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1 Inleiding

Het jaar 2017 bracht grote veranderingen. Omdat vanuit een terugtredende Rijksoverheid het 
verlenen van een opgravingsvergunning niet meer als Rijkstaak werd beschouwd, is hiervoor in 
de plaats een stelsel van certificaten gekomen. Deze omslag van een eenvoudige vergunning 
naar een zeer complexe en tijdrovende Beoordelingsrichtlijn binnen de al bestaande forse taak 
van Kwaliteitsnormering, heeft grote aanpassingen aan de organisatie van Archeologie West-
Friesland gevergd. Niettemin is na een start in 2016 in 2017 het certificaat afgegeven en kon 
de organisatie weer verder. 

Om zustergemeentes ter wille te zijn, de draagkracht en sterke van de organisatie te 
vergroten en de kennis ook aan andere gemeenten ter beschikking te stellen, is de ambtelijke 
samenwerking op het gebied van Erfgoed-Archeologie met de gemeente Texel voortgezet. In 
2017 is de pilot Schagen gestart en als positief ervaren. De voorbereiding van de toetreding 
binnen de Lichte Gemeenschappelijke Regeling is voorbereid en in gang gezet. 
De samenwerking heeft direct geleid tot 
diverse initiateven zoals het actualiseren 
en verbeteren van archeologische 
beleidskaarten, het veilig stellen van 
collecties en het ambtelijk-politiek op een 
hoger plan tillen van lopende vraagstukken. 
Voor Texel heeft het ook een sprong in de 
maritieme archeologie betekend, waarmee 
direct in de landelijk spelende discussie 
over de rolverdeling tussen Rijksoverheid, 
Gemeenten, duikende beroepsarcheologen 
en amateurarcheologen werd getreden.

drs. Michiel H. Bartels, 
gemeentelijk archeoloog van Hoorn

drs. Carla M. Soonius, 
regio-archeoloog West-Friesland

P. Meijers, 
bureauhoofd Erfgoed-VVH, Hoorn

Christiaan Schrickx onderzoekt een kelder tijdens de 
bouw van het pand Grote Noord 97 in de binnenstad 
van Hoorn, september 2017.
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2 Taak/missie

De taak en missie van de Gemeenschappelijke Regeling is wat betreft de advisering en 
ondersteuning aan gemeenten onveranderd gebleven. Doordat in juli 2017 de rijks-
archeologievergunning onder de Erfgoedwet is vervallen, hoeft de toestemming voor uitvoering 
van vergunningsplichtige archeologische werken niet meer in de Gemeenschappelijke Regeling 
te worden ondergebracht. Daarom diende de GR te worden gewijzigd zodat hierbinnen 
uitsluitend de adviestaken worden benoemd. De overige zaken m.b.t. archeologie die voorheen 
onder de monumentenwet vielen, worden in 2021 opgenomen in de Omgevingswet. Tevens 
dienden de reeds samenwerkende gemeenten de toetredende gemeenten Schagen en Texel 
formeel goedkeuring te geven om aan te sluiten bij de GR. Tenslotte is vanwege de toegenomen 
taaklast het Hoornse ambtelijk personeel van 1 werknemer (regio-archeoloog Carla Soonius) 
met Senior Archeoloog drs. Sander Gerritsen uitgebreid. De uitvoering van archeologisch 
onderzoek is geregeld in de certificering. Archeologie West-Friesland heeft nu een certificaat 
om in alle gemeenten van Nederland inclusief de Overzeese Rijksdelen onderzoek uit te voeren. 
Afgesproken is echter om dit alleen in de aangesloten gemeenten te doen. 

Gravend onderzoek op de waterbodem valt nadrukkelijk buiten de taak. Hierin wordt wel 
samengewerkt met partijen als de Landelijke Werkgroep Onder Water (LWAOW) van de AWN 
en diverse marktpartijen. 

3 Organisatie en Personeel

Het ambtelijk kernteam van functionarissen bestond in 2017 uit de senior-archeologen drs. 
Michiel Bartels, drs. Carla Soonius en Dr. Christiaan Schrickx, archeoloog en senior veldtechnicus 
drs. Marlijn Kossen, aangevuld met senior archeoloog drs. Sander Gerritsen die op 1-1-2017 in 
vaste dienst trad. Archeoloog drs. Dieuwertje Duijn is vanaf 1-7-2017 wederom aangenomen. 
Etienne van Paridon heeft via de Participatiewet Banenafspraak zijn werk voortgezet.

Het Bureau Erfgoed op de terp Avendorp in de gemeente Schagen tijdens de jaarlijkse excursie, 13 juli 
2017. 
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Aad Weel, gedetacheerd vanuit WerkSaam heeft zijn werkzaamheden voortgezet. Op 6-3-
2017 is Petra Leek als office manager aangetreden om diverse taken op zich te nemen. Van 
Lia van den Akker is afscheid genomen. Drs. Harmen de Weerd heeft als taak gekregen het 
verder innoveren van de digitale infrastructuur, de geo-informatie en het stroomlijnen van 
de organisatie. De nadruk hiervan heeft dit jaar vooral gelegen op de actualisering van de 
data van de Gemeente Schagen en Texel. Drs. Josje van Leeuwen en drs. Fleur Schinning 
hebben de taak van archeologische adviseur voortgezet. Fleur Schinning heeft daarnaast de 
studiofotografie geperfectioneerd en de voorbereiding, uitvoering en realisatie van de website 
op zich genomen. Door de toegenomen taaklast en het zwangerschapsverlof van Josje van 
Leeuwen is op 18-9-2018 Annabelle de Gast BA in dienst getreden.

Senior archeoloog drs. Bart ter Steege heeft het gehele jaar zijn werk uitgevoerd, Jasper Leek 
is na enkele eerdere contracten voor de periode tot 31-12-2018 aan het team van AWF als 
archeoloog BA toegevoegd. Wytze Stellingwerf MA is als junior-materiaalspecialist en all round 
junior archeoloog op 29-5-2017 aangetreden.

Owen Ooievaar heeft tussen 4-8-2017 en 31-12-2017 in zijn tussenjaar als algemeen 
assistent veldwerk en diverse hand en spandiensten verricht.

Lisa Timmerman heeft haar Masterscriptie middeleeuwse veenontginningen in de Vier 
Noorderkoggen afgerond. De scriptie vormt een goede basis voor een integrale benadering 
van archeologie en landschap en zal door Archeologie West-Friesland gebruikt gaan worden in 
de advisering.
Jordy Jetses is op 20-7-2017 vanuit de opleiding Archeologie van de Vrije Universiteit als 
stagiair met een vrije opdracht begonnen.
Morgan Schelvis heeft tussen 16-1-2017 en 30-11-2017 vanuit de opleiding Archeologie van 
de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de vondsten van De Schans nabij 
Oudeschild op Texel. Vanuit dezelfde opleiding heeft Elise Salman het glaswerk van de opgraving 
De Eendracht te Wognum bestudeerd.
Fien Kivit heeft vanuit de opleiding Saxion haar stagewerkzaamheden, voor zover de situatie 
het toeliet, voortgezet.
Vanuit de Saxion Hogeschool te Deventer heeft Noa Huitema vanaf 20-11-2017 tot 9-2-2018 
een allround pakket aan archeologisch werkzaamheden op zich genomen. 

Het vaste team van vrijwilligers is aan het werk gebleven: Ans Vissie en Els Winters voor leer- 
en textielvondsten, Lies de Sitter voor de botanie, Cees Aay, Theo van Meurs en Leif Solvik 
voor de maritieme archeologie, Bert Balk, Dolf van Doorm, Kees Kiestra, Leo van den Thillart 
en Peter van Oudheusden voor de materiaalrestauratie en veldassistentie. Frank Pennekamp 
verrichte zijn gebruikelijke werk met metaaldetectie en allround ondersteuning. Maarten Borst 
verrichtte op diverse gebieden ondersteuning. Frank Postma heeft zich het gehele jaar bezig 
gehouden met de numismatiek. 

Door de beperkte ruimte op het Gemeentehuis te Hoorn is de vrijwilligersstop gehandhaafd. 
Ook zal terughoudend met het aantal stagiairs worden omgesprongen, omdat er simpelweg te 
weinig ruimte is om alle medewerkers te huisvesten. 

Op donderdag 19 januari werd samen met geheel Bureau Erfgoed het Nieuwjaarsdiner gehouden 
in Oranje Buiten nabij de Schelphoek in Hoorn. Fleur Schinning heeft daar de nieuwe website 
gepresenteerd. Alle aanwezigen konden op hun smart phone de nieuwe site bewonderen. 

Op 13 juli vond de jaarlijkse excursie plaats. Het Bureau erfgoed met alle studenten, stagiairs 
en vrijwilligers toog naar Schagen. Daar werd de prachtige werkruimte van de AWN Schagen 
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bezocht, collega Linda Rinkel en Frans Diederik spraken ons toe. Vervolgens is per fiets, brommer 
en scooter een deel van de Westfriese Omringdijk gereden om bij kasteel Nuwendoorn uit te 
komen. Daarna ging de tocht door het Westfriese landschap. De terp Avendorp, bekend van de 
beroemde muntschat, werd bezocht. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner aan 
de Markt in Schagen. 

4 De nieuwe Website

Begin 2017 heeft AWF een nieuw logo en de nieuwe website gelanceerd. Dit laatste is in 
samenwerking met Bureau We Brand Creative uit Hoorn vormgegeven. Het doel van de 
nieuwe website is het creëren van een portaal voor zowel initiatiefnemers van bouwplannen en 
gemeenten als voor geïnteresseerde burgers en onderzoekers. Op de website is veel informatie 
beschikbaar over het archeologisch beleid in het algemeen en per gemeente in West-Friesland. 
Voor initiatiefnemers is nu terug te vinden wat de stappen zijn voor het aspect archeologie bij 
ruimtelijke plannen.

Daarnaast is er voor geïnteresseerden veel informatie beschikbaar over archeologisch onderzoek 
in de regio in de vorm van verschillende publicaties: rapporten, notities, publieksfolders, boeken, 
artikelen, jaarverslagen en kronieken. In de beeldbank is een greep waardevolle vondsten te 
zien die in de regio is aangetroffen. Op de interactieve kaart van West-Friesland staan alle tot 
op heden uitgevoerde opgravingen door Archeologie West-Friesland. Aan elke opgraving is een 
pagina met meer informatie en foto’s gekoppeld. Dit zal na verloop van tijd nog verder worden 
aangevuld met vondstmeldingen en onderzoeken door externen en marktpartijen.
Op de homepage van de website worden de laatste nieuwsberichten en de agenda getoond. In 
de agenda worden toekomstige lezingen, open dagen en andere activiteiten geplaatst. In het 
nieuwsoverzicht is informatie terug te vinden over recent uitgevoerde opgravingen, bijzondere 
vondsten, nieuwsberichten over archeologie en andere recente ontwikkelingen.
In 2017 zijn geen brochures verschenen.

