van de oude weg aan. In de ondergrond bevinden zich nog (hoewel
door egalisatie aangetast) archeologische resten.
○ WFR201A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA79A

Huisterp Miederlaan IV
Laatmiddeleeuwse huisterp, onbebouwd. De terp maakt onderdeel uit van vijf bijeengelegen
terpen nabij de Miederlaan.
○ WFR030A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA80A

Huisterp Miederlaan V
Laatmiddeleeuwse huisterp, onbebouwd. De terp maakt onderdeel uit van vijf bijeengelegen
terpen nabij de Miederlaan.
○ WFR031A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA81A

Huisterp Lutjewallerweg IV
Laatmiddeleeuwse huisterp, onbebouwd.
○ WFR202A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA82A

Huisterp Bonkelaarsdijk
Laatmiddeleeuwse huisterp, onbebouwd.
○ WFR204A: Archeologisch van hoge waarde



SCHA83A Huisterp Tjallewal II
Laatmiddeleeuwse huisterp behorende tot het voormalige buurtschap Tjallewal, deels bebouwd.
Geringe gaafheid.
○ WFR226A : Archeologisch van waarde



SCHA84A Huisterp Tjallewal III
Laatmiddeleeuwse huisterp (en deel van de dijk) behorende tot het voormalige buurtschap
Tjallewal, bebouwd. Geringe gaafheid.
○ WFR225A : Archeologisch van waarde
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SCHA85A Huisterpen Schagerwiel I
Twee (vermoedelijke) laatmiddeleeuwse huisterpen, onbebouwd. De terpen zijn afgevlakt
en niet meer zichtbaar. Geringe gaafheid.
○ WFR223A : Archeologisch van waarde



SCHA86A Huisterpen Schagerwiel II
Twee (vermoedelijke) laatmiddeleeuwse huisterpen, onbebouwd. De terpen zijn afgevlakt
en niet meer zichtbaar. Geringe gaafheid.



SCHA87A Huisterpen Zuiderweg
Twee (vermoedelijke) laatmiddeleeuwse huisterpen, onbebouwd. De terpen zijn afgevlakt
en in hun oorspronkelijke staat niet meer zichtbaar. Geringe gaafheid.



SCHA88A Bewoningssporen Muggenburgerweg

○ WFR224A : Archeologisch van waarde

○ WFR229A : Archeologisch van waarde
Laatmiddeleeuwse bewoningssporen op een dijklichaam (in het verlengde van de Bonkelaarsdijk),
e

e

onbebouwd. De dijk moest een inbraakgeul afdammen en dateert uit de laat 12 - vroeg 13 eeuw.
○ WFR206A: Archeologisch van hoge waarde
 Correctie op de CHW-kaart. Splitsing van twee elementen (dijk en bewoningssporen) van
archeologische kaartlaag.



SCHA89A Dijk polder Burghorn
Laatmiddeleeuws dijklichaam. Het betreft hier het oorspronkelijke dijktracé van de Westfriese
Omringdijk, dat na de stormvloed van 1248 is opgegeven. Verwacht wordt dat hier nog resten van
in de ondergrond aanwezig zijn.
○ WFR231A : Archeologisch van waarde



SCHA90A Bewoningssporen Valkkogerdijk
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen, onbebouwd terrein.
Aangetroffen tijdens verkenningen in 1997 en 1998. Redelijk goed geconserveerd.
○ WFR301A : Archeologisch van hoge waarde



SCHA91A Bewoningssporen Bonkelaarsdijk
Bewoningssporen uit de ijzertijd - Romeinse tijd, onbebouwd terrein. Redelijk goed
geconserveerd.
○ WFR207A : Archeologisch van hoge waarde



SCHA92A Bewoningssporen Lagedijk I
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd aan de oostzijde van de Lagedijk, onbebouwd terrein.
Goed geconserveerd.
○ WFR050A : Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA93A Bewoningssporen Lagedijk II
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd aan de oostzijde van de Lagedijk, onbebouwd terrein.
○ WFR203A : Archeologisch van hoge waarde



SCHA94A Bewoningssporen Lagedijk III
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd. Binnen dit terrein bevinden zich sporen van bewoning uit
de Romeinse tijd, die behoren bij de kern van de nederzetting die voor een deel in 1978 is
opgegraven. Het overgebleven deel van de kern van deze nederzetting heeft een hoge
archeologische waarde.
○ WFR377A : Archeologisch van hoge waarde



SCHA95A Bewoningssporen Witte Paal
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd, deels bebouwd. Goed geconserveerd.
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○ WFR217A : Archeologisch van zeer hoge waarde



SCHA96A Bewoningssporen ‘t Wad
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd, onbebouwd terrein. Vlak onder de bouwvoor zijn restanten
van één of meer nederzettingen uit de Romeinse tijd aanwezig. Het oude oppervlak is door
diepploegen bijna geheel opgenomen in de bouwvoor. Dieper gelegen sporen zijn echter nog
intact. De sporen worden geclassificeerd als redelijk goed geconserveerd.
○ WFR190A : Archeologisch van hoge waarde



SCHA97A Bewoningssporen Keinse
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd, deels bebouwd. Redelijk goed geconserveerd.
○ WFR215A : Archeologisch van hoge waarde



SCHA98A Bewoningssporen polder Burghorn
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd, onbebouwd terrein. Geringe gaafheid.
○ WFR298A : Archeologisch van waarde



SCHA99A Bewoningssporen Notenhof
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd, onbebouwd. Bij de aanleg van de Notenhof werden hier
diverse kuilen gevonden, waarvan een der grootste een twintigtal complete potten uit de
Romeinse periode opleverde. Ook is er veel geïmporteerd aardewerk in de vorm van Terra
Sigilata gevonden. Verwacht wordt dat zich in de ondergrond nog sporen van bewoning zullen
bevinden.



○ WFR299A : Archeologisch van waarde
SCHA150A Dijk Schagerwiel
Gedeeltelijk goed herkenbaar tracé van oudste dijk die ooit aansloot op Oude Dijk,
onderin veen.
o WFR294A: Archeologisch van waarde

Terreinen die niet op de archeologische kaartlaag van de Cultuurhistorische
Waardenkaart van Noord-Holland voorkomen:


SCHA48A



Bewoningsconcentratie langs de noordzijde van de Tjallewallerdijk, deels bebouwd.
Datering late middeleeuwen - nieuwe tijd.
SCHA49A Bewoningsconcentratie ten zuiden van de Nesdijk.
Bewoningsconcentratie ten zuiden van de Nesdijk, deels bebouwd. Datering late
middeleeuwen - nieuwe tijd.



SCHA50A



SCHA51A



SCHA53A



SCHA54A



SCHA55A



SCHA56A

Bewoningsconcentratie Tjallewal

Dijk Oude Caegh
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
Dijk Snevert
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
Dijk Lutjewallerweg
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
Dijk Grootewal
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
Bonkelaarsdijk
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
Tjallewallerweg
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
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SCHA57A

Loosdijk
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.



SCHA58A

Dijk bij Cornelissenwerf
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.



SCHA59A

Tolkerdijk
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.



SCHA60A

Dijk om ’t Wad
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.



SCHA61A

Polder Burghorn
Het gebied van de Polder Burghorn is net als het overige grondgebied van de gemeente Schagen
e

in eerste instantie als een veenontginning in gebruik genomen. In de 13 eeuw werd deze polder
ook binnen de West-Friese Omringdijk gebracht. Al vrij snel daarna moest dit gedeelte aan de zee
worden opgegeven. In 1457 werd de polder, die inmiddels onder invloed van de zeestromingen
was opgeslibd, opnieuw binnen de West-Friese Omringdijk gebracht. In de polder zijn tot op heden
weinig archeologische sporen aangetroffen.


SCHA62A

Cornelis Caeg
De polder Cornelis Caeg wordt gekenmerkt door een onregelmatige blokverkaveling en meerdere
laatmiddeleeuwse terpen, waarvan één beschermd rijksmonument. Het microreliëf en de terpen
vormen een belangrijk onderdeel van het landschap.



SCHA63A

Polder ten westen van de Tjallewallervaart
Polder ten westen van de Tjallewallervaart aan de zuidzijde van Schagen. De bodem van deze
polder bestaat uit vlakten van doorbraak- en getijdeafzettingen en wordt gekenmerkt door een
onregelmatige blokverkaveling en meerdere laatmiddeleeuwse terpen.



SCHA64A

De Meer
De Polder De Meer wordt begrensd door de Tjallewallervaart in het westen, de Meersloot in het
e

oosten, de Bonkelaardijk in het zuiden en de bebouwing van de 20 -eeuwse uitbreidingen in het
noorden. De bodem van de polder bestaat voornamelijk uit een vlakte van getijafzettingen, die aan
de oostzijde wordt begrensd door de kreekrug van de hoofdgeul achter het Zeegat van Bergen. In
de bodem zijn archeologische sporen uit de vroege en late middeleeuwen aangetroffen.


SCHA65A

Slikvenpolder
e

Landelijk gebied in de meest zuidelijke punt van Schagen. Op de 17 -eeuwse kaart is deze polder
onderverdeeld in de Wester- en Oostercaeg en het Impelandt. Het laatste is ook wel bekend als
Hoogland en is gelegen op de meerwal ten noordoosten van de drooggelegde polder
Schagerwaard (gemeente Harenkarspel). Met uitzondering van de bewoningsconcentratie Tolke
zijn hier geen archeologische waarden bekend.


SCHA66A

Polder Schagen
Polder ten (zuid)oosten van de bebouwde kom van Schagen met daarin de kreekrug van de
hoofdgeul achter het Zeegat van Bergen. De gronden zijn hierdoor hoger gelegen. In de
ondergrond komen ook resten van zee-erosiegeulen voor, die (mogelijk) als laagten in het
landschap terug te vinden zijn. De Leets is een prehistorisch veenriviertje waarvan de loop nog
altijd in het landschap aanwezig is. Vermoedelijk heeft men in eerste instantie van hieruit dit
gebied ontgonnen. In de polder zijn een groot aantal laatmiddeleeuwse terpen en andere
bewoningssporen aanwezig, zoals twee (vermoedelijke) stenen kamers. In de zuidwesthoek zijn
sporen bekend uit de ijzertijd en de Romeinse tijd.



SCHA67A

Polder De Nes
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De bodem van de polder bestaat uit een vlakte van doorbraakafzettingen en is wat hoger gelegen
dan de omgeving. Kenmerkend is de laatmiddeleeuwse bewoningsconcentratie langs de Nes aan
de noordzijde van de polder.


SCHA68A

Polder aan de Banscheiding
Voorheen gemene grond tussen de bannen Schagen en Barsingerhorn (gemeente Niedorp). In dit
gebied zijn geen archeologische waarden bekend.



SCHA69A

Nescaeg oostzijde
Landelijk gebied ten oosten van de historische stadskern van Schagen. De bodem van het gebied
bestaat uit een vlakte van getijdeafzettingen. In het gebied zijn tot op heden geen archeologische
waarden bekend.



SCHA70A

Nescaeg westzijde
De Nescaeg is gelegen ten noordoosten van de historische stadskern van Schagen. Een groot
e

deel van deze polder is in de 20 eeuw bebouwd met nieuwbouwwijken. Het oostelijke deel van de
Nescaeg alsmede het deel ten noorden van het Kanaal Schagen-Kolhorn bestaan nog uit een
open gebied. De bodem van het gebied bestaat uit vlakten van doorbraak- en getijdeafzettingen.
Rondom Keinse ligt het gebied wat hoger, vermoedelijk als gevolg van een veenlaag in de
ondergrond.


SCHA71A

De Hale
Gebied gelegen tussen de huidige bebouwing van Schagen en de Oude dijk. Het landschap wordt
gedomineerd door de Hemkewerf en de terp De Hale, twee beschermde archeologische
rijksmonumenten.



SCHA72A



SCHA74A

Natuurreservaat
Natuurreservaat in eigendom van Staatsbosbeheer.
Bewoningsconcentratie Grootewal
Bewoningsconcentratie ten westen van de huidige Provinciale weg. Datering late middeleeuwen nieuwe tijd.



SCHA75A

Bewoningsconcentratie Muggenburg
Bewoningsconcentratie langs de Muggenburgerdijk. Datering late middeleeuwen - nieuwe tijd.



SCHA76A Bewoningsconcentratie De Dorpen
Vermoedelijk laatmiddeleeuwse bewoningsconcentratie behorende tot het voormalige ‘De
Dorpen’.










SCHA100A Molenplaats Burghornermolen
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA101A Molenplaats Polder Burghorn
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA102A Molenplaats Halerweg
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA103A Molenplaats bij de Tjallerwallervaart
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA104A Molenplaats bij de Halerweg
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA105A Molenplaats de Korenmolen
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA106A Molenplaats langs de Groeneweg
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA107A Molenplaats bij de Tolkerdijk
Locatie waar in het verleden een molen
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SCHA108A Molenplaats aan de Gouw
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA109A Molenplaats langs de Nieuwe Sloot
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA110A Molenplaats bij ’t Wad
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA111A Molenplaats bij ’t Wad
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA112A Molenplaats bij ’t Wad
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA113A Molenplaats langs de Keinsmervaart
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA114A Molenplaats aan de Snevert
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA115A Molenplaats
Locatie waar in het verleden een molen
SCHA118A Tuinen van Slot Schagen

heeft gestaan. Deze is inmiddels verdwenen.
heeft gestaan. Deze is inmiddels verdwenen.
heeft gestaan. Deze is inmiddels verdwenen.
heeft gestaan. Deze is inmiddels verdwenen.
heeft gestaan. Deze is inmiddels verdwenen.
heeft gestaan. Deze is inmiddels verdwenen.
heeft gestaan. Deze is inmiddels verdwenen.
heeft gestaan. Deze is inmiddels verdwenen.

Op historisch kaartmateriaal is zichtbaar dat het kasteelterrein van het Slot Schagen (zie
SCHA3A) niet alleen bestaat uit het kasteel zelf, maar ook uit omliggende tuinen, aangeduid met
‘ ’t Hoff’.



SCHA119A Terreinen met archeologische waarde in recent bebouwd gebied.
Dit gebied betreft terreinen binnen het recent bebouwde grondgebied waarvan aangenomen mag
worden dat archeologische waarden aanwezig zijn. Het betreft de bewoningsconcentraties De
e

Dorpen, Grootewal en Muggenburg. De bebouwing is grotendeels tot stand gekomen in de 20 en
e

21 eeuw.


SCHA120A Overig recent bebouwd gebied
Recent bebouwd gebied buiten de historische kern van Schagen zonder (bekende)
archeologische waarden.



SCHA130A Schagerwiel
Zichtbaar restant van een laatmiddeleeuwse dijkdoorbraak. Bij baggerwerkzaamheden zijn in het
e

Schagerwiel vondsten aangetroffen uit de 17 eeuw.


SCHA149A Lage dijk
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Lijst van historisch-geografische elementen en structuren

Terreinen die ook op de historisch-geografische kaartlaag van de
Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Holland voorkomen:


SCHA1G

Historische stadskern Schagen
Historische dorpskern van Schagen. Datering late middeleeuwen - nieuwe tijd.
○ WFR424G: Historisch-geografisch van waarde
 Correctie op CHW-kaart: Op basis van historisch kaartmateriaal is de begrenzing van de
historische kern aangepast, historisch-geografische waarde van lijnelement in vlak veranderd.



SCHA3G

Kasteel Slotplein
In het centrum van Schagen bevinden zich nog zichtbare overblijfselen van het omstreeks 1394
door Willem van Beieren gestichte en in 1820 afgebroken slot van Schagen. Willem van Beieren
maakte zich - naast het stichten van het Schager slot - verdienstelijk door het verfraaien van het
dorp en het aanleggen en onderhouden van wegen en lanen. In 1430 is het verbouwd en
e

uitgebreid in opdracht van Willem de Bastaard van Holland. In de 19 eeuw is het grotendeels
gesloopt. Inmiddels zijn de slottorens met daarin twee musea.
○ WFR282G: Historisch-geografisch van waarde
 Correctie op de CHW-kaart. Historisch-geografische waarde van puntelement in vlak
veranderd.





