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2. Inleiding 

In opdracht van Floor Architecten is in juli 2017 een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van 

Proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd, ten behoeve van nieuwbouwwerkzaamheden aan Westeinde 62 in 

Enkhuizen, gemeente Enkhuizen (afb. 1 en 2). Aanleiding voor archeologisch onderzoek was 

vervanging van bestaande bedrijfsruimte met een nieuwe kas (ca. 1400 m2). Doel van het 

onderzoek is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde verwachting, zoals in de 

archeologische QuickScan geformuleerd.1 De te slopen kas is onderheid met 6 m lange palen op 

kleef, met daarop betonnen opzetters. De afstand van de te heien palen bedraagt in de breedte ca. 3 

m, in de lengte ca. 6,4 m. De fundatie van het beton ligt op ca. 0,6 m beneden maaiveld. 

Het palenplan voor de nieuwe kas is nog niet bekend, maar waarschijnlijk wordt het zelfde grid en 

dezelfde dieptes gehanteerd als bij de laatste uitbreidingen: hier werden betonnen heipalen gebruikt 

van 0,2 m x 0,2 m en 12 m lang. De afstand van de palen bedroeg in de breedte 2,3 m, in de lengte 

13 m.  

Op verzoek van gemeente Enkhuizen is gekeken naar het aspect archeologie met betrekking tot de 

voorgenomen ontwikkeling. Hiervoor is een archeologische QuickScan door Archeologie West-

Friesland opgesteld met als doel om te bepalen of, en in welke mate, nader archeologisch onderzoek 

noodzakelijk was. Uit de archeologische QuickScan bleek dat de verwachting voor vindplaatsen uit de 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd laag was.  

Voor de Bronstijd is dat echter anders. Het grootste gedeelte van het plangebied ligt op een zavel-

op-kleigrond (afb. 3). Voor dit type ondergrond geldt een middelhoge verwachting voor vindplaatsen 

uit de Bronstijd. Dit is op de Beleidskaart Archeologie naar een vrijstellingsgrens van 1.000 m2 

vertaald (afb. 4). De noordoostelijke hoek van het plangebied ligt op een kleigrond, waarvoor een 

lage verwachting geldt voor vindplaatsen uit de Bronstijd en een vrijstellingsgrens van 15.000 m2. 

                                                 
1 Gerritsen 2017b. 
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Afbeelding 1. De locatie van het plangebied (zwarte stippellijn) Syngenta ‘Balikas’ binnen de gemeente Enkhuizen 

(zwarte kader). 
 

 

Afbeelding 2. De locatie van het plangebied Westeinde 62 Syngenta ‘Balikas’ (zwarte stippellijn, bron: PDOK). 
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Op basis van de archeologische QuickScan werd geadviseerd om op het desbetreffende plangebied 

een IVO-P uit te voeren. In het Programma van Eisen (PvE) zijn voorafgaand aan dit onderzoek 

onderzoeksdoelen en –methoden opgesteld.2 

De projectleiding van het onderzoek viel onder de leiding van senior-archeoloog drs. S. Gerritsen. 

Het veldteam bestond uit senior-archeologen drs. S. Gerritsen en drs. B.C. ter Steege, KNA 

archeologen drs. H de Weerd, drs. M. Kossen en archeoloog drs. F.C. Schinning. De mechanische 

werkzaamheden werden uitgevoerd door Out b.v. uit Zwaagdijk.  

In dit rapport worden de resultaten van het proefsleuvenonderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 3 

wordt het onderzoeksgebied in een fysische geografisch, archeologisch en historisch kader, zoals 

omschreven in de QuickScan, geplaatst. Tevens wordt hier de gespecificeerde archeologische 

verwachting uiteengezet. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de opzet, doel en gehanteerde methodiek 

voor het proefsleuvenonderzoek beschreven. In hoofdstuk 5 worden de behaalde resultaten 

bediscussieerd. Vervolgens wordt gepoogd de vragen uit het PvE te beantwoorden (hoofdstuk 6). In 

hoofdstuk 7 staan de conclusies uit de behaalde resultaten centraal. Tot slot wordt in dit hoofdstuk 

de waardering van de vindplaats beschreven en onderbouwd. 

                                                 
2 Gerritsen 2017a. 
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Afbeelding 3. Totale plangebied op de Bodemkaart van Ente (1953). 
 

 

Afbeelding 4. De ligging van het plangebied (zwarte stippellijn) op de Beleidskaart Archeologie van de gemeente 

Enkhuizen. 
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3. Onderzoekslocatie 

In dit hoofdstuk worden de landschappelijke, historische en archeologische gegevens met betrekking 

tot het onderzochte terrein gepresenteerd. 

 

3.1 Geologie en landschap  

Aan het einde van de laatste ijstijd lag het gebied rond Enkhuizen in een schaars begroeid 

landschap, waar in de loop van die ijstijd zand was afgezet. Geologisch gezien behoort deze 

zandafzetting tot de Formatie van Twente (Laagpakket van Wierden: dekzand).3 De top van deze 

pleistocene afzetting bevindt zich tussen de 14 en 10 m –NAP. Na afloop van de ijstijd steeg de 

temperatuur en smolten de landijsmassa’s waardoor de zeespiegel steeg. Hierdoor steeg ook de 

grondwaterspiegel en vormde zich veen (het Basisveen) op het dekzand. Dit Basisveen werd 

uiteindelijk afgedekt door wad- en kwelderafzettingen.  

Tot circa 3800 voor Chr. was West-Friesland vrij toegankelijk voor de zee. De toenmalige kust 

bestond voornamelijk uit zandige wadplaten waartussen een groot aantal west-oost georiënteerde 

geulen lag. Meer landinwaarts gingen de zandige platen over in lagunes waarin klei werd afgezet. 

Een groot deel van West-Friesland lag in dit lagunaire gebied.4 De sedimenten die in deze periode 

zijn afgezet, worden gerekend tot de oudste afzettingen van de Beemster Afzettingen (voorheen 

Calais II en III, tegenwoordig: Laagpakket van Wormer).  

Rond 3800 voor Chr. ontstonden aan de kust van Noord-Holland op de zandige wadplaten 

strandwallen die de kust langzaam afsloten. De zee kon vanaf deze periode alleen nog via enkele 

zeegaten in het achterland doordringen. Via het zeegat van Bergen drongen getijdengeulen West-

Friesland binnen. Buiten de invloedsfeer van deze geulen vond geen sedimentatie plaats en vormde 

zich veen. Binnen de invloedsfeer van deze getijdengeulen vond afzetting van zand en klei plaats. 