Afbeelding 2. Vormgeving van de nieuwe website.
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5 Certificering

In het jaarverslag van 2016 is de reikwijdte en werking van de BRL certificaten beschreven.
Het veldbezoek van de Certificeerders van SGS heeft op 2-3-2017 plaatsgevonden op het 
onderzoek van het terrein Streekweg 293 te Hoogkarspel. Na nog enkele aanpassingen is het 
certificaat op 23-6-2017 verleend.

Het registratiesysteem voor de actoren binnen de archeologie is voor alle bij AWF werkende 
archeologen ingevuld, waardoor iedereen nu een nieuw nummer heeft in dit register (zie 
https://www.actorregistratie.nl/).

6 Gemeenschappelijke Regeling 

Voor de wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling zie hoofdstuk 2 Taak/Missie.

Op dinsdag 18 april is in het gemeentehuis van Koggenland in De Goorn de ambtelijke 
werkgroep bijeen gekomen. Daar is onder andere het initiatief van Bond Heemschut ‘Red de 
Stolp’ besproken en de toetreding van de Gemeenten Schagen en Texel.
Op dinsdag 30 oktober is in Wognum (Gemeente Medemblik) de ambtelijke werkgroep opnieuw 
bijeengekomen. Ditmaal schoof voor het eerst Linda Rinkel aan, de vertegenwoordiger van de 
gemeente Schagen. Hierbij is gereflecteerd op de Themaraad Archeologie van de gemeente 
Medemblik. Daarnaast is de aanstaande wijziging van de GR besproken die vanwege de 
introductie van de certificering en de toetreding van Schagen en Texel moet worden aangepast.

Medewerkers van SGS op bezoek bij de opgraving aan de Streekweg 293 in Hoogkarspel, gemeente 
Drechterland, voor de veldinspectie t.b.v. de certificering. 
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 Procescertificaat Archeologie 

Certificaatnummer: ARC-004/1 

Certificaathouder:

Gemeente Hoorn 
Archeologie West-Friesland
Nieuwe Steen 1
1625 HV  HOORN      
Postbus 603      
1620 AR  HOORN      
Telefoon (0229) 25 22 00
E-mail archeologie@hoorn.nl
Website www.archeologiewestfriesland.nl

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.
Dit procescertificaat is op basis van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 4000, versie 4.0 d.d. 07-06-2016,
afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie-reglement voor Certificatie en Attestering voor 
Gemeente Hoorn voor het toepassingsgebied van de hieronder vermelde protocollen zoals 
gedefinieerd in paragraaf 1.3 van deze beoordelingsrichtlijn.

Protocol 4001: Programma van eisen, versie 4.0 
Protocol 4002: Bureauonderzoek, versie 4.0 
Protocol 4003: Inventariserend veldonderzoek (landbodems), versie 4.0

- Onderdeel proefsleuven
- Onderdeel overig

Protocol 4004: Opgraven (landbodems), versie 4.0

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatieonderzoek dat 
het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door Gemeente Hoorn verrichte archeologische 
onderzoek, voor zover dat valt binnen de op dit certificaat vermelde protocollen, inclusief de daarvoor 
benodigde secundaire processen vanaf acceptatie van de opdracht tot oplevering, bij voortduring 
voldoet aan de in dit procescertificaat vastgelegde specificaties. 

Dit procescertificaat is afgegeven als “certificaat onder voorbehoud” conform paragraaf 4.2.3 van 
BRL SIKB 4000, versie 4.0.

Dit certificaat is afgegeven op 23 juni 2017 en is geldig tot 23 juni 2018.

SGS INTRON Certificatie B.V.

Ir. J.W.P. de Bont
Certificatiemanager

  

Pagina 1 van 2

SGS INTRON Certificatie B.V., Venusstraat 2
Postbus 267, NL-4100 AG  CULEMBORG
T : +31 88 21 45 133
www.sgs.com/intron-certificatie
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7 Overzicht van adviezen en overzicht van de gewerkte uren1

De adviezen komen voort uit de binnengekomen informatie via bouwvergunningen, 
sloopmeldingen, waarnemingen in het veld, verzoeken van adviesbureaus in de ruimtelijke 
ordening, makelaars, projectontwikkelaars enzovoorts. In 2017 werden binnen de GR 231 
adviezen gegeven en quick scans vervaardigd. Per binnengekomen zaak kan de aanpak flink 
verschillen. Soms zijn het omvangrijke en complexe zaken, meestal zijn deze eenvoudig 
van aard. De geleverde adviezen en quick scans vormen ongeveer 3% van het totaal aantal 
beoordeelde WABO aanvragen.

Daarnaast zijn voor private projecten in Schagen en op Texel adviezen gemaakt. Deze vallen 
buiten de GR en zijn met de desbetreffende veroorzaker afgerekend. Vanaf 1-1-2018 zullen 
deze binnen de GR vallen.

8 Depot De Oude Veiling 35 Zwaag

Het depot op de Oude Veiling 35 te Zwaag is verder ingericht. Een straalcabine voor de 
metaalrestauratie is aangeschaft. Tevens is een afzuiginstallatie voor de metaalconservering 
in werking genomen. Voor de dendrochronologische monsters is een nieuwe diepvrieskist 
gekocht. 
Op de maandagavond gebruikt de AWN afd. 2 het depot voor bijeenkomsten.

1  Zie ook tabel 1 en 2, los bijgeleverd.

Het college van de gemeente Hoorn vlak voor vaartocht met de Hessel Snoek in de haven van Hoorn, juli 
2017.
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9 Waterbodem

Het onderzoekschip Hessel Snoek heeft ook in 2017 een aantal sorties gemaakt in het Hoornse 
Hop. Met de sonar zijn veel wrakken, dijklichamen en nog onbekende obstakels ontdekt. De 
gegevens van de afgelopen jaren zijn in samenwerking met het maritieme team bewerkt door 
Harmen de Weerd. Met de komst van vrijwilliger Leif Solvik (ex-Rijkswaterstaat) zijn een 
aantal veranderingen in de aanpak van het scannen en de data opslag doorgevoerd.
10 Behoud in situ en archeologische monumenten

Aan de P. J. Jongstraat 105-107 in Lutjebroek (Gem Stede Broec) is het bouwplan op verzoek 
van AWF uit de zone met hoge archeologische waarde (vrijstellingsgrens 100 m2) naar het 
achterterrein verplaatst. De reden hiervoor was dat op de beoogde bouwlocatie een van de 
allerlaatste houten huizen van De Streek stond. Ondanks dat het van monumentale waarde was, 
maar wettelijk onbeschermd, is het huis afgebroken. Het voorterrein is na de bovengrondse 
sloop bestemd als tuin. Hierdoor worden de hier aanwezige archeologische waarden behouden. 

Na jaren lang onderhandelen werd op de Wierdijk 31 te Enkhuizen (Gem Enkhuizen) geen 
woning met diepe kelder gerealiseerd. Het zeer zware dijklichaam en de aanzienlijke vervuiling 
van scheepwerven, deden de ontwikkelaar anders besluiten. Een nieuwe eigenaar heeft 
een archeologie-vriendelijke bouwwijze toegepast waarbij alleen een nieuwe betonvloer is 
gestort, de archeologie intact is gebleven en de bodemverontreiniging stabiel werd. Zelfs de 
gebintconstructie van de oude houten bebouwing bleef gehandhaafd. 

Op het bedrijventerrein Zwaagdijk-Oost is een terrein van zeer hoge archeologische waarde 

Eén van de kanons van het Medemblikker schip Huis te Warmelo op de bodem van de Finse Golf (foto: 
Subzone Oy). 
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aanwezig. Het betreft een nederzettingsterrein uit de Midden en Late Bronstijd. Het plangebied 
is integraal opgehoogd. Ten behoeve van het duurzaam behoud van de archeologische waarden 
is een Plan van Aanpak vervaardigd waarin strenge voorwaarden zijn opgesteld ten aanzien van 
o.a. bouwrijp maken, palenplan, aanleg ondergrondse infrastructuur. De bouwwerkzaamheden 
zijn gemonitored door Archeologie West-Friesland. De bouwwerkzaamheden zijn zorgvuldig 
verlopen. Hierdoor is de ondergrond voor toekomstig archeologisch onderzoek nog beschikbaar. 
Op het bedrijfsterrein van de firma Renolit kon de derde waterpoort van Enkhuizen, de 
Ketenboom uit 1590, worden onderzocht. Deze zat behoudens enkele kleine 20ste-eeuwse 
verstoringen nog klokgaaf in de grond. De architect overweegt het palenplan zo aan te passen 
dat de doorvaart behouden blijft.

In de Slikvenpolder, gemeente Schagen, was het voornemen om een deel van het slotensysteem 
aanpassen en het waterpeil te verlagen. Op basis van een archeologisch bureauonderzoek 
en verkennend booronderzoek is gezocht naar een duurzame oplossing voor de aanwezige 
archeologische waarden. Het terrein met resten uit de Romeinse tijd blijft buiten de peilverlaging 
en er zullen vrijwel geen bodemroerende werkzaamheden plaatsvinden binnen dit terrein. 

Het behoud in situ van de laatmiddeleeuwse huisterp naast de kerk van Oostwoud aan 
Oosteinde 42 verliep tijdens de archeologievriendelijke bouw anders dan gepland. Ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen en afspraken werd onverhoopt toch een deel van de terp afgegraven. 
Dit leidde tot een formele stillegging van het werk. Daardoor werd alsnog een archeologisch 
onderzoek gevraagd, hetgeen ook is uitgevoerd. 

