
C.M. Soonius & M.E. Kossen 

Plangebied Graaf Florisstraat, Hoogwoud, gemeente Opmeer 
Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veld-

onderzoek (verkennende fase)

West-Friese Archeologische Rapporten 36





HOORN 2012

C.M. Soonius & M.E. Kossen 

Plangebied Graaf Florisstraat, Hoogwoud, gemeente Opmeer 
Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 

(verkennende fase)



Colofon

West-Friese Archeologische Rapporten 36

Titel:     Plangebied Graaf Florisstraat, Hoogwoud, gemeente Opmeer.   
    Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend   
    veldonderzoek (verkennende fase).

Gemeente:    Opmeer

Opdrachtgever:   Gemeente Opmeer

Uitvoerder:   Archeologie West-Friesland

Auteur:    C.M. Soonius & M.E. Kossen

Redactie:   M.H. Bartels

Opmaak:   D.M. Duijn 

© Archeologie West-Friesland 2012

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
film, fotokopie, digitaal of geautomatiseerd systeem zonder voorafgaande toestemming van de 
copyrighthouders en de auteurs.
De uitgever heeft de inhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze 
zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven.



5

Inhoud

1. Inleiding        7   
        
2. Administratieve gegevens      8   
   
3. Beleidskader        9

4. Bureauonderzoek       10
 4.1 Methode       10 
 4.2 Resultaten       10

5. Veldonderzoek       18   
 5.1 Methode       18 
 5.2 Resultaten booronderzoek     18
 
6. Conclusie en aanbevelingen      21  
 6.1 Conclusie       21
 6.2 Aanbevelingen      21

7. Literatuur        22   
        
Bijlage 1: boorbeschrijvingen      23 

 



6

Afb. 1 Ligging van het plangebied Graaf Florisstraat (boven ligging in West-Friesland).
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1. Inleiding

In opdracht van de gemeente Opmeer heeft Archeologie West-Friesland in januari 2012 
een archeologisch bureauonderzoek (ABO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), 
verkennende fase door middel van boringen, uitgevoerd in plangebied Graaf Florisstraat in 
Hoogwoud, gemeente Opmeer. 
Het plangebied ligt aan de Graaf Florisstraat 2-6 en wordt in het zuiden begrensd door de 
Dieringersloot. In het noorden bevinden zich de tuinen van de woningen aan de Burgermeester 
Hoogenboomlaan (afb. 1).
De aanleiding voor dit onderzoek is de voorgenomen bouw van een seniorencomplex ter plaatse 
van de huidige bebouwing en de mogelijke aanleg van een waterpartij (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 doel van een verkennend booronderzoek is om: 
- te bepalen welke archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden aanwezig zijn;
- snel inzicht te krijgen in (de intactheid van) de bodem in het plangebied;
- vast te stellen of sprake is van grootschalige bodemverstoringen (met name eventuele 
gevolgen van landgebruik in het verleden);
- vast te stellen of grotere nederzettingsterreinen aanwezig zijn.

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).

Afb. 2 Toekomstige situatie: ‘Artist impression’ van de voorgenomen nieuwbouw seniorencomplex en 
waterpartij.
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2. Administratieve gegevens

Onderzoeksgegevens
Project     Plangebied Graaf Florisstraat
Projectcode    350
ARCHIS-onderzoeksmelding  50220
Type onderzoek    Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek
Locatie/toponiem    Graaf Florisstraat 2-6
Kaartblad    14G
Centrale coördinaat   124.570 / 525.660
Kadastrale gegevens   Hoogwoud, perceel 3034
Afbakening onderzoeksgebied  Tijdens het bureauonderzoek wordt het plangebied  
     inclusief een zone van 500 m rondom het plangebied  
     onderzocht. Het verkennend booronderzoek is 
     beperkt gebleven tot het plangebied.
Datum rapportage   31-01-2012

Opdrachtgever   
Opdrachtgever     Gemeente Opmeer 
Contactpersoon    dhr. W. Poortvliet  
Adres     Postbus 199
Postcode en plaats   1715 ZK Spanbroek
Telefoonnummer   0226-363369