Het grovere, zandigere materiaal sedimenteerde in en direct naast de geul. Het lichtere en kleiiger 

materiaal werd bij overstromingen verder van de geul afgezet. Tussen 3800 en 1400 voor Chr. 

verlegden de getijdengeulen enkele malen hun loop, waardoor de ondergrond van West-Friesland 

een zeer ingewikkelde opbouw heeft. Deze opbouw, en de geologische geschiedenis, is door De 

Mulder en Bosch ontrafeld en systematisch beschreven. Volgens deze reconstructies heeft Enkhuizen 

en de directe omgeving in een kweldergebied gelegen. De mariene afzettingen die hier direct onder 

de bouwvoor liggen behoren tot het Laagpakket van Wormer. Grote getijdengeulen zijn vermoedelijk 

niet actief geweest. Buiten de actieve delen van het zeegat vond veengroei plaats (behorend tot het 

Hollandveen Laagpakket). Rond 1500 voor Chr. sloot het zeegat van Bergen en werden de 

geulsystemen in West-Friesland minder actief. Na het droogvallen van de geulen vond als gevolg van 

differentiële inklinking van de verschillende afzettingen een omkering (inversie) van het reliëf plaats. 

De aanvankelijk laaggelegen kreekbeddingen en oevers zakten minder in dan de aanvankelijk 

hooggelegen kwelders. 

Buiten de actieve geulen had vanaf circa 3800 voor Chr. in heel West-Friesland continu veenvorming 

plaatsgevonden, waardoor grote veenkussens waren ontstaan. Op het moment dat de laatste actieve 

                                                 
3 Hoewel Nitg-TNO in 2000 (Weerts et al. 2000; De Mulder et al., 2003) een nieuwe lithostratigrafische indeling heeft 
ingevoerd, wordt in dit stuk ook de oude chronostratigrafische indeling, gebruikt door De Mulder/Bosch, weergegeven. 
Het Laagpakket van Wormer komt overeen met de Afzettingen van Calais, het Laagpakket van Walcheren met de 
Afzettingen van Duinkerken en het Hollandveen Laagpakket met het Hollandveen. 
4 De Mulder/Bosch 1983. 
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geulen verlandden, verdwenen ook deze onder een dik pakket veen. Op en rond de veenkussens 

waren alleen nog kleine veenstroompjes actief. Deze voerden het water uit de veenkussens af naar 

lager gelegen delen. 

In de Midden- en Late-Bronstijd (1500 tot 800 v. Chr.) is sprake van uitgebreide bewoning in West-

Friesland. Deze bewoning concentreerde zich op de flanken van de geulruggen en op de kwelders.5 

Door toenemende vernatting werd West-Friesland rond 800 v. Chr. verlaten. Tot het ontstaan van de 

handelsplaats Medemblik omstreeks 700 n. Chr. was het gebied vermoedelijk onbewoond.6 

In de Middeleeuwen was West-Friesland bedekt met een dik veenpakket. Door het ontstaan van de 

Zuiderzee in de 11de en 12de eeuw werd de invloed van de zee aan de oostzijde van Noord-Holland 

aanzienlijk groter: de zee sloeg grote stukken land langs de kust weg en de Hollandse binnenmeren 

ontstonden. Het ontstaan van de Zuiderzee, gecombineerd met een gemiddelde stijging van de 

temperatuur, zorgde voor een natuurlijke ontwatering van het West-Friese veenpakket en gunstige 

condities voor ontginning. De eerste ontginningen in West- Friesland dateren uit de 8ste eeuw en 

vonden plaats rond Medemblik. Van de 10de tot en met de 12de eeuw werd het overige deel van 

West-Friesland ontgonnen. Het gebied werd geschikt gemaakt voor bewoning en landbouw door op 

systematische wijze sloten door het veen heen te graven, waardoor het veen ontwaterde. Door de 

ontwatering oxideerde het veen en klonk het veenpakket in, met een geleidelijke daling van het 

maaiveld als gevolg. Het land werd hierdoor kwetsbaar voor inbreuken van de zee en 

overstromingen.7 De bewoners van West- Friesland probeerden dit gevaar te verkleinen door dijken 

aan te leggen. Deze verschillende losse dijken werden met elkaar verbonden, waardoor West-

Friesland vanaf circa 1250 werd beschermd door één lange dijk: de Westfriese Omringdijk. Deze dijk 

is in de eeuwen hierna nog diverse malen doorgebroken, waardoor land afsloeg en klei en zand werd 

afgezet. De loop van de Omringdijk is in de loop der eeuwen sterk gewijzigd. Door het verdwijnen 

van het voorland (het land dat voor de dijk lag) verzwakte de dijk, waardoor deze op een groot 

aantal plaatsen moest worden teruggelegd door middel van inlaagdijken. De huidige Omringdijk 

bevat hierdoor slechts in een aantal dijkvakken nog de originele 12/13de-eeuwse kern.8  

Om het gebied binnen de Omringdijk droog te houden moest dagelijks water in zee worden geloosd. 

In eerste instantie gebeurde dit tijdens eb via spuisluizen in de dijk. Door de aanhoudende daling 

van het maaiveld was dit na verloop van tijd niet meer mogelijk. De introductie van de poldermolen 

in Holland in het begin van de 15de eeuw was een antwoord op dit probleem. De eerste 

poldermolens bij Enkhuizen stonden ten noorden van de stad, aan het einde van de Oude Gouw, en 

dateerde uit omstreeks 1452.9 

                                                 
5 IJzereef/Van Regteren-Altena 1991; Roessingh/Lohof 2011. 
6 Besteman 1990, 107. 
7 Besteman 1990, 93-96. 
8 Boon 1991, 78-114. 
9 Boon 1991, 100. 
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3.2 Bekende archeologische waarden 

Archis 

Rondom het plangebied zijn verschillende vondstmeldingen bekend (afb. 5). Er zijn voornamelijk 

verschillende archeologische vondsten aangetroffen uit de Late Middeleeuwen10, bestaande uit Proto-

steengoed, Pingsdorf, Paffrath en kogelpotaardewerk en een aantal scherven aardewerk uit de 

Nieuwe Tijd.11 

Een opvallende vondstmelding is een complete vuurstenen sikkel uit de Bronstijd.12 Deze sikkel is 

binnen het noordelijkste deel van het plangebied aangetroffen in 1972 tijdens het lijnentrekken in 

pas gefreesd bouwland. Bekend is dat complete vuurstenen sikkels zelden tot nooit in 

nederzettingscontext zijn aangetroffen.13  

Luchtfoto’s 

In het ruilverkavelingsgebied Het Grootslag dat De Streek omvat is een zeer groot aantal 

archeologische veldverkenningen en opgravingen uitgevoerd. De oorzaak hiervan is dat de 

cultuurtechnische ingrepen in dit ruilverkavelingsgebied zeer intensief en ingrijpend waren. Tijdens 

de ruilverkavelingswerkzaamheden in de jaren ‘70 van de vorige eeuw zijn door dr. W.H. Metz 

luchtfoto’s gemaakt van gediepploegde akkers.14 Op deze akkers waren op dat moment aanwezige 

sporen uit de Bronstijd duidelijk zichtbaar vanuit de lucht (afb. 6). 

Archeologisch onderzoek 

In Bovenkarspel is in 2010 en 2012 achter het voormalige postkantoor een opgraving uitgevoerd.15 

Deze locatie ligt op ca. 2 km ten westen van Westeinde 62. Hierbij kwamen onder andere twee 

huisplaatsen uit de Bronstijd aan het licht. 