Nadat bleek dat van waterpoort de Ketenboom in Enkhuizen de fundering nog vrijwel geheel intact in de 
bodem aanwezig is, wordt gekeken of deze door aanpassing van de nieuwbouwplannen behouden kan 
blijven.
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11 Stolpenproject

In 2017 zijn in de zeven West-Friese gemeenten tien stolpboerderijen verdwenen. Twee hiervan 
zijn verbrand (waaronder een rijksmonument), acht boerderijen zijn afgebroken. Vier van de 
tien boerderijen dateerden uit de periode vóór de invoering van het kadaster in 1832. Drie 
hiervan, alle drie gebouwd in de 17de eeuw, zijn onderzocht door middel van bouwhistorisch, 
dendrochronologisch en archeologisch onderzoek. 
Een krantenbericht over het onderzoek naar stolpboerderijen door Archeologie West-Friesland 
trok de aandacht van Erfgoedvereniging Heemschut. Voor Heemschut was de voortdurende 
sloop van stolpboerderijen de aanleiding om een campagne op te starten met de naam “Red de 
stolp”. Archeologie West-Friesland was in 2017 zijdelings betrokken bij deze campagne, onder 
meer om gegevens over stolpboerderijen aan te leveren en een presentatie over de stand van 
zaken te geven. 

12 Maritieme Archeologie

12.1 Het Medemblikker oorlogsschip bij Finland
In 2017 heeft de firma SubZone haar bevindingen van de proefduik in de Finse Golf 
en onderzoeksrapport gepresenteerd. Het rapport bevestigt de identiteit van het scheepswrak 
op basis van de locatie, afmetingen, bewapening en uiterlijke kenmerken. SubZone doet in 
het rapport de aanbeveling om de 3D-documentatie van het fregat Huis te Warmelo voort 
te zetten. Ook adviseert zij om beelddata van het wrakinterieur en de directe omgeving te 
verzamelen. De aanbevelingen van het rapport zijn afgestemd met de Museovirato/National 
Board of Antiquieties en de RCE Amersfoort. Door een drukke agenda van SubZone was in 2017 
de voortgang beperkt. Naar verwachting wordt de documentatie in 2018 voortgezet. Daarbij is 
de financiële steun van de RCE en betrokkenheid van de gemeente Medemblik onontbeerlijk.

In 2017 is in Lutjebroek, gemeente Stede Broec, een van de laatste houten langhuizen uit de Streek 
gesloopt. De nieuwbouw is op een andere locatie gerealiseerd. 
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Bart ter Steege geeft uitleg aan ambtenaren van de gemeente over de opgraving Herenweg 64, Hoogwoud, 
gemeente Opmeer, januari 2017.

Vondsten gedaan tijdens het onderzoek naar klooster Bethlehem in Blokker, gemeente Hoorn, augustus 
2017.
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12.2 Zoutvaarder De Faam, bij Poole, Cornwall, Groot Brittannië
De Universiteit van Bournemouth, onder leiding van Professor Dave Parham en historicus Dr. 
Ian Friel, heeft in de afgelopen drie jaar een archeologisch-historisch onderzoek uitgevoerd 
naar de bij Poole gestrande Hoornse zoutvaarder ‘De Faam/The Fame’. Het duikend onderzoek 
vond al vóór 2017 plaats. De resultaten konden in een voorlopig rapport worden gepubliceerd. 
Dit vormde de aanleiding om in het Poole Museum een bescheiden expositie omtrent dit 
onderwerp in te richten.
In Hoorn was het de aanleiding voor een dieper historisch onderzoek. Dit werd door Peter Swart 
en John Brozius uitgevoerd in opdracht van het Westfries Museum. Door de combinatie van 
gegevens bleek dat buiten de verplichtingen van de WIC om, Hoornse kooplieden zoutvaarders 
uitrusten om in de Caraïben zout te halen. Deze schepen vertrokken zo  leeg mogelijk en 
laadden aldaar zout om vervolgens weer terug te keren. In 1631 ging het op de heenreis mis 
en bleef het schip achter in het zand van de natuurlijke haven van Poole.
In 2018 zal worden gepoogd de onderzoekers bijeen te brengen om te bezien welke mogelijkheid 
tot samenwerking en erfgoedcommunicatie er bestaan. 

13 Erfgoedcommunicatie en publieksbereik

8 april 2017. Op verzoek van het Westfries Genootschap heeft Archeologie West-Friesland 
meegewerkt aan de ‘Westfriezendag’ in het Van der Valk Hotel in  Hoorn. Hier werd samengewerkt 
met de AWN afd. 2 en zaken over prehistorie, middeleeuwen en nieuwe tijd getoond. 
 
10 mei 2017. Expositie ‘Vurige Versieringen, siervuurklokken uit Holland en West-Friesland’ 
vuurklokken, Archeologisch Museum Haarlem. Opening door Burgemeester Jan Nieuwenburg 
van Hoorn en Jos Wienen Burgemeester van Haarlem, Georganiseerd door stadsarcheologe 
Anja van Zalinge.

11 mei 2017. Open middag/avond Dijk gemaal De Schans Texel samen met Arcadis Archeologie.

19 juni 2017. Werknemers Rijksmuseum van Oudheden (Leiden) op visite in Hoorn, rondleiding 
Glop en Westfries Museum.

De burgemeester van Texel, Michiel Uitdehaag, en wethouder Eric Hercules bezoeken de open dag bij 
gemaal de Schans, juni 2017.
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4 juli 2017. College Hoorn op onderzoeksschip de Hessel Snoek, maritieme rondleiding over 
het Hoornse Hop.

20 juli 2017. Opperdoes uitreiking Almersdorp-boek door Sander Gerritsen aan Jack van der 
Hoek, Gedeputeerde.
9 augustus 2017. Open middag/avond bij de opgraving van de Ketenwaal op het terrein van 
Renolit te Enkhuizen.
24 augustus 2017. Bezoek Jan Nieuwenburg, Burgemeester van Hoorn, bij de opgraving 
Bethlehem aan de Bangert in Blokker.

9 september 2017. Landelijke Open Monumentendag, medewerking aan de algemene 
openstelling van Gemeentelijk Archeologisch Monument ’t Glop.

2 oktober 2017. Bezoek van het personeel en de vrijwilligers van het Archeologie Museum 
Haarlem aan Hoorn. Na een rondleiding door de tunnel aan het Glop en de archeologische 
expositie in het Westfries Museum was er een gezamenlijke lunch.

10 en 31 oktober 2017. Rondleiding voor de Texelse collega’s en het algemene publiek 
opgraving Raaksje, Den Burg.

15 oktober 2017. Archeologie West-Friesland heeft medewerking verleend aan de Nationale 
Archeologie Dagen in paviljoen Het Streekbos te Bovenkarspel georganiseerd door de AWN. 
Hier werden onder andere lezingen door drs. Wouter Roessingh en mw. dr. Yvonne van 
Amerongen gehouden over West-Friesland in de Bronstijd. Daarnaast konden bezoekers tal 
van archeologisch activiteiten doen. Ook vanwege het schitterde weer was de aanloop groot.

19 oktober 2017. Bezoek Erfgoedinspectie van het Ministerie van OC&W aan Texel. Zij hebben 
de afdeling Beleid (Erfgoed/Archeologie) bezocht en gevraagd over de stand van zaken en de 
beleidsvoornemens. Daarna is de opgraving op de Groeneplaats te Den Burg door hen bezocht. 

4 november 2017. In een samenwerking met alle archeologische erfgoedpartijen betrokken bij 
de archeologie van Texel zowel die van het eiland als die van de overkant, is de eerste Dag van 
de Texelse Archeologie gehouden. Dit vond plaats in het buurtcentrum De Wielewaal in het dorp 
De Waal. De aanloop was met ongeveer 700 bezoekers zeer groot. Zowel de landarcheologie 
(de recente opgravingen door de dijk en op de Groeneplaats) als de maritieme archeologie 
kwamen aan bod. Hierbij werden de onderzoeken van de Duikclub Texel en de bevindingen 
van de Maritieme afdeling van de RCE gepresenteerd. De nieuwe onderzoeken aan de BZN 17, 
het Palmhoutwrak werden gepresenteerd. Daarnaast was er een doorlopende voorstelling van 
maritiem archeologisch opnames onder water van de Texelse scheepswrakken. 
Het hoogtepunt werd gevormd door de presentatie van het boek ‘Schatten uit het Schervenwrak’ 
door duiker Carl van Dijk. Dit is het eerste boek van de Duikclub Texel over hun onderzoeken. 
Het ligt in de bedoeling de Dag van de Texelse Archeologie in 2019 te herhalen. 

14 Beleidsmatige ontwikkelingen in de Westfriese Gemeenten 

Stand van zaken en korte vooruitblik.

14.1 Drechterland
De concept-beleidskaart archeologie van de gemeente Drechterland is getemporiseerd. Naar 
verwachting komt deze in 2018 gereed.
In Drechterland is subsidieregeling met betrekking tot de ondersteuning van kosten voor het 
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archeologisch onderzoek voor particulieren aangenomen. Naar verluid bedraagt de bijdrage 
van de gemeente 20%. De publicatie van het besluit was bij schrijven van dit jaarverslag nog 
niet beschikbaar. 

14.2 Enkhuizen
Geen wijzigingen

14.3 Hoorn
Voor de gemeente Hoorn wordt samen met collega’s van Monumentenzorg intensief gewerkt 
aan een cultuurhistorische inventarisatiekaart ten behoeve van de bestemmingsplannen.
Het paraplubestemmingsplan Archeologie voor Hoorn is vastgesteld op 7 maart 2017. Hiermee 
zijn alle vigerende bestemmingsplannen voorzien van een archeologische paragraaf.

14.4 Koggenland
De evaluatie van de pilot Cultuurhistorie zou in 2017 plaatsvinden maar is vanwege drukte bij 
de gemeente Koggenland een jaar uitgesteld.

14.5 Medemblik
In 2017 is de concept-beleidskaart archeologie (met toelichting) nogmaals aangeboden aan de 
gemeente Medemblik.
In 2017 is de subsidieregeling archeologie voor particulieren vastgesteld. Hierbij kan bijvoorbeeld 

In december 2017 werden aan de Vierbeentjes in de binnenstad van Enkhuizen de resten van een grutterij 
uit het midden van de 18de eeuw onderzocht. De vindplaats bleef door archeologie-vriendelijk bouwen 
behouden. 
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voor stolpenonderzoek zo’n 20% van de totale kosten met een vastgesteld maximum van de 
gemeente als ondersteuning worden ontvangen.

14.6 Opmeer 
Voor 2018 is een herziening van de beleidskaart archeologie ingepland. 
Ten behoeve van nieuwe bestemmingsplannen en de komst van de Omgevingswet worden de 
cultuurhistorische en aardkundige waarden door Archeologie West-Friesland meegenomen. 
Een recent voorbeeld is het Ruimte voor Ruimte project Spanbroekerweg 231a te Spanbroek.