SCHA38G Nieuwe dijk
Laatmiddeleeuws zichtbaar dijklichaam. Jongste gedeelte van de Westfriese Omringdijk.
Aangelegd omstreeks 1456. De West-Friese Omringdijk is aangewezen als provinciaal
monument.
○ WFR011G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde
SCHA39G West-Friese Omringdijk
e

De West-Friese Omringdijk bestond reeds in de eerste helft van de 13 eeuw. De dijk is ontstaan
e

uit de samenvoeging van diverse oudere dijken en kades die al uit de 12 eeuw kunnen stammen.
Op sommige plaatsen is de dijk later verlegd, meestal landinwaarts vanwege de onhoudbaarheid
van de dijk tegen het oprukkende zeewater. De Polder Burghorn is in eerste instantie (vrijwel
geheel) binnen de West-Friese Omringdijk gelegd. Nadat deze dijk werd opgegeven dienden de
Oude dijk en de Valkkogerdijk als onderdeel van de West-Friese Omringdijk. In 1457 verloren
deze dijken hun buitenwaterkerende functie door de aanleg van de Nieuwe dijk ten westen van de
Polder Burghorn (zie SCHA38G).
In de dijk zullen de resten van diverse fasen van ophoging van de dijk terug te vinden zijn. Dit
maakt de dijk naast historisch-geografisch ook archeologisch gezien interessant. De West-Friese
Omringdijk is aangewezen als provinciaal monument.

o


SCHA40G

WFR012G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde

Dijk Halerweg
Laatmiddeleeuws zichtbaar dijklichaam met daarop een terp (SCHA33G). De Halerweg is
vermoedelijk het restant van een oude zeedijk.
○ WFR032G: Historisch-geografisch van hoge waarde
 Correctie op de CHW-kaart. De Dijk Halerweg is een onderdeel van WFR032G. Het overige
deel van deze dijk is opgenomen onder nummer WFR032G

80

Vastgesteld door de Gemeenteraad op 15 december 2009

Beleidsnota Cultuurhistorie Gemeente Schagen



SCHA41G

Oude Dijk
Laatmiddeleeuws zichtbaar dijklichaam. Deze dijk is maar ten dele zichtbaar en was een
binnendijk toen in 1248 de polder Burghorn onderliep. De dijken zijn toen opgehoogd tot zeedijkhoogte en hebben als zodanig gefunctioneerd tot aan de herinpoldering in 1457. Op diverse
stukken is de dijk afgegraven. Ter hoogte van de sluis is de dijk gespaard gebleven en heeft het
nog de oorspronkelijke hoogte. De dijk heeft dus tijdelijk dienst gedaan als buitenwaterkerende dijk
en later als dijk rond de polder Burghorn.



SCHA43G



SCHA47G

○ WFR021G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde
Nesdijk
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
○ WFR029G: Historisch-geografisch van hoge waarde
Dijk Muggenburgerweg
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
○ WFR026G: Historisch-geografisch van hoge waarde
 Correctie op de CHW-kaart: WFR026G is verdeeld in meerdere delen, zie ook SCHA54G,
SCHA53G en SCHA51G



SCHA50G

Dijk Oude Caegh
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam. Vermoedelijk de oudste dijkring van Schagen.
○ WFR025G: Historisch-geografisch van hoge waarde



SCHA51G

Dijk Snevert
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
○ WFR026G: Historisch-geografisch van hoge waarde
 Correctie op de CHW-kaart: WFR026G is verdeeld in meerdere delen, zie ook SCHA54G,
SCHA53G en SCHA47G



SCHA53G

Dijk Lutjewallerweg
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
○ WFR026G: Historisch-geografisch van hoge waarde
 Correctie op de CHW-kaart: WFR026G is verdeeld in meerdere delen, zie ook SCHA54G,
SCHA51G en SCHA47G



SCHA54G

Dijk Grootewal
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
○ WFR026G: Historisch-geografisch van hoge waarde
 Correctie op de CHW-kaart: WFR026G is verdeeld in meerdere delen, zie ook SCHA53G,
SCHA51G en SCHA47G



SCHA55G

Bonkelaarsdijk
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
○ WFR028G: Historisch-geografisch van hoge waarde
 Correctie op de CHW-kaart: WFR028G is deels opgenomen in de Loosdijk (SCHA57G)



SCHA56G

Tjallewallerweg
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
○ WFR027G: Historisch-geografisch van hoge waarde



SCHA57G

Loosdijk
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
○ WFR030G: Historisch-geografisch van hoge waarde
 Correctie op de CHW-kaart: Een deel van de Bonkelaarsdijk (WFR028G) is overgenomen in
deze dijk(zie ook SCHA55G)
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SCHA58G

Dijk bij Cornelissenwerf
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
○ WFR031G: Historisch-geografisch van hoge waarde



SCHA59G

Tolkerdijk
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
○ WFR034G: Historisch-geografisch van hoge waarde



SCHA60G

Dijk om ’t Wad
Laatmiddeleeuws (ten dele) zichtbaar dijklichaam.
○ WFR114G: Historisch-geografisch van waarde



SCHA61G

Polder Burghorn
Het gebied van de Polder Burghorn is net als het overige grondgebied van de gemeente Schagen
e

in eerste instantie als een veenontginning in gebruik genomen. In de 13 eeuw werd deze polder
ook binnen de West-Friese Omringdijk gebracht. Al vrij snel daarna moest dit gedeelte aan de zee
worden opgegeven. In 1457 werd de polder, die inmiddels onder invloed van de zeestromingen
was opgeslibd, opnieuw binnen de West-Friese Omringdijk gebracht. De verkaveling van deze
polder is voor het grootste gedeelte noord-zuid gericht. In de noordoosthoek van de polder is een
noordoost-zuidwest gerichte verkaveling aanwezig.
o


SCHA62G

WFR306G: Historisch-geografisch van hoge waarde

Cornelis Caeg
De polder Cornelis Caeg wordt gekenmerkt door een onregelmatige blokverkaveling. De polder
heeft na de middeleeuwse ontginningen diverse malen te maken gehad met inbraken van de zee.
Het Schagerwiel is daarvan nog een duidelijk zichtbaar overblijfsel. Vanuit het Schagerwiel is een
inbraakgeul als verlaging zichtbaar in het landschap. De inbraken van de zee hebben een
belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de huidige verkaveling. De openheid van de polder is
goed bewaard gebleven. In de polder vormen het microreliëf en de terpen een belangrijk
onderdeel van het landschap.
o

WFR317G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde

 Correctie op de CHW-kaart: onderverdeeld in meerdere polders (zie SCHA63G t/m SCHA72G)


SCHA63G

Polder ten westen van de Tjallewallervaart
Ten westen van de Tjallewallervaart aan de zuidzijde van Schagen ligt een gebied met een
onregelmatige blokverkaveling. Dit gebied heeft na de middeleeuwse ontginningen diverse malen
te maken gehad met inbraken van de zee. De bodem van deze polders bestaat uit vlakten van
doorbraak- en getijdeafzettingen.
De openheid van de polder is goed bewaard gebleven. In de meest westelijke van deze beide
polders is de oriëntatie van de verkaveling vooral oost-west gericht. De andere polder kent een
overwegend zuidzuidoost – noordnoordwest oriëntatie van de verkaveling. Alleen aan de westzijde
van deze polder is een oost-west oriëntatie van de verkaveling te vinden.
o

WFR317G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde

 Correctie op de CHW-kaart: onderverdeeld in meerdere polders (zie SCHA62G en SCHA64G
t/m SCHA72G)


SCHA64G

De Meer
De Polder De Meer wordt begrensd door de Tjallewallervaart in het westen, de Meersloot in het
e

oosten, de Bonkelaarsdijk in het zuiden en de bebouwing van de 20 -eeuwse uitbreidingen in het
noorden. De bodem van de polder bestaat voornamelijk uit een vlakte van getijafzettingen, die aan
de oostzijde wordt begrensd door de kreekrug van de hoofdgeul achter het Zeegat van Bergen. De
verkaveling van deze polder kent een onregelmatige vorm met blokken en stroken, waarvan de
oriëntatie voornamelijk oost-west gericht is.

82

Vastgesteld door de Gemeenteraad op 15 december 2009

Beleidsnota Cultuurhistorie Gemeente Schagen

o

WFR317G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde

 Correctie op de CHW-kaart: onderverdeeld in meerdere polders (zie SCHA62G, SCHA63G en
SCHA65G t/m SCHA72G)


SCHA65G

Slikvenpolder
e

Op de 17 -eeuwse kaart is deze polder onderverdeeld in de Wester- en Oostercaeg en het
Impelandt. Het laatste is ook wel bekend als Hoogland en kent een afwijkende verkaveling van het
overige deel van de Slikvenpolder en is gelegen op de meerwal ten noordoosten van de
drooggelegde polder Schagerwaard (gemeente Harenkarspel). De zandige ondergrond heeft
geleid tot een afwijkende verkaveling van dit gedeelte. Inmiddels is deze verkaveling sterk
gewijzigd door herinrichting van het Impelandt.
De verkaveling van de Slikvenpolder is gewijzigd. Met name de aanleg van de provinciale weg
(N245) heeft een grote impact gehad op de verkaveling en de eenheid in de polder. De
overwegend noord-zuid richting van de verkaveling is nog duidelijk herkenbaar.
o

WFR317G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde

 Correctie op de CHW-kaart: onderverdeeld in meerdere polders (zie SCHA62G t/m SCHA65G
en SCHA67G t/m SCHA72G)


SCHA66G

Polder Schagen
In de bodem van deze polder ten (zuid)oosten van de bebouwde kom van Schagen overheerst de
structuur van de kreekrug van de hoofdgeul achter het Zeegat van Bergen. De gronden zijn
hierdoor hoger gelegen. In de ondergrond komen echter ook resten van zee-erosiegeulen voor,
die (mogelijk) als laagten in het landschap terug te vinden zijn. De Leets is een prehistorisch
veenriviertje waarvan de loop nog altijd in het landschap aanwezig is. Vermoedelijk heeft men in
eerste instantie van hieruit dit gebied ontgonnen. Tijdens de late middeleeuwen is de zee door dit
riviertje echter ook het land in gestroomd, waardoor de vroegmiddeleeuwse verkaveling verloren is
gegaan.
In het zuidelijke deel van de polder is de oost-west oriëntatie van de verkaveling nog duidelijk
herkenbaar. In het noordelijke gedeelte van de polder heeft het microreliëf een belangrijke rol
gespeeld bij de totstandkoming van de verkaveling.
o

WFR317G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde

 Correctie op de CHW-kaart: onderverdeeld in meerdere polders (zie SCHA62G t/m SCHA65G
en SCHA67G t/m SCHA72G)


SCHA67G

Polder De Nes
e

Het westelijke gedeelte van de Polder de Nes is verdwenen onder de 20 -eeuwse bebouwing van
Schagen. Van het overige deel van de polder kent het meest oostelijke deel een oost-west
oriëntatie van de verkaveling. In het gedeelte direct ten oosten van de provinciale weg N241is een
waaierverkaveling zichtbaar. De bodem van de polder bestaat uit een vlakte van
doorbraakafzettingen en is wat hoger gelegen dan de omgeving.
o

WFR317G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde

 Correctie op de CHW-kaart: onderverdeeld in meerdere polders (zie SCHA62G t/m SCHA66G
en SCHA68G t/m SCHA72G)


SCHA68G

Polder aan de Banscheiding
Deze strook grond was eerder gemene grond tussen de bannen Schagen en Barsingerhorn
(gemeente Niedorp). Later is deze grond verkaveld en verdeeld.
o

WFR317G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde

 Correctie op de CHW-kaart: onderverdeeld in meerdere polders (zie SCHA62G t/m SCHA67G
en SCHA69G t/m SCHA72G)
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SCHA69G

Nescaeg oostzijde
De Nescaeg oostzijde is gelegen ten oosten van de historische stadskern van Schagen. Het is nog
een open gebied. De bodem van het gebied bestaat uit een vlakte van getijdeafzettingen. De
waaierverkaveling van de Polder de Nes loopt door in de Nescaeg (zie ook SCHA67G).
o

WFR317G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde

 Correctie op de CHW-kaart: onderverdeeld in meerdere polders (zie SCHA62G t/m SCHA68G
en SCHA70G t/m SCHA72G)


SCHA70G

Nescaeg westzijde
De Nescaeg is gelegen ten noordoosten van de historische stadskern van Schagen. Een groot
e

deel van deze polder is in de 20 eeuw bebouwd met nieuwbouwwijken. Het oostelijke deel van de
Nescaeg alsmede het deel ten noorden van het Kanaal Schagen-Kolhorn bestaan nog uit een
open gebied. De bodem van het gebied bestaat uit vlakten van doorbraak- en getijdeafzettingen.
Ten zuiden van het Kanaal Schagen-Kolhorn is een verkaveling te vinden die zuidwest-noordoost
gericht is. De Keinsmervaart domineert hier het landschap. Ten noorden van het Kanaal SchagenKolhorn ligt een meer blokvormige verkaveling, waarvan de belangrijkste oriëntatie van de
verkaveling zuidoost-noordwest gericht is. Hier lijkt het zeewater een grotere invloed gehad te
hebben op de verkaveling dan de zuidelijk van het Kanaal gelegen delen. Rondom Keinse ligt het
gebied wat hoger, vermoedelijk als gevolg van een veenlaag in de ondergrond.
o

WFR317G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde

 Correctie op de CHW-kaart: onderverdeeld in meerdere polders (zie SCHA62G t/m SCHA69G
en SCHA71G en SCHA72G)


SCHA71G

De Hale
Dit restant van de polder is gelegen tussen de huidige bebouwing van Schagen en de Oude dijk.
Het landschap wordt gedomineerd door de Hemkewerf en de terp De Hale. De verkaveling kent
hier diverse richtingen, gecentreerd rond de beide terpen. Een zijtak van de Tjallewallervaart is
van belang voor het noordoostelijke deel van de polder, terwijl rond de terp De Hale de dijk
erlangs van belang is. Microreliëf speelt ook een belangrijke rol in deze polder.
o

WFR317G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde

 Correctie op de CHW-kaart: onderverdeeld in meerdere polders (zie SCHA62G t/m SCHA70G
en SCHA72G)


SCHA72G

Natuurreservaat
Dit gebied maakte deel uit van de Nescaeg, die ten zuiden van het Kanaal Schagen-Kolhorn
doorloopt. Het kanaal vormt hier een duidelijke barrière in het landschap. Het natuurreservaat is
eigendom van Staatsbosbeheer. De verkaveling van het gebied is hoofdzakelijk noord-zuid
gericht. Het Wadt is een aparte eenheid binnen het gebied. De geomorfologische kaart geeft het
e

gebied aan als boezem- of vlietland. Mogelijk is dit gebiedje in de loop van de 19 eeuw
drooggelegd en verkaveld. In het gehele gebied is de openheid van het landschap bewaard
gebleven.
o

WFR317G: Historisch-geografisch van zeer hoge waarde

 Correctie op de CHW-kaart: onderverdeeld in meerdere polders (zie SCHA62G t/m SCHA71G)


SCHA130G Schagerwiel
Zichtbaar restant van een laatmiddeleeuwse dijkdoorbraak. Bij baggerwerkzaamheden zijn in het
e

Schagerwiel vondsten aangetroffen uit de 17 eeuw.


SCHA133G Keinsmerwiel



SCHA134G Nieuwe Sloot

Zichtbaar restant van een laatmiddeleeuwse dijkdoorbraak.
Deze sloot werd aangelegd om de afwatering van de ontginningen te verbeteren.
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SCHA135G Snevert
Deze sloot werd aangelegd om de afwatering van de ontginningen te verbeteren.



SCHA136G Nieuwe Molensloot
Deze sloot werd aangelegd om de afwatering van de ontginningen te verbeteren. De sloot diende
om het water naar de molen toe te voeren, zodat deze het water naar buiten de ontginning kon
uitslaan.



SCHA137G Leets
Overblijfsel van een prehistorisch veenriviertje. Deze is vermoedelijk bij de eerste ontginningen
gebruikt als basis. De sloten waterden op dit riviertje af.



SCHA140G Tjallewallervaart (+ aftakking naar Hemkeswerf en naar Cornelissenwerf)
Deze vaart werd gebruikt voor het vervoer van mensen en goederen. De vaart was in ieder geval
e

in de 17 eeuw in gebruik, maar mogelijk al veel eerder.
o

WFR104G: Historisch-gegrafisch van waarde

 Correctie op de CHW-kaart: vaart doorgetrokken naar West-Friese Omringdijk


SCHA141G Keinsmervaart
Deze vaart werd gebruikt voor het vervoer van mensen en goederen. De vaart was in ieder geval
e

in de 17 eeuw in gebruik, maar mogelijk al veel eerder.
o


WFR097G: Historisch-geografisch van waarde

SCHA142G Kanaal Stolpen-Schagen-Kolhorn
Het Kanaal Stolpen-Schagen-Kolhorn maakte onderdeel uit van het West-Friese Kanalenplan en
e

werd als een van de weinige ook daadwerkelijk gegraven in het begin van de 20 eeuw. Het
kanaal wordt nog altijd voor deze functie gebruikt.
o


WFR337G: Historisch-geografisch van waarde

SCHA143G Burghornerweg
Deze rechte weg is zeer kenmerkend voor droogmakerijen en aandijkingen. Het nieuw in te delen
land maakte het mogelijk een volledig rationele indeling te maken, waarin de meest optimale
omvang van de kavels werd gemaakt.
o



WFR352G: Historisch-geografisch van hoge waarde.