Op het perceel Westeinde 107, op het Incotec terrein, kwam tijdens een inventariserend 

veldonderzoek door middel van proefsleuven eveneens sporen uit de Bronstijd tevoorschijn.16 Het 

Incotec terrein ligt op ca. 100 m ten westen van Westeinde 62. De bronstijdsporen behoorden 

vermoedelijk bij de periferie van een nederzetting. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek was 

dat ondanks aanwijzingen voor grootschalig grondverzet, de verstoring bleek mee te vallen.17 

In 2014 zijn tijdens archeologisch onderzoek in het Schootsveld ten oosten van Westeinde 62 resten 

uit de Bronstijd aangetroffen.18 De sporen bestonden volgens verwachting voor een groot deel uit 

greppels.  

In 2014 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het perceel Burgwal 30 in Enkhuizen.19 

Tijdens het onderzoek zijn onder andere sporen uit de Bronstijd aangetroffen. De sporen bestonden 

uit een greppel, diverse kuilen en eergetouwkrassen. Het plangebied was de eerste locatie binnen de 

                                                 
10 Archis-nummers: 2716119100, 2716127100, 2915071100, 2716110100, 3074471100, 3284350100 en 3287623100. 
11 Archis-nummer: 2716110100. 
12 Archis-nummer: 3287648100. 
13 Schinning 2012. 
14 De Vries-Metz 1993, 254. 
15 Gerritsen/Schrickx 2014. 
16 Gerritsen/Duijn 2014. 
17 Gerritsen 2014, 17. 
18 Gerritsen 2016. 
19 Duijn 2016. 
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stadkern van Enkhuizen waar sporen uit de Bronstijd zijn aangetroffen. Dit is mogelijk te verklaren 

doordat de natuurlijke zandige bodem aldaar hoger ligt dan elders in de stad. 

 

 

Afbeelding 5. De locaties van verschillende vondstmeldingen rondom het plangebied. 
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Afbeelding 6. Luchtfoto van de percelen net ten noordwesten van het plangebied. (Foto W.H. Metz nr. 20W-5-

7LU-DI 7470). 

 

3.3 Historische ontwikkeling Westeinde 

Het Westeinde maakt onderdeel uit van de Streekweg, een oost-west georiënteerde bewoningsas in 

oostelijk West-Friesland die loopt van Zwaag naar Enkhuizen. De bewoningsas is ontstaan tijdens de 

ontginningsperiode van dit deel van West-Friesland, toen de ontginners een lange dijk opwierpen (de 

Streekweg) en hier hun kerken en huizen langs bouwden. De dorpen, onder meer Enkhuizen, 

Bovenkarspel, Lutjebroek, Hoogkarpel en Zwaag, zijn waarschijnlijk in de tweede helft van de 12de 

eeuw ontstaan. De bewoning concentreerde zich als lint langs de Streekweg, hierachter lag 

weidegrond.  

Het onderzoeksgebied lag binnen de banne van Gommerskarspel, het dorp dat in de 14de eeuw 

samen met het dorp Enchusen werd samengevoegd tot de stad Enkhuizen. Een banne was een 

lokale politieke eenheid die samenviel met de grenzen van een dorp en parochie. De kerk van de 

banne Gommerskarpsel is de huidige Westerkerk in Enkhuizen. Al in de 12de eeuw stond hier een 

kerk, op dat moment nog gebouwd van tufsteen. 

In deze periode bestond helaas nog geen cartografie. Maar de karakteristieke oorspronkelijke 

strokenverkaveling van langgerekte percelen op het lint gericht, stamt uit deze ontginningsfase. Op 

de kaart van Jacob van Deventer uit omstreeks 1560 is deze verkaveling met name ten zuiden van 

het Westeinde zichtbaar (afb. 7). De kaart toont rechts de stad Enkhuizen voordat de grote 

stadsuitbreiding aan het einde van de 16de eeuw plaatsvond, waarbij onder meer de nog bestaande 

wallen en bastions rond de stad werden aangelegd. Geheel links is een deel van het Westeinde 

zichtbaar, een buurschap van de stad. Het buurschap lag buiten de stadsmuren van Enkhuizen, maar 
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viel onder de jurisdictie van de stad. De wetten en regels van Enkhuizen waren dus ook van 

toepassing op het Westeinde. Dichtbij de stadsmuren van Enkhuizen is langs de Streekweg een klein 

industriegebied met molens en lijnbanen aanwezig. Helemaal rechts is een gebouw met blauw dak 

getekend. Dit is een kapel, gebouwd door de parochie Enchusen in de 15de eeuw. Het deel links 

waarop een aantal huizen is afgebeeld ligt op het Syngenta terrein, maar valt buiten de scope van 

dit onderzoek. 

In de jaren 60 en 70 van de 20ste eeuw is een groot deel van het oosten van West-Friesland 

ruilverkaveld. Aanleiding voor de ruilverkaveling Het Grootslag was het versnipperde grondbezit, de 

grote afstanden tussen bedrijfsgebouwen en akkers en de slechte toegankelijkheid van de polder. 

Het Grootslag was een vaarpolder en werd gekenmerkt door de aanwezigheid van een gering aantal 

landwegen en een groot aantal waterwegen in de vorm van brede sloten. Het vervoer van en naar 

de akkers vond plaats per schuit. De brede vaarsloten hebben een noord- zuid richting, terwijl de 

meeste wegen (zoals het Westeinde) een west-oostrichting hebben.  

De ruilverkavelingswerkzaamheden bestonden onder meer uit het dempen van sloten, het egaliseren 

en/of diepploegen van percelen en het verlagen van het grondwaterpeil. Lang werd gedacht dat alle 

archeologische vindplaatsen door de bodemverstoringen zouden zijn verstoord of vernietigd. Het 

soort en de intensiteit van de bodemwerkzaamheden verschilde echter per ruilverkaveling. De 

impact van deze werkzaamheden op de bodem en eventueel aanwezige archeologische waarden 

daarmee ook. In het ruilverkavelingsgebied Het Grootslag waren de cultuurtechnische ingrepen zeer 

intensief en ingrijpend. Zoals eerder al betoogd werd de bestaande vaarpolder veranderd in een 

rijpolder. Binnen ruilverkavelingsgebieden zijn ook weer verschillen in de mate van bodemverstoring 

geweest. Sommige percelen werden eerst gediepploegd en vervolgens geëgaliseerd. Op andere 

percelen werd eerst de bouwvoor verwijderd, vervolgens werd de ondergrond vlak geploegd en tot 

slot werd de bouwvoor weer teruggelegd. De mate van verstoring verschilt dus sterk van perceel tot 

perceel. Inzicht in de mate van bodemverstoringen op basis van globale verstoringsinformatie is dus 

niet mogelijk. Voor het exact kunnen vaststellen van de mate van bodemverstoring is het dus van 

belang dat dit per perceel wordt bekeken. 
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Afbeelding 7. Detail uit de kaart van Jacob van Deventer uit omstreeks 1560. Let op de strokenverkaveling ten 

zuiden van het Westeinde. Het plangebied ligt helemaal links. Het gedeelte waar de huizen zijn afgebeeld, 

direct langs het lint valt buiten dit onderzoek. 
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3.4 Vooronderzoek 

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek 

In 2011 is door ADC ArcheoProjecten voor het plangebied een bureau- en booronderzoek 

uitgevoerd.20 Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting 

op te stellen. Daartoe zijn reeds bekende archeologische, historische en aardkundige gegevens 

verzameld en is het grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden geïnventariseerd. 

