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1. Inleiding 

Op verzoek van Foekje Ankersmit (Rho Adviseurs Voor Leefruimte) is gekeken naar het aspect 

archeologie met betrekking tot het perceel Mijzerdijk 6a in Ursem, gemeente Koggenland. 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 perceel Mijzerdijk 6a een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek 

(verkennende fase) uit te voeren.  

 

Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het veldonderzoek nam de 

vorm aan van 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 Schinning & Soonius 2016. 
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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, 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). 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 

Cultuurhistorie2. 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 

In 2012 is door de gemeenteraad van Koggenland de gemeentelijke archeologische 

beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze archeologische kaart is in 2012 vervaardigd door Archeologie 

West-Friesland. Het betreft een herziene uitgave van de beleidskaart archeologie uit 2008. 

Onderlegger van de archeologische beleidskaart wordt gevormd door vier SCENH-rapporten3. Op 

de beleidskaart is aangegeven waar de bekende archeologische waarden zich bevinden en welke 

archeologische verwachtingszones er zijn in de categorieën (zeer) hoog, middel en lage 

                                                 
2 Provincie Noord-Holland 2010 
3 Van der Berg & Alders 2005; Klooster & Visser-Poldervaart 2007; Visser-Poldervaart 2006a en 2006b 
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verwachting. De verwachting is gecombineerd met een beleidsadvies per archeologische 

verwachtingszone. 

 

Op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Koggenland uit 2012 valt het plangebied 

binnen het gebied met een Waarde – Archeologie 2 (afb. 3). In dit gebied dient het aspect 

archeologie bij ingrepen van 100 m2 en groter te worden meegewogen als de grondroerende 

werkzaamheden dieper dan 35 cm beneden maaiveld zullen reiken. Dit gebied is volgens de 

Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Cultuurhistorische waardenkaart een terrein van 

archeologische waarde (CMA-code 19 E-A25; monumentnummer 11025; CHW-code WFR288A). De 

redengevende omschrijving is dat op een historische kaart uit omstreeks 1670 is een huis en een 

weggetje, genaamd 't Vrouwenweggetje zichtbaar. Op basis van historisch kaartmateriaal worden 

hier huisplaatsen en de resten van 't Vrouwenweggetje vermoed. Deze resten dateren vermoedelijk 

uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd en bevinden zich op het veen. Kwaliteitsbepalend 

(boor)onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden.  

De ingrepen ten behoeve van de nieuwbouw binnen het plangebied zullen de vrijstellingsgrenzen 

van dit gebied overschrijden met een oppervlakte van ca. 260 m2 (woning) en 4.300 m2 

(bouwvlak). 

 

 

Afbeelding 1. De ligging van het plangebied Mijzerdijk 6a (zwarte stippellijn) op de beleidskaart archeologie van 

de gemeente Koggenland. 
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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 (AHN2) 

 Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) 

 Aardkundige waarden (provincie) 

 Kadastrale minuut 1817 gemeente Ursem, sectie C genaamd minuutplan Ursem, Noord 

Holland, sectie C, blad 01 (MIN07118C01) (beeldbank.cultureelerfgoed.nl); 

 Overige historische kaarten 

 Recent kaartmateriaal 

 Literatuur 

 Archis 3 

 

4.2 Resultaten 

Huidige situatie en toekomstig gebruik 

Op het perceel Mijzerdijk 6a in Ursem staan momenteel twee bedrijfsgebouwen. Het staat in de 

planning om een bedrijfswoning te bouwen en het bouwvlak te vergroten door de nieuwbouw van 

een schuur. Het is nog niet bekend hoe de ontwikkeling van de schuur precies vorm zal nemen – 

deze ontwikkeling wordt niet direct gerealiseerd. De nieuwe bedrijfswoning wordt zo snel mogelijk 

gebouwd en krijgt een oppervlakte van ca. 260 m2. Het nieuwe bouwvlak krijgt een oppervlakte 

van ca. 4.300 m2 (afb. 1). 

Omdat binnen het plangebied een deel van de grond wordt verhard, zal extra waterberging moeten 

worden aangelegd ter compensatie. Waar deze zal komen is nu nog niet bekend. 
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Afbeelding 2. De ligging van het plangebied Mijzerdijk 6a (zwarte stippellijn) op een luchtfoto. 

