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1. Inleiding 

Op verzoek van de gemeente Medemblik (Kees Koppenaal) is gekeken naar het aspect archeologie 

met betrekking tot de herontwikkeling van het SEW-terrein in Nibbixwoud, gemeente Medemblik. 

Hiervoor is een Quickscan uitgevoerd door Archeologie West-Friesland met als doel te bepalen of 

en in welke mate nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is.1 Op basis van de Quickscan is 

geadviseerd om voor het SEW-terrein Inventariserend Veldonderzoek (verkennende fase) uit te 

voeren.  

 

Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het onderzoek bestond uit een aanvullend bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het 

veldonderzoek bestond uit een verkennend booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de 

normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische 

monumentenzorg), de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3) en het 

kwaliteitshandboek Hoorn (2014). 

 

De resultaten van het onderzoek staan in dit rapport beschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Van Leeuwen &  2015. 
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3. Beleidskader 

Rijks en Europees beleidskader 

Het rijkskader wordt gevormd door de Monumentenwet 1988 en de herziening hiervan uit 2007. 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, vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. 

 

Provinciaal beleidskader 

De Provincie Noord-Holland streeft naar behoud van het erfgoed in situ (in de bodem). 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.  

De visie op de gewenste ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd in de Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie (Provincie Noord-Holland 2010). Deze vernieuwde leidraad is een uitwerking van 

het in 2006 vastgestelde Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie, dat werd gebruikt als leidraad 

voor ruimtelijke plannen als bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en structuurplannen. 

Daarnaast bood het handreikingen aan gemeenten om landschap en cultuurhistorie als 

uitgangspunt te gebruiken bij planvorming. 

De provincie Noord-Holland heeft 10 archeologische gebieden van provinciaal belang gedefinieerd, 

waaronder West-Friesland.  

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 Medemblik heeft nog geen gemeentelijk archeologiebeleid vastgesteld waardoor 

rijks- en provinciaal beleid gelden. Het bestemmingsplan staat bij het implementeren van dit beleid 

centraal. Hierin worden bouw- en aanlegvoorschriften opgenomen. Indien belangrijke 

archeologische waarden als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen niet in de bodem behouden 

kunnen blijven, dient de informatie te worden veiliggesteld door middel van een opgraving. De 

Monumentenwet gaat hierbij uit van een algemene vrijstelling voor ingrepen tot 100 m2, maar 

biedt de gemeente ook de nodige beleidsruimte om haar eigen afweging te maken. 
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Ten behoeve van het bestemmingsplan Dorpskernen IV zijn de verschillende waarden binnen de 

dorpskern van Nibbixwoud weergegeven. De contour van het dorpslint is vastgesteld aan de hand 

van historisch kaartmateriaal. Het plangebied valt buiten het historische dorpslint van Nibbixwoud. 

Voor de zone buiten het dorpslint is in het bestemmingsplan van 2012 een vrijstellingsgrens van 

500 m2 geadviseerd. Deze vrijstellingsgrens is echter niet in het bestemmingsplan opgenomen.  

Voor dit onderzoek is de vrijstellingsgrens van de concept-beleidskaart archeologie gebruikt (afb. 

1). Het plangebied valt op deze concept-beleidskaart bijna volledig binnen een zone met een hoge 

verwachting voor vindplaatsen uit de prehistorie, welke is vertaald naar een vrijstellingsgrens van 

1000 m2. 

 

 
Afbeelding 1. Het plangebied SEW-terrein (zwarte stippellijn) op de concept-beleidskaart archeologie 
van de gemeente Medemblik. 
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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. Een 

deel van deze bronnen is bij het vervaardigen van de quickscan al geraadpleegd. 