Hierin werd een onderscheid gemaakt tussen het deel verder van het lint waar voornamelijk 

bewoningssporen uit de Bronstijd werden verwacht (afb. 8, zone B). Ter hoogte van de huidige 

bedrijfsgebouwen verwachtte men grote verstoringen die de archeologische resten sterk verstoord of 

geheel vernietigd zou hebben. Verder diende men rekening te houden met de verstorende werking 

van de bodemingrepen in het kader van de ruilverkavelingen die hier in de jaren ’70 van de vorige 

eeuw werden uitgevoerd. 

Naar aanleiding van het Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van boringen werd 

geconcludeerd dat het gebied vermoedelijk is afgegraven en/of geëgaliseerd. Men schatte daarbij dat 

0,45 m tot 0,65 m van het oorspronkelijke bodemprofiel is verdwenen en dat ondiepe grondsporen 

niet meer aanwezig zouden zijn. Omdat booronderzoek geen uitsluitsel hierover kan geven werd 

geadviseerd om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren om de aan- of aanwezigheid van sporen 

vast te stellen. 

 

IVO-P 

De oostzijde van zone B is in 2013 onderzocht met behulp van proefsleuven.21 Op twee locaties 

werden twee 4 m brede sleuven gegraven (afb. 9).  

Vrijwel in alle profielen bestond de onderste laag uit mariene afzettingen van gelamineerd lichtgrijs 

sterk siltig zand tot sterk siltige klei met een matige hoeveelheid ijzeroxidevlekken. De bovenzijde 

van deze afzettingen lagen op een diepte die varieerde tussen 0,3 en 0,5 m ten opzichte van het 

maaiveld. Vermoedelijk is de geringe diepte het gevolg van egalisatiewerkzaamheden tijdens de 

ruilverkaveling. 

Bovenop de mariene afzettingen lag op de meeste plaatsen nog de onderzijde van een horizont van 

overwegen donkergrijze sterk siltige humeuze klei. Deze laag is het gevolg van bodemvorming 

tijdens de Midden-Bronstijd en de vernatting die daarop volgde. De top van deze laag was overal 

door recente graaf- of ploegwerkzaamheden aangetast. Op een aantal locaties had de verstoringen 

deze bodem compleet vernietigd. 

Tijdens het onderzoek waren er sterke aanwijzingen dat ter hoogte van locatie 1 op grote schaal 

grondverzet heeft plaatsgevonden. Zoals reeds besproken is tijden de ruilverkaveling de grond 

mogelijk gediepploegd en is de toplaag in oude sloten geschoven. Ondanks deze verstoringen bleek 

de invloed op het bodemarchief minder rigoureus dan verwacht. Op de meeste plaatsen was de 

onderzijde van de prehistorische bodem nog intact. Sporen uit de Midden-Bronstijd bevonden zich 

onder de horizont uit dezelfde periode en waren grotendeels bewaard gebleven. 

 

                                                 
20 Van der Zee 2011. 
21 Gerritsen 2014. 
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Afbeelding 8. Zone B is het deel waar voornamelijk bronstijdsporen worden verwacht. De grens tussen beide 
zones wordt bepaald door de af- en aanwezigheid van ‘diep humeuze gronden’ op de bodemkaart van Ente 
(1963). 
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Afbeelding 9. Overzicht van gegraven werkputten tijdens onderzoek in 2013 (Gerritsen 2014, 26). 
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3.5 Archeologische verwachting 

Op basis van het bovenstaande archeologische bureau- en booronderzoek kon een gespecificeerde 

verwachting voor het plangebied worden opgesteld.22  

 

“Het plangebied is gelegen in een vlakte van getijafzettingen. Als gevolg van differentiële inklinking 

van de verschillende afzettingen vond een omkering van het reliëf plaats en kwamen de voormalige 

kreken als ruggen in het landschap te liggen. Opgravingen in de omgeving van Enkhuizen, onder 

meer in ‘Kadijken’ en ‘Het Valkje’, hebben aangetoond dat in de Bronstijd bewoning plaatsvond op 

de oeverwallen van de kreken en de flanken hiervan. Ook losse vondsten, zoals fragmenten 

aardewerk en vuursteen, die in en rond het plangebied zijn aangetroffen duiden op bewoning in deze 

periode. 

In de periode na 1400 voor Chr. ontstond een uitgestrekt veenmoeras en de kreekruggen raakten 

bedekt met veen. Vermoedelijk vond in de IJzertijd op de hoger gelegen, goed ontwaterde 

veenkussens bewoning plaats. In de Middeleeuwen werd het veen op grote schaal afgegraven. Het 

eeuwenlange agrarische gebruik leidde tot oxidatie van het veen, waardoor het vrijwel geheel 

verdwenen is. Archeologische resten uit de periode IJzertijd – Vroege Middeleeuwen zijn daarom niet 

te verwachten. Onder oude gebouwen en dijken is het veen soms bewaard gebleven, vaak in 

samengedrukte vorm. Hier kunnen archeologische resten uit de periode IJzertijd – Middeleeuwen 

nog wel aanwezig zijn. 

De zuidrand van het plangebied maakt deel uit van het bewoningslint van Westwoud –Hoogkarspel – 

Lutjebroek – Groote Broek – Bovenkarspel – Enkhuizen. De oorsprong hiervan gaat terug tot in de 

Late-Middeleeuwen. In deze zone kunnen ophogingspakketten bestaande uit klei, veen en 

slootbagger met fragmenten bouwmateriaal, allerlei gebruiksvoorwerpen en dierlijk afval worden 

aangetroffen. Voorts kunnen hierin resten van funderingen van oude gebouwen, beerputten, 

waterputten en erfgreppels aanwezig zijn. Ook onderliggende sporen kunnen bewaard zijn gebleven. 