SCHA145G Tramtracé Schagen-Hoorn
e

e

e

e

In aansluiting op de spoorlijnen werden aan het einde van de 19 en het begin van de 20 eeuw
tramlijnen aangelegd.
o


WFR342G: Historisch-geografisch van waarde

SCHA146G Tramtracé Schagen-Schagerbrug
In aansluiting op de spoorlijnen werden aan het einde van de 19 en het begin van de 20 eeuw
tramlijnen aangelegd.
o

WFR343G: Historisch-geografisch van waarde

Terreinen die niet op de historisch-geografische kaartlaag van de
Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Holland voorkomen:


SCHA2G

Bewoningsconcentratie Tolke
Bewoningsconcentratie Tolke, ontstaan bij de (voormalige) sluis naar de Schagerwaard. Bij het
binnengaan of verlaten van de banne Schagen moest men hier tol betalen. Zichtbare verhoging.



SCHA4G

De Miede en de Miederlaan
Laatmiddeleeuwse zichtbare (verhoogde) huisplaats “De Miede” met bijbehorende laan. Mogelijk
betreft het hier oorspronkelijk een stenen kamer. Een stenen kamer werd aan een houten

Vastgesteld door de Gemeenteraad op 15 december 2009

85

Beleidsnota Cultuurhistorie Schagen 2009

boerenwoning gebouwd als verblijf van de landeigenaar die voor inspectie zijn landerijen
e

bezochten. De kamer als periodieke behuizing voor de landeigenaar komt voor tot in de 18 eeuw,
e

maar al in de eerste helft van de 17 eeuw worden eveneens heerschapsvertrekken binnen de
boerenwoning gebouwd. Tot voor kort was aan weerszijden van het laantje een sloot aanwezig.
Beide sloten zijn gedempt.


SCHA5G

’t Zeegebuurte
Huisplaats (zichtbaar) uit de late middeleeuwen - nieuwe tijd achter de huidige boerderij ‘t
Zeegebuurte. Mogelijk betreft het hier een stenen kamer, de polder Burghorn was oorspronkelijk
privé-bezit van de Heren van Schagen. Waarschijnlijk kort na 1456 gebouwd en afgebroken kort
na 1603. Het terrein laat een lichte verhoging zien, onbebouwd



SCHA6G

’t Kinthuis
In de noordoosthoek van de Burghornpolder gelegen (zichtbare) voormalige huisplaats uit de
nieuwe tijd, in de vorige eeuw nog bestaande uit twee woningen. Het land laat ter plekke een
kleine verhoging van 30 cm zien. Nu onbebouwd.



SCHA7G

Huisterp Hemkewerf
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, één van de grootste terpen van West-Friesland. De omvang
van de terp bedraagt ongeveer 120 x 100 meter, de hoogte circa 3,5 meter. De terp is nu
bebouwd. De Hemkewerfweg loopt over de terp. Het oostelijke gedeelte van de weg is
waarschijnlijk de laan naar de terp.



SCHA8G

Huisterp De Hale
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp aan de Halerweg, onbebouwd. De omvang van de terp
bedraagt ongeveer 80 x 70 meter, de hoogte circa 125 cm. De Halerweg is (vermoedelijk) het
restant van een oude dijk. In de knik van deze dijk bevind zich een laatmiddeleeuwse terp waarop
tot in deze eeuw is gewoond.



SCHA9G

Huisterp Cornelissenwerf
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, nu bebouwd. De omvang van de terp bedraagt circa 160 x
80 meter, de hoogte ongeveer 2 meter. Vanaf de late middeleeuwen bewoond.



SCHA10G

Huisterp Avendorp
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp. De omvang van de terp bedraagt ongeveer 110 x 75 meter,
de hoogte circa 4 meter. De terp is sinds de late middeleeuwen bewoond. Op de terp is
bebouwing aanwezig.



SCHA11G

Huisterp Westerweg I

Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp (in elk geval 12e eeuw), onbebouwd. Behoort tot
de oudste categorie terpen.


SCHA12G

Huisterp Nes I
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp langs de Nes, onbebouwd.



SCHA13G

Huisterp De Nes II
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp langs de Nes, nabij de Provinciale weg. De omvang van de
terp bedraagt ongeveer 70 x 40 meter, de hoogte circa 1,25 meter. De terp is bewoond vanaf de
late middeleeuwen en nu bebouwd.



SCHA14G

Huisterp Snevert
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. De omvang van de terp bedraagt ongeveer 80
x 50 meter, de hoogte circa 1 meter. Bewoond vanaf de late middeleeuwen.



SCHA15G

Huisterp Miederlaan I
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. De terp maakt onderdeel uit van vijf
bijeengelegen terpen nabij de Miederlaan. Op het terrein bevindt zich een terpachtige verhoging
(circa 90 cm) waarop vanaf de late middeleeuwen bewoning heeft plaatsgevonden.
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SCHA16G

Huisterp Lutjewallerweg I
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd.



SCHA17G

Huisterp Lutjewallerweg II
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. De omvang van de terp bedraagt ongeveer 80
x 30 meter, de hoogte circa 75 cm.



SCHA18G

Huisterp De Schol
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. De omvang van de terp bedraagt ongeveer 80
x 30 meter, de hoogte circa 75 cm. Vanwege de vorm wordt deze terp in de volksmond “De Schol”
genoemd.



SCHA19G



SCHA20G



SCHA21G

Huisterp Nes III
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp langs de Nes. De terp is nu bebouwd
Huisterp Meersloot
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp gelegen tussen de Meersloot en de spoorlijn, onbebouwd.
Huisterp Tjallerwaller Vaart
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, gelegen op enkele meters ten westen van de terp
Avendorp, onbebouwd.



SCHA22G

Huisterp Spreeuwenlaan
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, nu bebouwd.



SCHA23G

Huisterp Tjallewallerweg I
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, nu bebouwd.



SCHA24G

Huisterp Tolkerdijk I
Laatmiddeleeuwse huisterp, beperkt waarneembaar, onbebouwd.



SCHA25G

Huisterp Tolkerdijk II
Laatmiddeleeuwse huisterp, beperkt waarneembaar, onbebouwd.



SCHA26G

Huisterpen Nes IV
Twee zichtbare laatmiddeleeuwse huisterpen langs de Nes.



SCHA27G

Huisterp Nes V
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp langs de Nes, onbebouwd.



SCHA28G

Huisterpen Nes VI
Twee laatmiddeleeuwse zichtbare huisterpen langs de Nes, onbebouwd.



SCHA29G

Huisterpen Nes VII
Twee laatmiddeleeuwse zichtbare huisterpen, nu bebouwd.



SCHA30G

Huisterp Lutjewallerweg III
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, nu bebouwd.



SCHA31G

Huisterp Miederlaan II
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. De terp maakt onderdeel uit van vijf
bijeengelegen terpen nabij de Miederlaan.



SCHA32G

Huisterp Miederlaan III
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. De terp maakt onderdeel uit van vijf
bijeengelegen terpen nabij de Miederlaan.



SCHA33G

Huisterp Halerweg
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, nu bebouwd.



SCHA34G

Huisterp Westerweg II
Laatmiddeleeuwse afgegraven en afgevlakte maar (nog) zichtbare huisterp (in elk geval 12e
eeuw), onbebouwd. Behoort tot de oudste categorie terpen.

Vastgesteld door de Gemeenteraad op 15 december 2009

87

Beleidsnota Cultuurhistorie Schagen 2009



SCHA35G

Huisterp Tjallewal I
e

Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp (in elk geval 12 eeuw), onbebouwd. Behoort tot de oudste
categorie terpen. Terp maakt deel uit van het voormalige buurtschap Tjallewal.


SCHA36G

Huisterp Valkkogerdijk I



SCHA37G

Huisterp Haringhuizerweg

Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp.
Laatmiddeleeuwse zichtbare huisterp, onbebouwd. De terp (120 x 40 meter, circa 75 cm hoog) is
ten dele afgegraven.


SCHA42G

Dijk Keinse
Laatmiddeleeuws zichtbare omkading voormalig "eiland" Keinse, waarschijnlijk daterend uit rond
1100.



SCHA44G

Bewoningsconcentratie langs de Nesdijk, oostzijde
Langs de Nesdijk is in de loop van de tijd een lintvormige concentratie van bebouwing gevormd.
Deze bebouwing langs de dijk is kenmerkend voor het landschap. Vooral vanwege de losse
eenheden aan de dijk en het zicht op de openpolder achter de bebouwing is dit historischgeografisch gezien waardevol.



SCHA45G

Kerkterrein centrum Schagen (Oude kerk)
De huidige kerk in de historische kern van Schagen is gebouwd in 1895 en sinds enkele jaren een
rijksmonument. De geschiedenis van de kerk gaat echter veel verder terug. Uit archeologisch
e

onderzoek is bekend dat hier in de 12 eeuw al een kerkgebouw aanwezig was. Mogelijk is zelfs
dat de benedictijnen van de abdij van Egmond in de tiende eeuw al een kapelletje in Schagen
hebben gesticht. Later kwam er op de Markt een stenen kerk, waarvan bekend is dat de toren
vanuit Petten zichtbaar was. Een grote stimulans kreeg het kerkelijk leven toen in 1427 de heren
en vrouwen van Beieren op het Slot kwamen wonen. Vanaf dat moment is ook de patroonheilige
van de - inmiddels derde - kerk bekend: Christoffel of Christoforus. Deze kerk, de ‘oude’
Christoforus, is in 1895 door een brand verloren gegaan en nog in datzelfde jaar vervangen door
de huidige kerk.
Het terrein is historisch-geografisch van belang vanwege de centrumfunctie binnen de historische
kern van Schagen.


SCHA46G

Kerkterrein Keins(e)
In 1519 stichtte de Heer van Schagen de Onze Lieve Vrouwekapel. Deze kapel groeide uit tot een
e

bedevaartsoord. In de 17 eeuw werd de kapel vanwege het katholieke karakter afgebroken. In het
e

midden van de 20 eeuw werd een nieuwe kapel gebouwd. Het terrein is van belang vanwege de
centrumfunctie in Keinse en als verwijzing naar het feit dat Keins(e) van groter belang en grotere
omvang is geweest dan in de huidige tijd zichtbaar is.


SCHA48G

Bewoningsconcentratie Tjallewal
Aan de zuidzijde van de Tjallewallerweg heeft zich een concentratie voorgedaan van meerdere
huisterpen, waardoor deze bewoningsconcentratie ontstond.



SCHA131G Ommerswiel
Zichtbaar restant van een laatmiddeleeuwse dijkdoorbraak.



SCHA132G Wiel in de Tjallewallerweg
Zichtbaar restant van een laatmiddeleeuwse dijkdoorbraak.



SCHA139G Meersloot
Overblijfsel van een prehistorisch veenriviertje. Deze is vermoedelijk bij de eerste ontginningen
gebruikt als basis. De sloten waterden op dit riviertje af.



SCHA144G Spoorlijn Alkmaar-Den Helder
e

In de tweede helft van de 19 eeuw werden spoorlijnen aangelegd in Nederland.
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SCHA147G Lage dijk
e

De 17 -eeuwse kaart toont de Lage dijk, die vermoedelijk tot de oudere dijken van het
gemeentelijk grondgebied behoort.


SCHA150G dijk bij Schagerwiel
Deze dijk is vermoedelijk een restant van een van de oudste dijken van het gebied. De dijk sloot
aan op de oude dijk en heeft mogelijk als bescherming gediend na het doorbreken van de dijk en
het daarbij ontstaan van het Schagerwiel.

Terp Avendorp gezien vanaf de Noordzijde (foro uit collectie Frans Diederik)
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BIJLAGE F – CULTUURHISTORISCHE
GEBIEDSBESCHRIJVINGEN:

EEN INSTRUMENT VOOR

BELEID

Toelichting
Archeologie
Schagen is in het bezit van gebieden waarbinnen bijzondere archeologische waarden aangetoond zijn. Bij nieuwe
ontwikkelingen is in de gebieden waar archeologisch waardevolle zaken in de ondergrond aanwezig zijn verkennend
archeologisch prospectieonderzoek vereist. De gemeente voert hiervoor een beleid gericht op behoud, herstel of
vernieuwing van waardevolle elementen en structuren.
Bij het overige grondgebied van de gemeente wordt een beleid gevoerd waarbij de omvang van de
bodemverstorende activiteit bepalend is. Dit betekent dat slechts bij werkzaamheden die een bepaalde maat te
boven gaan rekening hoeft te worden gehouden met archeologische waarden. Daarbij wordt een indeling
gehanteerd in verschillende categorieën “Archeologisch waardevol gebied”, elk met eigen criteria. Beneden de in de
criteria genoemde omvang hoeft met archeologische waarden geen rekening te worden gehouden. Volledig
archeologievrije gebieden zijn binnen de gemeente Schagen niet vastgesteld. Het is niet uitgesloten dat
voortschrijdend inzicht in de toekomst wel tot het instellen van dergelijke gebieden kan leiden.
Het gemeentebestuur geeft door middel van regimes aan welk niveau van archeologiebeleid in een bepaald gebied
als 'redelijk' kan worden beschouwd. De regimes komen tot stand op basis van de bekende archeologische
waarden, de kennis van de geschiedenis en de eventuele recente bodemverstoringen. Gezamenlijk leiden deze
gegevens tot een verwachting met betrekking tot het aantreffen van archeologische sporen in de bodem. Deze
verwachting is op basis van ervaring omgezet in regimes met de bijbehorende criteria. Indien een bouwplan kleiner
is dan de voor het gebied aangegeven criteria, is geen afweging van het archeologisch belang noodzakelijk.
Uitgangspunt van het beleid is om de archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem te bewaren en pas over
te gaan tot opgraven als het plan, ondanks eventuele aanpassingen, tot verstoring van die waarden leidt. Daarbij
zullen alleen die waarden worden onderzocht en gedocumenteerd die door de uitvoering van de
planwerkzaamheden worden bedreigd. Binnen de historische stadskern van Schagen zullen, vanwege het belang
van behoud van archeologische waarden, beperkingen worden gesteld aan het aanleggen of uitbreiden van
ondergrondse ruimtes. Deze beperkingen zullen worden vastgelegd in het bestemmingsplan en de gemeentelijke
bouwverordening.
Voor het buitengebied wordt het regime gerealiseerd door middel van een aanlegvergunningstelsel. Dit
aanlegvergunningstelsel geldt bij grondroerende werkzaamheden die dieper reiken dan een vastgestelde diepte in
een gebied met een bepaalde grootte. Deze grondroerende werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het
ploegen van een perceel dieper dan de vastgestelde diepte of het afgraven van grond. Ook peilverlagingen worden
hiertoe gerekend, omdat de archeologische sporen door uitdroging van de bodem als gevolg van peilverlaging
kunnen verdwijnen.
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Voor een aantal van de hieronder aangeduide terreinen wordt een verbod ingesteld op het zonder vergunning van
burgemeester en wethouders meevoeren van een metaaldetector.

30

In die gevallen waarbij rekening dient te worden gehouden met archeologische waarden wordt steeds, eventueel na
vooroverleg met een archeologisch deskundige, eerst een archeologisch bureauonderzoek verricht, op basis
waarvan eventuele vervolgstappen worden genomen. Afweging van de aanwezige archeologische belangen tegen
andersoortige belangen kan immers slechts na archeologisch vooronderzoek plaatsvinden.
Een overzicht van de diverse te ondernemen stappen bij concrete planvorming wordt gegeven in hoofdstuk 3.4.