 

De volgende bronnen zijn voor dit bureauonderzoek geraadpleegd: 

 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

 Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) 

 Bodemkaart ‘De vier Noorderkoggen’, schaal 1:10 000  van Du Burck en Dekker (1975) 

 Kadastrale minuut 1826 gemeente Nibbixwoud, sectie A, genaamd De Wijzend, in één blad 

(beeldbank.cultureelerfgoed.nl); 

 Overige historische kaarten 

 Recent kaartmateriaal 

 Bouwtekeningen 

 Archis 3 

 

4.2 Resultaten 

Huidige situatie en toekomstig gebruik 

Het plangebied bestaat uit enkele sportvelden en gebouwen van voetbalvereniging SEW (“Sport en 

Wilskracht”), gelegen ten noorden en ten zuiden van de straat Het Woud in Nibbixwoud (afb. 2). 

Door de aanleg van nieuwe sportvelden op een andere locatie in Nibbixwoud, zijn de oude 

sportvoorzieningen overbodig geworden. Men wil het huidige sportterrein herontwikkelen tot 

woongebied. De exacte plannen staan nog niet vast, maar zeker is dat woonhuizen, erven en 

wegen hier onderdeel van uitmaken. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 3,6 

hectare.  
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Afbeelding 2. Het plangebied SEW-terrein (witte stippellijn) in Nibbixwoud op de huidige topografie. 
 

Geologie en landschap 

Het grootste deel van het plangebied is in de jaren zeventig van de twintigste eeuw bodemkundig 

gekarteerd. Op de bodemkaart ‘De Vier Noorderkoggen’ is zichtbaar dat het plangebied grotendeels 

op een zeer lichte zavelgrond ligt (afb. 6).2 Deze gaat binnen 40 cm over in uiterst fijn zand (MF III 

– II1, roze op afb. 6). Een deel van het plangebied ligt op lichte zavel, soms binnen 80 cm 

overgaand in klei (MFIII – II2c, geel op afb. 6). Het overige deel van het plangebied is, doordat dit 

ten tijde van het onderzoek al in gebruik was als sportveld, niet gekarteerd.  

Aan de hand van de bodemkaart is het mogelijk een archeologische verwachting voor het 

plangebied te formuleren. De zavelig-zandige banen in het Westfriese landschap zijn ontstaan door 

getijdengeulen, die ten tijde van het Neolithicum vrij door het gebied bewogen. Na verloop van tijd 

slipten deze getijdengeulen steeds verder dicht met zand. In de Bronstijd vormden deze 

voormalige getijdengeulen relatief droge, goed ontwaterende en daarmee goed bewoonbare grond. 

Aan het einde van de Midden-Bronstijd, circa 1200 voor Chr., sloot het zeegat bij Bergen. Hierdoor 

stopte de aanvoer van nieuwe sedimenten en stagneerde de afwatering. Door het droogvallen van 

de getijdengeulen begonnen de sedimenten in te klinken. De zandige geulen waren hier minder 

gevoelig voor dan de kleiige en venige wadplaten waardoor de vroegere getijdengeulen uiteindelijk 

als brede verhoogde ruggen in het landschap zijn komen te liggen.3  

                                                 
2 Du Burck & Dekker 1979. 
3 Molenaar, Soonius & Bekius 2009.  
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Op de bodemkaart ‘De Vier Noorderkoggen’ is zichtbaar dat het plangebied is gelegen op een 

dergelijke hoger gelegen getijdengeul die, met uitzondering van het zuidwestelijke deel, het gehele 

plangebied beslaat. De geulen bestaan uit een zeer lichte zavelgrond die binnen 40 cm overgaat in 

uiterst fijn zand (code: MFIII-II1), terwijl de kwelders uit lichte zavel bestaan, die soms binnen 80 

cm overgaat in klei (code: MFIII-II2c).4 

Alhoewel een deel van het plangebied niet is gekarteerd, is het dus wel waarschijnlijk dat een groot 

deel van het plangebied een zavelige-zandige ondergrond heeft. 