Bij de aanleg van de huidige bedrijfsgebouwen en ondergrondse infrastructuur zullen ondiepe 

archeologische resten sterk verstoord dan wel vernietigd zijn. Verder dient rekening te worden 

gehouden met bodemingrepen in het kader van de ruilverkaveling, die halverwege de jaren ’70 is 

uitgevoerd. De ingrepen kunnen bestaan uit egalisatie, het dichtgooien van sloten, diepploegen en 

het verlagen van het grondwaterpeil. De aard- en de omvang van de ingrepen is niet bekend en kan 

van perceel tot perceel verschillen. Ook is vaak de situatie vóór de ruilverkaveling niet bekend. Het 

feit dat een gebied is geëgaliseerd, betekent niet altijd dat alle eventueel aanwezige archeologische 

waarden zijn verstoord. Dieper gelegen sporen zoals greppels, sloten, waterkuilen en dergelijke 

kunnen namelijk nog bewaard zijn gebleven. Anderzijds is het ook mogelijk dat archeologische lagen 

in de voormalig lagere delen zijn afgedekt en dus dieper zijn komen te liggen.” 

                                                 
22 Van der zee 2011, 14. 
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Naar aanleiding van recent onderzoek kan de archeologische verwachting enigszins worden 

bijgesteld.23 Aan de hand van de geplande ingrepen voor de ruilverkaveling van het Grootslag zijn 

uitspraken te doen over de verwachte verstoringsgraad (afb. 10). Op de kaart van de geplande 

ingrepen is te zien dat er geen geplande ingrepen bekend zijn binnen het plangebied, maar wel 

direct rondom. De in 2013 onderzochte delen ten oosten en zuidoosten van het plangebied vallen 

binnen zones die gepland waren om tot 50 cm af te graven en binnen zones waarbij ophoging was 

gepland. 

Uit de periode van voor de ruilverkaveling zijn de toenmalige maaiveldhoogtes bekend (afb. 11). 

Wanneer deze worden vergeleken met de kaart voor de geplande ingrepen dan blijkt daaruit dat de 

lagere delen zijn geselecteerd voor ophoging en de hogere delen om af te graven. Uit de 

maaiveldhoogtekaart van voor de ruilverkaveling blijkt dat het plangebied een lager gelegen deel is. 

Mogelijk zijn er geen ingrepen gepland omdat men in de jaren 70 al van plan was om de kassen daar 

uit te breiden. In ieder geval waren er geen aanwijzingen dat het terrein vergraven was. 

Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd kan gebruik worden 

gemaakt van historisch kaartmateriaal. Op geen van de historische kaarten is binnen het plangebied 

bewoning zichtbaar. Het plangebied ligt buiten de historische dorpskern van Enkhuizen en niet langs 

het Westeinde (onderdeel van de Streekweg), tot waar de middeleeuwse bewoning zich 

hoogstwaarschijnlijk beperkte. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat buiten deze 

bewoningskernen middeleeuwse bewoning heeft plaatsgevonden. Zodoende is de verwachting voor 

het aantreffen van vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd laag. 

Aan de hand van bodemkaarten kan inzicht worden verkregen in de verwachting voor vindplaatsen 

uit de prehistorie. Op de vereenvoudigde bodemkaart van Ente is zichtbaar dat het grootste deel van 

het plangebied op een ondergrond ligt van zavel-op kleigronden (middengroen op afb. 12). Op 

dezelfde afbeelding is te zien dat bronstijdsporen zich voornamelijk concentreren op de hogere 

zandruggen en de zavel-op-kleigronden. Voor dit type ondergrond geldt een middelhoge verwachting 

voor vindplaatsen uit de Bronstijd. 

Kort samengevat is op basis van de resultaten uit het bureau- & proefsleuvenonderzoek en 

QuickScan de verwachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd laag. Voor 

vindplaatsen uit de Bronstijd geldt echter een middelhoge tot hoge verwachting.  

Sporen die mogelijk kunnen worden aangetroffen zijn huisplattegronden bestaande uit paalsporen 

met bijbehorende huisgreppels, omgreppelde opgehoogde plateaus waarop vermoedelijk werd 

gewoon in de Late Bronstijd, (afval)kuilen, waterkuilen en –putten, erfgreppels, waterkuilen, 

palissades, stakenrijen, kringgreppels en kuilenkransen. 

Indien de bovengenoemde sporen en structuren vondsten bevatten, zullen deze voornamelijk 

bestaan uit anorganische artefacten, zoals: handgevormd aardewerk, natuursteen en (on)bewerkt 

vuursteen. Grote hoeveelheden aardewerk worden doorgaans voor de Midden-Bronstijd niet 

verwacht. 

                                                 
23 Gerritsen 2014. 
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Afbeelding 10. Kaart met geplande ingrepen rondom het plangebied. 
 

 

Afbeelding 11. De huidige maaiveldhoogten in vergelijking met de maaiveldhoogten van voor de ruilverkaveling 
(AHN). 
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Afbeelding 12. Overzicht van locaties met vindplaatsen uit de Midden-Bronstijd in de omgeving van het 

plangebied, op de bodemkaart van Ente (1963). De rode lijn omkadert het plangebied. In blauw de werkputten 

van locatie 1: Enkhuizen Schootsveld, locatie 2: Westeinde 62 (Syngenta), locatie 3: Westeinde 107 (Incotec) en 

locatie 4: Enkhuizen, Burgwal 30. Bij de Burgwal zijn niet de werkputten weergegeven, maar globaal de locatie. 

De rode strepen zijn greppelsystemen en andere structuren uit de Midden-Bronstijd geïnterpreteerd aan de hand 

van luchtfoto’s tijdens de ruilverkavelingswerkzaamheden (De Vries-Metz 1993). 
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4.  Opzet en doel van het onderzoek 

Doel 

Doel van het IVO-P is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting, 

zoals geformuleerd in de archeologische QuickScan.24 Met behulp van proefsleuven wordt inzicht 

verkregen in de aanwezigheid van vindplaatsen en de mate van intactheid. Het onderzoek levert 

gegevens op die de waardering van de aangetroffen vindplaatsen en een inhoudelijk selectieadvies 

mogelijk moeten maken. Dit gebeurt aan de hand van de hieronder geformuleerde 

onderzoeksvragen. 

 

Bronstijd: 

1.  Zijn in het plangebied resten uit de Bronstijd aanwezig? Zo ja, wat is de fysieke kwaliteit? 

Hoeveel van de oorspronkelijke bodemopbouw is verdwenen? Zijn de resten 

behoudenswaardig of kunnen ze worden gedeselecteerd voor verder onderzoek? 

 

2.  Om wat voor resten gaat het? Zijn het nederzettingsresten of zit de bewoning verder weg? 

Als de bewoning verder weg zit, was het plangebied wel geschikt voor bewoning in de 

Midden- en/of Late Bronstijd? 

 

3.  Is er een onderscheid te maken tussen resten uit de Midden- en de Late Bronstijd? Zo ja op 

basis van wat? Is er een fasering te onderscheiden? 

 

4.  Zijn aparte vindplaatsen te onderscheiden? Kan er iets gezegd worden over de omvang? Als 

vindplaatsen gedeeltelijk buiten het plangebied vallen waar zitten ze dan precies? 

 

Middeleeuwen/Nieuwe Tijd 

5.  Zijn ontginningssloten of jongere sloten aanwezig binnen het plangebied? Wat is de 

oriëntatie? Wanneer zijn de sloten gedempt? Kan iets worden gezegd over de breedte van de 

ontginningspercelen of splitsing/samenvoeging van percelen in latere tijd?  