Opdrachtnemer
Opdrachtnemer    Archeologie West-Friesland
Auteur     drs. C.M. Soonius
Contactpersoon    drs. C.M. Soonius 
Adres     Nieuwe Steen 1
Postcode en plaats   1625 HV Hoorn
Telefoonnummer   0229-252589
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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 Opmeer heeft een vastgesteld archeologiebeleid met een bijbehorende 
beleidsadvieskaart waarop vrijstellingen voor archeologisch onderzoek staan aangegeven. Dit 
beleid is in 2010 door de gemeenteraad van Opmeer vastgesteld in de erfgoedverordening. 
Het plangebied Graaf Florisstraat bevindt zich in een zone waar rekening gehouden dient 
te worden met archeologie voor plannen met een omvang die groter is dan 100 m2 en 
ingrepen die dieper gaan dan 35 cm. In de begeleidende nota staat dat het de historische 
kern van Hoogwoud betreft, een terrein van hoge archeologische waarde (code OPM059A: 
Monumentnummer 14857, CHW-code WFR348A).

Afb. 3 Ligging plangebied (in rood aangegeven) op de archeologische beleidsadvieskaart van Opmeer.
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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)
- Bodemkaart schaal 1:10.000 De Gouw (Stiboka-rapport 1597: Mulder e.a., 1983)
- Paleogeografisch kaartmateriaal van o.a. De Mulder & Bosch (1982)
- Kadastrale minuut 1826 gemeente Hoogwoud, sectie D genaamd Binnengouw, derde blad       
(www.watwaswaar.nl)
- Kaart van West-Friesland van Johannes Dou uit 1651-1654 (collectie WFA)
- Recent kaartmateriaal
- Bouwtekeningen
- Archis

4.2 Resultaten

Huidige Situatie
Het onderzoeksterrein is circa 1 ha groot. Het achterste deel is in gebruik als hertenkamp, terwijl 
langs de Graaf Florisstraat 4 seniorenwoningen zijn gesitueerd. Deze seniorenwoningen dateren 
uit de ca. 1970 en zijn volgens de bouwtekening uit 1969 niet onderheid. De funderingsbalken 
reiken tot 80 cm –Mv. Op het terrein waar de hertenkamp is gesitueerd zijn bomen aanwezig 
en er bevindt zich een schuur en een vijver. Volgens de huidige topografische kaart en AHN 
ligt de maaiveldhoogte van het perceel rond de 0,5 m –NAP. Het plangebied ligt in een peilvak 
met vastpeil van 1,25 m –NAP.

Geologie en Landschap (afb. 4)
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; Van Heeringen & Theunissen, 2001). 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 West-Friesland in. 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 
zwaardere en kleiiger materiaal werd bij overstromingen verder van de geul afgezet.
Tussen 3800 en 1400 voor Chr. verlegden de getijdengeulen enkele malen hun loop, waardoor 
de ondergrond van West-Friesland een zeer ingewikkelde opbouw heeft. Deze opbouw, en de 
geologische geschiedenis, is in door De Mulder en Bosch ontrafeld en systematisch beschreven 
(De Mulder & Bosch, 1982). 
Bepalend voor het plangebied is de getijdengeul die juist ten noorden van het plangebied loopt 
(afb. 4). Deze geul was vermoedelijk met name actief in de periode 3000-2200 voor Chr. Deze 
geul verlegde zich langzaam naar het zuiden en ligt in de periode 2200-1800 voor Chr. over 
het plangebied heen.  
Vanaf 1800 voor Chr. verzandde het zeegat van Bergen en ontstond er door reliëfinversie hoger 
gelegen zandige gronden, de getij-inversieruggen. De afzettingen uit deze periode worden 
door De Mulder & Bosch gerekend tot het Hauwertcomplex laag C (voorheen: Afzettingen van 
Calais IVb, tegenwoordig Laagpakket van Wormer). 