 

Geologie en landschap  

Aan het einde van de laatste ijstijd (10.000 jaar voor Chr.) lag West- Friesland in een schaars 

begroeid landschap, waar in de loop van die ijstijd zandafzettingen waren afgezet. Geologisch 

gezien behoren deze zanden tot de Formatie van Twente (Laagpakket van Wierden: dekzand) 4. 

2000). De top van deze pleistocene afzettingen bevinden zich tussen de –18 m 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 gebied5. 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). Rond 3800 voor Chr. ontstonden aan de kust van Noord-

Holland op de zandige wadplaten strandwallen die de kust langzaam afsloten. De zee kon vanaf 

deze periode alleen nog via enkele zeegaten in het achterland doordringen. Via het zeegat van 

Bergen drongen getijdengeulen West-Friesland binnen. Buiten de invloedsfeer van deze geulen 

vond geen sedimentatie plaats en vormde zich veen. Binnen de invloedsfeer van deze 

getijdengeulen vond afzetting van zand en klei plaats. Het grovere, zandigere materiaal 

sedimenteerde in en direct naast de geul. Het fijnere, lichtere kleiiger materiaal werd bij 

overstromingen verder van de geul afgezet.  

                                                 
4 Weerts e.a. 2000 
5 De Mulder & Bosch 1982 
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Tussen 3800 en 1400 voor Chr. verlegden de getijdengeulen enkele malen hun loop, waardoor de 

ondergrond van West-Friesland een zeer ingewikkelde opbouw heeft. Deze opbouw, en de 

geologische geschiedenis, is door De Mulder en Bosch ontrafeld en systematisch beschreven. Na de 

sluiting van het zeegat van Bergen ontstond er op grote schaal veengroei. In de loop van de 

Middeleeuwen is het veendek weer grotendeels verdwenen.  

Onderhavig plangebied bevindt zich ten zuiden van de grote getijdengeulen. Volgens de 

geologische kaart bevinden zich mariene afzettingen behorende tot het Laagpakket van Wormer 

aan het oppervlak, mogelijk nog afgedekt met een (dunne) laag veen. Op basis van de geologische 

opbouw geldt een zeer lage archeologische verwachting voor vindplaatsen tot en met de Vroege 

Middeleeuwen.   

 

De Polder Mijzen is door de provincie Noord-Holland benoemd als aardkundig waardevol gebied 

(gebiedsnummer 41)6. Tot aan het begin van de Middeleeuwen was de Polder Mijzen onderdeel van 

een veengebied dat het grootste deel van de provincie Noord-Holland besloeg. Aangezien het gaat 

om een zeldzaam en grotendeels gaaf gebleven laagveengebied wordt aangeraden ingrepen hierin 

te voorkomen. In principe zijn klein- en grootschalige ingrepen niet toegestaan. Daarnaast is het 

vanuit cultuurhistorisch perspectief belangrijk om het huidige slotenpatroon in stand te houden. Bij 

bouwplannen dient ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. 

 

Historische achtergrond 

De ontginning van het gebied rondom deze plaatsen begon mogelijk al voor de 11de eeuw (Mantel 

2005). De oudste historische vermelding van Ursem is een kerkenlijst uit de eerste helft van de 

11de eeuw. In deze lijst van het klooster Echternach in Luxemburg wordt de naam Urisheim 

vermeld waar men van vermoedt dat het Ursem betreft7. Een evangelieboek van het klooster van 

Egmond stamt uit de tweede helft van de 10de eeuw. Hierin wordt melding gemaakt van een kleine 

rivier of veenstroom met de naam Hureslede. De Cock denkt dat deze rivier verwijst naar De Leet 

(lede) bij Ursem8. In het evangelieboek wordt gesproken over vier hoeven die worden geschonken 

aan de Abdij van Egmond. Volgens De Cock lagen deze hoeven in Ursem of Mijzen net ten zuiden 

van Ursem. Uit de naamsverwijzing en de vier aanwezige hoeven concludeert hij verder dat het 

gebied in de tweede helft van de 10de eeuw of mogelijk eerder ontgonnen moet zijn. Sommigen 

menen zelfs dat het aannemelijk is dat het veengebied rond Mijzen en Ursem al in de 8ste of 9de 

eeuw werd bewoond9. Op basis van toponymisch onderzoek wordt voor Ursem vanwege de –heem 

naam een oorsprong voor het jaar 1000 toebedeeld10. 