14.7 Schagen
De beleidskaarten van de voormalige gemeente Schagen, Harenkarspel en Zijpe zijn aangevuld 
met bruikbare kaartlagen, waaronder historisch kaartmateriaal. Dit werk is vanwege de omvang 
niet gereed en zal in 2018 worden doorgezet. De Omgevingswet eist een betere duiding van 
bekende en te verwachten archeologische waarden. Alle beleidskaarten zijn opgenomen in de 
bestemmingsplannen. Ten behoeve van nieuwe bestemmingsplannen wordt de beleidskaart 
aangepast, indien relevant. De vlakken met een vrijstellingsgrens die gelijk zijn of kleiner dan 
100 m2 zullen aan de hand van archeologische en historische bronnen nader worden begrensd.

Als voorbeeld kan het kerkterrein van de Kerkbuurt in Tuijtenhorn dienen. Op dit middeleeuwse 
kerkterrein liggen veel begravingen: alle bodemroering is schadelijk voor het hier aanwezige 
bodemarchief. Het kerkterrein is echter destijds niet herkend door de makers van de beleidskaart 
van de voormalige gemeente Harenkarspel en niet in de kaart opgenomen. 
De 20ste-eeuwse kerk van Waarland is wel op de kaart terechtgekomen en kent de hoogste 

Josje van Leeuwen documenteert een boring tijdens de veldtoets in het kader van de advisering m.b.t. 
nieuwbouw op het perceel Kwakelweg 3 in Hensbroek, gemeente Koggenland, maart 2017. 
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bescherming (bij alle bodemroering rekening houden met archeologische waarden). Integratie 
van historisch-kartografische gegevens en historische bronnen in de archeologiekaart is 
daarom ook in de Gemeente Schagen zinvol.
Bij nieuwe bestemmingsplannen worden de cultuurhistorische maar ook de aardkundige 
waarden meegenomen door Archeologie West-Friesland. Hierdoor ontstaat een beter advies.

14.8 Stede Broec
In 2017 is de concept-beleidskaart archeologie (met toelichting) nogmaals aangeboden aan de 
gemeente Stede Broec. 

14.9 Texel 
De bestaande archeologische kaart van de Gemeente Texel is in de GIS omgeving geladen. Net 
zoals bij de andere samenwerkende gemeenten is gestart met een gekoppeld databestand van 
archeologische onderzoeken (rapporten) en gegevens over de verwachtingen. Daarnaast zijn 
alle bekende historische kaarten van het eiland verzameld en deels gegeorefereerd. Tevens is 
een slag gemaakt in zoveel mogelijk archeologische literatuur over het eiland te achterhalen 
en te duiden. Medio 2017 waren de meeste gegevens boven water en kon met een adequate 
advisering worden gestart. Daardoor konden quickscans sneller en nauwkeuriger worden 
geschreven.
Ondertussen is een begin gemaakt met het achterhalen en borgen van grote archeologische 
collecties van amateur-opgravingen op het eiland. De collectie Maas van de opgraving De Bleekerij 
is opgehaald, herverpakt en aangeleverd aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te 
Castricum. De collectie van de Historische Vereniging Texel van de opgravingen De Schans 

In januari 2017 spoelde op de Hors op Texel een zogenaamd ‘ezelshoofd‘ aan, waarschijnlijk afkomstig van 
een Engels wrak. Inzet: een ezelshoofd in situ in een scheepsmast.
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(1997-99) is achterhaald, herverpakt en opgeslagen op het eiland. Dit zelfde geldt voor de 
collectie van De Jeneverbuurt te Oudeschild.
Ook zijn kleine hoeveelheden van amateurvondsten bekeken.
Specifieke aandacht ging uit naar de collecties metaalvondsten van de Texelse detectoramateurs. 
Deze collecties zijn echter dermate omvangrijk, dat nog geen plan van aanpak kon worden 
geformuleerd.
Aan het einde van het jaar is gestart met het vervaardigen van een dijkenkaart voor het eiland 
met het oog op een verbreding- en verdiepingsslag van de bestaande beleidsadvieskaart. 

Voor de maritieme archeologie is in samenwerking met De Weerd Erfgoed een omvangrijke 
operatie op touw gezet. Problematiek bestond eruit dat in de afgelopen 40 jaar door diverse 
overheden (RWS, Kon marine, NISA en anderen) diverse vondstlocaties zijn vastgelegd door 
middel van side scan sonar en magnetometer. Hierdoor was in de Waddenzee een grote 
puntenwolk ontstaan. Het bleek hier in veel gevallen te gaan om onnauwkeurige metingen 
die later beter zijn verricht maar ook vele doublures. Door alle punten te combineren en zo 
nodig te elimineren, is een betrouwbaarder kaartbeeld ontstaan. In de zomer van 2017 is 
door Duikclub Texel een begin gemaakt met de inspectie en plaatsbepaling van de wrakken 
zoals in de waardenkaart maritieme archeologie Texel (i.s.n.) terecht zullen komen. Daarbij is 
uitgegaan van de daadwerkelijk verifieerbare gegevens. 
Tenslotte zijn de clubavonden van Duikclub Texel inhoudelijk en procesmatig begeleid door 
AWF. In de zomer zijn ook enkel velden met palen van de Mosselzaadinvanginstallaties (MZI) 
ingemeten.

Archeologie West Friesland was aanwezig en deed mee met
- Programma Rijke Waddenzee, afdekken scheepswrakken, georganiseerd door RWS te 

Kornwerderzand.
- 15 juni, presentatie Kaftan uit het Palmhoutwrak in Museum Kaap Skil.
- 23 juni, Pre-Sail Den Helder, aan boord van zeilschip Koh-I-Noor, met diverse politici, 

beleidsmakers en erfgoedeskundigen.
- 6 juli, bezoek aan bijeenkomst ‘Onze Schepen vergaan twee maal’ in Museum 

Nieuwland, Lelystad.
- Publicatie in The New Yorker over Maritieme archeologie op Texel. 

15 Themaraad Archeologie Gemeente Medemblik

Op donderdag 28 september 2017 werd in het gemeentehuis van Medemblik te Wognum een 
themaraad met als thema ‘Archeologie’ gehouden. De politieke partijen CDA en VVD hadden 
hierom verzocht. Bij enkele gemeenteraadsleden waren zorgen gerezen met betrekking tot 
de kwaliteit, de kosten en de marktwerking van de archeologie van de Gemeente Medemblik. 
De wet zegt dat de veroorzaker moet betalen voor het archeologisch onderzoek. Dit besluit 
van de Tweede Kamer wordt ook in Medemblik ten uitvoer gebracht en met name door 
particulieren soms hard gevoeld. De burgerij klaagt hier terecht over. Behalve het aanpassen 
van de landelijke wetgeving is hiervoor echter geen oplossing. Wel heeft Medemblik zelf voor 
particulieren een subsidieregeling vastgesteld (zie paragraaf 14.5).

Linda Rinkel heeft namens de Gemeente Schagen toegelicht wat de ervaringen aldaar waren 
met de verschillende losse adviseurs en archeologische bedrijven. Door een lappendeken aan 
advies en verschillende niveaus van kennis, werd de gemeente niet bediend van adequaat, ter 
zake kundig en zinvol advies, waardoor in een aantal gevallen de kosten opliepen, vertragingen 
ontstonden en het overzicht ontbrak. 
Michiel Bartels heeft voor de raadsleden uitgelegd hoe het voorafgaand aan de inwerkingtreding 
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van de GR verliep en hoe de zaken nu verlopen. Medemblik wordt net als Schagen en de andere 
samenwerkende gemeenten bediend met accurate, goed onderbouwde en op maat gesneden 
adviezen. De archeologische kaarten zijn verfijnd, hetgeen het bekende ‘onzin onderzoek’ 
uitsluit.
De marktwerking binnen de regio en de gemeente functioneert. Zoals in vele andere gemeenten 
in Nederland met een eigen archeologische dienst worden verschillende taken, waaronder 
advisering en het uitvoeren van projecten, gelijktijdig uitgevoerd. De werkwijze verschilt in 
feite weinig van bedrijfsmatige archeologie, waar de advisering middels bureauonderzoeken 
loopt.  De uiteindelijke accordering van beleid en onderzoeksopzetten is en blijft in handen van 
de gemeente. 
Archeologie West-Friesland voert al 75 jaar archeologisch onderzoek uit in West-Friesland en 
heeft een grote expertise opgebouwd. Daar kan door veroorzakers gebruik van worden gemaakt 
voor uitvoering van werken. Er is echter geen verplichting. Vooral de grote zware en langdurige 
projecten zoals de N23 Westfrisiaweg en grote, prehistorische nederzettingsterreinen in 
toekomstige nieuwbouwwijken zoals de Woonwijk Waterweide in Grootebroek worden door de 
markt uitgevoerd. Ook is het kennisdomein van de verschillende aanbieders niet gelijk. De ene 
partij is goed thuis in de Bronstijd van West-Friesland, de ander weer in stadskernonderzoek 
of de archeologie van het platteland. Op kleinschalige projecten blijkt de vrije markt niet altijd 
de voordeligste en betrouwbaarste te zijn. 

Aan het eind van de avond kon worden geconcludeerd dat veel vragen waren beantwoord en 
over het algemeen men tevreden is met de regeling en de uitvoering van archeologie. De situatie 
van ‘de veroorzaker betaalt’ zoals deze wettelijk is vastgelegd, veroorzaakt wel problemen, 
maar die kan de Gemeente Medemblik maar ten dele oplossen door de subsidieregeling. Het 
werken met de regioarcheologen binnen het samenwerkingsverband waar ook Medemblik in 
werkt, is functioneel en kostenreducerend gebleken. De inbedding in de ambtelijke organisatie 
geeft sterkte aan de samenwerking. 
Enkele raadsleden hebben in de weken daarna nog een bezoek gebracht aan de werkruimtes 
van Archeologie West-Friesland in Hoorn, waar zij tekst en uitleg kregen over de werkwijze en 
interne structuur. De concept-beleidskaart is toen ook gepresenteerd. Daarbij werden opnieuw 
vele vragen naar tevredenheid beantwoord. 

16 Erfgoedinspectie, wettelijke taken

De Erfgoedinspectie heeft in 2017 alleen bij de Gemeente Texel inspectie uitgevoerd (zie 
hoofdstuk 13).

