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Afb. 1 Ligging van het plangebied Kerkebuurt 190 (boven ligging in West-Friesland, zwarte stip). Bron 
onder: Google Earth
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1. Inleiding

In het kader van de voorgenomen bouw van een nieuw huis met schuur is in opdracht van Enkev 
Group BV, te Volendam door Archeologie West-Friesland een archeologisch bureauonderzoek 
(ABO) en een Inventariserend veldonderzoek (IVO: verkennende fase) uitgevoerd in plangebied 
Kerkebuurt 190 in Berkhout, gemeente Koggenland.1

Het plangebied ligt ten zuiden van het dorpslint van Berkhout deels ter hoogte van de huidige 
bebouwing. Een deel van het plangebied is bebouwd, met in het noorden een huis en in het 
zuiden een schuur. Het terrein is grotendeels in gebruik als tuin, de oostzijde is grasland. (afb. 
1).
De aanleiding voor dit onderzoek is de aanleg van een huis met schuur (afb. 2). 

Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende en te 
verwachten archeologische waarden om zo een gespecificeerde verwachting op te stellen.

Het hoofddoel van het booronderzoek is het toetsen van de in het bureauonderzoek opgestelde 
gespecificeerde verwachting.

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek en verkennend booronderzoek kunnen 
zones worden aangewezen waar de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen wel of niet 
kansrijk wordt geacht. 
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek en verkennend booronderzoek kan worden 
bepaald of en in welke vorm vervolgonderzoek noodzakelijk is. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 
3.2) en het Protocol Archeologisch Bureauonderzoek van de Gemeente Hoorn versie 2009 
(BUR01/05).

1 Het bureauonderzoek is gedaan met behulp van de eerder uitgevoerde quick-scan.
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Afb. 2 Nieuwe situatie Kerkebuurt 190, Berkhout. Naar: De Koning 2012.
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2. Administratieve gegevens

Onderzoeksgegevens
Project     Berkhout, Kerkebuurt 190
Projectcode    382
ARCHIS-onderzoeksmelding  58561
Type onderzoek    Verkennend booronderzoek
Locatie/toponiem    Kerkebuurt 190
Kaartblad    19E
Centrale coördinaat   128.349 / 516.937
Kadastrale gegevens   Koggenland, Berkhout, perceel AC-547
Datum rapportage   09-10-2013

Opdrachtgever   
Opdrachtgever     Enkev group B.V.
Contactpersoon    J. van den Hout  
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Postcode en plaats   1131 PB Volendam
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Telefoonnummer   06304-68593
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3. Beleidskader

Rijks en Europees beleidskader
Het rijks kader wordt gevormd door de Monumentenwet 1988 en de herziening uit 2007 
hiervan. In grote lijnen wordt hier het ‘Verdrag van Malta’ onderschreven. 
In het Verdrag van Malta, in 1992 gesloten te Valletta, wordt de bescherming van het archeologisch 
erfgoed geregeld. Uitgangspunt daarbij is dat waar mogelijk archeologische resten bewaard 
dienen te blijven. Bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, of 
beter het cultuurhistorisch belang, van af het begin meewegen in de besluitvorming.

Provinciaal beleidskader
De Provincie Noord-Holland streeft naar behoud van het erfgoed in situ (in de bodem zelf). Om 
de archeologische waarden zoveel mogelijk veilig te stellen raden zij aan archeologievriendelijk 
te bouwen. Waar behoud in de bodem niet mogelijk is, dient een archeologisch onderzoek 
plaats te vinden. Om te voorkomen dat waardevolle informatie verloren gaat, dienen eventueel 
aanwezige archeologische resten zo vroeg mogelijk in het planproces te worden gelokaliseerd 
en gewaardeerd door middel van een archeologisch vooronderzoek. Bij de toetsing van 
bestemmingsplannen wordt nagegaan of bij de planvorming voldoende archeologisch 
vooronderzoek is verricht om tot een evenwichtige besluitvorming te komen. Terreinen van 
hoge en zeer hoge waarde dienen in bestemmingsplannen te worden aangegeven en beschermd 
te worden door middel van een aanlegvergunning. 