 

6.  Zijn sporen of structuren uit de periode van de 16de en 17de eeuw aanwezig die duiden op 

agrarische of andere activiteiten? 

                                                 
24 Gerritsen 2017a. 
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Methoden en technieken 

In eerste instantie zouden twee oostwest georiënteerde proefsleuven worden aangelegd.25 Vanwege 

de hoge mate van verstoring is in samenspraak met het bevoegd gezag en de opdrachtgever 

besloten hiervan af te wijken en af en toe een deel over te slaan. Hierdoor zijn uiteindelijk 22 

kleinere pockets van diverse afmetingen onderzocht (afb. 13). In totaal zijn vier pockets 

aangewezen voor de documentatie van profielen. 

In het noorden van het plangebied zijn de eerste tien pockets aangelegd van ca. 2 m in breedte 

(pocketrij 1). De totale oppervlakte van pocketrij 1 bedroeg 95 m2 van het in totaal 148 m2 

opgegraven vlak. Pocketrij 1 bevond zich ongeveer 420 m ten noorden van het Westeinde.  

Ongeveer op 25 ten zuiden van pocketrij 1 werden twaalf pockets met dezelfde afmetingen 

aangelegd (pocketrij 2). In totaal besloeg pocketrij 2 bijna 53 m2 van het op te graven vlak. De mate 

van recente verstoringen waren in vergelijking met pocketrij 1 relatief laag. Slechts 2,2 m2 van het 

vlak was vergraven voor de aanleg van verwarmingspijpen. 

Alle pockets zijn met behulp van een mechanische dieplepelkraan tot op de natuurlijke ondergrond 

laagsgewijs aangelegd. De sporenvlakken werden per pocket gefotografeerd en vervolgens 

ingemeten met behulp van een Robotic Total Station (RTS, afb. 14 en 15). 

Alle grondsporen zijn gedocumenteerd. Voor sporen ondieper dan 15 cm voldeed een notering van 

de diepte en vorm. 

 

Afbeelding 13. Overzicht van aantal pockets. De rode vlakken beslaan pocketrij 1. De blauwe vlakken beslaan 

pocketrij 2. 

                                                 
25 Gerritsen 2017a, 11-12. 
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Afbeelding 14. De Balikas voor de aanleg van de pockets. 
 

 
Afbeelding 15. Aanleggen van de eerste pocket. Op de achtergrond wordt de Robotic Total Station opgesteld. 
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5. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek per pocketrij beschreven. Hierbij komen 

achtereenvolgens aan bod: de algemene bodemopbouw, de mate van verstoring, de beschrijving van 

de aangetroffen sporen per periode en de bijbehorende materiële cultuur. 

 

5.1 Bodemopbouw en verstoring 

De onderste laag zichtbaar in vrijwel alle profielen bestond uit een homogeen pakket van lichtgrijs 

matig siltige klei met een lage tot matige hoeveelheid aan ijzervlekken. De bovenzijde van de 

mariene afzettingen lag op een diepte variërend tussen -2,3 m tot -2,5 m beneden NAP, ofwel 0,3 m 

tot 0,5 m beneden maaiveld (afb. 16). Deze geringe diepte is mogelijk te verklaren door 

egalisatiewerkzaamheden tijdens de ruilverkaveling.26 

De donkergrijze sterk siltige humeuze klei die tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2013 aan de 

oostzijde van het terrein werd aangetroffen leek hier geheel te ontbreken (afb. 17). De 

oorspronkelijke bodem is vermoedelijk door recente graaf- en ploegwerkzaamheden vernietigd. 

Gezien de verstoringsgraad is het aannemelijk dat de bodem van het plangebied tijdens de 

ruilverkaveling in hoge mate is geroerd. Naast pijpen ter verwarming van de bodem werden oost-

west georiënteerde verstoringen van homogene donkerbruine klei aangetroffen (afb. 18 en 19). Een 

van deze banen bevatte een fragment 19de-eeuws pijpaarde. Tezamen met de verwarmingspijpen 

besloegen de verstoringen in pocketrij 1 ruim 30 m2 van het in totaal 95 m2 opgegraven vlak. 

 

Afbeelding 16. Op deze afbeelding is de mate van verstoring goed te zien. 

                                                 
26 Gerritsen 2014, 28. 
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Afbeelding 17. Bodemopbouw van locatie 1 tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2013. Zichtbaar zijn 
gelamineerde afzettingen van zand en klei met daarop het restant van een horizont uit de Bronstijd. Links een 
ondiep spoor uit de Midden-Bronstijd (Gerritsen 2014, 29). 

 

 

Afbeelding 18. Noordoostelijke pocket. Parallel aan de aangelegde pockets lopen recente buizen voor 

grondverwarming. Vrijwel alle noordelijke pockets zijn mede door de aanleg van deze pijpen verstoord. 
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Afbeelding 19. Een dwarsdoorsnede van een recent gedempte sloot. De vulling van de sloot bevatte onder ander 

plastic.  
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5.2 Spoorbeschrijving 

Tijdens het onderzoek kwamen resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tevoorschijn. Sporen uit 

de Bronstijd ontbraken volledig. De oudste sporen van landgebruik dateren uit de middeleeuwse 

ontginningsperiode, hoewel het aantal vrij summier was. In pocketrij 2 werden in twee verschillende 

pockets één middeleeuwse kuil en een gedempte, vrijwel zuiver NZ georiënteerde middeleeuwse 

sloot aangesneden.27 De onderste vulling van de sloot bestond uit een 4 cm dik pakket gelaagde 

grijs tot donkergrijze klei met daarop een homogeen pakket van grijze tot donkergrijze venige klei, 

waarin plantaardige resten nog goed herkenbaar waren (afb. 20).  

De sloot had een breedte van 1,65 m en een diepte van 0,35 m. Aangezien het spoor elders in het 

plangebied ontbrak is het aannemelijk dat deze tussen beide pocketrijen naar het oosten of westen 

afboog. Een twee optie is dat de middeleeuwse sloot tussen twee pockets doorliep, waardoor deze 

niet is waargenomen.  

In een van de pockets uit pocketrij 2 werd een middeleeuwse kuil aangesneden (afb. 21). De vulling 

van de kuil bestond uit homogeen grijs tot donkerbruin veraard veen waarin resten van plantaardig 

materiaal nog zichtbaar waren. Hoewel erg ondiep en deels verstoord, herbergde de kuil drie 

fragmenten dateerbaar aardewerk.  

De vondsten dateren vermoedelijk uit de 12de eeuw. Het betreft een fragment lokaal vervaardigd 

kogelpotaardewerk, een lintoor van geïmporteerd Pingsdorf-type aardewerk en een fragment 

geïmporteerd aardewerk afkomstig uit Paffrath. 