 

 

Afbeelding 3. Het plangebied SEW-terrein (zwarte stippellijn) op de bodemkaart ‘De Vier 

Noorderkoggen’ (Du Burck & Dekker 1975).  
 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) is zichtbaar dat het plangebied relatief hoog ligt 

in vergelijking met de omliggende omgeving. Het hoogteverschil is deels in verband te brengen 

met de bodemkaart (zie afb. 3), waarbij de zandige delen in het landschap hoger liggen dan de 

nattere, kleiige delen. De op de bodemkaart aangegeven getijdengeul is nog wel herkenbaar. Het 

verschil in hoogte kan echter ook gedeeltelijk door menselijk handelen zijn ontstaan. Het meest 

zuidelijke sportveld binnen het plangebied lijkt bijvoorbeeld integraal verlaagd te zijn. Mogelijk is 

hier dus grond afgegraven.  

 

                                                 
4 Du Burck & Dekker 1979. 
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Afbeelding 4. Het plangebied SEW-terrein op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). 

 

Historische achtergrond 

Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd is gebruik gemaakt 

van historisch kaartmateriaal. Op de oudste kaart van het gebied van Johannes Dou uit 1651-1654 

is binnen het plangebied geen bewoning zichtbaar (afb. 5). De wegen Wijzend en de Ganker zijn 

wel al aanwezig. Enkele jaren later is het gebied opnieuw in kaart gebracht door Johannes Dou 

(publicatie 1682) ten behoeve van het Hoogheemraadschap. Deze kaart is in de 18de eeuw 

gekopieerd. Op de locatie van het plangebied is geen bewoning zichtbaar. Wel is in de knik van de 

Ganker (nu de hoek Ganker – Sint Matthijsstraat) een gebouw met erf zichtbaar (afb. 6). 

Waarschijnlijk valt dit erf net buiten het plangebied. 

Op de oudste kadastrale minuutkaart uit 1826 is binnen het plangebied ook geen bewoning 

aanwezig (afb. 7). Het gebouw aan de Ganker is weer verdwenen. 
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Afbeelding 5. Het plangebied SEW-terrein (zwart kader, bij benadering) op de kaart van Johannes 
Dou (1651-1654, collectie Westfries Archief).  
 

 
Afbeelding 6. Het plangebied SEW-terrein (rood kader, bij benadering) op de kaart van Uitwaterende Sluizen 
van het Hoogheemraadschap, gebaseerd op de kaart van Dou uit 1682 (1745, collectie HHNK).  
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Afbeelding 7. Het plangebied SEW-terrein (witte stippellijn) op de kadastrale minuutkaart uit 1826 
(beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 
 

Archeologische achtergrond 

Voor het beschrijven van de bekende archeologische achtergrond van het plangebied is gebruik 

gemaakt van de conceptbeleidskaart archeologie en Archis 3.  

 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische monumenten aangewezen en op geen van de 

historische kaarten is binnen het plangebied bewoning aanwezig.  

Zoals hierboven beschreven heeft het plangebied op de concept-beleidskaart archeologie een hoge 

verwachting voor vindplaatsen uit de prehistorie, in dit geval de bronstijd, gekregen.  

 

In Archis 3 staan meerdere vondsten beschreven die vooral tijdens de ruilverkaveling in de jaren 

zeventig zijn gedaan (onder andere Archis-waarnemingsnummers 17345, 17346, 17347, 17348, 

17349, 17354, 17355 en 40695, afb. 8). Het grootste deel hiervan dateert uit de Late-

Middeleeuwen. De laatmiddeleeuwse vondsten zijn tijdens de ruilverkaveling over grote delen van 

West-Friesland aangetroffen. Op dit moment zijn er geen indicaties dat binnen het plangebied in de 

Middeleeuwen bewoning aanwezig was. Binnen het plangebied liggen geen oude dorpslinten en 

vroegmiddeleeuwse bewoning vond alleen rond het meer van Wervershoof (Wervershoof, Andijk) 

en Medemblik plaats. Aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud zijn wel middeleeuwse bewoningsresten 

aangetroffen.5 

 

                                                 
5 AFW-projectnummer 417, Dorpsstraat 52 in Nibbixwoud. 

file:///C:/Users/csoonius/AppData/Roaming/Microsoft/Word/beeldbank.cultureelerfgoed.nl
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Afbeelding 8. Het plangebied SEW-terrein (witte stippellijn) met de omliggende Archis-
waarnemingsnummers. 
 