Rond 1500 voor Chr. sloot het zeegat van Bergen en werden de geulsystemen in West-
Friesland minder actief. Aanvankelijk werd nog een pakket klei afgezet, maar onder invloed 
van de verslechterde afwatering begon in grote delen van West-Friesland veen te groeien. De 
afzettingen uit deze periode worden door De Mulder en Bosch gerekend tot het Hauwertcomplex 
laag D (voorheen: Afzettingen van Duinkerke 0, tegenwoordig: Laagpakket van Walcheren).
Na het droogvallen van de geulen vond, als gevolg van differentiële inklinking van de 
verschillende afzettingen een omkering (inversie) van het reliëf plaats. De aanvankelijk 
laaggelegen kreekbeddingen en oevers zakten minder in dan de aanvankelijk hooggelegen 
kwelders/komgebieden. Hierdoor kwamen de voormalige kreken als ruggen in het landschap 
te liggen. Op basis van hoogtegegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is 
deze reliëfinversie nog goed herkenbaar. 

Afb. 4 Plangebied (rode cirkel) geprojecteerd op de paleogeografische ontwikkeling van West-Friesland 
(naar De Mulder & Bosch, 1982).
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Aangezien het plangebied in de grote getijdengeul ligt die gedurende het Neolithicum actief was 
is bewoning uit deze periode niet aannemelijk. Na verzanding van het zeegat concentreerde 
de bewoning in West-Friesland in de midden- en late bronstijd (1.500 tot 800 v. Chr.) zich op 
de flanken van deze geulruggen, maar ook op opgeslibde kwelders (De Mulder & Bosch, 1982; 
IJzereef & van Regteren Altena, 1991; Vaars & Lohof, 2005; Roessingh & Lohof, 2011). Door 
toenemende vernatting werd West-Friesland rond 800 v. Chr. verlaten. 

In de Middeleeuwen was West-Friesland bedekt met een dik veenpakket. Door het ontstaan 
van de Zuiderzee in de 11de en 12de eeuw werd de invloed van de zee aan de oostzijde van 
Noord-Holland aanzienlijk groter; de zee sloeg grote stukken land langs de kust weg en de 
Hollandse binnenmeren ontstonden. Het ontstaan van de Zuiderzee, gecombineerd met een 
gemiddelde stijging van de temperatuur, zorgde voor een natuurlijke ontwatering van het 
West-Friese veenpakket en gunstige condities voor ontginning. De eerste ontginningen in West-
Friesland dateren uit de 8ste eeuw en vonden plaats rond Medemblik. Van de 10de tot en met 
de 12de eeuw werd het overige deel van West-Friesland ontgonnen. Het gebied werd geschikt 
gemaakt voor bewoning en landbouw door op systematische wijze sloten door het veen heen 
te graven, waardoor het veen ontwaterde. In deze periode werd ook het dorp Hem gesticht. De 
verkaveling rond het plangebied is een rechte strokenverkaveling (Pons en van Oosten, 1974). 
Door de ontwatering oxideerde het veen en klonk het veenpakket in, met een geleidelijke 
daling van het maaiveld als gevolg. Het land werd hierdoor kwetsbaar voor inbreuken van de 
zee en overstromingen (Besteman 1990, 93-96). De bewoners van West-Friesland probeerden 
dit gevaar te verkleinen door dijken aan te leggen. Deze verschillende losse dijken werden met 
elkaar verbonden, waardoor West-Friesland vanaf 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. 

AHN
Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; www.ahn.nl) ligt het maaiveld op ca. 0,5 
m -NAP. Het plangebied ligt op de grote getijdengeul van Hoogwoud. Deze is ook waarneembaar 
op het Actueel Hoogtebestand Nederland. 

Bodem en geomorfologie
Aangezien het plangebied in de bebouwde kom van Hoogwoud en is niet gekarteerd. Op 
basis van het AHN en de geologische geschiedenis bevindt het plangebied zich op een getij-
inversierug (code 3K33: Stiboka/RGD, 1987). 

IKAW
Op de IKAW is te zien dat het plangebied ligt in een zone met een hoge trefkans. Dit heeft ook 
te maken met de ligging van het onderzoeksgebied op de getij-inversierug. De hoge trefkans 
duidt hier dus op vondsten uit de Bronstijd. 