Lokaal beleidskader
De gemeente Koggenland heeft een vastgesteld archeologiebeleid met een bijbehorende 
beleidsadvieskaart waarop vrijstellingen voor archeologisch onderzoek staan aangegeven. Op 
de archeologische beleidsadvieskaart (Archeologie West-Friesland, 2012.) van Koggenland ligt 
het plangebied in een zone waar bij plannen met een omvang groter dan 100 m2 en dieper dan 
35 cm rekening moet worden gehouden met archeologie. (afb. 3, donkerblauw)

Afb. 3 Uitsnede van de 
beleidskaart van de gemeente 
Koggenland met daarop de 
huidige bebouwing (rode lijn) 
binnen het plangebied.
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4. Bureauonderzoek

4.1 Methode

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.

De volgende bronnen zijn voor dit bureauonderzoek geraadpleegd:
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);•	

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW);•	

Archeologische Monumentenkaart (AMK);•	

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW);•	

Paleogeografisch kaartmateriaal van o.a. De Mulder & Bosch (1982);•	

Minuutplan, 1823. Gemeente Berkhout er Baarsdorp sectie E, genaamd Westeind  •	

 tweede blad (www.watwaswaar.nl);
Kaart van West-Friesland van Johannes Dou uit 1651-1654 (collectie WFA);•	

Recent kaartmateriaal;•	

Archis;•	

Relevante literatuur.•	

4.2 Resultaten

Huidige en toekomstige situatie
Het plangebied Kerkebuurt 190 ligt langs het dorpslint van Berkhout (afb. 1). Op het kadastraal 
perceel Koggenland AC-547 staat nu een woning uit de 20ste eeuw. Volgens de huidige topografie 
en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) ligt de maaiveldhoogte van het perceel zich 
op ca. 2 m –NAP (bron: AHN-viewer). Op de locatie van de huidige bebouwing is een nieuwe 
woning gepland. Deze woning ligt 8 meter meer naar het zuiden en heeft een oppervlakte 
van ca. 290 m2. Onder het trappenhuis wordt mogelijk een kleine kelder gerealiseerd. Meer 
naar het zuiden wordt ten noordwesten van de huidige schuur een nieuwe gebouwd. Het 
oppervlakte bedraagt ca 120 m2. (afb. 2). De sloot die het perceel aan de oostzijde begrenst 
wordt vermoedelijk dichtgegooid.

Geologie en Landschap
Aan het einde van de laatste ijstijd lag het plangebied in een schaars begroeid landschap, 
waar in de loop van die ijstijd zandafzettingen waren afgezet. Geologisch gezien behoren 
deze zanden tot de formatie van Formatie van Twente (Laagpakket van Wierden: dekzand). 
De top van deze pleistocene afzettingen bevinden zich tussen de 18 en 16 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 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 (De Mulder & 
Bosch, 1982). De afzettingen 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).
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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 het 
land binnen. Buiten de invloedsfeer van deze geulen vond geen sedimentatie plaats en vormde 
zich veen. Het plangebied ligt binnen dit veengebied. Bewoningssporen uit de Prehistorie 
ontbreken hier.
In de Middeleeuwen waren grote delen van 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. In deze periode werd waarschijnlijk 
ook het dorp Berkhout gesticht. Door het graven van sloten en het daarmee gepaard gaande 
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 (Besteman 1990, 93-96). De bewoners van West-Friesland probeerden dit 
gevaar te verkleinen door woonplaatsen op te hogen en dijken aan te leggen. Deze verschillende 
losse dijken werden met elkaar verbonden, waardoor West-Friesland vanaf ca. 1250 werd 
beschermd door één dijk: de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is in de eeuwen hierna nog 
diverse malen doorgebroken, waardoor land afsloeg en klei en zand werd afgezet. 