 

Het graven van sloten tijdens de ontginning ontwaterde het veen waardoor het maaiveld daalde. 

Mantel gaat er vanuit dat het maaiveld rond 1200 al was gedaald tot zeeniveau11. Hierdoor nam de 

wateroverlast toe en was men genoodzaakt dijken op te werpen om water buiten te houden. Op de 

                                                 
6 Provincie Noord-Holland 2004. 
7 Opperman 1933 
8 De Cock 1965, 206 
9 Ligtendag 1988, 227; Borger 1986, 152 
10 Blok 1959 
11 Mantel 2005, 34 
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laagste plaatsen, waar de oude veenstromen liepen werd veel land weggeslagen en ontstonden 

binnenmeren. Ter hoogte van de Bamestra ontstond in de 12de eeuw een meer genaamd de 

Beemster en ter hoogte van de Scirmere kwam de Schermer te liggen.  

Dwars door de huidige Polder Mijzen liep de Dijkstal die in de 13de en eerste helft van de 14de eeuw 

fase onderdeel uitmaakt van de Westfriese Omringdijk. In het octrooi van Machteld van Voorne 

wordt een recente bedijking van de Mijzen genoemd: “also als Misen en also alst die Misen bedict 

hebben”. Dit octrooi stamt uit 1347 en men gaat er vanuit dat vlak hiervoor de oude dijk is 

opgegeven en ingelaagd12. In een verlijbrief van Gravin Margaretha wordt bovendien gesproeken 

over de “Miser oude dijck”. De inlaagdijk komt te liggen op de plek waar deze in grote lijnen 

vandaag de dag nog steeds ligt: De Walingsdijk. 

 

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

gemaakt van historisch kaartmateriaal. Op de kaart van Pieter Cornelisz Cort uit 1607 is binnen het 

plangebied geen bebouwing te zien (afb. 5). Op deze kaart is een waterweg van Mijzen naar de 

Walingsdijk te zien. Op de kaart van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen uit 

1745, die gebaseerd is op de kaart van Johannes Dou uit 1660-1679 (afb. 6) ligt het plangebied 

langs een grote sloot genaamd De Swedt. Swet of Zwet is een oude naam voor een grens of 

scheiding tussen dorpen of huizen.13 Bebouwing ontbreekt. Op de Kadastrale Minuut uit 1817 (afb. 

7) is eveneens geen bebouwing te zien. De naam van de sloot is veranderd in ‘Tolder Sloot’. De 

huidige oever van de  

 

Het plangebied ligt in een gebied met een zeer hoge cultuurhistorische waarde. De Polder Mijzen 

bevat een regelmatige strokenverkaveling uit de 10de eeuw dat nog nauwelijks verstoord is.14 In 

tegenstelling tot de overige buitengebieden van de gemeente Koggenland, heeft er geen 

ruilverkaveling plaatsgevonden in de Polder Mijzen.  

Er is nauwelijks verstoring aanwezig. Zeer kenmerkend voor de vroege veenontginningen, die in 

West-Friesland inmiddels door zee inbraken en herinrichting zeldzaam zijn geworden. Op basis 

hiervan is de kans op het aantreffen van archeologische waarden in dit poldergebied groter dan 

elders in de gemeente. Net ten zuiden van het plangebied ligt De Leet een natuurlijk vergraven 

waterloop met een hoge cultuurhistorische waarde.15 

                                                 
12 Mantel 2005, 76-77 
13 Middelnederlands woordenboek. http://gtb.inl.nl/  
14 WFR302G. 
15 WFR151G. 

http://gtb.inl.nl/
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Afbeelding 5. Ligging van het plangebied Mijzerdijk 6a (witte cirkel, bij benadering) op de kaart van Pieter 

Cornelisz Cort (1607, Collectie Rijksmuseum, inv. nr. RP-P-1916-259). 

 

 

Afbeelding 6. De ligging van het plangebied Mijzerdijk 6a (witte cirkel, bij benadering) op de kaart van het 

Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen uit 1745 (gebaseerd op de kaart van Johannes Dou uit 1660-

1679). 
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Afbeelding 7. De ligging van het plangebied Mijzerdijk 6a (zwarte stippellijn) op de Kadastrale Minuutkaart uit 

1817. 