Bekende Archeologisch en historisch-geografische waarden (afb. 5)
Het plangebied ligt in de historische kern van Hoogwoud, een terrein van hoge archeologische 
waarde (monumentnummer 14857). 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 
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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. De datering van de historische kernen 
is bepaald op Late Middeleeuwen (1050 tot 1500 na Chr.) en Nieuwe Tijd.
De lintbebouwing is kenmerkend voor de bewoningsgeschiedenis van West-Friesland. Vanwege 
de continue bewoning in de historische kernen sinds het ontstaan ervan vlak na de definitieve 
bedijking van circa 1250 is de kans aanwezig dat er funderingen en oude bewoningssporen 
aan het licht komen, behalve daar waar de ondergrond in de 20e eeuw reeds diepgaand werd 
verstoord.
Vanwege de ligging van het plangebied uit het lint van Hoogwoud dient de archeologische 
waarde van het plangebied mogelijk naar beneden te worden bijgesteld.

Uit de directe omgeving zijn zes waarnemingen geregistreerd (ARCHIS-waarnemingsnummer 
30960, 18628, 40640, 40641, 42772 en 402571) rond het plangebied. Het betreft in het eerste 
geval een archeologisch onderzoek bij de Hervormde Kerk van Hoogwoud, gelegen ten westen 
van het plangebied. De Hervormde Kerk ligt op een verhoging en bij de restauratie in 1967 

Afb. 5 Ligging plangebied Graaf Florisstraat (gearceerd) met ARCHIS-waarnemingen (rood), AMK-terreinen 
(blauw) en onderzoeksmeldingen (groen).
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zijn enkele kleine sleuven gegraven (Halbertsma, 1967). De huidige kerk is in 1680 gebouwd 
en verving de in 1674 ingestorte kruiskerk. Tijdens het onderzoek is ook gekeken naar de 
opbouw van de terp waarop de kerk staat. In de ondergrond bevindt zich een veenpakket. Op 
basis van het voorkomen van kloostermoppen concludeert Halbertsma dat er een 13e eeuwse 
voorganger heeft gestaan op deze locatie. In de overige gevallen betreft het vondstmateriaal 
uit de Late Middeleeuwen, gevonden aan het oppervlak. 

Op de cultuurhistorische waardenkaart (CHW) staan geen historisch-geografische waarden 
aangegeven in en rond het plangebied. De Herenweg en de Koningspade zijn binnenwaterkerende 
dijken van hoge waarde. Langs beide dijken zijn in de Middeleeuwen bewoningslinten 
ontstaan.

Archeologisch onderzoek in directe omgeving
In 2004 heeft een opgraving plaatsgevonden in plangebied Hoogwoud-Oost (ca. 400 m. ten 
oosten van het plangebied; zie afb. 5). Hierbij is een nederzetting uit de laatste fase van de 
Midden Bronstijd (1300-1100 voor Chr.) aangetoond, alsmede de resten van een grafheuvel 
uit de Bronstijd (Vaars & Lohof, 2005). De sporen uit de Midden Bronstijd zijn vooral op de 
hoge zandige delen van het terrein aangetroffen, op de oostelijke flank van de getijdengeul die 
vermoedelijk ter hoogte van onderhavig plangebied heeft gelopen (afb. 6).
De conservering van de sporen was slecht, deels veroorzaakt door de aanleg van sloten die 
behoren bij de bolakkers (holle en bolle percelen) die, op basis van het aardewerk dat daarin 
is aangetroffen dateren vanaf de 17e eeuw.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de getijdengeul 
ten tijde van de bewoning is dichtgeslibd, maar uit de visresten blijkt dat het achterland van 
het zeegat van Bergen ter hoogte van Hoogwoud nog voldoende omvang en diepte had om 
permanent zout water te bevatten. 

Afb. 6 Driedubbele palenkrans uit de opgraving Hoogwoud-Oost (foto: ADC Archeoprojecten).
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Ten behoeve van de aanleg van de 
Natuurspeeltuin De Weijver (ca. 800 m 
ten zuiden van het plangebied, zie afb. 
5) is in 2009 een aanvullend bureau- en 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd.
Bij aanvang van het veldonderzoek gold voor 
het plangebied een hoge archeologische 
verwachting voor vindplaatsen uit de Bronstijd 
en de Late Middeleeuwen/ Nieuwe tijd. 
Tijdens het veldonderzoek is in het westelijke 
deel van het plangebied een middeleeuwse 
cultuurlaag aangetroffen. Aanwijzingen voor 
een intact en/of bewoonbaar oppervlak 
uit de Bronstijd zijn niet aangetoond. Het 
bodemprofiel is vrijwel vanaf het maaiveld 
kalkrijk. De hoge verwachting voor 
vindplaatsen uit de Bronstijd is daarom naar 
beneden bijgesteld.