Bodem
Op de bodemkaart, schaal 1:50.000 staat het plangebied aangegeven als tuineerdgronden:   
zware zavel en klei (Code Ek79v-III: Wagenaar & Van Wallenburg, 1987). 

Geomorfologie
Het plangebied bevindt zich in een vlakte van zee- of meerbodemafzettingen (code 2M33: 
Stiboka/RGD, 1987). Deze afzettingen behoren tot het zogenaamde Hauwertcomplex (voorheen 
de afzettingen van Calais, tegenwoordig Laagpakket van Wormer). 

AHN
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn de opgehoogde gronden langs het dorpslint goed 
zichtbaar. Daarbuiten is geen duidelijke reliëfverschil aanwezig. 

Historische situatie en mogelijke verstoringen
Waarschijnlijk is de omgeving van Berkhout in de 12de eeuw ontgonnen en uit deze tijd dateert 
vermoedelijk ook de oudste bewoning langs het huidige dorpslint. Langs en in de buurt van 
het lint zijn op diverse locaties fragmenten aardewerk uit de 12de en 13de eeuw aangetroffen, 
waaronder kogelpot-aardewerk en Andenne-aardewerk (bron: ARCHIS en vondstmeldingen 
Archeologie West-Friesland). 
Voor het bepalen van de archeologische verwachting voor de Nieuwe Tijd kan gebruik worden
gemaakt van historische kaarten. De oudste relevante kaart voor het gebied is de kaart van 
Johannes Dou uit 1652-1654 (collectie Westfries Archief). Ter plaatse van het plangebied is 
bebouwing aanwezig (afb. 4). Een gebouw lijkt wat groter dan andere gebouwen weergegeven. 
Mogelijk gaat het om een stolpboerderij.
Op de oudste kadastrale kaart uit 1823 is op het westelijk deel een stolpboerderij met ten oosten 
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daarvan een schuur aanwezig 
(afb. 5). De boerderij en het 
omliggende erf zijn in bezit 
van de familie Kronenburg. De 
boerderij en schuur bevinden 
zich deels op de locatie van de 
geplande nieuwbouw. Tussen 
de schuur en stolp ligt verder 
een perceelsgrens. Zeer 
waarschijnlijk was deze grens 
oorspronkelijk een sloot, die 
op zeker moment is gedempt. 
Meer naar het zuiden is de 
sloot op de kadastrale kaart 
nog wel aanwezig. Dit kan 
betekenen dat het areaal uit 
twee samengevoegde erven 
bestond die voorheen mogelijk 
beide werden bewoond.

Afb. 4 Uitsnede van de kaart van 
J. Dou uit 1651-1654. Binnen de 
rode cirkel ligt het plangebied.

Afb. 5. Huidige bebouwing (rode lijn) op kadastrale minuut uit 1823. 
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De sloopwerkzaamheden voor de bouw en de bouw van het huidige 20ste eeuwse huis kan 
eventuele oudere resten hebben verstoord.

IKAW
Op de IKAW is te zien dat het plangebied binnen een zone van zeer lage trefkans ligt. Deze lage 
trefkans duidt hier op sporen uit de Bronstijd. 

Bekende Archeologisch waarden
Het plangebied grenst aan de historische kern van Berkhout, een terrein met sporen van 
bewoning (Monumentnummer 14.851). De begrenzing van deze historische kern is bepaald op 
grond van de historische kaart uit 1849-1859, schaal 1:25.000. De archeologische waarde van 
historische kernen bestaat uit de reeds aangetroffen of te verwachten aanwezigheid, boven 
of onder de grond, van bouwhistorische resten en archeologische sporen en voorwerpen. 
Samen bevatten zij een veelheid aan historische informatie over ouderdom en ruimtelijke 
ontwikkeling van de kern. Archeologisch gezien is de geschiedenis van de dorpskernen echter 
nog nauwelijks geschreven. De te verwachten archeologische waarden die zich in de historische 
kernen bevinden zijn daarom van groot belang. Fundamenten van woonhuizen, boerderijen en 
bijzondere gebouwen kunnen meer informatie leveren over landbouw, handel, ambachtelijke 
werkzaamheden en materiële cultuur van de bewoners. 
Ten noorden van de Kerkebuurt is in 2006 een bronzen bijl uit de Bronstijd gevonden, maar 
deze is waarschijnlijk afkomstig uit opgebrachte grond (ARCHIS waarnemingsnr 418757).