17 Inventarisatie en beheer collecties particulieren en 
instellingen

In 2017 zijn geen collecties aangeboden. 

18 Schatgraverij, metaaldetectie

In 2017 zijn geen incidenten gemeld of geconstateerd wat betreft schatgraverij. Wel viel 
hier een positieve situatie te melden, deels ontstaan door de nieuwe landelijke afspraken 
betreffende de metaaldetectie.
In november 2016 werden op een akker in Westwoud (Gemeente Drechterland) door drie 
metaaldetector amateurs circa honderd grote en zware zilveren munten uit de 16de eeuw 
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gevonden. De munten werden in een klein 
gebied op dezelfde akker vlak onder de 
bouwvoor aangetroffen. 
In de directe nabijheid van de munten 
werden, op een verder vondstloze akker, 
meer dan tien scherven van een zogenaamde 
‘eikenbladbaardman’ gevonden. Dit is een 
voor het derde kwart van de 16de eeuw 
typerende en veel voorkomende steengoed 
kan vervaardigd in Keulen en versierd met 
eikenloof. De kan was aan de onderzijde 
bewust ingeslagen om de munten er in 
te stoppen. Vermoedelijk was de kan 
afgesloten met een kleine roodbakkende 
plavuis. Door het nieuwe protocol dat de 
overheden sloten met de verenigingen 
van (metaaldetector)amateurs, was het 
mogelijk om zonder verdere gevolgen de 
schat te melden. De diepte van de vondsten 
was kleiner dan 30 cm. Bij Archeologie 
West-Friesland werden de munten daarom 
gemeld en binnengebracht. Nog niet eerder 
was zo’n grote collectie uit West-Friesland 
gevonden. De munten werden nauwgezet 
bestudeerd en professioneel geconserveerd. 
Doordat alle partijen die bij de vondst waren 
betrokken in het belang van het erfgoed 
wilden samenwerken, was het mogelijk 
om in het Westfries Museum te Hoorn op 
31 maart 2017 een speciale aan deze 
schatvondst gewijde expositie te openen. 
De expositie kon rekenen op een grote 
belangstelling.

19 Grote projecten

N23 - Westfrisiaweg
De uitwerking van de gegevens verzameld door de Combinatie ADC/Archol is in volle gang. 
AWF voert namens de Provincie Noord Holland (Afdeling Beheer en Uitvoering) directie over de 
archeologie van het project. In 2018 wordt de eindrapportage verwacht.

20 Samenwerkingsverbanden

20.1 De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Geen bijzonderheden.

20.2 Het Convent van Gemeentelijk Archeologen
Het Convent van Gemeentelijk Archeologen is al ruim 30 jaar de overkoepelende organisatie van 
gemeente- en regio archeologen. Dit is geen beroepsclub maar een ambtelijk overlegorgaan 
waar de zwaardere thematiek op wet- en regelgeving wordt besproken. Tevens adviseert deze 
organisatie de Vereniging Nederlandse Gemeenten en is vertegenwoordigd in talloze andere 
belangenorganisaties en lobby’s. De samenwerkende Westfriese Gemeenten zijn automatisch 

Etienne van Paridon met een roodbakkende grape, 
gevonden tijdens de opgraving Davidstraat-
Romeinstraat in Enkhuizen, juli 2017. 
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aangesloten bij het CGA en betalen hun jaarlijkse bijdrage (www.gemeente-archeologen.nl). 
Het CGA vergadert 2-3 maal per jaar. Vanuit Hoorn of West-Friesland is altijd 1 afgevaardigde 
aanwezig als lid.
Samen met de Gemeentes op Walcheren hebben Michiel Bartels en Bernard Meijlink de 
‘Commissie Maritieme Archeologie’ gevormd om zo de onderhandelingen met het ministerie 
OCW over de koerswijzigingen in de ‘natte archeologie’ te kunnen bedienen van advies en 
klankbord.
Voor het CGA is Carla Soonius toegetreden tot de Projectgroep Verwachtingskaarten. Dit 
initiatief is geïnstigeerd door de archeologisch marktpartijen op basis van de Motie Ronnes in 
de Tweede Kamer. Hierin wordt gesteld dat veel gemeenten hun verwachtingskaarten niet op 
orde hebben. Door beter onderzoek dient volgens de Projectgroep de aantoonbaarheid van de 
verwachte waarden vooruit te gaan.
Opmerkelijk hierbij is dat bij de liberalisering van de archeologiemarkt de rijksoverheid geen 
eisen aan archeologische kaarten heeft gesteld. De niet bij het CGA aangesloten gemeenten 
zijn in veel gevallen voor de laagste prijs van de kaarten van de aanbieders en erfgoedhuizen 
gegaan, waardoor veel essentiële data achterwege werden gelaten en de huidige problematiek 
is ontstaan.

20.3 Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling 2
Geen bijzonderheden.

In Westwoud, gemeente Drechterland, is een groot aantal zilveren munten uit de 16de eeuw aangetroffen.



25

21 Jaarplan 2018

21.1 Huisvesting
De huisvesting in kelder gebouw A is al 2,5 jaar veel te krap. Door de toegenomen activiteiten 
wordt dit probleem alleen maar groter. Ondanks verwoede pogingen vanuit Erfgoed hier iets 
aan te doen, heeft de leiding van de gemeente niet voorzien in extra werkplekken. Oplossing 
hiervan is cruciaal voor het goed functioneren. 
21.2 Gemeentelijke Samenwerking
Het integreren van de activiteiten van de Lichte GR binnen de organisatie van de Gemeente 
Schagen en de Gemeente Texel.

21.3 Waardenkaarten 
In 2016 is de beleidskaart met toelichting van de gemeente Medemblik aangeboden. In 2017 is 
de geactualiseerde beleidskaart van Stede Broec aangeleverd. Planning vaststelling voor 2018. 
In 2018 zal een update van de beleidskaart van de gemeente Opmeer worden vervaardigd. 
Grote delen van de beleidskaart zijn al gereed, omdat deze in het kader van het vervaardigen 
van verschillende bestemmingsplannen al is geactualiseerd.

21.4 Erfgoedwet en Certificering
In stand houden certificaat BRL 4000 en uitvoeren interne audits op certificaat ism Gemeente 
Alkmaar.

21.5 Omgevingswet
De omgevingswet zal naar verwachting in 2021 ingaan. Er komt veel op gemeenten af de 
komende jaren. Het bestemmingsplan maakt plaats voor het Omgevingsplan. Hierin zijn 

Muurwerk van de “roduijt“ (wachttoren), aangetroffen bij het onderzoek gemaal de Schans op Texel. 
Inzet: het bouwwerk op een kaart uit 1691.
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alle zaken die een ruimtelijke component hebben opgenomen (gaat dus veel verder dan wat 
er nu in bestemmingsplannen staat). Voor het digitaal ontsluiten van gegevens (Digitaal 
Stelsel Omgevingswet) zal worden aangehaakt bij de regionale verbanden die in de maak 
zijn. De Omgevingswet eist een betere duiding van bekende en te verwachten archeologische 
waarden. Archeologie West-Friesland zorgt voor een goede onderbouwing van de vlakken zoals 
aangegeven op de beleidskaarten archeologie van de gemeente. Tevens zal getracht worden 
cultuurhistorie breed op te trekken. 

21.6 Erfgoedcommunicatie
- Het houden van de Nationale Archeologiedagen in oktober 2018 in de Gemeente Enkhuizen; 
- Het bijhouden van de nieuwspagina op de website;
- Het meedoen aan de Kinderboekenweek;
- Medewerking verlenen aan het kinderboek ‘Glop’ ism Stiawf en de gemeente Hoorn;
- Medewerking verlenen aan het archeologisch publieksboek ’Een huwelijk aan diggelen’;
- Medewerking verlenen aan Archol/ADC in de organisatie en uitvoering van de publieksopgraving 
en Open Dag Woonwijk Waterweide in Grootebroek;
- Eventueel nog 4-6 folders (augustus 2018);
- Het realiseren van een publieke standplaats voor twee of vier historische kanonnen op het 
Oostereiland te Hoorn.

21.7 Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling 2012
- Toetreding Schagen en Texel
- Nieuwe wetgeving
- Uitvoering archeologische werken schrappen uit tekst GR ivm certificaat

21.8 Directievoering N23 Westfrisiaweg
Het directievoeren over de archeologische werkzaamheden aan de Westfrisiaweg in opdracht 
van de Provincie Noord-Holland (projectbureau N23 Westfrisiaweg).

Informatieavond voor bewoners over de herinrichting van het Baanpark in Warmenhuizen. Regio-
archeoloog Carla Soonius was aanwezig om de erfgoedzijde te belichten.  
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21.9 Onderzoeksagenda
Het vervaardigen van een Regionale Westfriese Archeologische Onderzoeksagenda. 

21.10 Dijkversterking Hoorn-Amsterdam
De werken aan de Westfriese Omringdijk/Waterlandse Zeedijk tussen Hoorn-Edam-Amsterdam 
binnen erfgoed-archeologie zijn voorbereid in samenwerking met het HHNK en Bureau 
Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam. 

21.11 Stolpenproblematiek
Bij gemeenten (bestuur, raad, inwoners, eigenaren) de landschappelijke en cultuurhistorische 
waarde van de stolpboerderij duidelijk maken.

21.12 Depotbeheer
Het digitaal beheren, automatiseren en ontsluiten van het Hoornse depot voor bodemvondsten 
en het tussendepot voor de zes samenwerkende gemeentes.

21.13 Website Archeologie West-Friesland 
Het uitbouwen van de website met een interactieve kaart. Aanvullen met gegevens van 
Schagen en Texel met info en doorverwijspagina’s.

21.14 Digitalisering en ontsluiting archeologische data
Digitale koppeling van beleidskaarten archeologie en de achterliggende data, voortzetting van 
2016.
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Bijlage 1
Activiteiten medewerkers Archeologie West-Friesland

A. Commissies en overleggen

Michiel Bartels
•	 Lid van het bestuur van de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie.
•	 Voorzitter van de Stichting Archeologie West-Friesland.
•	 Vanaf 1-1-2018 voorzitter van de Vrienden van het Westfries Archief.
•	 Maritieme Commissie, Convent van Gemeente Archeologen (CGA), samen met Bernard 

Meijlink (Walcheren).
•	 1 maart 2017, voorlichting en discussie Watererfgoed HHNK, Polderhuis Schermerhorn.
•	 8 maart 2017, bijeenkomst duurzame Waddenzee en toekomst voor de scheepswrakken, 

Kornwerderzand. 
•	 7 juni 2017, voorlichting bij opening 

gemaal Lutjeschardam HHNK.
•	 23 juni 2017, bijeenkomst maritieme 

archeologie met belanghebbenden en 
politici Gemeente, Provincie en Tweede 
kamer. Sail Den Helder per schip naar 
Oudeschild.