 

Archeologische achtergrond 

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

gemaakt van de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Koggenland uit 2012, Archis 3 en 

beschikbare literatuur. 

 

Het gebied rondom deze sloot is volgens het AMK een terrein van archeologische waarde. Dit is 

deels gebaseerd op aardewerk vondsten uit opgebaggerd materiaal en op basis van historisch 

kaartmateriaal (Soonius 1997, 16). Op basis van de kaart van Johannes Dou uit 1660-1679 worden 

er mogelijke sporen van bewoning en resten van een weg of pad (’t Vrouwenwegie) uit de Late 

Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd vermoed in dit gebied. Een kwaliteitsbepalend (boor)onderzoek 

heeft niet plaatsgevonden. Uit de Polder Mijzen zijn een aantal archeologische waarnemingen 

bekend in Archis. Twee van deze waarnemingen hebben betrekking tot meer dan tien vondsten uit 

de Late Middeleeuwen of later16. 

 

In 1997 is in het zuidelijke deel van de Polder Mijzen een veldonderzoek uitgevoerd 17. Langs de 

Gouw zijn daarbij grote hoeveelheden kogelpot, Paffrath, Maaslands en Pingsdorfaardewerk 

gevonden. Het materiaal dateert uit de 12de en 13de eeuw. Mantel gaat er vanuit dat dit de resten 

zijn van het dorpje (West) Mijzen dat langs de Gouw gelegen zal hebben. Hij geeft daarbij aan dat 

de naam Gouw kan worden gezien als ‘go-weg’ een dorpsweg, waarbij de weg vaak een vaarweg 

is18. 

                                                 
16 Visser-Poldervaart 2006a 
17 Soonius 1997; Soonius, Bekius & Molenaar 2001 
18 Mantel 2005, 32 
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Tijdens archeologisch onderzoek langs de Zuidergouw in Ursem is een 13de eeuwse vindplaats 

gevonden19. Op basis van dit onderzoek is een bewoningsmodel opgesteld voor het gebied rondom 

Mijzen en Ursem. De ontginning van het gebied vond plaats vanaf de Leet. Vermoedelijk gebeurde 

dit voor 1000 na Chr. Wellicht lagen de nederzettingen in de huidige Polder Mijzen, maar het is ook 

mogelijk dat ze verder weg lagen, ter hoogte van de huidige polders Schermer en Beemster. Langs 

de Leet lag vermoedelijk een kerk, maar de exacte locatie is niet bekend. Vanwege toenemende 

wateroverlast verplaatste de bewoning zich van de Leet naar de gouwen in de 12de en of 13de 

eeuw. Mogelijk lagen in de 13de eeuw meerdere huisplaatsen of kleine woonkernen van enkele 

huizen langs de Zuidergouw in Ursem en langs de Gouw in Mijzen. Langs beide linten bouwde men 

in deze fase een kerk. In de 13de en 14de eeuw nam de wateroverlast verder toe. Een deel van de 

bewoning verplaatste zich naar de dijken in de omgeving van Ursem en Oostmijzen. Mogelijk 

vetrok een deel van de inwoners van Mijzen naar de omgeving van de Walingsdijk. De 

bewoningskern rond de kerk in Mijzen bleef deels bewoond. De kern in Ursem die zowel langs de 

Zuidergouw als langs een dijk ligt, bleef eveneens bewoond. 

 

Historische ontwikkeling plangebied 

Mogelijk is het gebied rond de Leet bewoond vanaf de 10de eeuw. De bewoning lag in deze periode 

vermoedelijk niet in een lintvorm, maar meer verspreid over de terreinen langs de waterweg. In 

theorie zouden binnen het plangebied resten uit deze periode aanwezig kunnen zijn. Op het AHN 

zijn geen verhogingen in het landschap zichtbaar die op oude huisplaatsen zouden kunnen duiden 

(afb. 8). 