Gespecificeerde archeologische verwachting
Op basis van de geologische ondergrond (lagunaire ongerijpte kleien, die in de prehistorie
onbewoonbaar waren) geldt een zeer lage verwachting voor vindplaatsen uit de prehistorie. 
Geconcludeerd kan worden dat het plangebied een hoge archeologische verwachting heeft wat 
betreft de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Op het perceel stond mogelijk al vanaf de 12de of 
13de eeuw een huis. Voor de periode vanaf de 17de eeuw kan op basis van historische kaarten 
vrijwel met zekerheid worden gezegd dat op deze locatie bewoning aanwezig was. Aan het 
begin van de 19de eeuw stond hier een stolpboerderij. Op de locatie van de nieuwbouw kan 
verder een gedempte sloot worden verwacht, mogelijk met veel gebruiksvoorwerpen uit de 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 
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5. Veldonderzoek

5.1 Methode

Het Inventariserend Veldonderzoek bestond uit een verkennend booronderzoek.
Het doel dit verkennend booronderzoek is om: 

Ten eerste de bodemopbouw in kaart te brengen en daarbij:
- vast te stellen hoe diep de natuurlijke ondergrond zich onder maaiveld bevindt;
- vast te stellen of op de natuurlijke klei een pakket veen aanwezig is;
- vast te stellen of verschillende ophogingslagen kunnen worden onderscheiden en uit  
 welke periode deze dateren;
- vast te stellen of de bovengrond verstoord is en tot hoe diep deze verstoring reikt.

Ten tweede om vast te stellen of in de bovenste bodemlagen (0-100 cm) archeologische sporen 
en vondsten aanwezig zijn:
- bijvoorbeeld muren, puinconcentraties (uitbraaksporen), putten en afvallagen;
- ten zuiden van het huis is mogelijk een grote sloot aanwezig, met een (houten)  
 aanlegplaats voor schuiten.

Op basis van het verkennend booronderzoek kunnen zones worden aangewezen waar de 
aanwezigheid van archeologische vindplaatsen wel of niet kansrijk wordt geacht. 

Tijdens het veldonderzoek zijn 6 boringen verricht rondom de huidige bebouwing. Er is geboord 
tot maximaal 1,32 m -Mv. In bijlage 1 zijn de boringen beschreven. Er is gebruik gemaakt van 
een Edelmanboor en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn lithologisch 
conform NEN 5140 beschreven (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) en met meetlinten 
ingemeten (x- en y-waarden). Het opgeboorde materiaal is in het veld gecontroleerd op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, bot, 
verbrande leem en fosfaatvlekken). Er zijn geen monsters genomen. 
Het veldwerk heeft zicht gericht op het terrein waar de nieuwe woning is gepland en op het 
voorterrein waar de aanwezigheid van een oude sloot als perceelscheiding werd verwacht. Het 
weiland ten oosten van de huidige bebouwing is niet onderzocht wegens het nog in gebruik 
zijn als schapenweide. Hier staat in de nieuwbouwplannen wel een uitbouw tot aan de huidige 
sloot.
Aan de hand van de kadastrale minuut is geprobeerd om met behulp van een prikstok de resten 
van de stolpboerderij die op dit terrein heeft gestaan, te lokaliseren (zie afb. 5 in bijlage 1).