•	 28 juni 2017, bezoek aan de viskotter 
WR 82 met aldaar duikteam RCE voor 
afdekken wrakken Waddenzee. 

•	 2 juli 2017, bezoek aan 
amateurarcheologen Sudwest Fryslân, 
Molkwerdum.

•	 6 juli 2017, manifest maritieme 
Archeologie Lelystad. Toespraak.

•	 19 juli 2017, overleg Archeologie & 
Erfgoed bij Mooi Noord-Holland te 
Alkmaar.

•	 10 september 2017, afsluitingsceremonie 
Open Monumentendag Texel, Noordelijk 
havenhoofd Oudeschild. 

•	 21 november 2017, bijeenkomst 
specialisten leerwrak, Oudeschild, Texel.

•	 29 november 2017, lancering actie ‘ Red 
de Stolp’ stadhuis Alkmaar.

•	 20 december 2017, bijeenkomst Wierdijk 
Wieringen met provincie Noord Holland 
en gemeente Hollands Kroon.

Carla Soonius
•	 Penningmeester van de Stichting 

Archeologie West-Friesland.
•	 21 februari 2017, overleg over 

onderzoeksprogramma Zuiderzee met 
RUG en TNO-Deltares.

•	 21 maart 2017, discussiemiddag 
Veenontginningen Vier Noorder Koggen 

De grote hoeveelheid porselein aangetroffen bij de 
opgraving David-Romeinstraat in Enkhuizen wordt 
zorgvuldig uitgezocht door student Owen Ooievaar. 
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met Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Wageningen, 
Westfries Archief en Landschap Noord-Holland.

•	 30 maart, 6 juli, 2 november 2017. Algemene Leden Vergadering Convent Gemeentelijk 
Archeologen.

•	 18 april 2017, overleg Stichting RAG over ontsluiten vondsten en kaartmateriaal.
•	 21 juni 2017, projectteamdag N23 Westfrisiaweg.
•	 19 oktober 2017, datalab Westfriesland Big Data, bijeenkomst gemeentehuis Drechterland.
•	 30 november 2017, netwerkbijeenkomst Erfgoed en Ruimte, RCE in Amersfoort.
•	 12 december 2017, bijeenkomst verwachtingskaarten.

B. Publieksactiviteiten

Michiel Bartels
•	 31 maart 2017, opening expositie Verstopt voor de Geuzen: De Zilverschat van Westwoud.
•	 16 juni 2017, opening expositie Kaftan, Museum Kaap Skil, Oudeschild.
•	 4 november 2017, organisatie samen met Harmen de Weerd, Dag van de Texelse Archeologie, 

De Waal, Texel. 

Marlijn Kossen
•	 Snuffelstages en rondleidingen van scholieren.

Christiaan Schrickx
•	 9 september 2017, Open Monumentendag. Expositie en rondleiding Klooster Bethlehem, 

Blokker.

Carla Soonius
•	 15 februari 2017, bijwonen promotie Wilko van Zijverden. After the deluge. A 

palaeogeographical reconstruction of bronze age West-Frisia (2000-800 BC).
•	 31 maart 2017, onthulling zilverschat Westwoud, Westfries Museum, Hoorn.
•	 8 april 2017, Westfrieslanddag door het Westfries Genootschap, Hoorn. Stand met informatie.

De kaapstaander van het fregat Huis te Warmelo op de bodem van de Finse Golf, gebruikt om het anker 
op te halen (foto: Subzone Oy).
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•	 10 mei 2017, opening tentoonstelling Haarlem.
•	 13 mei 2017, symposium Archeologische Werkgroep Schagen bijwonen.
•	 10 juli 2017, onthulling informatieborden gemeente Opmeer.
•	 9 september 2017, Open Monumentendag. Toelichting geven bij het gemeentelijk 

archeologisch monument het Glop, Hoorn.

Dieuwertje Duijn
•	 8 april 2017, Westfrieslanddag door het 

Westfries Genootschap, Hoorn. Stand 
met vondsten en informatie.

•	 9 september 2017, Open 
Monumentendag. Expositie en 
rondleiding Klooster Bethlehem, 
Blokker.

Annabelle de Gast
•	 4 november 2017, Dag van de Texelse 

Archeologie, buurthuis de Wielewaal, 
De Waal, Texel. 

Jasper Leek
•	 4 november 2017, Dag van de Texelse 

Archeologie, buurthuis de Wielewaal, 
De Waal, Texel. Presentatie over de 
dijkdoorsnede bij gemaal de Schans.

Josje van Leeuwen
•	 11 oktober 2017, kinderboekenweek activiteit voor groep 5/6 en groep 7/8 van basisschool 

De Vijzel uit Hauwert. In de Boterhal in Hoorn 2 lessen over archeologie voorbereid.

Fleur Schinning
•	 11 oktober 2017, kinderboekenweek activiteit voor groep 5/6 en groep 7/8 van basisschool 

De Vijzel uit Hauwert. In de Boterhal in Hoorn 2 lessen over archeologie gegeven.

Wytze Stellingwerf
•	 10 oktober 2017, archeologie les gegeven voor groep 5/6 en groep 7/8 op basisschool de 

Klaverwoid, Twisk.
•	 4 november 2017, Dag van de Texelse Archeologie, De Waal, Texel. 

Harmen de Weerd
•	 4 november 2017, organisatie samen met Michiel Bartels, Dag van de Texelse Archeologie, 

De Waal, Texel. 

C. Congresbezoek

Michiel Bartels
•	 17 november 2017, Reuvensdagen, Leiden. Voorzitten sessie stads- en dorpskernarcheologie.

Sander Gerritsen
•	 16 en 17 november 2017, Reuvensdagen, Leiden.

Tijdens de rioolbegeleiding aan de Koningshof in  de 
binnenstad van Medemblik in januari 2017 werd dit 
mysterieuze object aangetroffen dat waarschijnlijk 
uit de Bronstijd dateert. 
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Marlijn Kossen
•	 18-19 mei 2017, BNA-contactdagen, Gent.
•	 5 oktober 2017, Dag van de stadsarcheologie, Amersfoort.

Christiaan Schrickx
•	 16 en 17 november 2017, Reuvensdagen, Leiden.

Carla Soonius
•	 4 februari 2017, Steentijddag, Leiden.
•	 17 maart 2017, Kroonvoordracht. Stichting Nederlands Museum voor Antropologie en 

Prehistorie.
•	 6 juni 2017, symposium Kennis op de Kaart, RCE, Amersfoort.
•	 9 juni 2017, Archeologie 3.0 Live sessies, RCE, Amersfoort.
•	 15 juni 2017, RCE bijeenkomst Neolithicum-Vroege Bronstijd (publicatie NAR 53).
•	 21 september 2017, SIKB-congres, Reehorst in Ede.
•	 6 oktober 2017, Metaaltijdendag, Oss.
•	 16 en 17 november 2017, Reuvensdagen, Leiden.

Dieuwertje Duijn
•	 16 en 17 november 2017, Reuvensdagen, Leiden.

Discussiemiddag omtrent de veenontginningen van de Vier Noorder Koggen met links van de tafel Theo 
Spek (hoogleraar Landschapsgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen), Jelle Vervloet (emeritus hoogleraar 
Historische Geografie Universiteit Wageningen) en Guus Borger (emeritus hoogleraar Historische Geografie 
Universiteit van Amsterdam) en rechts van de tafel dr. Bas van Geel (palynoloog, Universiteit van 
Amsterdam), dr. Christiaan Schrickx (geschiedenis en archeologie, Archeologie West-Friesland) en Jan de 
Bruin (Westfries Archief) en naar initiatief van student Lisa Timmerman (rechtsvoor), Hoorn, maart 2017. 
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Annabelle de Gast
•	  16 en 17 november 2017, Reuvensdagen, Leiden.

Josje van Leeuwen
•	 18 en 19 mei 2017, BNA-contactdagen, Gent.

Fleur Schinning
•	 16 en 17 november 2017. Reuvensdagen, Leiden.

Bart ter Steege
•	 16 en 17 november 2017, Reuvensdagen, Leiden.

Wytze Stellingwerf
•	 16 en 17 november 2017. Reuvensdagen, Leiden.

Harmen de Weerd
•	 18 en 19 mei 2017, BNA-contactdagen, Gent.
•	 16 en 17 november 2017, Reuvensdagen, Leiden.
•	 15 december 2017, Romeinensymposium, Vrije Universiteit Amsterdam.

D. Publicaties

Michiel Bartels
•	 Bartels, M.H., M. van Overmeeren, C. Hordijk & R. Nauta, 2017. Texelse Waddenzee, in:  De 

archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, 139-143.
•	 Bartels, M.H., 2017. Rijksmonument Scheepswrak Aanloop Molengat, Noordzee gemeente 

Texel, in: De archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, 185.
•	 Bartels, M.H. & H. Eelman, 2017. Vondsten uit het ‘ Smaragdenwrak’ op de Rede van Texel, 

in: De archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, 187-189.
•	 Bartels, M.H., 2017. De Westfriese Omringdijk, archeologisch en historisch onderzoek 

tussen Hoorn en Enkhuizen, in: Archeologie in Nederland 2, 34-41.
•	 Bartels, M.H. & C.P. Schrickx, Obdam papenhuis in: Archeologie in Nederland.
•	 Bartels, M.H., 2017. Papal Bullae; a message from above? Interpretations of the papal lead 

seal (11th-16th c) in archaeological contexts in and around the Netherlands. In: C. Rinne, J. 
Reinhard, E. Roth-Heege & S. Teuber (Hrsg.), Vom Bodenfund zum Buch, Archäologie durch 
die Zeiten, Festschrift für Andreas Heege, Bonn, 315-334.  

•	 F. Postma, C.P. Schrickx & M.H. Bartels, 2017. They’re big, they’re great, they are 
from Sweden. Swedish copper coins found in Golden Age West-Frisia (1611-1725), The 
Netherlands. In: META Historisk Akeologisk Tidskrift, Uppsala, 27-36. 