Ten zuiden van de Oosterwijzend 25, circa 750 m ten oosten van het plangebied, is in 1982 tijdens 

het ploegen een bronzen bijl uit de Midden-Bronstijd gevonden (AWF-vondstmeldingsnummer 

1441, Archis-waarnemingsnummer 15151, afb. 9). Op nagenoeg dezelfde locatie zijn enkele 

vuurstenen pijlpunten en een schrabber aangetroffen (AWF-vondstmeldingsnummer 1464).  

In september en oktober van 2015 is aan de Dorpsstraat 52 in Nibbixwoud een archeologische 

opgraving uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich vooral op de bewoning in de Middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd, maar ook bij dit onderzoek zijn ploegsporen en afdrukken van runderpoten uit de 

Bronstijd aangetroffen (mondelinge mededeling S. Gerritsen, AWF).  

 

In 2009 is door Becker & Van de Graaf BV een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd op een perceel van circa 6 hectare, ongeveer 200 m ten westen van het 

plangebied (Berkhout 2009). Tijdens het onderzoek aan de Wijzend is een grotendeels intact 

bodemprofiel aangetroffen. Het onderzoek concludeert dat er vanaf het Neolithicum bewoning kan 

hebben plaatsgevonden op de intacte zandige voormalige getijdengeulen. De verwachting voor 

vindplaatsen uit de prehistorie werd hoog geacht en een vervolgonderzoek geadviseerd. Dit is tot 

op heden nog niet uitgevoerd.  
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Afbeelding 9. De bronzen bijl uit de Midden-Bronstijd die ca. 750 m ten oosten van het plangebied 
is gevonden.  
 

Circa 400 m ten oosten van het plangebied is in 1997 een kartering en inventariserend 

booronderzoek uitgevoerd binnen plangebied de Ganzenweyd door RAAP archeologisch 

adviesbureau.6 Binnen het plangebied is geen duidelijke, ongestoorde voormalige getijdengeul 

aangetroffen. Hiermee werd de verwachting voor vindplaatsen uit de prehistorie laag geacht.  

 

Tenslotte is aan de Dorpsstraat 71 in Nibbixwoud in 2009 nog een booronderzoek uitgevoerd, 

ditmaal door ADC Archeoprojecten (Van Rooij & Huizer 2009). Tijdens het booronderzoek is alleen 

verstoorde grond aangetroffen. De kans op archeologische resten binnen het plangebied is daarom 

klein geacht. 

 

Historische ontwikkeling plangebied 

Aan de hand van historisch kaartmateriaal kan worden geconcludeerd dat het plangebied vanaf de 

Middeleeuwen waarschijnlijk in gebruik was als weide- en/of akkerland.  

Halverwege de 19de eeuw verschijnen de eerste gebouwen langs Het Woud. De bebouwing breidt 

zich gestaag uit tot begin 20ste eeuw een bijna aaneengesloten rij gebouwen zichtbaar is. In 1929 

is de S.E.W. opgericht, waarna het noordelijke voetbalveld is ingericht. Halverwege de 20ste eeuw 

werd de club uitgebreid met een tweede voetbalveld, nu het meest oostelijke veld ten zuiden van 

Het Woud.7 In 1971 verschijnt op de kadasterkaart ook het meest westelijke van de zuidelijke 

sportvelden. Naast de sportvelden is ook een kantine en een tribune gebouwd. Tot welke diepte de 

bodem is geroerd bij de bouw hiervan is onbekend. 