Historische geografie
De historisch-geografische elementen en patronen in de gemeente Schagen bepalen gezamenlijk de
herkenbaarheid van een groot deel van de geschiedenis van het gemeentelijk grondgebied. De historischgeografische elementen omvatten de kleinschalige zaken, waarvan veelal aan de hand van duidelijke richtlijnen
aangeduid kan worden op welke wijze deze elementen in het landschap bewaard kunnen blijven.
Voor de historisch-geografisch waardevolle patronen zijn dergelijke eenduidige richtlijnen moeilijker te geven. Veelal
gaat het hierbij om de verkavelingspatronen van de buitengebieden van de gemeente. Het is duidelijk dat het geheel
vastleggen van alle kavelsloten ondoenlijk is. Dit betekent een dusdanige belemmering van de agrarische
mogelijkheden, dat daarmee in de loop van de komende tijd het landschap niet meer agrarisch gebruikt zou kunnen
blijven. Ook dat doet geen recht aan het landschap, omdat daarmee een verruiging van het landschap zal optreden
of er andere beheermaatregelen gezocht moeten worden.
Om deze waardevolle patronen toch te handhaven dient per polder te worden vastgelegd hoe de kavelstructuur op
dit moment is en op welke wijze deze verwijst naar de historische situatie. In het bestek van deze nota is het niet
mogelijk dit op kavelniveau te onderzoeken. Onderstaande gebiedsbeschrijvingen hebben geresulteerd in de bij de
nota behorende kaart. Hierbij is in beeld gebracht in hoeverre de betreffende kavelsloot de bestaande kenmerken
van de verkaveling dragen. Bij voorkeur wordt een dergelijk onderzoek per polder uitgevoerd, zodat duidelijk wordt
per polder welke kavelsloten gedempt kunnen worden en welke open moeten blijven. Als eerste aanzet voor een
dergelijk onderzoek kan de beschrijving uit deze nota worden gebruikt, waarbij is aangegeven welke karakteristieken
de verkaveling heeft.
De verkaveling van de polders Burghorn en Slikven zijn op een goede wijze in het huidige bestemmingsplan
beschermd door middel van de lengte/breedte verhoudingen en de maximale kavelomvang. Voor deze polders kan
de bestaande regeling gehandhaafd blijven. De richting van de verkaveling is hierbij leidend. In de gemeente
Schagen is de kleinschaligheid van de verkaveling eveneens van groot belang. Dit dient in alle polders behouden te
blijven. Hiervoor biedt de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998 opgenomen regeling bescherming.

30

De mogelijkheid van vergunningverlening wordt toegespitst op het eventueel verrichten van professioneel archeologisch
onderzoek en het, indien noodzakelijk, opsporen van explosieven en dergelijke.

Vastgesteld door de Gemeenteraad op 15 december 2009

93

Beleidsnota Cultuurhistorie Schagen 2009

Huisterpen, Archeologisch Rijksmonument,
Historisch-geografisch waardevol terrein
(SCHA7A t/m SCHA18A en SCHA7G t/m SCHA18G)
Beschrijving
Door het rijk zijn in Schagen 12 terpen aangewezen als beschermd archeologisch rijksmonument. Het betreft
Hemkewerf, De Hale, Cornelissenwerf, Avendorp, Westerweg I, Nes I, Nes II, Snevert, Miederlaan I,
Lutjewallerweg I, Lutjewallerweg II en De Schol.
De overblijfselen bevinden zich direct onder de bouwvoor en bestaan onder meer uit oude funderingen,
ophogingslagen en afgedankt huisraad. Onder de voet van de terp Hemkewerf bevindt zich een nederzettingsterrein
uit de Romeinse tijd.
De terpen zijn in de loop van de middeleeuwen opgeworpen door de bewoners om zich te beschermen tegen
wateroverlast. Ze zijn allen nog als verhoging waarneembaar in het landschap

Archeologie
Waardebepaling
Vanwege de aanwezigheid van diverse bewoningssporen die voor de toekomst behouden moeten blijven hebben de
terreinen een zeer hoge archeologische waarde toegekend gekregen. De historisch-geografische waarde van de
huisterpen wordt bepaald door de ligging in het landschap en de zichtbare verhoging.

Regime
Het terrein is door het Rijk ingevolge de Monumentenwet 1988 beschermd, op het bestemmingsplan wordt het als
zodanig aangeduid. Aanvragen voor vergunningverlening dienen te lopen via de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed te Amersfoort. Voor het terrein wordt tevens een metaaldetectorverbod ingesteld.

Criteria
Voor elke bodemingreep dient een vergunningaanvraag te worden gedaan bij de minister.

Historische geografie
Bij eventuele wijzigingen in het landschap die de zichtbaarheid van de terpen kunnen aantasten, zoals afgraven van
de terp, aanbrengen van beplanting op en rond de terp en bouwwerkzaamheden, dient van de individuele terpen in
beeld te worden gebracht in hoeverre deze werkzaamheden de historisch-geografische waarden aantasten. De
verhoging dient zichtbaar te blijven in het landschap.
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Historische stadskern
(SCHA1A en SCHA1G)
Beschrijving
Historische stadskern van Schagen. Datering late middeleeuwen - nieuwe tijd.

Archeologie
Waardebepaling
Verschillende archeologische waarnemingen en opgravingen hebben aangetoond, dat de historische kern van
e

Schagen vrijwel overal belangrijke archeologische waarden bevat, behalve daar waar de bodem in de 20 eeuw is
verstoord. Deze waarden leveren informatie over de ruimtelijke ontwikkeling van Schagen in het verleden, over het
dagelijks leven van de bewoners en hun werkzaamheden en over de ontwikkeling van individuele gebouwen. De te
verwachten archeologische sporen bevinden zich vaak reeds binnen enkele decimeters onder de oppervlakte en
bestaan concreet uit fundamenten van huizen, ophogingen, (afval)kuilen, waterputten, beerputten, paalsporen van
huizen, slootvullingen, gebruiksvoorwerpen en gereedschappen.

Regime
In de historische kern van Schagen is een bijzonder regime van kracht vanwege de verwachte en aangetoonde
aanwezigheid van belangwekkende archeologische bodemsporen en voorwerpen op een relatief klein oppervlakte.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij de historische kern als waardevol
gebied van de tweede categorie wordt aangegeven. Indien in een te slopen pand bouwhistorische waarden
aanwezig blijken, dienen deze waarden door een bouwhistoricus te worden gedocumenteerd, opdat deze informatie
over de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad niet verloren gaat.
Voor sloop- of bouwlocaties en braakliggende terreinen wordt een metaaldetectorverbod ingesteld.
Voor de deelgebieden binnen de historische kern (kasteel- en kerkterrein) zijn afzonderlijke gebiedsbeschrijvingen
opgesteld.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 50 m² of groter en die dieper reiken dan 35
cm beneden het maaiveld, dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.
Dit geldt ook voor werkzaamheden binnen de muren van een opstal.

Historische geografie
De historisch-geografische waarde van de stadskern ligt besloten in de structuur van de historische kern en de
ligging op een verhoging in het landschap, namelijk de kreekrug en de terpen die daarop werden opgeworpen. De
31

historische dorpskern van Schagen kent op de kaart van J.J. Dou uit 1651-1654

een T-vorm. Het Slot en de kerk

liggen centraal binnen de structuur van de stad in het knooppunt van wegen. Deze structuur ligt nu nog besloten in
de wegenstructuur van de stadskern en de rooilijnen van de bebouwing. De bouwhoogte in het centrum van
Schagen is over het algemeen beperkt tot twee bouwlagen met een kap. Deze bouwhoogte zou behouden moeten
blijven om de kleinschaligheid van de stadskern te behouden.

31

In: Noorderkwartier perfect gemeten, DVD van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
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Aanpassing van de huidige bouwhoogte, rooilijnen, wegenstructuur is slechts mogelijk na het maken van een
ruimtelijke onderbouwing waarin de historisch-geografische waarden gewogen worden.

Kasteelterrein
(SCHA3A, SCHA118A en SCHA3G)
Beschrijving
Middeleeuws kasteelterrein met omliggende tuinen (’t Hoff).

Archeologie
Waardebepaling
Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat zich in de ondergrond nog funderingsresten van het kasteel
bevinden. Voorts kunnen in de ondergrond ook bijvoorbeeld ophogingslagen, (afval)kuilen en gebruiksvoorwerpen
aanwezig zijn.

Regime
Op het kasteelterrein is een bijzonder regime van kracht vanwege de aangetroffen en te verwachten
belangwekkende archeologische bodemsporen en voorwerpen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de eerste categorie wordt aangegeven. Voor het overige gedeelte van het kasteelterrein (de tuinen, ofwel ’t Hoff)
geldt de tweede categorie.

Criteria
Eerste categorie (kasteel): Bij alle grondroerende werkzaamheden die dieper reiken dan 35 cm beneden het
maaiveld, dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.
Tweede categorie (’t Hoff): Bij alle grondroerende werkzaamheden met een omvang van 50 m² of groter en die
dieper reiken dan 35 cm beneden het maaiveld, dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van
archeologische waarden.

Historische geografie
De ligging van het terrein ten opzichte van het kerkplein en de overige historische kern is historisch-geografisch
e

belangrijk. In de 17 eeuw stonden er huizen tussen de kerk en het slotterrein, zodat in die tijd geen directe
zichtrelatie tussen het slot en de kerk bestond. De grootschalige bebouwing aan de oostzijde van het slotterrein is
e

echter uit de 20 eeuw. Deze bebouwing heeft de relatie tussen de kerk en het slot beperkt.

Middeleeuwse kerkterreinen met kerk en kerkhof
(SCHA45A, SCHA46A, SCHA45G en SCHA46G)
Beschrijving
In Schagen bevinden zich twee middeleeuwse kerkterreinen. Het betreft de Grote Kerk in het centrum en aan de
noordzijde van de gemeente de plaats waar ooit de kapel Keinse heeft gestaan.
e

De Christoforuskerk met kerkhof zijn laat 19 eeuws en vallen daarom buiten dit regime
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Archeologie
Waardebepaling
In de ondergrond zijn fundamenten te verwachten van oudere voorlopers van de kerkgebouwen, menselijke resten
en sporen van grafrituelen. Niet alleen zijn bakstenen en tufstenen funderingen te verwachten, maar ook resten en
sporen van de daaraan voorafgaande fase van houtbouw. Ter plaatse van de Grote Kerk in het centrum van
e

Schagen kunnen resten worden verwacht die teruggaan tot de 10 eeuw.

Regime
Ter plaatse van de kerkterreinen en kerkhoven is een bijzonder regime van kracht vanwege de aanwezigheid van
waardevolle archeologische bodemsporen en begravingen op een relatief klein oppervlakte.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de eerste categorie wordt aangegeven. Voor het terrein wordt tevens een metaaldetectorverbod ingesteld.

Criteria
Bij alle niet reguliere grondroerende werkzaamheden

32

in de bodem van de kerkterreinen moet rekening gehouden

worden met de aanwezigheid van archeologische waarden, ook bij grondroerende werkzaamheden tijdens
restauratiewerk.

Historische geografie
De grote kerk in het centrum van Schagen is historisch-geografisch van belang als centrumfunctie in de historische
stadskern.
De kerk van Keins(e) is van belang als duidelijke centrumfunctie van Keins(e) en als verwijzing naar het feit dat
Keins(e) van groter belang en grotere omvang is geweest dan in de huidige tijd zichtbaar is.
Bij aanpassingen op en rond de kerkterreinen dient de kerk als centrumfunctie zichtbaar te blijven. Het verdient
aanbeveling de relatie tussen de Grote Kerk en het Slot te herstellen (zie ook paragraaf over het Slot (SCHA3G).

Stenen kamers
(SCHA4A, SCHA5A en SCHA73A, SCHA4G en SCHA5G )
Beschrijving
In de gemeente Schagen bevinden zich drie locaties waar de aanwezigheid van een zogenoemde ‘stenen kamer’
wordt vermoed. Het betreft de Magnuslaan, de Miede en ’t Zeegebuurte.

Waardebepaling
In de bodem kunnen zich archeologisch relevante resten van de boerderij met stenen kamer bevinden. Deze sporen
bevinden zich vrijwel direct onder de bouwvoor en kunnen concreet bestaan uit fundamenten, ophogingen,
(afval)kuilen, waterputten, slootvullingen, gebruiksvoorwerpen en gereedschappen.

32

Het begraven wordt op de begraafplaatsen die nog in gebruik zijn tot de reguliere werkzaamheden gerekend.
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Regime
Op het terrein is een bijzonder regime van kracht vanwege de aangetroffen en te verwachten belangwekkende
archeologische bodemsporen en voorwerpen. Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan,
waarbij het terrein als waardevol gebied van de eerste categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij alle grondroerende werkzaamheden die dieper reiken dan 35 cm beneden het maaiveld, dient rekening te
worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Bewoningsconcentraties
(SCHA2A, SCHA44A, SCHA48A, SCHA49A, SCHA74A, SCHA75A, SCHA76A en
SCHA2G, SCHA44G, SCHA48G, SCHA49G)
Beschrijving
Op historisch kaartmateriaal zijn verschillende bewoningsconcentraties aan te wijzen. Een deel van deze
concentraties is inmiddels door bebouwing overdekt geraakt. De overige bewoningsconcentraties bevinden zich in
het landelijke gebied. Sommige daarvan zijn nog herkenbaar door een verhoging in het landschap, zoals Tolke en
(ten dele) De Nes (oostzijde).

Archeologie
Waardebepaling
De bewoningssporen bevinden zich vrijwel direct onder de bouwvoor en kunnen bestaan uit bijvoorbeeld
ophogingslagen, (afval)kuilen, paalsporen, haardplaatsen en gebruiksvoorwerpen.

Regime
Op de terreinen is een bijzonder regime van kracht vanwege de aangetroffen en te verwachten belangwekkende
archeologische bodemsporen en voorwerpen. Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan,
waarbij het terrein als waardevol gebied van de tweede categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 50 m² of groter en die dieper reiken dan 35
cm beneden het maaiveld, dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
Vanuit historisch-geografisch oogpunt is de zichtbare verhoging waarop Tolke gelegen is van groot belang. Verder
zijn De Nes en Tjallewal als bewoningsconcentraties nog herkenbaar in het landschap.
Bij (voorgenomen) bouwwerkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de structuur van de
buurtschappen, de ligging los van de stad Schagen en de (eventuele) verhoogde ligging in het landschap. Dit houdt
in dat er in ieder geval consequenties zijn voor de bouwhoogte en de uitbreidingsmogelijkheden van de
buurtschappen.
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‘t Kinthuis
(SCHA6A, SCHA6G)
Beschrijving
Huisplaats ’t Kinthuis, te dateren in de nieuwe tijd.

Archeologie
Waardebepaling
In de ondergrond bevinden zich nog de funderingen van het huis. Voorts kunnen in de ondergrond ook bijvoorbeeld
ophogingslagen, (afval)kuilen en gebruiksvoorwerpen aanwezig zijn.

Regime
Op het terrein is een bijzonder regime van kracht vanwege de aangetroffen en te verwachten belangwekkende
archeologische bodemsporen en voorwerpen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de eerste categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij alle grondroerende werkzaamheden die dieper reiken dan 35 cm beneden het maaiveld, dient rekening te
worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
De lichte verhoging in het landschap maakt de woonplaats duidelijk in het landschap. Deze dient behouden te
blijven.

Middeleeuwse huisterpen
(SCHA19A t/m SCHA33A, SCHA77A t/m SCHA88A en SCHA19G t/m SCHA33G,
met bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen SCHA34A t/m SCHA36A en
SCHA34G t/m SCHA36G, met bewoningssporen uit de ijzertijd/Romeinse tijd
SCHA37A, SCHA37G)
Beschrijving
Schagen is in het bezit van een groot aantal terpen. Veel van deze terpen zijn tot op de dag van vandaag nog
zichtbaar in het landschap. De meest waardevol geachte exemplaren zijn wettelijk beschermd. Naast deze
beschermde terreinen bezit Schagen nog 19 terreinen met één of meer (zichtbare) terpen.
Lang niet alle terpen zijn nog herkenbaar in het landschap. Sommigen zijn door recente ontwikkelingen verdwenen,
maar ook in het verleden werden dikwijls terpen afgegraven om zodoende de grond te gebruiken voor activiteiten
elders. Van de terp Avendorp bijvoorbeeld is bekend dat deze in 1827 gedeeltelijk is afgegraven om de
begraafplaats te Schagen (op het kasteelterrein) op te hogen.
Onder sommige terpen zijn sporen van bewoning uit de vroege middeleeuwen of de ijzertijd en/of Romeinse tijd
aangetroffen.
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Archeologie
Waardebepaling
De bewoningssporen bevinden zich vrijwel direct onder de bouwvoor en kunnen bestaan uit bijvoorbeeld
ophogingslagen, ploegsporen, greppelvullingen, (afval)kuilen, paalsporen, haardplaatsen en gebruiksvoorwerpen.

Regime
Op het terrein is een bijzonder regime van kracht vanwege de aangetroffen en te verwachten belangwekkende
archeologische bodemsporen en voorwerpen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de eerste categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij alle grondroerende werkzaamheden die dieper reiken dan 35 cm beneden het maaiveld, dient rekening te
worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
De historische geografie is van belang bij terpen die nog zichtbaar zijn in het landschap. Bij eventuele wijzigingen in
het landschap die de zichtbaarheid van de terpen kunnen aantasten, zoals afgraven van de terp, aanbrengen van
beplanting op en rond de terp en bouwwerkzaamheden, dient van de individuele terpen in beeld te worden gebracht
in hoeverre deze werkzaamheden de historisch-geografische waarden aantasten. De verhoging dient zichtbaar te
blijven in het landschap.

Bewoningssporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege
middeleeuwen
(SCHA90A t/m SCHA99A))
Beschrijving
Op een aantal terreinen zijn bewoningssporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en/of vroege middeleeuwen
aangetroffen. Een deel daarvan is in de late middeleeuwen afgedekt met één of meerdere terplichamen (zie
betreffende gebiedsbeschrijving). Het spreidingsbeeld van de sporen uit de Romeinse tijd is opvallend. Er zijn
enkele concentraties aan te wijzen, maar over het algemeen kan worden gesteld dat de sporen willekeurig door het
landschap zijn verspreid. Dit betekent dat de bewoningssporen uit de Romeinse tijd overal aanwezig kunnen zijn,
zeker daar waar geen bodemverstorende activiteiten zoals diepploegen hebben plaatsgevonden. Dit
bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen lijken zich te concentreren in de zuidwesthoek van Schagen.

Waardebepaling
De bewoningssporen kunnen zich reeds binnen enkele decimeters onder het maaiveld bevinden en kunnen
concreet bestaan uit ploegsporen, greppelvullingen, paalsporen, resten van bouwwerken, ophogingen en enig
huisafval.

Regime
Op het terrein is een bijzonder regime van kracht vanwege de aangetroffen en te verwachten belangwekkende
archeologische bodemsporen en voorwerpen.
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Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de eerste categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij alle grondroerende werkzaamheden die dieper reiken dan 35 cm beneden het maaiveld, dient rekening te
worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Molenplaatsen
(SCHA100A t/m SCHA115A)
Beschrijving
Rond Schagen hebben zeker op 16 plaatsen molens gestaan. Ten zuidwesten van de stad bevond zich de
e

korenmolen, de overige molenplaatsen hebben betrekking op de waterhuishouding. De 17 -eeuwse kaart toont een
zevental molens. Op de topografische kaart van 1850 zijn nog eens zeven molens aangeduid. Deze komen niet voor
op de Kadastrale Minuutplans van 1819. Op de Kadastrale Minuutplan van 1819 is de Burghornermolen die in de
e

17 eeuw nog meer landinwaarts in de polder stond verdwenen. Tussen 1819 en 1850 is langs de West-Friese
e

Omringdijk een nieuwe molen gebouwd. Aan het begin van de 20 eeuw was er ook ten zuiden van Keinse een
molen gebouwd. In het huidige landschap zijn alle molens verdwenen.

Waardebepaling
Mogelijk zijn in de ondergrond resten van de fundering van de molens terug te vinden, evenals erfbegrenzingen,
bijgebouwtjes etc. Bij poldermolens zijn ook resten van de waterlopen te verwachten.

Regime
Op de plaatsen waar molens hebben gestaan, is een bijzonder regime van kracht vanwege de verwachte
aanwezigheid van archeologische bodemsporen en voorwerpen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de tweede categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een omvang van 50 m² of groter, die dieper reiken dan 35 cm
beneden het maaiveld, dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

West-Friese Omringdijk, Provinciaal Cultuurhistorisch Monument
(SCHA38A, SCHA39A en SCHA38G, SCHA39G)
Beschrijving
Laatmiddeleeuws zichtbaar dijklichaam.

33

Ontstaan uit de samenvoeging van diverse oudere dijken en kades die al

e

uit de 12 eeuw kunnen stammen. De West-Friese Omringdijk is aangewezen als provinciaal monument.

33

34

Monumentnummer 10600, CHW-kaart: WFR218A
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Archeologie
Waardebepaling
Op basis van de geschiedenis van West-Friesland en van de West-Friese Omringdijk in het bijzonder, kan
e

(plaatselijk) in de dijk een 12 -eeuwse kern verwacht worden. Aan de westzijde van de Polder Burghorn heeft de dijk
e

een kern die teruggaat tot de 15 eeuw. Een doorsnede van een dijk kan informatie opleveren over de verschillende
fasen van ophoging van de dijk en de materialen waarmee dat werd gedaan. Dit maakt de dijk een belangrijke bron
van informatie over de waterkeringstechnologie uit vroegere perioden.

Regime
De West-Friese Omringdijk is door de provincie als provinciaal archeologisch monument aangewezen en daarmee
ingevolge de Provinciale Monumentenverordening beschermd, op het bestemmingsplan wordt het als zodanig
aangeduid. Aanvraag voor vergunningverlening dienen te lopen via de provincie Noord-Holland te Haarlem. Voor
het terrein wordt tevens een metaaldetectorverbod ingesteld.

Criteria
Voor elke bodemingreep dient een vergunningaanvraag te worden gedaan bij de gedeputeerde staten.

Historische geografie
De West-Friese Omringdijk is ook in historisch-geografisch opzicht zeer waardevol. De ligging van de dijk in het
landschap, de scheiding die het vormt tussen de kleinschalige verkaveling rond Schagen en de grootschaliger
verkaveling van de Zijpe en Anna Paulownapolder en de duidelijke zichtbaarheid van de dijk zijn van groot belang.
Het feit dat de West-Friese Omringdijk een belangrijke rol gespeeld heeft in de landschapsontwikkeling van Weste

Friesland vanaf de 13 eeuw is eveneens van belang voor de waarde van de dijk.
Bij wijzigingen aan de dijk en rondom de dijk, voor zover deze van invloed zijn op de zichtbaarheid van de dijk (en
de archeologische waarde (zie hierboven), dient een vergunning te worden aangevraagd bij de gedeputeerde. De
West-Friese Omringdijk heeft een waterkerende functie. Daarom moet bij ingrepen in en om de dijk vergunning
worden aangevraagd bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Overige dijken
(SCHA40A t/m SCHA43A, SCHA47A, SCHA50A t/m 60A, SCHA89A, SCHA149A,
SCHA150A en SCHA40G t/m SCHA43G, SCHA47G, SCHA50G t/m SCHA60G)
Beschrijving
Op de CHW-kaart zijn verschillende (delen) van dijken aangewezen die van archeologische waarde
archeologische waarde zijn.
van waarde

34

37

36

35

of van hoge

Ook op de historisch-geografische kaart komen dijken voor die historisch-geografisch

of van hoge waarde

38

zijn. Er zijn ook dijkjes die niet op de CHW-kaart zijn aangegeven.

De aanwijzing van het Provinciaal Cultuurhistorisch Monument geldt (in Schagen) alleen voor de laatste loop van de dijk. De andere delen van de

dijk worden hierna behandeld.
35

Monumentnummers 10604, 10608, 10614, 12874, 12875, 12876, 12877, 12878 en 12879, CHW-kaart respectievelijk: WFR221A, WFR225A,

WFR231A, WFR292A, WFR293A WFR294A, WFR295A, WFR296A en WFR297A.
36

Monumentnummers 9211, 10588 en 10845, CHW-kaart respectievelijk: WFR184A, WFR206A en WFR278A.
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De dijken werden om de verschillende ontginningen gelegd in de loop van de middeleeuwen. Veel van de dijken in
Schagen vormen dijkringen, waarmee een ontginning omringd werd. Hiermee ontstonden diverse polders.

39

De

dijkjes werden vermoedelijk diverse malen opgehoogd. Na de samenvoeging van verschillende dijken tot de WestFriese Omringdijk, nam het belang van de lokale dijkringen af, hoewel zij nog van belang waren voor de
waterhuishouding van de afzonderlijke polders.

Archeologie
Waardebepaling
De dijken zijn in de loop van de tijd op diverse manieren verstevigd, verzwaard en verhoogd. In de dijken kan
derhalve nog een middeleeuwse kern verwacht worden. Een doorsnede van een dijk kan informatie opleveren over
de verschillende fasen van ophoging van de dijk en de materialen waarmee dat werd gedaan. Dit maakt de dijk een
belangrijke bron van informatie over de waterkeringstechnologie uit vroegere perioden.

Regime
Voor de genoemde dijken is een bijzonder regime van kracht vanwege de verwachte en aangetoonde aanwezigheid
van archeologische bodemsporen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de tweede categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden binnen een planomvang van 50 m² of groter, die dieper reiken dan 35 cm
beneden het maaiveld, dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
In Schagen zijn de verschillende dijkringen nog goed zichtbaar. Het bijzondere van deze dijkringen is dat daaruit de
uitbreiding van het omdijkte gebied af te lezen is. De omdijking van de Oude Caegh (SCHA…G) is vermoedelijk de
oudste dijkring van het gebied. In het stedelijke gebied van Schagen zijn diverse onderdelen van dijken nog in de
wegenpatronen opgenomen en zichtbaar, zoals de Nesdijk en de Grotewallerweg.
Bij ingrepen in de dijken dient de historische structuur behouden en zichtbaar te blijven. Het verdient aanbeveling
deze structuren in het landschap te accentueren.

Wielen
(SCHA130A, SCHA130G t/m SCHA133G)
Beschrijving
De gemeente Schagen bezit meerdere wielen. Dit zijn zichtbare restanten van laatmiddeleeuwse dijkdoorbraken. De
wielen zijn nog in het landschap te herkennen als waterplassen, zoals het Schagerwiel, of soms als verlagingen in
het landschap, zoals bij de Tjallewallerweg.

37

WFR114G

38

WFR025G, WFR026G, WFR027G, WFR028G, WFR029G, WFR030G, WFR031G, WFR032G en WFR034G

39

Polder: een stuk land, omringd door dijken, waarin de waterhuishouding afzonderlijk van de omgeving geregeld kan worden.
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Archeologie
Waardebepaling
Van het Schagerwiel is bekend dat in het verleden vuilstortingen hebben plaatsgevonden.

Regime
Voor het genoemde wiel is een bijzonder regime van kracht vanwege de verwachte en aangetoonde aanwezigheid
van archeologische vondsten.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de derde categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden binnen een planomvang van 500 m² of groter, die dieper reiken dan 40 cm
beneden het maaiveld, dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
De wielen zijn een belangrijk onderdeel van de bedijkingsgeschiedenis van Nederland. Het zijn herinneringen aan
het feit dat de aanleg van de dijk niet per definitie altijd droge voeten betekende. Het openhouden van de
waterplassen is gewenst. De contouren van zowel de nog als plas aanwezige wielen als de inmiddels droge wielen
verhoogt de herkenbaarheid.

Polder Burghorn
(SCHA61A en SCHA61G)
Beschrijving
e

Landelijk gebied met verkavelingsstructuur uit de 15 eeuw, passend bij een aandijking.

Archeologie
Waardebepaling
Dit deel van de gemeente kan archeologische waarden bevatten, maar de aard en precieze ligging daarvan is
(deels) nog onbekend. Op grond van de tot dusver bekende waarnemingen is de verwachtte sporendichtheid hier
relatief laag. A2 vormt hierop mogelijk een uitzondering. De vroegmiddeleeuwse sporen aan de zuidzijde van de
polder zijn verstoord (verploegd). Indien in dit gebied nog archeologische resten aanwezig zijn kunnen deze bestaan
uit sporen van bewoning en agrarisch gebruik, die dateren uit de vroege en late middeleeuwen, maar mogelijk ook
uit de prehistorie en Romeinse tijd. Deze resten kunnen concreet bestaan uit bijvoorbeeld ophogingen, (afval)kuilen,
waterputten, paalsporen slootvullingen en gebruiksvoorwerpen. Voor de reeds aangetoonde archeologische
waarden in dit gebied gelden andere regimes (zie betreffende gebiedsbeschrijvingen).

Regime
Voor dit gebied wordt een archeologiebeleid gevoerd waar bij planontwikkeling boven een zekere omvang
prospectief en zonodig waardestellend onderzoek plaats moet vinden, zodat een gedegen besluit kan worden
genomen over de te nemen vervolgstappen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de vierde categorie wordt aangegeven.
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Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 2500 m² of groter en een diepte van 40 cm
of dieper dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
De richting van de verkaveling dient bij ingrepen in het verkavelingspatroon zichtbaar te blijven en bij voorkeur
versterkt te worden. De lengte/breedte verhoudingen, zoals benoemd in het bestemmingsplan Landelijk gebied 1998
zijn hierin goede uitgangspunten om het verkavelingspatroon te handhaven. De openheid van het landschap dient
behouden te blijven. Wijzigingen hierin door opgaande beplanting of bebouwing dient zorgvuldig gewogen te worden
ten opzichte van de historisch-geografische waarde.

Cornelis Caeg
(SCHA62A en SCHA62G)
Beschrijving
Landelijk gebied aan de zuidwestzijde van Schagen met een onregelmatige blokverkaveling. De openheid van de
polder is goed bewaard gebleven. In de polder vormen het microreliëf en de terpen een belangrijk onderdeel van het
landschap.

Archeologie
Waardebepaling
Gebaseerd op de tot dusver verzamelde gegevens kunnen in dit gebied sporen van bewoning en agrarisch gebruik
worden verwacht, die dateren uit de vroege en late middeleeuwen, maar mogelijk ook uit de prehistorie en
Romeinse tijd. Deze resten kunnen concreet bestaan uit bijvoorbeeld ophogingen, (afval)kuilen, waterputten,
paalsporen slootvullingen en gebruiksvoorwerpen. Voor de reeds aangetoonde archeologische waarden in dit
gebied gelden andere regimes (zie betreffende gebiedsbeschrijvingen).

Regime
Voor dit gebied wordt een bijzonder regime gevoerd vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van waardevolle
archeologische bodemsporen en voorwerpen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de derde categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 500 m² of groter en een diepte van 40 cm of
dieper dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
In deze polder dient de bestaande verkavelingstructuur behouden te blijven. De openheid van het landschap dient
behouden te blijven. Wijzigingen hierin door opgaande beplanting of bebouwing dient zorgvuldig gewogen te worden
ten opzichte van de historisch-geografische waarde.

Vastgesteld door de Gemeenteraad op 15 december 2009

105

Beleidsnota Cultuurhistorie Schagen 2009

Polder ten westen van de Tjallewallervaart
(SCHA63A en SCHA63G)
Beschrijving
Landelijk gebied aan de zuidwestzijde van Schagen met een onregelmatige blokverkaveling en meerdere
laatmiddeleeuwse terpen. De openheid van de polder is goed bewaard gebleven.

Archeologie
Waardebepaling
Gebaseerd op de tot dusver verzamelde gegevens kunnen in dit gebied sporen van bewoning en agrarisch gebruik
worden verwacht, die dateren uit de vroege en late middeleeuwen, maar mogelijk ook uit de prehistorie en
Romeinse tijd. Deze resten kunnen concreet bestaan uit bijvoorbeeld ophogingen, (afval)kuilen, waterputten,
paalsporen slootvullingen en gebruiksvoorwerpen. Voor de reeds aangetoonde archeologische waarden in dit
gebied gelden andere regimes (zie betreffende gebiedsbeschrijvingen).

Regime
Voor dit gebied wordt een bijzonder regime gevoerd vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van waardevolle
archeologische bodemsporen en voorwerpen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de derde categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 500 m² of groter en een diepte van 40 cm of
dieper dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
In deze polder is aanpassing van de verkaveling mogelijk mits daarbij de oriëntatie van de verkaveling zichtbaar
blijft. Aanpassing met het doel de oriëntatie van de verkaveling meer zichtbaar te maken, wordt gestimuleerd. De
openheid van het landschap dient behouden te blijven. Wijzigingen hierin door opgaande beplanting of bebouwing
dient zorgvuldig gewogen te worden ten opzichte van de historisch-geografische waarde.

De Meer
(SCHA64A en SCHA64G)
Beschrijving
Landelijk gebied aan de zuidzijde van Schagen, gekenmerkt door een voornamelijk oost-west gerichte verkaveling.
De openheid van de polder is goed bewaard gebleven.

Archeologie
Waardebepaling
Gebaseerd op de tot dusver verzamelde gegevens kunnen in dit gebied sporen van bewoning en agrarisch gebruik
worden verwacht, die dateren uit de vroege en late middeleeuwen, maar mogelijk ook uit de prehistorie en
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Romeinse tijd. Deze resten kunnen concreet bestaan uit bijvoorbeeld ophogingen, (afval)kuilen, waterputten,
paalsporen slootvullingen en gebruiksvoorwerpen. Voor de reeds aangetoonde archeologische waarden in dit
gebied gelden andere regimes (zie betreffende gebiedsbeschrijvingen).

Regime
Voor dit gebied wordt een bijzonder regime gevoerd vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van waardevolle
archeologische bodemsporen en voorwerpen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de derde categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 500 m² of groter en een diepte van 40 cm of
dieper dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
Aanpassingen van de verkavelingsstructuur zijn mogelijk, mits daarbij de oriëntatie van de verkaveling wordt
gehandhaafd. De openheid van het landschap dient behouden te blijven. Wijzigingen hierin door opgaande
beplanting of bebouwing dient zorgvuldig gewogen te worden ten opzichte van de historisch-geografische waarde.