Sander Gerritsen
•	 Gerritsen, S., C. van der Linde, J. Leek & L. Kootker, 2017. Van het voorland verdwenen. 

Archeologisch onderzoek rond het kerkhof van laatmiddeleeuws Almersdorp, vlakbij 
Opperdoes gemeente Medemblik. Noord-Hollandse Archeologische Publicaties-4.

•	 Gerritsen, S. & D.M. Duijn, 2017. Drechterland, Venhuizen, Westeinde 15, in: De 
archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, 47-49.

•	 Gerritsen, S., 2017. Edam-Volendam, Lutjeschardam, Schardam (Westfriese Omringdijk), 
in: De archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, 50-53.

•	 Gerritsen, S. & D.M. Duijn, 2017. Opmeer, Spanbroek, Spanbroekerweg 23, in: De 
archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, 84-86.

•	 Gerritsen, S. & D.M. Duijn, 2017. Stede Broec, Bovenkarspel, Hoofdstraat 23, in: De 
archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, 93-94.
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•	 Steege, B.C., ter & S. Gerritsen, 2017. Stede Broec, Grootebroek, Zesstedenweg 10-12, 
in: De archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, 95-97.

•	 Gerritsen, S. & B.C. ter Steege, 2017. Stede Broec, Grootebroek, Zesstedenweg 203, 
Herberg ‘De Gekroonde Zwaan’, in: De archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, 
98-100.

Christiaan Schrickx
•	 Ostkamp, S., D.M. Duijn & C.P. Schrickx, 2017. Perzische ‘porselein’ en een gedateerd 

majolicabord uit Enkhuizen. Keramiekvondsten uit Enkhuizen als spiegel van de materiële 
cultuur in een globaliserende wereld, in: Vormen uit vuur 233 (2017/1), 28-51.

•	 Postma, F., C.P. Schrickx en M.H. Bartels, 2017: They’re big, they’re great, they are 
from Sweden. Swedish copper coins found in Golden Age West-Frisia (1611-1725), The 
Netherlands. In: META Historiskarkeologisk tidskrift, Uppsala, 27-36.

•	 Schrickx, C.P., 2017: Memoriepaneel van het Ceciliaconvent, Kwartaalblad Oud Hoorn 
2017/2, 59-66.

•	 Schrickx, C.P., 2017: Het raadsel van de vis. De opdrachtgever voor de bouw van Kerkstraat 
1, Kwartaalblad Oud Hoorn 2017/3, 118-119.

Dieuwertje Duijn
•	 Ostkamp, S., D.M. Duijn & C.P. Schrickx, 2017. Perzische ‘porselein’ en een gedateerd 

majolicabord uit Enkhuizen. Keramiekvondsten uit Enkhuizen als spiegel van de materiële 
cultuur in een globaliserende wereld, in: Vormen uit vuur 233 (2017/1), 28-51.

•	 Duijn, D.M., 2017. Onder een stolp in Lambertschaag, in: Nieuwsbrief Boerderijenstichting 
Noord-Holland Vrienden van de stolp 90, 6-9.

•	 Duijn, D.M., 2017. Onderzoek op het perceel Zwaagdijk 196, in: Jaarboek Historische 
Vereniging Den Swaegh Dyck. 

•	 Duijn, D.M., 2017. Drechterland, Venhuizen, Westeinde 15, in: De archeologische kroniek 

Christiaan Schrickx onderzoekt de binnenomgrachting van klooster Bethlehem in Blokker, gemeente 
Hoorn, augustus 2017. 
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van Noord-Holland 2016, 47-48.
•	 Duijn, D.M., 2017. Enkhuizen, riolering Wortelmarkt tot Waagstraat, in: De archeologische 

kroniek van Noord-Holland 2016, 59-61.
•	 Duijn, D.M., 2017. Koggenland, Zuidermeer, Zuidermeerweg 5, in: De archeologische 

kroniek van Noord-Holland 2016, 75-76.
•	 Gerritsen, S., D.M. Duijn, 2017. Opmeer, Spanbroek, Spanbroekerweg 23, in: De 

archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, 84-86.
•	 Gerritsen, S., D.M. Duijn, 2017. Stede Broec, Bovenkarspel, Hoofdstraat 23, in: De 

archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, 93-94.

Jasper Leek
•	 Gerritsen, S., C. van der Linde, J. Leek & L. Kootker, 2017. Van het voorland verdwenen. 

Archeologisch onderzoek rond het kerkhof van laatmiddeleeuws Almersdorp, vlakbij 
Opperdoes gemeente Medemblik. Noord-Hollandse Archeologische Publicaties-4.

Bart ter Steege
•	 Steege, B.C. ter & S. Gerritsen, 2017. Stede Broec, Grootebroek, Zesstedenweg 10-12, in: 

De archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, 95-97.
•	 Gerritsen, S. & B.C. ter Steege, 2017. Stede Broec, Grootebroek, Zesstedenweg 203, 

Herberg ‘De Gekroonde Zwaan’, in: De archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, 
98-100.

•	 Steege, B.C. ter, 2017. Enkhuizen, Lange Tuinstraat 1-33, in: De archeologische kroniek 
van Noord-Holland 2016, 54-56.

•	 Steege, B.C. ter, 2017. Enkhuizen, Rode Paard 1-3, in: De archeologische kroniek van 
Noord-Holland 2016, 57-59. 

•	 Steege, B.C. ter, 2017. Medemblik, DEK-terrein, in: De archeologische kroniek van Noord-
Holland 2016, 80-81.

Lisa Timmerman
•	 Timmerman, L., 2017. Middeleeuwse agrarische veenontginningen in de Vier Noorder 

Koggen. Een interdisciplinair onderzoek naar de opbouw van het natuurlijk landschap en 
de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis van West-Friesland (800-1300). Masterscriptie, 
Universiteit Groningen.

Harmen de Weerd
•	 Weerd, H. de & R. Nauta 2017. 

‘Texelse Rijkdom onder water’, in: 
ErfgoedMagazine 2017/4, 6-9.

•	 Weerd, H. de 2017. ‘Een zwevende kiezer 
in Erfgoedland’, in: ErfgoedMagazine 
2017/2, 2-5.

•	 Weerd, H. de 2017. ‘Duurzaam 
tentoonstellen’, in: ErfgoedMagazine 
2017/1, 2-3.

E. West-Friese Archeologische 
Rapporten (WAR) en Notities (WAN)

Rapporten
•	 Schrickx, C.P., 2017. De katholieke 

schuilkerk aan de Lutkedijk. Archeologisch 
onderzoek naar de schuilkerk en pastorie 

Een polychrome wandtegel aangetroffen tijdens 
de begeleiding van de rioolwerkzaamheden in de 
Koningshof in de binnenstad van Medemblik. 
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aan de Lutkedijk in de Spanbroeker Kaag, gemeente Opmeer, West-Friese Archeologische 
Rapporten 103, Hoorn.

•	 Gerritsen, S., 2017. Een laatmiddeleeuws huispodium langs de Westerkerkweg. Archeologisch 
onderzoek aan de Westerkerkweg 36 in Venhuizen, gemeente Drechterland, West-Friese 
Archeologische Rapporten 104, Hoorn.

•	 Schrickx, C.P., 2017. Huisraad van de bewoners van Berkhout rond 1200. Archeologisch 
onderzoek op het perceel Westeinde 322 in Berkhout, gemeente Koggenland, West-Friese 
Archeologische Rapporten 105, Hoorn.

•	 Leeuwen, J. van, 2017. Een grafveld van dieren. Archeologisch onderzoek aan de Dorpsstraat 
van Zwaag tussen nummers 316 en 318, West-Friese Archeologische Rapporten 106, Hoorn.

•	 Leeuwen, J. van, 2017. Dwars door Medemblik. Archeologisch onderzoek tijdens de 
aanleg van nutsvoorzieningen in de Westfriese Omringdijk, Oude Haven, Wijdesteeg en 
Oosterhaven in Medemblik, West-Friese Archeologische Rapporten 107, Hoorn.

•	 Schrickx, C.P. & D.M. Duijn, 2017. Een 16de-eeuwse stolpboerderij op een middeleeuwse 
terp. Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek op perceel Dorpsweg 67 in Schellinkhout, 
gemeente Drechterland, West-Friese Archeologische Rapporten 108, Hoorn.

•	 Duijn, D.M., 2017. Huis en haard uit de 14de eeuw aan de Westerstraat. Archeologisch 
onderzoek op het perceel Westerstraat 3 in Enkhuizen, West-Friese Archeologische 
Rapporten 109, Hoorn.

•	 Schrickx, C.P., 2017. Rijk en arm op het Grote Oost en in de Schoolsteeg, West-Friese 
Archeologische Rapporten 110, Hoorn.

Notities
•	 Steege, B.C. ter, 2017. Een proefsleuvenonderzoek op een voetbalveld van sportclub SEW 

in Nibbixwoud, gemeente Medemblik, West-Friese Archeologische notities 12, Hoorn.  
•	 Schinning, F.C. & C.M. Soonius, 2017. Elbaweg 16a, Hem, gemeente Drechterland. Een 

bureauonderzoek en verkennend booronderzoek, West-Friese Archeologische Notities 16, 
Hoorn.

•	 Schrickx, C.P., 2017. Archeologische waarneming bij de vervanging van de kade van Onder 
de Boompjes in Hoorn, West-Friese Archeologische Notities 17, Hoorn.

•	 Schrickx, C.P., 2017. Archeologische waarneming in het pand Scharloo 10 in Hoorn. West-
Friese Archeologische Notities 18, Hoorn.

•	 De Weerd, H. & S. Gerritsen (red.), 2017. Uitbreiding Texelse Bierbrouwerij te Oudeschild, 
gemeente Texel. Een bureauonderzoek met veldtoets, West-Friese Archeologische Notities 
19, Hoorn.

•	 Schinning, F. & S. Gerritsen, 2017. Transformatie locatie Sorghvliet, Andijk, gemeente 
Medemblik. Een archeologisch bureauonderzoek. West-Friese Archeologische Notities 20, 
Hoorn.

•	 Schinning, F.C. & J. van Leeuwen, 2017. Cornelis Kuinweg 33, Andijk, Medemblik. Een 
bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. West-Friese Archeologische Notities 21, 
Hoorn. 