 

 

                                                 
6 De Rooij 1997.  
7 www.sewnibbixwoud.nl 

file:///C:/Users/csoonius/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.sewnibbixwoud.nl
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Gespecificeerde archeologische verwachting 

Het onderzoek naar het historisch kaartmateriaal laat zien dat de verwachting voor archeologische 

resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd binnen het plangebied laag is. Op basis van onderzoek 

naar bodemkaarten enerzijds en vindplaatsen elders in Nibbixwoud anderzijds, geldt binnen het 

plangebied een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de Bronstijd. Het is waarschijnlijk dat 

bewoningsresten zich dicht onder het maaiveld bevinden en dat deze in het kader van de geplande 

herontwikkeling niet in situ bewaard kunnen blijven. 
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5. Veldonderzoek 

5.1 Methode 

 

Het Inventariserend Veldonderzoek bestond uit een booronderzoek (verkennende fase). 

Het doel van een verkennend booronderzoek is: 

- om inzicht te krijgen in de bodemkundige situatie en te bepalen welke archeologisch 

relevante geo(morfo)logische eenheden aanwezig zijn; 

- om de gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen; 

- vast te stellen of sprake is van grootschalige bodemverstoringen (met name eventuele 

gevolgen van de aanleg van de sportterreinen); 

- vast te stellen of grotere nederzettingsterreinen aanwezig zijn en waar deze zich bevinden. 

 

Het aantonen van kleine nederzettingsterreinen en nederzettingen zonder vondstlaag kan met deze 

onderzoeksmethode niet worden vastgesteld. 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 18 boringen gezet verspreid over het plangebied (zie afb. 10 en 

Bijlage 1). Er is geboord tot maximaal 1,90 m -Mv. Aangezien de sportterreinen nog in gebruik 

zijn, is aan de randen van de sportvelden geboord. Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor 

met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn 

lithologisch conform NEN 5140 beschreven (Nederlands Normalisatie-instituut 1989) en verwerkt in 

het programma Deborah2 (bijlage 1). Alle boringen zijn ingemeten met behulp van een GPS (x-, y- 

en z-waarden). Het opgeboorde materiaal is in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, bot, verbrande leem en 

fosfaatvlekken). Tevens is aandacht besteed aan de aard van de laagovergangen en het 

kalkgehalte van het sediment. Er zijn geen monsters genomen.  

 

5.2 Resultaten 

Het plangebied is in gebruik als sportterrein. De NAP-hoogtes van het maaiveld variëren tussen de 

0,29 m - NAP en de 0,85 m – NAP, waarbij het zuidwestelijke deel van het plangebied het laagst 

ligt (zie afb. 4).  

 

Boring 1 t/m 11 zijn rondom de zuidelijke sportvelden gezet. De bovengrond bestaat uit 

donkerbruin matig humeus matig tot zwak siltig zand en heeft een dikte van ca. 45 cm. Hieronder 

bevindt zich in de meeste boringen nog een verstoord pakket of een menglaag tot een diepte 

variërend van 60 tot 90 cm –Mv. Het zand in de top van het bodemprofiel is een fractie grover dan 

de van nature voorkomende zanden en doet vermoeden dat het zand deels is aangevoerd ten 

behoeve van de aanleg van het sportveld.  
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Afbeelding 10. De locatie van de boringen geprojecteerd op het plangebied.  

 

Boring 12 t/m 18 zijn rondom het noordelijke voetbalveld gezet. De bovengrond bestaat hier uit 

donkerbruingrijs kalkrijk, matig humeus uiterst fijn zand. De zandfractie wijkt hier niet af van de 

onderliggende natuurlijke zanden. In boring 14 is vanaf maaiveld een donkerbruingrijze matig 

humeuze uiterst siltige klei aanwezig.  

 

Onder de verstoring is in 15 boringen een kalkrijk pakket aan uiterst fijn, zwak tot matig siltig en 

voornamelijk (licht)grijs zand aangetroffen. Dit zandpakket is geïnterpreteerd als 

getijdengeulafzettingen. In 5 boringen (boringen 6, 9, 14, 17 en 18) is een laag met enkele klei-  

en detrituslagen aanwezig. Deze lagen zijn overblijfselen van een stilstandfase in de 

getijdengeulafzettingen, toen het water langzamer stroomde. 