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

17de eeuw waarschijnlijk in gebruik was als weide- en/of akkerland. Ten oosten van de geplande 

nieuwbouw ligt een stolp langs de Mijzerdijk.20 Op basis van het niet voorkomen op de kadastrale 

minuut en uiterlijke kenmerken kan worden aangenomen dat deze pas in de 20ste eeuw gebouwd 

is. Ten westen van deze stolp staan twee grote bedrijfsgebouwen langs de dijk. Beide percelen 

binnen het plangebied zijn in gebruik geweest voor het kweken van buxussen. Hierbij kan het 

bodemarchief zijn verstoord. De huidige bebouwing ligt buiten het plangebied en zal het 

bodemarchief daarbinnen niet hebben aangetast.  

 

                                                 
19 Gerritsen 2013 
20 Mijzerdijk 7. 
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Afbeelding 8. De ligging van het plangebied Mijzerdijk 6a (zwarte stippellijn) op het AHN. 

 

Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de geologische opbouw geldt een zeer lage archeologische verwachting voor 

vindplaatsen uit het Neolithicum tot de Middeleeuwen. 

Het gebied rondom de Leet is mogelijk al vanaf de 10de eeuw bewoond, maar waar de bewoning 

zich precies bevond is niet bekend. De bewoningsresten zullen zich - mits aanwezig - op het veen 

bevinden. Op basis van vondstmateriaal heeft het plangebied een hoge archeologische waarde 

gekregen op de AMK en de beleidskaart archeologie. 

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

resten uit de Nieuwe Tijd binnen het plangebied laag is. 
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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 ruilverkavelingswerkzaamheden). 

 

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.  

 

 

Afbeelding 9. De locatie van de boringen binnen en rondom het plangebied Mijzerdijk 6a op een luchtfoto. 

 

Tijdens het veldonderzoek zijn 6 boringen gezet verspreid over het plangebied. Twee boringen 

werden gedaan ter hoogte van de geplande bedrijfswoning, een ter hoogte van de mogelijke locatie 

van de waterberging en drie op de plek van het nieuw te bouwen bedrijfsgebouw (afb. 9). Er is 
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geboord tot maximaal 1,1 m -Mv., gebruik makend van een Edelmanboor met een diameter van 7 

cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 

beschreven (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) en verwerkt in het programma Deborah2 

(bijlage 1). Alle boringen zijn met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de 

hoogte bepaald op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl). 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 grasland voor schapen. Ter hoogte van de geplande bedrijfswoning 

werd in een van de boringen (boring 1) een 0,1 m dikke veraarde veenlaag gedocumenteerd. De 

onderzijde van deze laag lag op 0,4 m diepte op een hoogte van 2,7 m – NAP. Hieronder waren 

mariene afzettingen aanwezig (klei, matig siltig). Boven de veenlaag was een sterk humeuze 

bouwvoor aanwezig (klei, sterk siltig). In de tweede boring was de bouwvoor dikker en veen 

ontbrak. Vermoedelijk is de oorspronkelijke veenlaag door bewerking in de bouwvoor opgenomen. 

De boring ter hoogte van de mogelijke watercompensatie (boring 3) geeft een zelfde beeld. Hier 

ontbrak de veenlaag eveneens. 

In de boringen op de plek van het geplande bedrijfsgebouw (boring 4, 5 en 6) is een veraarde 

veenlaag aanwezig. De onderzijde van deze laag ligt op een diepte tussen 0,3 m en 0,5 m onder 

het maaiveld, op een hoogte variërend tussen 2,6 m en 2,8 m – NAP. De top ligt op een diepte van 

0,2 m – 0,3 m. Hieronder bevinden zich weer mariene afzettingen (klei matig siltig). 

Uit het booronderzoek is gebleken dat er nauwelijks een veenlaag bewaard is gebleven. Waar 

aanwezig bestaat hij uit veraard veen. De top van de veenlaag is verstoord bij de buxuskweek die 

hier heeft plaatsgevonden. 
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6. Conclusie en aanbevelingen 

6.1 Conclusie 

Het gebied rondom de Leet in de Polder Mijzen is in de Late Middeleeuwen bewoond, maar waar 

deze bewoning zich precies bevond is niet bekend. Eventuele bewoningsresten bevinden zich direct 

op het veen.  

Op basis van het verkennend booronderzoek is aangetoond dat er geen intacte veenlaag binnen 

het plangebied aanwezig is. Aan de hand hiervan moet de gespecificeerde verwachting naar 

beneden toe worden bijgesteld. 