5.2 Resultaten booronderzoek

Huidige situatie
Het plangebied is deels bebouwd met een woning uit de 20ste eeuw. De oostzijde van het perceel 
is begrensd door een sloot. Deze sloot ligt ter hoogte van de perceelsgrens op de kadasterkaart 
uit 1823. Op deze kaart is in het midden van het plangebied een sloot weergegeven die 
halverwege het perceel naar het westen knikt en in het centrum van het perceel opnieuw 
een knik maakt naar het noorden, om iets verder in een punt te stoppen. (zie afb. 5). Deze 
sloot is op het huidige perceel nog in gebruik, maar dan met aan het uiteinde een wat breder 
uitgegraven vijverpartij (afb. 6).
Het 20ste-eeuwse huis lijkt licht gefundeerd: de betonnen vloer is op anderhalfsteens brede 
poeren van hergebruikte gele en rode bakstenen geplaatst (afb. 8). Waarschijnlijk is door het 
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funderen op poeren in plaats van op ingegraven 
funderingen de verstoring van de bodem zeer 
beperkt. Een kleine kelder in het midden aan 
de oostzijde van de huidige bebouwing kan 
aan deze zijde voor meer verstoring hebben 
gezorgd.

Op het voorterrein staat een plantenbak 
in de vorm van een waterput, waarbij 
hergebruikte bakstenen op een betonnen 
plaat zijn gemetseld (afb. 7). Ter hoogte van 
het huis staat een opgestapeld muurtje van 
hergebruikte bakstenen. De bakstenen hebben 
verschillende maten en kleuren. Mogelijk zijn 
de bakstenen die op het terrein aanwezig zijn, 
aangetroffen bij (kleine) graafwerkzaamheden 
en afkomstig van de voorganger(s) van het 
huidige woonhuis.

Het 20ste eeuwse huis lijkt op een verhoging 
in het landschap te liggen. Aan de oostzijde 
van de huidige bebouwing is deze verhoging 
ook enigszins zichtbaar. (afb. 9) 

Afb. 6 Het uiteinde van de sloot die zichtbaar is op 
de 19de eeuwse kadastrale minuut lijkt aan het 
uiteinde breder uitgegraven.

Afb. 7. Uit hergebruikte bakstenen gemetselde plantenbak in de vorm van een waterput.
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Archeologie en bodem
- Hoe diep bevindt de natuurlijke 
ondergrond zich onder maaiveld?
De natuurlijke ondergrond van het 
terrein bestaat uit lichtgrijze of 
grijze zeer siltige klei met ijzeroxide-
vlekken. Deze natuurlijke laag is 
in boring 2, 3 en 4 aangetroffen. 
Bij boring 2 en 4 begint de laag 
op respectievelijk 88 en 80 cm 
diepte vanaf het maaiveld. Door 
het plaatselijk reliëf van het terrein 
ligt het maaiveld bij boring 3, 40 
cm hoger. Hier ligt de top van de 
natuurlijke klei op een diepte van 
125 cm - Mv. De NAP-hoogte van 
de natuurlijke ondergrond is bij 
beide boringen nagenoeg gelijk en 
ligt rond 3,25 m -NAP.

- Is op de natuurlijke kleilaag een pakket veen aanwezig?
In boring 2 en 3 werd veen aangetroffen. In boring 2 werd een donkerbruin pakket met 
mogelijk veraard veen aangetroffen vanaf 65 cm - Mv. Op een diepte van 85 cm werd een 
zwart gekleurd kleur zeer humeus bandje van 3 cm bovenop de natuurlijke grijze siltige klei 
waargenomen. In boring 3 was op 75 cm diepte een restje donkerbruine klei met brokken veen 
van 5 cm dik direct op de natuurlijke klei aanwezig. Het is niet duidelijk of het in het laatste 
geval om veen gaat dat in situ ligt of dat het om een (ingeklonken) opgebracht pakket gaat.