In 6 boringen zijn kleilagen aangetroffen (boringen 4, 5, 8, 10, 11 en 14), met in de meeste 

gevallen enkele zandlagen daarin. Deze kunnen geïnterpreteerd worden als kwelders. De kleilagen 

in boring 8 zijn geïnterpreteerd als slootvulling. Vermoedelijk gaat het hier om een gedempte sloot 

die op de kadastrale minuutplan van 1826 staat weergegeven (zie afb. 7). 

 

Alleen in de verstoorde bouwvoor van boring 3 is een archeologische indicator aangetroffen in de 

vorm van een fragment bouwpuin.  
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6. Conclusie en aanbevelingen 

6.1 Conclusie 

Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat er op basis van het historisch 

kaartmateriaal een lage verwachting voor archeologische resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe 

Tijd geldt. Daarentegen geldt op basis van bodemkaart en vindplaatsen in de directe omgeving een 

hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de Bronstijd. Het is waarschijnlijk dat 

bewoningsresten zich dicht onder het maaiveld bevinden. Door het ontbreken van een duidelijke 

vondstlaag is het in West-Friesland niet mogelijk om nederzettingsterreinen uit de Bronstijd op te 

sporen aan de hand van boringen. Voornaamste doel van het verkennend booronderzoek was het 

vaststellen van de mate van verstoring binnen het plangebied. 

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat het zuidelijke terrein vrij diep verstoord is geraakt. 

Onder de verstoring is in de meeste gevallen een afgetopt zandpakket aangetroffen dat te 

relateren is aan de getijdengeul die in het plangebied heeft gelegen. Omdat archeologische resten 

dicht onder het maaiveld worden verwacht, zullen deze grotendeels zijn verdwenen bij de aanleg 

van de zuidelijke sportvelden. De hoge verwachting voor vindplaatsen uit de prehistorie kan voor 

het plangebied ten zuiden van Het Woud naar beneden worden bijgesteld.  

Het noordelijke terrein is een stuk minder diep verstoord. Ook hier is een afgetopt bodemprofiel 

bestaande uit zandafzettingen gevonden. Op basis van het verkennend booronderzoek kan de hoge 

verwachting voor vindplaatsen uit de prehistorie binnen het noordelijk deel van het plangebied 

worden gehandhaafd.  

 

6.2 Aanbevelingen 

Zuidelijke sportvelden: 

Voor het zuidelijke deel van het plangebied is nader archeologisch onderzoek in het kader van de 

Archeologische Monumentenzorg niet noodzakelijk. Dit deel van het plangebied is vrijgesteld van 

archeologisch onderzoek.  

 

Noordelijk sportveld: 

In het noordelijk deel van het plangebied geldt een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de 

prehistorie. Het is binnen het ontwikkelingsplan niet mogelijk eventuele archeologische waarden in 

situ te beschermen. Om eventuele vindplaatsen uit de Bronstijd te lokaliseren, dient een 

inventariserend veld onderzoek (IVO) door middel van proefsleuven te worden uitgevoerd. Het 

proefsleuvenonderzoek dient te worden uitgevoerd voorafgaand aan de bodemroerende 

werkzaamheden, maar na verlating van het terrein door de voetbalvereniging. Als leidraad voor het 

onderzoek dient een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen te worden 

opgesteld.  

 

Archeologie West-Friesland kan een dergelijk onderzoek uitvoeren, maar het kan ook door een 

archeologisch bedrijf worden uitgevoerd. De kosten van een dergelijk onderzoek zijn voor rekening 

van de ontwikkelaar.  