 

6.2 Aanbevelingen 

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

het aspect archeologie. Hiernaast wordt geadviseerd om de waterberging of watercompensatie aan 

te leggen aan de oostzijde van het terrein, tegen de oorspronkelijke westelijke oever van de 

Toldersloot (afb. 10 gearceerd deel). Dit deel is aangeplempt in de 19de of 20ste eeuw en daardoor 

archeologisch niet interessant. 

 

Het plangebied is vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Ten behoeve van het doen van 

waarnemingen dient wel in de omgevingsvergunning te worden opgenomen dat Archeologie West-

Friesland toekomstige graafwerkzaamheden wil monitoren.  

Voor het monitoren van de graafwerkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht en dit 

zal niet tot noemenswaardige vertragingen leiden. Vondstmateriaal dat bij het uitvoeren van het 

werk wordt aangetroffen is (conform de Monumentenwet) eigendom van de Provincie Noord-

Holland en zal door Archeologie West-Friesland worden aangeleverd aan het Provinciaal Depot van 

Bodemvondsten te Castricum.  

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt 

geïnformeerd over de start van de werkzaamheden (Aad Weel: tel. 06-52824909). Graag 

ontvangen wij de contactgegevens van de veroorzaker, zodat contact kan worden onderhouden 

over de voortgang. 
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Afbeelding 10. De huidige topografische kaart (rode lijn) over de kadastrale minuutkaart uit 1817. 

In blauw gearceerd de aangeplempte randzone van de Toldersloot die in aanmerking kan komen 

voor watercompensatie. 
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Boorbeschrijvingen Mijzerdijk 6a (16073)

1

boring: 16073-1
datum: 25-4-2016, X: 122.119, Y: 515.027, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -2,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Holland, gemeente: Koggenland, opdrachtgever: dhr. Onderwater, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 2,29 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin

30 cm -Mv / 2,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, compact (alleen zand en veen)

40 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele siltlagen, matig stevig
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer

55 cm -Mv / 2,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, matig slap
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

70 cm -Mv / 2,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtblauwgrijs, slap
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 110 cm -Mv / 3,39 m -NAP

boring: 16073-2
datum: 25-4-2016, X: 122.125, Y: 515.033, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -2,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Holland, gemeente: Koggenland, opdrachtgever: dhr. Onderwater, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 2,25 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: tot mariene klei een pakket door omwerken grond

40 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtblauwgrijs, matig slap
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer

 Einde boring op 100 cm -Mv / 3,25 m -NAP

boring: 16073-3
datum: 25-4-2016, X: 122.111, Y: 514.984, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -2,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Holland, gemeente: Koggenland, opdrachtgever: dhr. Onderwater, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 2,33 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 2,73 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, enkele siltlagen, matig stevig
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer

70 cm -Mv / 3,03 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtblauwgrijs, slap
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 100 cm -Mv / 3,33 m -NAP



Boorbeschrijvingen Mijzerdijk 6a (16073)

2

boring: 16073-4
datum: 25-4-2016, X: 122.060, Y: 515.039, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -2,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Holland, gemeente: Koggenland, opdrachtgever: dhr. Onderwater, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin

30 cm -Mv / 2,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, compact (alleen zand en veen)

40 cm -Mv / 2,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele siltlagen, matig stevig
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer

70 cm -Mv / 3,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtblauwgrijs, slap
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 110 cm -Mv / 3,41 m -NAP

boring: 16073-5
datum: 25-4-2016, X: 122.041, Y: 515.023, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -2,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Holland, gemeente: Koggenland, opdrachtgever: dhr. Onderwater, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin

20 cm -Mv / 2,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen
Opmerking: rommelig

30 cm -Mv / 2,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele siltlagen, matig stevig
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer

70 cm -Mv / 3,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtblauwgrijs, slap
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 110 cm -Mv / 3,41 m -NAP

boring: 16073-6
datum: 25-4-2016, X: 121.998, Y: 514.985, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19F, hoogte: -2,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, provincie: Noord-Holland, gemeente: Koggenland, opdrachtgever: dhr. Onderwater, uitvoerder: 
Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin

25 cm -Mv / 2,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen
Opmerking: rommelig

50 cm -Mv / 2,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele siltlagen, matig stevig
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer

70 cm -Mv / 3,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtblauwgrijs, slap
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 110 cm -Mv / 3,41 m -NAP
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