- Welke verschillende ophogingslagen kunnen worden onderscheiden en uit welke 
periode dateren deze?
In alle boringen die niet waren verstoord en niet stuiten op muurwerk was een ophogingspakket 
aanwezig (boring 2, 3 en 4). Dit pakket bestond uit sterk siltig zand met klei gemengd. De 
kleur varieerde van bruingrijs tot donkerbruin. Wanneer de bouwvoor wordt meegerekend (de 
overgang was niet overal duidelijk) varieerde de dikte tussen 65 cm en 125 cm. 
Het maaiveld lag ter hoogte van boring 4 ca 0,4 m hoger dan het maaiveld bij andere 
boringen. Dit hoogteverschil werd geheel veroorzaakt door de aanwezigheid van een dikker 
ophogingspakket. Dit pakket bevatte in genoemde boring oranje as en houtskool. Het ontbreken 
van mortel- en baksteenpuin hier zou een indicatie kunnen zijn voor een begindatering van 
dit pakket in de Middeleeuwen. De ophogingen binnen de andere boringen konden niet nader 
onderscheiden worden.

- Is de bovengrond verstoord en tot hoe diep reikt deze verstoring?
De bovengrond was alleen ter hoogte van boring 6 verstoord. De boring stuitte vermoedlijk 
op plastic. Mogelijk ligt hier een waterafvoer oid. Er zijn geen aanwijzingen voor grote 
verstoringen.

Afb. 8. Poerfundering onder de huidige 
bebouwing.
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- Archeologische sporen of vondsten
Bij boring 1 en 5 werd op respectievelijk 15 en 60 cm een laag ondoordringbaar puin 
aangetroffen. In beide gevallen is dit waarschijnlijk te verklaren door de aanwezigheid van 
een oudere muurfundering. Mogelijk gaat het respectievlijk om de zuid- (achter)gevel en de 
oostelijke zijgevel van de stolpboerderij die hier stond. De lagen die hier bovenop aanwezig 
waren kunnen worden gezien als uitbraaksporen.
De achtergevel die in boring 1 mogelijk werd aangeboord kon met behulp van een prikstok 
voor ca. 4 m naar het westen toe worden gevolgd. (bijlage 2)

Afb.9. Links is net buiten de huidige bebouwing een lichte verhoging in het landschap zichtbaar.
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6. Conclusie en aanbevelingen

6.1 Conclusie

Het plangebied Kerkebuurt 190 in Berkhout ligt in het historische dorpslint, een terrein van 
hoge archeologische waarde. Op basis van het verkennend booronderzoek hoeft deze hoge  
waarde niet naar beneden toe worden bijgesteld. 
Op het terrein zijn ophogingslagen aangetroffen waarvan de oorsprong mogelijk terug te 
voeren is tot in de Middeleeuwen. Van de stolpboerderij uit de Nieuwe Tijd zijn mogelijk twee 
funderingen teruggevonden. Er zijn geen aanwijzingen voor grote recente verstoringen.

6.2 Aanbevelingen

Naar aanleiding van de resultaten van het booronderzoek wordt in het plangebied in het kader 
van de voorgenomen bodemingrepen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. 
Ter hoogte van de aan te leggen bouwput dient een opgraving plaats te vinden volgens de KNA 
3.2. Hiervoor is een programma van eisen van verplicht. De kosten voor beide zijn voor de 
initatiefnemer. Het onderzoek kan worden uitgevoerd door Archeologie West-Friesland of door 
een bedrijf met een opgraafvergunning. 

De resten van de stolpboerderij die hier heeft gestaan, bevinden zich hoofdzakelijk aan de 
noordwest-zijde van het terrein. Een groot deel van deze overblijfselen kunnen worden behouden 
in de bodem, wanneer de huidige 20ste eeuwse bebouwing niet dieper dan tot op het maaiveld 
wordt gesloopt. Deze sloop dient te worden gemonitord. Dit kan worden uitgevoerd door een 
medewerker van Archeologie West-Friesland.  Dit hoeft geen consequenties te hebben voor tijd 
of geld in het project en zal de werkzaamheden niet onnodig belemmeren.