 

Op basis van bovengenoemd archeologisch onderzoek zijn in principe drie opties mogelijk: 



West-Friese Archeologische Notities 4, Nibbixwoud, SEW-terrein 

 

Pagina 19 van 24 
 

Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec 

 

- het terrein wordt vrijgegeven, omdat er geen archeologische waarden (meer) aanwezig 

zijn; 

- indien blijkt dat de archeologische resten grotendeels zijn verstoord kan er een 

bouwbegeleiding worden geadviseerd; 

- archeologische waarden worden opgegraven. 
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KLIC   Kabels en Leidingen Informatie Centrum 

KNA   Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

-Mv   beneden maaiveld 

NAP   Normaal Amsterdams Peil 

NITG   Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen 

OAT  Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel 

PvE   Programma van Eisen 

SIKB   Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

TNO   Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

WFA  Westfries Archief 
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Boorbeschrijvingen

1

boring: 15143-1
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.546, Y: 522.951, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,42, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: ophoog

40 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Rommelig

90 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 1,92 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Opmerking: Loopzand

 Einde boring op 170 cm -Mv / 2,12 m -NAP

boring: 15143-2
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.596, Y: 522.953, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,29, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Vlekkerig

65 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 1,89 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Opmerking: Loopzand

 Einde boring op 170 cm -Mv / 1,99 m -NAP



Boorbeschrijvingen

2

boring: 15143-3
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.614, Y: 522.932, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,39, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

70 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,29 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,89 m -NAP

boring: 15143-4
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.616, Y: 522.882, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,49, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

40 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: Rommelig

90 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 1,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

160 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Korrelig

 Einde boring op 165 cm -Mv / 2,14 m -NAP



Boorbeschrijvingen

3

boring: 15143-5
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.599, Y: 522.852, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,51, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Rommelig

80 cm -Mv / 1,31 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 1,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, matig slap, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 170 cm -Mv / 2,21 m -NAP

boring: 15143-6
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.550, Y: 522.850, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,52, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

40 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 1,12 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: Vlekkerig

90 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 1,52 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele detrituslagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: detritus

115 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,77 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 2,12 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Opmerking: Loopzand

 Einde boring op 190 cm -Mv / 2,42 m -NAP
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boring: 15143-7
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.543, Y: 522.800, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,76, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,66 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 1,76 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: Loopzand

 Einde boring op 120 cm -Mv / 1,96 m -NAP

boring: 15143-8
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.493, Y: 522.797, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,85, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: of oude bouwvoor een keer gepakt bij aanleg sportveld

80 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: vlekkerig

90 cm -Mv / 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 2,05 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwart, kalkarm
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling
Opmerking: onderkant sloot

130 cm -Mv / 2,15 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 2,45 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 170 cm -Mv / 2,55 m -NAP
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boring: 15143-9
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.492, Y: 522.847, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,61, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Lichte vlekken

45 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: paar vlekken

80 cm -Mv / 1,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele detritus- en kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: geul

110 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: loopzand

 Einde boring op 130 cm -Mv / 1,91 m -NAP

boring: 15143-10
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.491, Y: 522.899, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,60, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Rommelig

60 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: Vlekkerig

70 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 170 cm -Mv / 2,30 m -NAP

boring: 15143-11
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.487, Y: 522.952, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,46, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 160 cm -Mv / 2,06 m -NAP
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boring: 15143-12
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.536, Y: 523.099, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,42, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Rommelig

60 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,42 m -NAP

boring: 15143-13
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.530, Y: 523.173, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,44, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 1,14 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,44 m -NAP

boring: 15143-14
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.515, Y: 523.204, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,51, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: Vlekkerig

85 cm -Mv / 1,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele detritus- en kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: detritus en siltlagen

105 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 1,91 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

145 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, blauwgrijs, uiterst fijn, weinig hout en riet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Houtfragmenten

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,01 m -NAP
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boring: 15143-15
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.456, Y: 523.199, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,35, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

80 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: geul

 Einde boring op 105 cm -Mv / 1,40 m -NAP

boring: 15143-16
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.499, Y: 523.166, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,47, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

70 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,47 m -NAP

boring: 15143-17
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.453, Y: 523.110, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,41, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

60 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele detritus- en kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: geul

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,91 m -NAP
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boring: 15143-18
beschrijver: FS/CS, datum: 21-1-2016, X: 132.486, Y: 523.084, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -0,41, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
sportterrein, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Nibbixwoud, opdrachtgever: Gemeente Medemblik, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele detritus- en kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: geul

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,91 m -NAP
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