•	 Leeuwen, J. van & C.M. Soonius, 2017. De Slikvenpolder in Schagen, gemeente Schagen. 
Een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. West-Friese Archeologische Notities 
22, Hoorn.  

•	 Schrickx, C.P., 2017. Archeologisch bureauonderzoek plangebied Pelmolenpad in Hoorn. 
West-Friese Archeologische Notities 23, Hoorn.

F. Cursussen

Michiel Bartels
•	 21 juni 2017, BRL 4000 cursus door Van Londen Advies te Den Haag.
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Marlijn Kossen
•	 21 juni 2017, BRL interne audit.
•	 26 september 2017, BHV herhalingstraining.
•	 17 oktober 2017, Hoorn 2020. 

Carla Soonius
•	 3-7 april 2017, cursus Bodemmicromorfologie Universiteit Delft.
•	 15 december 2017, mini workshop Bodemmicromorfologie Amersfoort.
•	 19 december 2017, workshop Archeozoölogie, RCE Amersfoort.

G. Lezingen

Michiel Bartels
•	 18 januari 2017, Historische vereniging Schagen. Samen met Jasper Leek.
•	 28 januari 2017 Historische vereniging Wieringermeer, Wieringerwerf. Samen met Jasper 

Leek. Archeologie en geschiedenis van de middeleeuwse bewoning van de Wieringermeer.
•	 14 februari 2017, Historische Vereniging Texel, Museum Kaap Skil, Oudeschild. De toekomst 

van de archeologie van Texel ter land en ter zee.
•	 3 maart 2017, Vereniging het aangespannen Paard, Dorpshuis Wadway. De archeologie en 

geschiedenis van de Westfriese omringdijk met de nadruk op de rol van het paard.
•	 23 maart 2017, Historische Vereniging Hemony, Grosthuizen. Archeologie van de Westfriese 

Omringdijk en een vooruitblik naar het erfgoed de dijkverzwaring Hoorn-Edam. 
•	 13 mei 2017, AWN Schagen. Archeologisch samenwerken in Noord-Holland Noord.
•	 18 mei 2017, Belgisch-Nederlandse archeologendagen te Gent (West-Vlaanderen). 

Archeologie van de Waddenzee bij Texel. 
•	 6 juli 2017, Museum Nieuwland Lelystad, Inleidend betoog bij manifest Ónze Schepen 

Vondsten geassocieerd met de grutterij aan de Vierbeentjes in Enkhuizen. 
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vergaan twee maal’. 
•	 21 juli 2017, Filmhuis Oostereiland, Hoorn. Docenten Horizon College. Maritieme archeologie 

van Hoorn en West-Friesland.
•	 11 oktober 2017, lezing voor de nieuwkomers in de Gemeente Hoorn. De Gouden eeuw van 

Hoorn. 
•	 9 november 2017, voor afdeling Vergunningen van de Gemeente Texel op het Archief in 

Alkmaar. De archeologie van Texel en de wettelijke onderbouwing hiervan.
•	 11 november 2017. Zug, Zwitserland. Voordracht ten behoeve van presentatie Festschrift 

Dr. Andreas Heege.
•	 25 november 2017, Duiksymposium bij het RCE, Amersfoort. Duo lezing met Harmen de 

Weerd. De maritieme archeologie van Texel, ervaringen, ontwikkelingen en toekomst.
•	 7 december 2017. Gasthaustagung, Universität Kiel, Duitsland. Archäologie von Kneipen in 

West-Friesland und auf Texel. 
•	 9 december 2017, AWN Amsterdam/Amstelveen. Archeologie van de zeedijken in Holland 

en West-Friesland.

Sander Gerritsen
•	 20 juli 2017, presentatie onderzoeksrapport Almersdorp in de Torenschouw, Opperdoes. 

Overhandiging van het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport door de gedeputeerde 
Jack van der Hoek aan wethouder Hans Tigges van de gemeente Medemblik. 

•	 10 oktober 2017, rondleidingen gedurende de eerste open dag van de opgraving aan ’t 
Raaksje in Den Burg, Texel.

•	 26 oktober 2017,  bijeenkomst van Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Oostelijk 
West-Friesland, Westfries Archief, Hoorn. Lezing: Van het voorland verdwenen. Archeologisch 
onderzoek rond het kerkhof van laatmiddeleeuws Almersdorp. 

•	 1 november 2017, rondleidingen gedurende de tweede open dag van de opgraving aan ’t 
Raaksje in Den Burg, Texel.

•	 4 november 2017, presentatie en uitleg eerste resultaten van de opgraving ’t Raaksje en 
bij gemaal de Schans, tijdens de Dag van de Texelse Archeologie in buurthuis De Wielewaal 
in De Waal, Texel.

•	 27 oktober 2017, bijeenkomst Oudheidkundige Vereniging Medenblick, in de Sint Pieter, 
Medemblik. Lezing: Van het voorland verdwenen. Archeologisch onderzoek rond het kerkhof 
van laatmiddeleeuws Almersdorp. 

Een koperen ring met een facetgeslepen steen uit 17de of 18de eeuw, gevonden tijdens het project aan de 
Streekweg 293 in Hoogkarspel, gemeente Drechterland. 
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Christiaan Schrickx
•	 8 maart 2017, Historische vereniging, Schagen. Onderwerp: klooster Bethlehem.
•	 23 september 2017, Netwerkdag archeologie Zuid-Holland, Dordrecht. Onderwerp: 

Archeologie van kloosters.
•	 26 oktober 2017, Historisch café, Alkmaar. Onderwerp: kloosters in West-Friesland.

Carla Soonius
•	 8 april 2017, Westfrieslanddag, Hoorn. Onderwerp: De archeologie van de Westfrisiaweg.
•	 14 juni 2017, Wijkcentrum Kersenboogerd, Hoorn. Onderwerp: De archeologie van de 

Westfrisiaweg.
•	 12 juli 2017, Bewonersavond Dorpsstraat, Obdam. Archeologisch onderzoek N23.
•	 15 juli 2017, Netwerkdag AWN Zuiderzeemuseum, Enkhuizen. Onderwerp: De Bronstijd in 

West-Friesland. Begraven en cremeren? Grafrituelen.
•	 26 oktober 2017, Belgisch-Nederlandse Palynologendagen, de Gouwe Stek 

Bovenkarspel. Onderwerp: De Bronstijd in West-Friesland. Een kort overzicht van 75 jaar 
onderzoeksgeschiedenis.

•	 29 november 2017, Steunpuntbijeenkomst, Huis van Hilde, Castricum. Onderwerp: 
Grensoverschrijdende cultuurhistorische 
structuren: De Westfriese Omringdijk.

Dieuwertje Duijn
•	 5 februari 2017, Weelevents, 

Zuidermeer. Onderwerp: geschiedenis 
van Zuidermeer.

•	 21 maart 2017, ANBO, Wognum. 
Onderwerp: onderzoek naar 
stolpboerderijen in West-Friesland.

•	 27 maart 2017, bijeenkomst Heemschut. 
Onderwerp: stand van zaken rond 
stolpboerderijen.

•	 8 april 2017, Westfrieslanddag, 
Hoorn. Onderwerp: onderzoek naar 
stolpboerderijen in West-Friesland.

•	 28 april 2017, jaarvergadering 
Historische Vereniging Den Swaegh 
Dyck. Onderwerp: onderzoek op het 
perceel Zwaagdijk 196.

•	 29 juni 2017, excursie Heemschut. 
Onderwerp: stand van zaken rond 
stolpboerderijen.

•	 6 september 2017, lezing georganiseerd 
door KopGroep Bibliotheken, Tuitjenhorn.
Onderwerp: onderzoek naar 
stolpboerderijen in West-Friesland.

•	 17 november 2017, Reuvensdagen, 
Leiden. Onderwerp: multidisciplinair 
onderzoek naar stolpboerderij.

•	 25 november 2017, jaarvergadering 
Historische Vereniging Spanbroek-
Opmeer. Onderwerp: onderzoek op 
het perceel Spanbroekerweg 23 en de 
vroegste geschiedenis van Spanbroek.

Student Lisa Timmerman voert boringen uit op zoek 
naar veen in het kader van haar onderzoek naar de 
ontginning van de Vier Noorderkoggen.
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•	 29 november 2017, startbijeenkomst campagne ‘Red de Stolp’, Alkmaar. Onderwerp: stand 
van zaken rond stolpboerderijen.

•	 14 december 2017, lezing Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht, Oudkarspel. 
Onderwerp: onderzoek naar stolpboerderijen in West-Friesland.

Jasper Leek
•	 18-1-2017, Historische vereniging Schagen. Samen met Jasper Leek.
•	 28 januari 2017, Cultuurschuur, Wieringerwerf, lezing over laatmiddeleeuwse geschiedenis 

van de Wieringermeer.
•	 16 februari 2017, Vrije Universiteit, Amsterdam, Dag van de Waterstaatsgeschiedenis.
•	 21 april 2017, Veron (amateurzenders (radio)), Schagen, lezing over laatmiddeleeuwse 

geschiedenis van de Wieringermeer.
•	 24 april 2017, GroenLinks Hollands Kroon, Kolhorn, Lezing over de laatmiddeleeuwse 

geschiedenis van de Wieringermeer. 
•	 20 mei 2017, Gemaal de Schans, Texel, Rondleiding en presentatie over de dijkdoorsnede 

bij gemaal de Schans.
•	 4 november 2017, presentatie over de dijkdoorsnede bij gemaal de Schans tijdens de Dag 

van de Texelse Archeologie in buurthuis De Wielewaal in De Waal, Texel.
•	 8 december 2017, Mannensoos, Wieringerwerf, lezing over laatmiddeleeuwse geschiedenis 

van de Wieringermeer.

Bart ter Steege
•	 15 juli 2017, Netwerkdag Zuiderzeemuseum, Enkhuizen. Presentatie over de structuren uit 

de Bronstijd die we bij onderzoeken in West-Friesland zoal tegenkomen en de betekenis 
hiervan.

Harmen de Weerd
•	 25 november 2017, bijeenkomst voor Vrijwilligers in de Onderwaterarcheologie, 

Amersfoort. Lezing in samenwerking met Michiel Bartels (AWF) en Guido Mauro (RCE) over 
de beleidskaart van de waterbodem van Texel. 

Bij de opgraving aan de Davidstraat-Romeinstraat in Enkhuizen werden zeer veel hoornpitten van runderen 
aangetroffen. Mogelijk houden deze verband met een leerlooierij. 
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