Pingsdorf-type aardewerk geldt normaliter als een uitstekende gidsfossiel, mits deze aan de juiste 

criteria voldoet.28 Randvormen en decoratie van ijzerengobe zijn bij uitstek geschikt voor 

dateringsmogelijkheden. De rode vlekken vormen vaak een motief dat kenmerkend is voor een 

bepaalde periode. Het aangetroffen lintoor bevat een dergelijk decoratie, hoewel van een motief 

geen sprake is. Lintvormige oren komen vooral voor op amforen, reliëfbandamforen en kruiken. 

Doorgaans zijn de oren van kruiken relatief smal ten opzichte van oren van amforen. Het lintoor is 

56 mm breed en is gezien de afmetingen vermoedelijk afkomstig van een forse tuitpot of amfoor. 

Het fragment Paffrath-aardewerk is blauwgrijs van kleur en heeft de kenmerkende 

bladerdeegstructuur, welke veroorzaakt wordt door de grote poriën in het baksel.29 In Nederland 

doet Paffrath-aardewerk omstreeks 950 haar intrede en lijkt samen met het Pingsdorf-type 

aardewerk omstreeks 1225 te verdwijnen. Het Pingsdorf-type aardewerk werd in het begin de 13de 

eeuw vervangen door het hardere proto-steengoed. Zodoende Op basis van het vondstmateriaal kan 

het spoor in de 12de eeuw worden gedateerd.  

 

                                                 
27 Spoor 8 en 11. 
28 Bult 2011; Sanke 2002. 
29 Verhoeven 2011. 
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Afbeelding 20. Dwarsdoorsnede van S11. Het onderste pakket is het restant van een middeleeuwse sloot. 

 

 

Afbeelding 21. De restanten van een middeleeuwse kuil. De kuil wordt aan de rechterzijde doorsnede door een 

recente verstoring. 
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Tijdens het aanleggen van de eerste pocket werd een noord-zuid georiënteerde sloot aangesneden.30 

De sloot bevond zich op de plaats waar in 1823 op het kadastrale minuutplan een perceelgrens stond 

weergeven. Door het ontbreken van vondsten is de ouderdom niet bekend. De vulling bestond uit 

een homogeen pakket donkergrijze klei met brokken lichte en donkere klei. Ten zuiden van spoor 

12, in pocketrij 2, werd dezelfde perceelsloot aangetroffen.31 Opvallend was het plastic dat zich 

tezamen met een kleine hoeveelheid 18de- en 19de-eeuwse (bouw)keramiek en glas in de vulling 

bevond. Het betreft een fragment roodbakkend aardewerk, twee fragmenten wit melkglas, een 

tegelfragment van industrieel aardewerk en een fragment van een roodbakkende plavuis met groen 

koperoxide. Gezien de samenstelling van vondsten met recent plastic is het waarschijnlijk dat de 

sloot tijdens de ruilverkaveling van polder het Grootslag is gedempt. 

Haaks op de oude perceelsloot werd een tweede sloot uit de Nieuwe Tijd aangetroffen. Het spoor had 

een breedte van 1 m en bevatte enige brokjes rood baksteenpuin en de bodem van een kopje van 

industrieel wit aardewerk uit Maastricht (1880-1900). 

                                                 
30 Spoor 12. 
31 Spoor 10. 
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6. Beantwoording onderzoeksvragen 

Hieronder staan de onderzoeksvragen die voor het plangebied in het PvE werden geformuleerd.32 

Slechts een deel van de geformuleerde vragen kunnen aan het hand van het onderzoek worden 

beantwoord. 

 

Bronstijd: 

1.  Zijn in het plangebied resten uit de Bronstijd aanwezig? Zo ja, wat is de fysieke kwaliteit? 

Hoeveel van de oorspronkelijke bodemopbouw is verdwenen? Zijn de resten 

behoudenswaardig of kunnen ze worden gedeselecteerd voor verder onderzoek? 

In het plangebied zijn geen resten uit de Bronstijd aangetroffen. Waarschijnlijk is door het 

toedoen van grootgrondverzet het oorspronkelijke prehistorische niveau vernietigd. 

Daarnaast lijkt door het ontbreken van diepere sporen, zoals kuilen en greppels, dat 

bewoning in de Bronstijd volledig is uitgebleven. 

 

2.  Om wat voor resten gaat het? Zijn het nederzettingsresten of zit de bewoning verder weg? 

Als de bewoning verder weg zit, was het plangebied wel geschikt voor bewoning in de 

Midden- en/of Late-Bronstijd? 

N.v.t. 

 

3.  Is er een onderscheid te maken tussen resten uit de Midden- en de Late Bronstijd? Zo ja op 

basis van wat? Is er een fasering te onderscheiden? 

N.v.t. 

 

4.  Zijn aparte vindplaatsen te onderscheiden? Kan er iets gezegd worden over de omvang? Als 

vindplaatsen gedeeltelijk buiten het plangebied vallen waar zitten ze dan precies? 

N.v.t. 

 

Middeleeuwen/Nieuwe Tijd 

5.  Zijn ontginningssloten of jongere sloten aanwezig binnen het plangebied? Wat is de 

oriëntatie? Wanneer zijn de sloten gedempt? Kan iets worden gezegd over de breedte van de 

ontginningspercelen of splitsing/samenvoeging van percelen in latere tijd? 

Uit de ontginningsfase komen een kuil en mogelijk een sloot. Aangezien het aan 

vondstmateriaal ontbrak, was de sloot alleen op vulling en kleur te dateren. De kuil bevatte 

drie fragmenten 12de-eeuws aardewerk, waaronder een fragment Pingsdorf-type aardewerk, 

een fragment Paffrath-aardewerk en een fragment kogelpotaardewerk. De sloot was NW 

georiënteerd, hoewel door de geringe afmetingen van het spoor vrijwel geen uitspraken te 

doen zijn over de ontginningsprecelen en de samenvoeging van de percelen uit latere 

perioden. 

 

 

                                                 
32 Gerritsen 2017a. 
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6.  Zijn sporen of structuren uit de periode van de 16de en 17de eeuw aanwezig die duiden op 

agrarische of andere activiteiten? 

Uit de Nieuwe Tijd dateren een sloot en een greppel. De sloot staat op het kadastrale 

minuutplan van 1823 weergeven als perceelgrens. De ouderdom van de sloot is onbekend, 

hoewel deze mogelijk zijn oorsprong vindt in de Middeleeuwen. Gezien de vondsten die de 

sloot herbergde kan worden geconcludeerd dat de sloot ten tijd van de ruilverkaveling is 

gedempt.33  

 

                                                 
33 Zie hoofdstuk 5: Resultaten. 
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7. Conclusies, waardestelling en selectieadvies 

7.1 Conclusies 

In het onderzoeksgebied werd een laag aantal archeologische sporen aangetroffen. In totaal werden 

twaalf spoornummers toegekend, waarvan zes behoorden tot recente verstoringen en natuurlijke 

mariene afzettingen. Over het ontbreken van prehistorische grondsporen heerst enige onzekerheid. 

Nergens in het plangebied is het oorspronkelijke prehistorische niveau aangetroffen, 

hoogstwaarschijnlijk door het toedoen van egalisatiewerkzaamheden ten tijd van de ruilverkaveling. 