Slikvenpolder
(SCHA65A en SCHA65G)
Beschrijving
Landelijk gebied aan de zuidzijde van Schagen. Landschap gewijzigd onder andere door aanleg provinciale weg
door de polder

Archeologie
Waardebepaling
Dit deel van de gemeente kan archeologische waarden bevatten, maar de aard en precieze ligging daarvan is
(deels) nog onbekend. Op grond van de tot dusver bekende waarnemingen is de verwachtte sporendichtheid hier
relatief laag.
Indien in dit gebied nog archeologische resten aanwezig zijn kunnen deze bestaan uit sporen van bewoning en
agrarisch gebruik, die dateren uit de vroege en late middeleeuwen, maar mogelijk ook uit de prehistorie en
Romeinse tijd. Deze resten kunnen concreet bestaan uit bijvoorbeeld ophogingen, (afval)kuilen, waterputten,
paalsporen slootvullingen en gebruiksvoorwerpen. Voor de reeds aangetoonde archeologische waarden in dit
gebied gelden andere regimes (zie betreffende gebiedsbeschrijvingen).

Regime
Voor dit gebied wordt een archeologiebeleid gevoerd waar bij planontwikkeling boven een zekere omvang
prospectief en zonodig waardestellend onderzoek plaats moet vinden, zodat een gedegen besluit kan worden
genomen over de te nemen vervolgstappen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de vierde categorie wordt aangegeven.
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Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 2500 m² of groter en een diepte van 40 cm
of dieper dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
Aanpassingen van de verkaveling zijn mogelijk. De noord-zuid oriëntatie van de verkaveling dient daarbij wel
behouden te blijven en versterkt te worden. De lengte/breedte verhoudingen, zoals benoemd in het
bestemmingsplan Landelijk gebied 1998 zijn hierin goede uitgangspunten om het verkavelingspatroon te
handhaven. Het Impelandt is qua historische geografie niet belangrijk. De verkaveling is hier zo sterk gewijzigd dat
geen voorschriften voor de verkaveling nodig zijn.
De openheid van het landschap dient behouden te blijven. Wijzigingen hierin door opgaande beplanting of
bebouwing dient gewogen te worden ten opzichte van de bestaande openheid.

Polder Schagen
(SCHA66A en SCHA66G)
Beschrijving
Landelijk gebied met onregelmatige blokverkaveling aan de oostzijde van Schagen. De openheid van de polder is
goed bewaard gebleven, waarbij de randen van de polder met bebouwing en dijken duidelijk zichtbaar en
herkenbaar zijn.

Archeologie
Waardebepaling
Gebaseerd op de tot dusver verzamelde gegevens kunnen in dit gebied sporen van bewoning en agrarisch gebruik
worden verwacht, die dateren uit de vroege en late middeleeuwen, maar mogelijk ook uit de prehistorie en
Romeinse tijd. Deze resten kunnen concreet bestaan uit bijvoorbeeld ophogingen, (afval)kuilen, waterputten,
paalsporen slootvullingen en gebruiksvoorwerpen. Voor de reeds aangetoonde archeologische waarden in dit
gebied gelden andere regimes (zie betreffende gebiedsbeschrijvingen).

Regime
Voor dit gebied wordt een bijzonder regime gevoerd vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van waardevolle
archeologische bodemsporen en voorwerpen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de derde categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 500 m² of groter en een diepte van 40 cm of
dieper dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
In deze polder dienen de bestaande verkavelingsstructuren behouden te blijven. De openheid van de polder dient
behouden te blijven, evenals het microreliëf. Wijzigingen hierin door opgaande beplanting of bebouwing dient
zorgvuldig gewogen te worden ten opzichte van de historisch-geografische waarde.
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Polder de Nes
(SCHA67A en SCHA67G)
Beschrijving
Landelijk gebied aan de westzijde van Schagen. De openheid van de polder is goed bewaard gebleven, waarbij de
randen van de polder met bebouwing en dijken duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn.

Archeologie
Waardebepaling
Gebaseerd op de tot dusver verzamelde gegevens kunnen in dit gebied sporen van bewoning en agrarisch gebruik
worden verwacht, die dateren uit de vroege en late middeleeuwen, maar mogelijk ook uit de prehistorie en
Romeinse tijd. Deze resten kunnen concreet bestaan uit bijvoorbeeld ophogingen, (afval)kuilen, waterputten,
paalsporen slootvullingen en gebruiksvoorwerpen. Voor de reeds aangetoonde archeologische waarden in dit
gebied gelden andere regimes (zie betreffende gebiedsbeschrijvingen).

Regime
Voor dit gebied wordt een bijzonder regime gevoerd vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van waardevolle
archeologische bodemsporen en voorwerpen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de derde categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 500 m² of groter en een diepte van 40 cm of
dieper dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
In deze polder dienen de bestaande verkavelingstructuren en de openheid van het landschap behouden te blijven.
Wijzigingen hierin door opgaande beplanting of bebouwing dienen zorgvuldig gewogen te worden ten opzichte van
de historisch-geografische waarde.

Polder aan de Banscheiding
(SCHA68A en SCHA68G)
Beschrijving
Landelijk gebied ten oosten van de polder De Nes, voorheen gemene grond. De openheid van het landschap is
goed bewaard gebleven.

Archeologie
Waardebepaling
Dit deel van de gemeente kan archeologische waarden bevatten, maar de aard en precieze ligging daarvan is
(deels) nog onbekend. Op grond van de tot dusver bekende waarnemingen is de verwachtte sporendichtheid hier
relatief laag.
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Indien in dit gebied nog archeologische resten aanwezig zijn kunnen deze bestaan uit sporen van bewoning en
agrarisch gebruik, die dateren uit de vroege en late middeleeuwen, maar mogelijk ook uit de prehistorie en
Romeinse tijd. Deze resten kunnen concreet bestaan uit bijvoorbeeld ophogingen, (afval)kuilen, waterputten,
paalsporen slootvullingen en gebruiksvoorwerpen. Voor de reeds aangetoonde archeologische waarden in dit
gebied gelden andere regimes (zie betreffende gebiedsbeschrijvingen).

Regime
Voor dit gebied wordt een archeologiebeleid gevoerd waar bij planontwikkeling boven een zekere omvang
prospectief en zonodig waardestellend onderzoek plaats moet vinden, zodat een gedegen besluit kan worden
genomen over de te nemen vervolgstappen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de vierde categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 2500 m² of groter en een diepte van 40 cm
of dieper dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
De verkaveling van deze polder heeft geen bijzondere waarde.
De openheid van het landschap dient behouden te blijven. Wijzigingen hierin door opgaande beplanting of
bebouwing dient gewogen te worden ten opzichte van de bestaande openheid.

Nescaeg oostzijde
(SCHA69A en SCHA69G)
Beschrijving
Landelijk gebied ten oosten van de historische stadskern van Schagen. De openheid van het landschap is goed
bewaard gebleven.

Archeologie
Waardebepaling
Dit deel van de gemeente kan archeologische waarden bevatten, maar de aard en precieze ligging daarvan is
(deels) nog onbekend. Op grond van de tot dusver bekende waarnemingen is de verwachtte sporendichtheid hier
relatief laag.
Indien in dit gebied nog archeologische resten aanwezig zijn kunnen deze bestaan uit sporen van bewoning en
agrarisch gebruik, die dateren uit de vroege en late middeleeuwen, maar mogelijk ook uit de prehistorie en
Romeinse tijd. Deze resten kunnen concreet bestaan uit bijvoorbeeld ophogingen, (afval)kuilen, waterputten,
paalsporen slootvullingen en gebruiksvoorwerpen. Voor de reeds aangetoonde archeologische waarden in dit
gebied gelden andere regimes (zie betreffende gebiedsbeschrijvingen).

Regime
Voor dit gebied wordt een archeologiebeleid gevoerd waar bij planontwikkeling boven een zekere omvang
prospectief en zonodig waardestellend onderzoek plaats moet vinden, zodat een gedegen besluit kan worden
genomen over de te nemen vervolgstappen.
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Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de vierde categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 2500 m² of groter en een diepte van 40 cm
of dieper dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
Aanpassingen van de verkaveling zijn mogelijk. De oriëntatie van de verkavelingsstructuur dient daarbij wel
behouden te blijven en versterkt te worden. De openheid van het landschap dient behouden te blijven. Wijzigingen
hierin door opgaande beplanting of bebouwing dient zorgvuldig gewogen te worden ten opzichte van de historischgeografische waarde.

Nescaeg westzijde
(SCHA70A en SCHA70G)
Beschrijving
Landelijk gebied ten noordoosten van de historische stadskern van Schagen, gekenmerkt door een onregelmatige
blokverkaveling. De openheid van het landschap is goed bewaard gebleven. Wegen en het kanaal doorsnijden de
structuur van de polder.

Archeologie
Waardebepaling
Gebaseerd op de tot dusver verzamelde gegevens kunnen in dit gebied sporen van bewoning en agrarisch gebruik
worden verwacht, die dateren uit de vroege en late middeleeuwen, maar mogelijk ook uit de prehistorie en
Romeinse tijd. Deze resten kunnen concreet bestaan uit bijvoorbeeld ophogingen, (afval)kuilen, waterputten,
paalsporen slootvullingen en gebruiksvoorwerpen. Voor de reeds aangetoonde archeologische waarden in dit
gebied gelden andere regimes (zie betreffende gebiedsbeschrijvingen).

Regime
Voor dit gebied wordt een bijzonder regime gevoerd vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van waardevolle
archeologische bodemsporen en voorwerpen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de derde categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 500 m² of groter en een diepte van 40 cm of
dieper dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
Aanpassingen van de verkaveling zijn mogelijk. De oriëntatie van de verschillende verkavelingsstructuren dient
daarbij wel behouden te blijven en versterkt te worden. De openheid van het landschap dient behouden te blijven.
Wijzigingen hierin door opgaande beplanting of bebouwing dient zorgvuldig gewogen te worden ten opzichte van de
historisch-geografische waarde.

Vastgesteld door de Gemeenteraad op 15 december 2009

111

Beleidsnota Cultuurhistorie Schagen 2009

De Hale
(SCHA71A en SCHA71G)
Beschrijving
Landelijk gebied tussen de huidige bebouwing van Schagen en de Oude dijk. Het landschap wordt gedomineerd
door de Hemkewerf en de terp De Hale. De openheid van de polder is goed bewaard gebleven.

Archeologie
Waardebepaling
Dit deel van de gemeente kan archeologische waarden bevatten, maar de aard en precieze ligging daarvan is nog
onbekend. Gebaseerd op de tot dusver verzamelde gegevens kunnen in dit gebied sporen van bewoning en
agrarisch gebruik worden verwacht, die dateren uit de vroege en late middeleeuwen, maar mogelijk ook uit de
prehistorie en Romeinse tijd. Deze resten kunnen concreet bestaan uit bijvoorbeeld ophogingen, (afval)kuilen,
waterputten, paalsporen slootvullingen en gebruiksvoorwerpen. Voor de reeds aangetoonde archeologische
waarden in dit gebied gelden andere regimes (zie betreffende gebiedsbeschrijvingen).

Regime
Voor dit gebied wordt een bijzonder regime gevoerd vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van waardevolle
archeologische bodemsporen en voorwerpen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de derde categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 500 m² of groter en een diepte van 40 cm of
dieper dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
Aanpassingen van de verkaveling zijn mogelijk. De oriëntatie van de verschillende verkavelingsstructuren dient
daarbij wel behouden te blijven en versterkt te worden. De openheid van het landschap dient behouden te blijven,
evenals het microreliëf en de dominantie van de beide terpen in het landschap. Wijzigingen hierin door opgaande
beplanting, egalisatie of bebouwing dient zorgvuldig gewogen te worden ten opzichte van de historisch-geografische
waarde.
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Natuurreservaat (H)
(SCHA72A en SCHA72G)
Beschrijving
Natuurreservaat, eigendom van Staatsbosbeheer. In het gehele gebied is de openheid van het landschap bewaard
gebleven.

Archeologie
Waardebepaling
Dit deel van de gemeente kan archeologische waarden bevatten, maar de aard en precieze ligging daarvan is
(deels) nog onbekend. Op grond van de tot dusver bekende waarnemingen is de verwachtte sporendichtheid hier
relatief laag.
Indien in dit gebied nog archeologische resten aanwezig zijn kunnen deze bestaan uit sporen van bewoning en
agrarisch gebruik, die dateren uit de vroege en late middeleeuwen, maar mogelijk ook uit de prehistorie en
Romeinse tijd. Deze resten kunnen concreet bestaan uit bijvoorbeeld ophogingen, (afval)kuilen, waterputten,
paalsporen slootvullingen en gebruiksvoorwerpen. Voor de reeds aangetoonde archeologische waarden in dit
gebied gelden andere regimes (zie betreffende gebiedsbeschrijvingen).

Regime
Voor dit gebied wordt een archeologiebeleid gevoerd waar bij planontwikkeling boven een zekere omvang
prospectief en zonodig waardestellend onderzoek plaats moet vinden, zodat een gedegen besluit kan worden
genomen over de te nemen vervolgstappen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de vierde categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 2500 m² of groter en een diepte van 40 cm
of dieper dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.

Historische geografie
Aanpassingen van de verkaveling zijn mogelijk. De noord-zuid oriëntatie van de verkaveling dient daarbij wel
behouden te blijven en versterkt te worden. De openheid van het landschap dient behouden te blijven. Wijzigingen
hierin door opgaande beplanting of bebouwing dient zorgvuldig gewogen te worden ten opzichte van de historischgeografische waarde.
Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol wat betreft de keuzes voor de inrichting van dit gebied. Deze organisatie
dient kennis te nemen van het belang van de cultuurhistorie van het gebied en de keuzes die de gemeente maakt
ten aanzien van het behoud van deze waarden.
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Overig recent bebouwd gebied
(SCHA120A)
Beschrijving
Dit gebied betreft de bebouwde kom buiten de historische kern. Deze bebouwing is grotendeels tot stand gekomen
e

e

in de 20 en 21 eeuw.

Waardebepaling
Dit deel van de gemeente kan archeologische waarden bevatten, maar de aard en precieze ligging daarvan is
(deels) nog onbekend. Op grond van de aanwezige bebouwing bestaat de kans dat de eventueel aanwezige
archeologische waarden verstoord zijn geraakt.

Regime
Voor dit gebied wordt een archeologiebeleid gevoerd waar bij planontwikkeling boven een zekere omvang
prospectief en zonodig waardestellend onderzoek plaats moet vinden, zodat een gedegen besluit kan worden
genomen over de te nemen vervolgstappen.
Het regime wordt betrokken bij aanpassing van het bestemmingsplan, waarbij het terrein als waardevol gebied van
de vijfde categorie wordt aangegeven.

Criteria
Bij grondroerende werkzaamheden in plannen met een oppervlakte van 10.000 m² of groter en een diepte van 40
cm of dieper (vijfde categorie) dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische
waarden.

Afwatering binnen polders
(SCHA134G t/m SCHA139G)
Beschrijving
Om het veengebied te kunnen ontwateren was het regelen van een goed ontwateringssysteem een eerste vereiste.
Dit systeem bestond uit de sloten tussen de kavels en uit de weteringen, boezems en sloten via welke het water uit
de ontginningen naar het buitenwater werd afgevoerd. Er werden bij het begin van de ontginningen en in de loop der
tijd nieuwe sloten en weteringen voor de afwatering gegraven, maar veelal werd ook aangesloten bij de reeds
bestaande watergangen in het gebied.
De Leets en de Meersloot zijn beide prehistorische watergangen die gebruikt werden bij de ontginning. Beide zijn als
structuur nog zichtbaar in het landschap. Andere watergangen zoals de Nieuwe Sloot en de Nieuwe Molensloot
werden later gegraven om de ontwatering van het gebied te verbeteren.
Een aparte watergang in dit systeem is de ringsloot van de Schagerwaard, die ten zuiden van Tolke om het hoger
gelegen Impelandt loopt. Deze boezem diende om het water tijdelijk in te bergen voordat het naar het buitenwater
kon worden uitgeslagen.

Historische geografie
De veenriviertjes, weteringen en sloten zijn van groot belang geweest voor het ontginnen van het gebied en het
blijvende gebruik van de ontginningen. Deze watergangen zijn veelal nog herkenbaar als structuurelementen in het
landschap. Het is van groot belang deze structuren te behouden. Bij gegraven watergangen is het van belang
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zichtbaar te laten dat het om door de mens aangelegd water gaat. Het laten kronkelen van dergelijke waterlopen en
glooiende oevers zijn hierbij historisch onjuist.

Vaarten
(SCHA140G t/m SCHA142G)
Beschrijving
Behalve voor de afwatering werden ook watergangen aangelegd voor vervoer. Deze werden veelal vaarten
genoemd. Via de vaarten werden zowel personen als goederen vervoerd.
e

De Tjallewallervaart en de Keinsmervaart zijn beide oude vaarten, die in ieder geval al op de 17 -eeuwse kaart
voorkomen en dus in die tijd al bestonden. De beide vaarten liepen vanuit het binnenland van West-Friesland naar
de West-Friese Omringdijk.
e

Het Kanaal Stolpen-Schagen-Kolhorn werd in de 20 eeuw aangelegd ten behoeve van de scheepvaart en de
bereikbaarheid van West-Friesland over het water.