Wij verzoeken in de omgevingsvergunning op te nemen dat de eigenaar of de aannemer 
twee weken voorafgaand aan de sloop van de huidige bebouwing Archeologie West-Friesland 
hiervan in kennis stelt (06-25272867 of 06-30468593). Een medewerker van Archeologie West-
Friesland kan dan de sloop- en graafwerkzaamheden monitoren. Dit heeft geen consequenties 
in tijd en geld voor de eigenaar of de aannemer. 

Bij vragen over dit rapport of over het vervolgonderzoek (opgraving) kunt u eveneens contact 
opnemen met Archeologie West-Friesland.
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Bijlage 1. Boorbeschrijvingen

1

boring: 382-1
beschrijver: MK/SG, datum: 10-10-2013, X: 128.352, Y: 516.972, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19E, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Koggenland, plaatsnaam: Berkhout, opdrachtgever: Enkev group bv, uitvoerder: 
AWF

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, rood
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin
Opmerking: Muurwerk

 Einde boring op 16 cm -Mv

boring: 382-2
beschrijver: MK/SG, datum: 10-10-2013, X: 128.350, Y: 516.973, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19E, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Koggenland, plaatsnaam: Berkhout, opdrachtgever: Enkev group bv, uitvoerder: 
AWF

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruin, kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: ophogingslaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin, grind, interpretatie: ophogingspakket
Opmerking: mortel, oranje-geel baksteen, oranje as

65 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

85 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veraard veen

88 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs

90 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 95 cm -Mv

boring: 382-3
beschrijver: MK/SG, datum: 10-10-2013, X: 128.348, Y: 516.980, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19E, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Koggenland, plaatsnaam: Berkhout, opdrachtgever: Enkev group bv, uitvoerder: 
AWF

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, zeer fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: ophogingslaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin, interpretatie: ophogingspakket
Opmerking: geel baksteen grof, oranje as

40 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijs, veen- en kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: ophogingslaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin, interpretatie: ophogingspakket

75 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruin, veenbrokken

80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs

82 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs

 Einde boring op 90 cm -Mv
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2

boring: 382-4
beschrijver: MK/SG, datum: 10-10-2013, X: 128.356, Y: 516.960, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19E, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Koggenland, plaatsnaam: Berkhout, opdrachtgever: Enkev group bv, uitvoerder: 
AWF

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: ophogingslaag

25 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: ophogingslaag

30 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: ophogingslaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: oranje as

125 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs

 Einde boring op 132 cm -Mv

boring: 382-5
beschrijver: MK/SG, datum: 10-10-2013, X: 128.356, Y: 516.985, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19E, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Koggenland, plaatsnaam: Berkhout, opdrachtgever: Enkev group bv, uitvoerder: 
AWF

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, zeer fijn
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin
Opmerking: geel en rood baksteen: uitbraakspoor

40 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, zeer fijn
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin
Opmerking: geel baksteen

60 cm -Mv
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin
Opmerking: muurwerk+mortel

 Einde boring op 61 cm -Mv

boring: 382-6
beschrijver: MK/SG, datum: 10-10-2013, X: 128.363, Y: 516.980, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19E, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: 
archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Koggenland, plaatsnaam: Berkhout, opdrachtgever: Enkev group bv, uitvoerder: 
AWF

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, weinig plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin
Opmerking: opgebracht zand voor tuinpad

75 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, zeer fijn
Archeologie: fragmenten bouwpuin
Opmerking: rood baksteen

79 cm -Mv
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recente verstoring?

 Einde boring op 80 cm -Mv
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Bijlage 2. Boorpuntenkaart binnen plangebied. In rood de mogelijke achtergevel van de stolpboerderij.
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