Daarnaast doet het ontbreken van diepere sporen, zoals kuilen en greppels, vermoeden dat 

bronstijdbewoning in het plangebied volledig is uitgebleven.  

Hoewel zes sporen dateren uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd is het vrijwel onmogelijk om 

uitspraken te doen over vragen die betrekking hebben tot agrarische activiteiten. Zodoende zijn 

vragen omtrent de omvang van de vindplaats en de materiële cultuur voor de Bronstijd, 

Middeleeuwen en Nieuwe tijd niet te beantwoorden. 

 

7.2 Waardestelling 

Doel van een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven is, naast het toetsen van 

het verwachtingsmodel, het in kaart brengen en waarderen van verschillende vindplaatsen binnen 

het plangebied. Op sloten, kuilen en greppels na zijn in het onderzoeksgebied echter geen sporen 

van bewoning aangetroffen. In feite gaat het om sporen die als grens van een bewoningsterrein 

fungeerden. Sporen van bewoning, zoals waterputten en paalsporen – of kuilen ontbraken volledig 

binnen het plangebied. 

Voor de waardering van vindplaatsen is in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.0 een proces 

opgesteld, waarbij vooral dient te worden gekeken naar de fysieke en inhoudelijke kwaliteit, maar 

ook naar belevingsaspecten. 

De criteria die worden gehanteerd bij belevingsaspecten zijn ‘schoonheid’ en ‘herinneringswaarde’. 

Voor het gehele plangebied zijn deze criteria zijn niet van toepassing. Sporen uit de Bronstijd zijn 

niet meer aanwezig, noch bestaan herinneringen aan deze periode. Hetzelfde geldt voor de sporen 

uit de Middeleeuwen. 

Voor de waardering van fysieke kwaliteit dien men te kijken naar de criteria ‘gaafheid’ en 

‘conservering’ (tabel 1, bijlage 1). Voor het gehele onderzochte gebied geldt voor vrijwel alle 

parameters een zeer lage tot lage score. Voor de waardering van de inhoudelijk kwaliteit wordt naar 

de mate van zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en de representativiteit van de 

vindplaats gekeken. Ook hierop scoort het plangebied de laagste score. 

Voor de beoordeling of een vindplaats behoudenswaardig is of niet is een stroomdiagram opgesteld 

(afb. 22). Het plangebied scoort op alle criteria zeer laag, waardoor de archeologische resten als niet 

behoudenswaardig worden gewaardeerd. 
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Tabel 1. Waardering van plangebied Syngenta ‘Balikas’. 

Waarden Criteria 

Scores 

Hoog Midden Laag 

Beleving 

Schoonheid     N.v.t.  

Herinneringswaarde     N.v.t. 

Fysieke kwaliteit 

Gaafheid     1 

Conservering     1 

Inhoudelijke kwaliteit 

Zeldzaamheid     1 

Informatiewaarde     1 

Ensemblewaarde     1 

Representativiteit     1 

 

 

Afbeelding 22. Waarderings-stroomdiagram. 
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7.3 Selectieadvies 

Voor het gehele plangebied geldt een niet-behoudenswaardige waardering. Nader archeologisch 

onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg is daardoor niet noodzakelijk. 

Archeologie West-Friesland adviseert de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot het 

aspect archeologie. 

Het plangebied is vrijgesteld voor verder archeologisch onderzoek. Indien tijdens de uitvoering van 

de bouwwerkzaamheden vondstmateriaal wordt aangetroffen, dient dit aan Archeologie West-

Friesland te worden gemeld. Vondstmateriaal dat bij het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden 

wordt aangetroffen is (conform de Monumentenwet) eigendom van Provincie Noord-Holland en zal 

door Archeologie West-Friesland aan het Provinciaal Depot van Bodemvondsten in Castricum worden 

aangeleverd. 
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Bijlage 1 Scoretabel  

Scoretabel waardestelling Andijk Cornelis Kuinweg 17 IVO-P 

waarden criteria parameters beoordeling score 

beleving 

schoonheid 

zichtbaarheid vanaf het maaiveld als landschapselement nee 

n.v.t. vorm en structuur nee 

relatie met omgeving nee 

herinneringswaarde 

verbondenheid met feitelijke historische gebeurtenis nee 

n.v.t. 
associatie met toegeschreven kwaliteit of betekenis nee 

fysieke   

kwaliteit 

gaafheid 

aanwezigheid sporen hoog 

1 

gaafheid sporen midden 

ruimtelijke gaafheid laag 

stratigrafie intact laag 

mobilia in situ laag 

ruimtelijke relatie tussen mobilia onderling laag 

ruimtelijke relatie tussen mobilia en sporen laag 

aanwezigheid antropogeen biochemisch residu laag 

stabiliteit van de natuurlijke omgeving midden 

conservering 

conservering artefacten (metaal/overig) laag 

2 
conservering organisch materiaal midden 

inhoudelijke 
kwaliteit 

zeldzaamheid 

in verhouding tot het aantal vergelijkbare monumenten 

(complextypen) van goede fysieke kwaliteit uit dezelfde perioden 

binnen dezelfde archeoregio, waarvan de aanwezigheid is 
vastgesteld 

laag 

1 

in verhouding tot de verwachting in een recente en specifieke 

verwachtingskaart 

laag 

informatiewaarde 

in verhouding tot opgraving/onderzoek van vergelijkbare 

monumenten binnen dezelfde archeoregio 

laag 

2 

bijdrage aan recent en systematisch onderzoek in de betreffende 

archeoregio 

midden 

bijdrage aan recent en systematisch onderzoek van de 

betreffende archeologische periode 

midden 

passend binnen vastgesteld onderzoeksprogramma van 

universitair instituut, RCE of bevoegd gezag 

midden 

ensemblewaarde 

synchrone context (voorkomen van monumenten uit dezelfde 

periode binnen de microregio) 

laag 

1 

diachrone context (voorkomen van monumenten uit 

opeenvolgende perioden binnen de micro-regio) 

laag 

landschappelijke context (fysisch- en historisch-geografische      

gaafheid van het contemporaine landschap) 

laag 

aanwezigheid van contemporaine organische sedimenten in de        

directe omgeving 

laag 

representativiteit 

kenmerkendheid voor een bepaald gebied en of periode n.v.t. 

n.v.t. 

het aantal vergelijkbare monumenten van goede fysieke 

kwaliteit uit dezelfde periode binnen dezelfde archeoregio, 

waarvan de aanwezigheid is vastgesteld en waarvan behoud is 

gegarandeerd 

n.v.t. 

in verhouding tot de verwachting in een recente en specifieke 

verwachtingskaart 

n.v.t.. 

 

 

 



West-Friese Archeologische Notities 31, Enkhuizen, Westeinde 62 

 
Pagina 41 van 41 

 
Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Drechterland, 

Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec 

 Bijlage 2 Allesporenkaart 

 



ISSN 2468-3280