Historische geografie
Het Kanaal Stolpen-Schagen-Kolhorn is nog steeds volop in gebruik voor de scheepvaart. Het kanaal is een
belangrijk onderdeel in de geschiedenis van West-Friesland en Schagen, met name ook omdat na de aanleg van
het kanaal ook een haven bij Schagen ontstond, gekoppeld aan diverse havengebonden activiteiten.
De Tjallewallervaart en de Keinsmervaart zijn samen met de aftakkingen ervan verwijzing naar het belang van het
vervoer over water. Deze oudere vaarten zijn nu niet meer in gebruik voor de beroepsscheepvaart, maar dienen wel
zichtbaar en open te blijven in het gebied. Als structuur zijn de vaarten van belang voor het gebied. Ook dient
zichtbaar te blijven dat het hier niet gaat om natuurlijke, maar door de mens gegraven watergangen. Het laten
kronkelen van dergelijke waterlopen en glooiende oevers zijn hierbij historisch onjuist.

Burghornerweg
(SCHA143G)
Beschrijving
In droogmakerijen en aandijkingen kon de grond los van reeds bestaande aanspraken op de meest economische
wijze worden verkaveld. Veelal ontstond hierdoor een rechthoekig verkavelingspatroon. Aansluitend op dit patroon
werden ook de wegen in dergelijke polders aangelegd. De Burghornerweg is hiervan een duidelijk voorbeeld. Deze
weg loopt midden door de polder als een kaarsrechte weg met aan beide zijden de kavels.

Historische geografie
De rechte loop van de Burghornerweg is zeer kenmerkend voor wegenpatronen in droogmakerijen en aandijkingen.
Deze dient dan ook behouden te blijven. Eventueel kan accentuering van de weg worden overwogen.
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Tramtracés en spoorlijn
(SCHA144G t/m SCHA146G)
Beschrijving
e

In de 19 eeuw werd het mogelijk door middel van stoom voertuigen voort te laten bewegen. Een van de
e

toepassingen was de trein. In Nederland werden vanaf de tweede helft van de 19 eeuw spoorlijnen aangelegd. Via
het spoor werden zowel personen als goederen vervoerd. Tussen Alkmaar en Den Helder werd de spoorlijn in 1865
geopend. Deze lijn is nog altijd in gebruik.
Aansluitend op het grofmazige net van de spoorlijnen werden tramlijnen aangelegd om de mensen verder naar hun
e

bestemming te brengen. Na het eerste kwart van de 20 eeuw werden de tramlijnen stuk voor stuk weer opgeheven
als gevolg van de introductie van de autobus.

Historische geografie
In Schagen zijn nog restanten van de tramlijnen tussen Alkmaar en Schagen via Warmenhuizen en Zijpe aanwezig,
alsmede van het tracé tussen Schagen en Hoorn. De ligging van de tracés vertellen een deel van het verhaal van de
geschiedenis van verkeer en vervoer in Noord-Holland (en Nederland als geheel).
De tracés zijn herkenbaar in wegen of in de vorm van een dijklichaam en sloten. Deze restanten dienen behouden
te blijven. De tracés zijn goed bruikbaar als weg of als bijzonder (toeristisch) voetpad.
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Samenvattend overzicht van archeologieregimes en
archeologiecriteria
De regimes zijn:

De bijbehorende criteria zijn:

Archeologisch Rijksmonument

ministeriële monumentenvergunning

Provinciaal Monument

provinciale monumentenvergunning

Gemeentelijk Monument

gemeentelijke monumentenvergunning

Archeologisch waardevol gebied:
2

-

eerste categorie

meer dan 0 m en 35 cm diepte

-

tweede categorie

meer dan 50 m en 35 cm diepte

-

derde categorie

meer dan 500 m en 40 cm diepte

-

vierde categorie

meer dan 2500 m en 40 cm diepte

-

vijfde categorie

meer dan 10000 m en 40 cm diepte

2

2

2

2

Beschermd Rijksmonument



SCHA7A
SCHA8A

Huisterp Hemkewerf
Huisterp De Hale



SCHA9A

Huisterp Cornelissenwerf



SCHA10A

Huisterp Avendorp



SCHA11A

Huisterp Westerweg I



SCHA12A

Huisterp Nes I



SCHA13A

Huisterp De Nes II



SCHA14A

Huisterp Snevert



SCHA15A

Huisterp Miederlaan I



SCHA16A

Huisterp Lutjewallerweg I



SCHA17A

Huisterp Lutjewallerweg II



SCHA18A Huisterp De Schol

Beschermd Provinciaal Monument


SCHA38A Nieuwe dijk



SCHA39A

West-Friese Omringdijk

Archeologisch waardevol gebied van de eerste categorie
alle bodemroering


SCHA3A

Kasteelterrein Slot Schagen



SCHA4A

De Miede en de Miederlaan



SCHA5A

’t Zeegebuurte



SCHA6A

’t Kinthuis



SCHA19A

Huisterp Nes III



SCHA20A

Huisterp Meersloot



SCHA21A

Huisterp Tjallerwaller Vaart



SCHA22A

Huisterp Spreeuwenlaan
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SCHA23A

Huisterp Tjallewallerweg I



SCHA24A

Huisterp Tolkerdijk I



SCHA25A

Huisterp Tolkerdijk II



SCHA26A

Huisterpen Nes IV



SCHA27A

Huisterp Nes V



SCHA28A

Huisterpen Nes VI



SCHA29A

Huisterpen Nes VII



SCHA30A

Huisterp Lutjewallerweg III



SCHA31A

Huisterp Miederlaan II



SCHA32A

Huisterp Miederlaan III



SCHA33A

Huisterp Halerweg



SCHA34A Huisterp Westerweg II



SCHA35A

Huisterp Tjallewal I



SCHA36A

Huisterp Valkkogerdijk I



SCHA37A Huisterp Haringhuizerweg



SCHA45A

Kerkterrein centrum Schagen (Oude kerk)



SCHA46A

Kerkterrein Keins(e)



SCHA73A Huis Magnuslaan



SCHA77A

Huisterp Nes VIII



SCHA78A

Huisterpen Tjallewallerweg II



SCHA79A

Huisterp Miederlaan IV



SCHA80A

Huisterp Miederlaan V



SCHA81A

Huisterp Lutjewallerweg IV



SCHA82A

Huisterp Bonkelaarsdijk


















SCHA83A
SCHA84A
SCHA85A
SCHA86A
SCHA87A
SCHA88A
SCHA90A
SCHA91A
SCHA92A
SCHA93A
SCHA94A
SCHA95A
SCHA96A
SCHA97A
SCHA98A
SCHA99A

Huisterp Tjallewal II
Huisterp Tjallewal III
Huisterpen Schagerwiel I
Huisterpen Schagerwiel II
Huisterpen Zuiderweg
Bewoningssporen Muggenburgerweg
Bewoningssporen Valkkogerdijk
Bewoningssporen Bonkelaarsdijk
Bewoningssporen Lagedijk I
Bewoningssporen Lagedijk II
Bewoningssporen Lagedijk III
Bewoningssporen Witte Paal
Bewoningssporen ‘t Wad
Bewoningssporen Keinse
Bewoningssporen polder Burghorn
Bewoningssporen Notenhof

Archeologisch waardevol gebied van de tweede categorie
plan groter dan 50 m2 en dieper dan 35 cm


SCHA1A

Historische stadskern Schagen



SCHA2A

Bewoningsconcentratie Tolke



SCHA40A

Dijk Halerweg
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SCHA41A

Oude Dijk



SCHA42A

Dijk Keinse



SCHA43A

Nesdijk





SCHA44A Bewoningsconcentratie De Nes (westzijde)
SCHA47A Dijk Muggenburgerweg
SCHA89A Dijk polder Burghorn



SCHA48A



SCHA49A Bewoningsconcentratie ten zuiden van de Nesdijk.



SCHA50A

Dijk Oude Caegh



SCHA53A

Dijk Lutjewallerweg



SCHA51A

Dijk Snevert



SCHA54A

Dijk Grootewal



SCHA55A

Bonkelaarsdijk



SCHA56A

Tjallewallerweg



SCHA57A

Loosdijk



SCHA58A

Dijk bij Cornelissenwerf



SCHA59A

Tolkerdijk



SCHA60A

Dijk om ’t Wad



SCHA74A

Bewoningsconcentratie Grootewal



SCHA75A

Bewoningsconcentratie Muggenburg






















SCHA76A Bewoningsconcentratie De Dorpen
SCHA100A Molenplaats Burghornermolen
SCHA101A Molenplaats Polder Burghorn
SCHA102A Molenplaats Halerweg
SCHA103A Molenplaats bij de Tjallerwallervaart
SCHA104A Molenplaats bij de Halerweg
SCHA105A Molenplaats de Korenmolen
SCHA106A Molenplaats langs de Groeneweg
SCHA107A Molenplaats bij de Tolkerdijk
SCHA108A Molenplaats aan de Gouw
SCHA109A Molenplaats langs de Nieuwe Sloot
SCHA110A Molenplaats bij ’t Wad
SCHA111A Molenplaats bij ’t Wad
SCHA112A Molenplaats bij ’t Wad
SCHA113A Molenplaats langs de Keinsmervaart
SCHA114A Molenplaats aan de Snevert
SCHA115A Molenplaats
SCHA118A Tuinen van Slot Schagen
SCHA149A Lage dijk
SCHA150A Dijk Schagerwiel

Bewoningsconcentratie Tjallewal

Archeologisch waardevol gebied van de derde categorie
plan groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cm


SCHA62A

Cornelis Caeg



SCHA63A

Polder ten westen van de Tjallewallervaart



SCHA64A

De Meer
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SCHA66A

Polder Schagen



SCHA67A

Polder De Nes



SCHA70A

Nescaeg westzijde



SCHA71A

De Hale



SCHA130A Schagerwiel

Archeologisch waardevol gebied van de vierde categorie
plan groter dan 2.500 m2 en dieper dan 40 cm


SCHA61A

Polder Burghorn



SCHA65A

Slikvenpolder



SCHA68A

Polder aan de Banscheiding



SCHA69A

Nescaeg oostzijde



SCHA72A

Natuurreservaat

Archeologisch waardevol gebied van de vijfde categorie
plan groter dan 10.000 m2 en dieper dan 40 cm


SCHA120A Overig recent bebouwd gebied
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Friesche pot ….. N.CHR. (foto Frans Diederik)
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BIJLAGE G – BEGRIPSBEPALINGEN

Archeologie: Historische wetenschap die zich ten doel stelt inzicht te verwerven in alle facetten van menselijke
samenlevingen uit het verleden door middel van het systematisch opsporen en interpreteren van materiële
overblijfselen die in of boven de grond bewaard zijn gebleven.
Archeologisch erfgoed: alle overblijfselen, voorwerpen en andere sporen van de mens uit het verleden, in en op
de bodem waarvan het behoud en de bestudering relevante archeologische kennis oplevert. Hiertoe behoren in
principe resten van bouwwerken, gebouwencomplexen, aangelegde terreinen, roerende zaken, monumenten van
andere aard, alsmede hun context, zowel op het land als onder water.
ARCHIS: landelijk archeologisch informatiesysteem dat wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed.
Architectuurgeschiedenis: Historische wetenschap zich die richt op exterieur van bouwwerken, op bouwstijl en
bouwtraditie met daarnaast aandacht voor de maatschappelijke context en de geschiedenis van de stedenbouw.
Beeldkwaliteitsplan: onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing van een bestemmingsplan of projectprocedure
waarin expliciet aandacht wordt besteed aan de relatie tussen een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling en bestaande
karakteristieken van een gebied.
Begeleiding: de registratie van vondst- en spoorgegevens van een vindplaats, zonder dat daarbij sprake is van het
aanleggen van sleuven of putten, uitgevoerd tijdens bodemverstorende activiteiten die om niet-archeologische
redenen plaatsvinden en waar gegronde redenen zijn om aan te nemen dat archeologische waarden aanwezig
zouden kunnen zijn; tijdens deze werkzaamheden mogen de grondsporen niet worden uitgegraven, want dan is er
sprake van een opgraving.
Bevoegde overheid: de overheid die besluiten neemt over de selectie van behoudenswaardige monumenten, die
Programma's van Eisen voor archeologische werkzaamheden laat opstellen en goedkeurt en die rapportages
beoordeelt; vanwege de samenhang tussen archeologie en ruimtelijke ordening zal dat meestal de gemeente zijn.
Bodemarchief: dat deel van het archeologisch erfgoed dat zich beneden het maaiveld bevindt.
Bureauonderzoek: het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte
archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, omvattende de aard en de omvang, de datering, gaafheid
en conservering en de relatieve kwaliteit daarvan.
Cultuurhistorie: onderzoekt de menselijke samenleving uit het verleden aan de hand van fysieke verschijnselen in
het landschap (historisch bouwkundige waarden, historisch geografische waarden, archeologische waarden).
Cultuurhistorische basisstructuur: thematische samenhang binnen een (groter) geografisch begrensd gebied.
Cultuurhistorische verkenning: een instrument dat in een vroeg stadium van planvorming het cultuurhistorische
belang van het plangebied belicht in relatie tot toekomstige ontwikkelingen.
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Cultuurhistorische waardenkaart: kaart van de provincie Noord-Holland waarop de waardevolle archeologische,
historisch geografische en historisch (steden)bouwkundige elementen zijn aangeduid. Deze kaart is geen
beleidskaart maar signaleert en informeert en is bedoeld als bron van inspiratie in de ruimtelijke ontwikkeling. De
kaart is per definitie incompleet.
Directievoering: aansturen van wegens planontwikkeling noodzakelijk archeologisch veldwerk, waarbij de kaders
van tijd, geld en archeologische kwaliteit worden bewaakt.
Historische geografie: Historische wetenschap die de wijze bestudeert waarop het cultuurlandschap in de loop van
de tijd is ontstaan en zich heeft ontwikkeld, via analyse van de hiervoor kenmerkende bestanddelen in hun
ruimtelijke samenhang.
Historische (steden)bouwkunde: valt uiteen in twee delen: architectuurgeschiedenis en bouwhistorie.
Inventariserend veldonderzoek (IVO): door middel van waarnemingen in het veld verwerven van (extra) informatie
over bekende of verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing
van de archeologische verwachting gebaseerd op het bureauonderzoek.
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie: in de archeologische beroepsgroep geldende normen en
kwaliteitseisen voor uitvoeringswerkzaamheden, zoals door het College voor de Archeologische Kwaliteit vastgelegd
in een handboek.
Opgraven/Opgraving: De ontsluiting van een vindplaats met als doel de informatie te verzamelen en vast te leggen
die nodig is voor het beantwoorden van de in het Programma van Eisen verwoorde onderzoeksvragen en het
behalen van de onderzoeksdoelstellingen.
Proefonderzoek: opgraving van beperkte omvang op een of meerdere locaties binnen een vindplaats in de vorm
van proefputten of proefsleuven om nadere gegevens te verzamelen over aard, omvang, diepteligging en dergelijke
van de grondsporen, waarbij de grondsporen zo veel mogelijk intact worden gelaten.
Programma van Eisen (PvE): door een blijkens het beroepsregister daartoe gekwalificeerd archeoloog op basis
van het selectiebesluit opgestelde kennisgeving van het bevoegde overheid aan de initiatiefnemer, waarin
probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats worden gegeven alsmede
formulering van de daaruit af te leiden eisen met betrekking tot het uit te voeren werk.
Selectiebesluit: een gemotiveerd besluit van het bevoegde overheid tot het al dan niet behouden van een bepaalde
archeologische waarde, gebaseerd op een selectieadvies en leidend tot het al dan niet, of onder voorwaarden,
verlenen van een vergunning.
(veld)werkbegeleiding: zie: begeleiding
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Tijdbalk
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Opgraving Hoep Noord Vlak E 2002 (foto Frans Diederik)
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BIJLAGE I – OVERLEG MET DE LTO

14 januari 2008, Schagen
Aanwezig:

Jaap Balder (melkveehouder, bestuur LTO)
Kees Stoop (bollenteler, bestuur LTO)
Jaap van der Veen (Cultureel Erfgoed Noord-Holland)
Marijke Visser (Cultureel Erfgoed Noord-Holland)

Het vigerende bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Schagen kent een rigide systeem om de
cultuurhistorisch waardevolle verkaveling van het buitengebied te behouden zoals het is. Op aanvraag van de LTO
is een hardheidsclausule in het bestemmingsplan opgenomen waarmee afgeweken kan worden van het rigide
systeem van lengte-breedte verhoudingen en maximale oppervlaktes. In eerste instantie werd de hardheidsclausule
toegepast en zijn op basis daarvan uitzonderingen gemaakt om kavelsloten te kunnen dempen. Tijdens de vorige
raadsperiode is echter het gebruik van deze clausule grotendeels afgeschaft, waardoor er geen mogelijkheden meer
waren om wijzigingen in de verkaveling toe te passen, terwijl dit voor de agrarische bedrijfsvoering wenselijk was.
Dit heeft geleid tot een grote onvrede met de regelingen in het bestemmingsplan.
Voor een goede agrarische bedrijfsvoering is een goede vorm en oppervlakte van de percelen van groot belang. Dit
met name in verband met het gebruik van steeds grotere machines. Vergroting van de percelen wordt gewenst
vanwege economische voordelen. Daarbij moet gedacht worden aan het minder draaien en steken met
landbouwmachines en het niet dubbel strooien of spuiten van kunstmest of bestrijdingsmiddelen. De wens in de
agrarische sector is hoofdzakelijk beperkt tot het voegen van kleine percelen bij grotere.
In 2006 is een startnotitie beleidswijziging cultuurhistorische verkaveling buitengebied geschreven door de
gemeente Schagen. In deze startnotitie is eveneens geconstateerd dat het geldende bestemmingsplan geen ruimte
biedt om de knelpunten op te lossen. De gemeente kiest hierbij voor belevingswaarde boven de cultuurhistorische
waarde van de verkaveling.
Voor een wijziging van het bestemmingsplan is een inventarisatie van de wensen van de agrarische sector gemaakt
door de LTO en een inventarisatie van de cultuurhistorische waarden door de Stichting Cultureel Erfgoed NoordHolland (voormalig Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland).
De inventarisatie van de LTO leidde tot de conclusie dat de wens van de agrariërs tot perceelsvergroting uiteindelijk
zal leiden tot een gemiddelde perceelsgrootte van 3,68 ha., terwijl de huidige gemiddelde perceelsgrootte 2,91 ha.
is. Belangrijke belemmeringen voor het komen tot nog grotere percelen zijn de huidige infrastructuur,
eigendomsgrenzen, keursloten en sloten die belangrijk zijn voor de waterhuishouding. Het is gezien deze zaken niet
mogelijk om het buitengebied van Schagen om te vormen tot een patroon zoals de Wieringermeer. De genoemde
belemmeringen leiden ertoe dat kavelgroottes van 10 ha. in het buitengebied van Schagen niet mogelijk zijn.
Met name de rigiditeit van het bestemmingsplan voor de gebieden die als strokenverkaveling zijn aangewezen is
voor de LTO een belangrijke belemmering. De genoemde lengte-breedte verhouding van 4:1, gecombineerd met de
maximale perceelsbreedte van 125 meter leidt tot de belangrijke beperkingen.
In het overleg werd aangegeven dat het gebied rond Schagen ook door de LTO aks cultuurhistorisch waardevol
wordt ervaren, maar dat het onderhoud van het landschap door de agrarische sector als een belangrijk onderdeel
van de bescherming van deze waarde wordt gezien. Het verdwijnen van deze sector zou ook leiden tot en
achteruitgang van de cultuurhistorische waarde van het gebied. Als het gebied zich niet meer leent om met een
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melkveehouderij of een ander agrarisch bedrijf voldoende inkomsten te genereren dan zien de agrariërs zich
genoodzaakt om weg te trekken.
van de genoemde punten is bovendien dat er in de afgelopen jaren nog nooit een keer een bezwaar geweest is op
een vergunningverlening voor het dempen van een sloot in het buitengebied. Kennelijk leeft dit niet zo zeer onder de
bevolking, is de conclusie van de LTO.
De door de LTO ingetekende sloten op de luchtfoto worden besproken. Op de luchtfoto zijn niet de sloten
aangegeven die open kunnen blijven tegenover de sloten die gedempt zouden moeten worden. De luchtfoto moet
eigenlijk worden aangevuld met een beeld van de sloten die niet gedempt kunnen worden op basis van de
hierboven genoemde belemmeringen (keursloot, wegsloot, brede sloot, etc.).
Het overleg is afgesloten met het voorstel om overleggen te organiseren tussen de individuele agrarische bedrijven
en de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland. Op basis van de sloten die niet gedempt kunnen worden en de
wensen van de agrariërs ten aanzien van de te dempen sloten alsmede op basis van de cultuurhistorische waarden
zal bekeken worden over welke sloten discussie zou bestaan ten aanzien van het dempen. Dit kan leiden tot een
uiteindelijk voorstel, waarbij de gemeente een kaart in handen krijgt over de sloten die gedempt kunnen worden en
de sloten die in ieder geval open moeten blijven.

Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland
Drs. M. Visser-Poldervaart
Adviseur historische geografie en ruimtelijke ordening

Afbeelding: Verkavelingspatroon rond het jaar 1000 (tekening F. Diederik)
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BIJLAGE J –
DE VERKAVELING VAN HET BUITENGEBIED VAN
SCHAGEN
In opdracht van de gemeente Schagen heeft de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland een inventarisatie
gemaakt van de cultuurhistorische waardevolle sloten in het buitengebied van de gemeente. Gaandeweg de
inventarisatie is gebleken dat vanuit cultuurhistorisch oogpunt binnen de kavelstructuur van het buitengebied van de
gemeente Schagen weinig ruimt eis om slootdemping op voorhand mogelijk te maken. Vanuit de agrarische sector
is echter gevraagd om verruiming van de mogelijkheden ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. In een
prettig gesprek met de LTO zijn de uitgangspunten van de agrariërs in het gebied ter sprake gekomen.
Belangrijkste conclusie van het gesprek was dat in overleg tussen de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland en
de individuele agrariërs in het gebied mogelijk tot een aanwijzing van de te behouden sloten gekomen kon worden.
Om een en ander te realiseren is door de LTO op 11 maart 2008 een vergadering georganiseerd voor de leden
waarbij zowel de wethouder van de gemeente Schagen, de heer J. Bouwes, als vertegenwoordigers van de
Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland, de heer J.M. van der Veen en mevrouw M. Visser-Poldervaart, aanwezig
waren.
De heer Bouwes heeft een toelichting gegeven op het standpunt van het College van Burgemeesters en
Wethouders van de gemeente Schagen met betrekking tot de verkaveling en de mogelijkheden voor
kavelvergroting. De heer Van der Veen heeft de rol van de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland toegelicht en
mevrouw Visser-Poldervaart heeft een toelichting gegeven op het vervolgtraject.
Volgend op deze bijeenkomst zijn alle agrariërs die een bedrijf, c.q. kavels in het buitengebied van de gemeente
Schagen in eigendom, (langdurige) pacht of beheer hebben, uitgenodigd voor een individueel gesprek over de
kavelsloten in hun percelen. Alle genodigden hebben hiertoe een luchtfoto van het grondgebied van de gemeente
Schagen gekregen, waarop zij voor de eigen percelen in konden tekenen welke sloten niet gedempt kunnen
worden, bijvoorbeeld vanwege de breedte van de sloot of het belang van de sloot voor afwatering.
Gesprekken met individuele agrariërs hebben plaatsgevonden op 4, 7 en 16 april 2008. Tijdens de gesprekken is
gesproken over de sloten en het belang van de sloten voor de cultuurhistorie, maar ook over de agrarische bedrijven
en het belang van het dempen van de sloten voor de bedrijfsvoering. 18 van de 37 agrariërs zijn ingegaan op de
uitnodiging. Met hen zijn de kavelsloten op de kaart gezet en zijn afspraken gemaakt over het eventueel dempen
van sloten.
Verschillende sloten zijn met een cijfer aangeduid. Onder dit cijfer is in het vervolg van deze notitie een uitleg
opgenomen over de bedoeling van de aanduiding op de kaart, of over de tegengestelde belangen tussen de
agrarische sector en de cultuurhistorische waarden. In het onderstaande wordt steeds gesproken over eigenaar.
Hiermee wordt in voorkomende gevallen ook een langdurige pachter of beheerder van de gronden bedoeld.

Uitleg bij de kaart
1.

De eigenaar van dit terrein wil de bruingekleurde sloot, die reeds droog ligt (vergunning van
Hoogheemraadschap) dempen. Aangezien zowel aan de noord- als aan de zuidzijde reeds een brede dam
ligt en de sloot droog ligt, is er vanuit cultuurhistorisch oogpunt geen belemmering om deze sloot te
dempen. De sloot aan de westzijde van het perceel dat ontstaat na demping moet behouden blijven om het
verkavelingspatroon zichtbaar te houden.
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2.

Deze (paarse) sloot ligt reeds droog (vergunning Hoogheemraadschap). Door het openhouden van sloten
aan weerszijden van deze sloot, is er vanuit cultuurhistorisch oogpunt geen belemmering om deze sloot te
dempen. De noordzuid-richting van de verkaveling blijft door de overige sloten voldoende gewaarborgd.

3.

Deze (paarse) sloot bevat meerdere hoeken. Dit maakt het land minder bewerkbaar. Het rechttrekken van
een deel van deze sloot heeft weinig invloed op de herkenbaarheid van de verkaveling. Belangrijk is dat de
smalle, lange strook ten westen van deze sloot herkenbaar blijft.

4.

De eigenaar wil deze (blauwe) sloot graag dempen. Demping van de sloot zou leiden tot een perceel dat
een betere omvang heeft voor een rendabeler opbrengst (2,4 + 2,7 ha. wordt samen 6,1 ha.). dempen van
de sloot heeft echter tot gevolg dat het perceel een zodanig grote omvang heeft dat het karakter van de
verkaveling en het landschap aantast.

5.

De eigenaar van de percelen aan de oost- en zuidzijde van deze (blauwe) sloten wil de mogelijkheid
hebben om sloten te kunnen dempen, indien hij de gronden van de eigenaar ten westen en noorden ervan
kan overnemen. Gezien de omvang van het perceel dat zou ontstaan door de demping wordt demping van
deze sloot vanuit cultuurhistorisch oogpunt strek ontraden. Deze omvang verhoudt zich slecht met het
kleinschalige karakter van de verkaveling in de omgeving.

6.

De eigenaar van de boerderij heeft een klein stuk grond ten zuiden van de boerderij gekocht. De sloot wil
hij graag dempen. Dit is mogelijk mits ten oosten van het perceel dat hij gekocht heeft in plaats van het nu
geplaatste hek een nieuwe sloot gegraven wordt. Het aangekochte perceel heeft de bestemming agrarisch
gebruik, het aangekochte perceel kan dus niet bij het woonperceel worden betrokken. Als dit het doel was
van slootdemping heeft dit geen noodzaak.

7.

De eigenaar van het perceel ten oosten van deze sloot wil het noordelijke hoekje van de sloot dempen
(paars aangegeven) en hiervoor de sloot rechtdoor trekken (oranje aangegeven). Vanuit cultuurhistorisch
oogpunt is hiertegen geen bezwaar.

8.

De eigenaar van het perceel ten zuiden van deze sloot wil de mogelijkheid hebben de sloot (gedeeltelijk) te
dempen als hij het perceel ten noorden ervan over kan nemen van de huidige eigenaar. Vanuit
cultuurhistorisch oogpunt is het beter deze sloot te handhaven en zo de onregelmatige en kleinschalige
verkaveling van dit gebied te handhaven.

9.

De eigenaar van deze kavel wil de blauwgekleurde sloot dempen in verband met de bruikbaarheid van de
kavel. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt demping van de sloot echter sterk ontraden in verband met
de grootschaligheid van het perceel dat zou ontstaan door demping van de sloot.

10. De eigenaar wil de mogelijkheid hebben deze sloot te dempen, indien hij de gronden ten zuiden van zijn
perceel over zou kunnen nemen. Het betreft hier echter een dijksloot. Demping van deze sloot heeft niet
allen tot gevolg dat een groot perceel zou ontstaan dat qua schaal niet past bij de verkaveling in de
omgeving, maar hierdoor zou ook een dijkje, dat nu alleen in grasland ligt, vergezeld van twee dijksloten,
geheel verdwijnen.
11. De eigenaar wil de mogelijkheid hebben deze sloot te dempen in verband met de lange structuur van het
perceel ten noorden ervan en de plannen om een manege te vestigen op het perceel ten zuiden ervan. Het
perceel draagt echter bij aan de onregelmatige verkavelingsstructuur van de gronden tussen de
Tjallewallervaart en Tjallewallerweg. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt demping van de sloot dan ook
ontraden. Op moment van schrijven is de sloot aan het verlanden.
12. De eigenaar van dit perceel wil de sloot graag dempen in verband met het creëren van beter bewerkbare
grond en een beter bereik van de grond. De kavel is driehoekig en blijft dit ook na het dempen van de sloot.
Het perceel kan echter beter bruikbaar worden doordat inzaaien parallel aan N245 dan beter tot de
mogelijkheden behoort. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt ervoor gepleit deze sloot te behouden in
verband met de richting van de strokenverkaveling. Bij dempen van de sloot wordt het perceel eerder
blokvormig dan strookvormig.
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13. De eigenaar van dit perceel wil de sloot graag dempen in verband met het creëren van een beter
bewerkbaar perceel. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt ervoor gepleit deze sloot te behouden in
verband met de richting van de strokenverkaveling. Bij dempen van de sloot wordt het perceel eerder
blokvormig dan strookvormig. Op moment van schrijven is de sloot aan het verlanden.
14. De eigenaar van deze percelen wil de sloten graag dempen en vervangen door een verbinding, waardoor
de hoeken uit het perceel verwijderd worden. Dit levert beter bewerkbare percelen op. Het verwijderen van
deze sloten, verwijdert echter ook twee elementen die de onregelmatigheid van dit deel van het
buitengebied voor een belangrijk deel (mede)bepalen. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt dan ook
ontraden deze sloten te laten dempen.
15. De eigenaar van deze percelen wil de onbruikbare hoek (paars gekleurd) uit zijn perceel verwijderen.
Aangezien dit slechts een kleine ingreep is in het landschap wordt hiervoor vanuit cultuurhistorisch oogpunt
weinig bezwaar gezien. Met de eigenaar is bespreken dat in de plaats van de te dempen sloot een nieuwe
verbinding wordt gegraven tussen de beide sloten, die nu nog door de hoekige sloot verbonden worden. De
onregelmatige blokverkaveling blijft gehandhaafd.
16. De eigenaar van deze percelen wil deze sloot graag dempen in verband met het creëren van grotere
percelen die beter bruikbaar zijn en een hoger rendement opleveren. Het dempen van deze sloot heeft
echter tot gevolg dat een dusdanig groot perceel ontstaat dat het zich niet meer verhoud tot de omvang van
de percelen in hetzelfde blok tussen Nesdijk en de Snevert, maar ook niet tot de omvang van de percelen
in de rest van het buitengebeid van Schagen.
17. Zie hiervoor onder punt 16.
18. De eigenaar van het perceel ten oosten van deze sloot wil deze kunnen dempen op het moment dat hij het
perceel ten westen ervan in eigendom kan krijgen. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het belangrijk de
sloot te handhaven, omdat de sloot mede de gerende verkaveling van dit deel van het gebied vormt. De
bocht een de noordzijde van de sloot kan eventueel wel rechtgetrokken worden.
19. Zie hiervoor onder punt 16. Hier is echter het perceel ten noorden van de sloot van een andere eigenaar.
De eigenaar aan de noordzijde heeft geen bezwaar tegen het openhouden van de sloot. De eigenaar aan
de zuidzijde van de sloot wil deze kunnen dempen bij het verwerven van het perceel ten noorden van de
sloot.
20. De eigenaar van deze percelen wil de mogelijkheid hebben voor slootdemping om zijn percelen meer
rendabel te maken. De beide percelen ten noorden van de gestreept aangeduide sloten zijn in het bezit van
Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Indien de eigenaar van de percelen ten zuiden hiervan deze
percelen in eigendom kan krijgen wil hij de gestreepte sloten kunnen dempen. Dit is mogelijk mits hij de
paars aangegeven sloot open houdt. Indien hij de gronden van BBL niet in eigendom kan krijgen blijven de
gestreepte sloten open en kan hij de paars aangeduide sloot dempen. Na demping van de paarse sloot
kunnen bij verkrijgen van de noordelijk gelegen gronden de gestreepte sloten niet ook gedempt worden,
omdat er dan een te groot perceel ontstaat dat niet in de omgeving past.
Van de agrariërs die niet op de uitnodiging zijn ingegaan, worden de sloten die op de bijgevoegde kaart als
open te zien zijn aangegeven als open te houden (blauw).
In het gebied heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan diverse agrariërs een
vergunning gegeven voor het uit de keur nemen van sloten. Hierbij zijn geen cultuurhistorische waarden in de
afweging betrokken.
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