In september 2011 heeft Archeologie West-
Friesland een archeologische waarneming 
gedaan bij de Hervormde Kerk van Hoogwoud 
(afb. 7). In de leidingssleuf voor de kabel 
van een UMTS-mast is een deel van de 
fundering van de kerktoren blootgelegd en is 
een aantal andere funderingen blootgelegd 
(Gerritsen, 2012).  

Historische situatie en mogelijke verstoringen
Het plangebied bevindt zich in de historische kern van Hoogwoud. Op basis van de ontginning 
kan worden gesteld dat het plangebied zich tussen twee ontginningslinten bevindt, te weten de 
Herenweg (waar Hoogwoud is ontstaan) en de Koningspade. Beide ontginningslinten zijn in de 
12e -13e eeuw ontstaan. De plaatsnaam wordt sinds 1289 in documenten (Hoechhoutswoude 
en in 1396: als Hogherswoude) genoemd. Hoogwoud verkreeg in 1414 stadsrechten. 
De ontginningen van het gebied van Hoogwoud en Opmeer zijn vermoedelijk begonnen bij 
de Hornsloot ten westen van Twisk en daarvandaan steeds naar het westen verlengd. De 
waterscheiding lag bij de Langereis, waar later de huidige watergang is gegraven als afwatering 
van het gebied ten zuiden van het grondgebied van de gemeente Opmeer. De gebieden rond 
Hoogwoud en Opmeer zijn daarom vermoedelijk als laatste ontgonnen (niet eerder dan 1100 
na. Chr.) jongere bewoningsassen. Deze assen liggen bovendien niet geheel haaks op de 
verkaveling. Dit duidt erop dat de bewoningsassen na de voltooiing van de ontginning zijn 
ontstaan. De nieuwe bewoningsassen liggen op kreekruggen. Deze kreekruggen hadden 
namelijk een steviger basis (zand) en lagen hoger in het landschap, waardoor men een drogere 
woonplaats had. 

In 12e-13e eeuw was het gebied verkaveld in een rechte strokenverkaveling. Op de kaart 
van Dou (1651-1654) is te zien dat het plangebied aan de zuidzijde wordt begrensd door de 
Wieringersloot (afb. 8). De bewoning concentreert zich ten noorden van het plangebied aan de 
Burgemeester Hoogenboomstraat: deze bewoning vormt de verbinding tussen de kerk en het 
bewoningslint van Hoogwoud aan de Herenweg. 

Afb. 7 Fundering van de Hervormde kerk van 
Hoogwoud (foto: Archeologie West-Friesland).
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De Wieringersloot is op de kadastrale minuut van 1826 nog steeds aanwezig en heet dan 
Dieringersloot. Het plangebied is in gebruik als landbouwgrond. Op het minuutplan is de 
Hervormde Kerk met terp en terpsloot zeer fraai zichtbaar (afb. 9). Op de topografische kaart 
uit 1971 is de huidige indeling van de omgeving van het plangebied zichtbaar. De huidige 
seniorenwoningen en de Graaf Florisstraat zijn dan aanwezig. Deze woningen zijn volgens de 
bouwtekening uit 1967 niet onderheid. De fundering reikt tot 80 cm –Mv.

Afb. 8 Ligging plangebied op een uitsnede van de kaart van West-Friesland van Johannes Dou uit 1651-
1654 (collectie West-Fries Archief). 

Afb. 9 Ligging plangebied op de kadastrale minuut uit 1826.
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Gespecificeerde archeologische verwachting
In 2005 is voor West-Friesland Midden een archeologische verwachtingskaart vervaardigd 
(Molenaar & De Boer, 2005). Deze kaart is niet gebruikt in de archeologische beleidskaart van 
de gemeente. 
Op basis van de gestapelde verwachtingskaart van West-Friesland Midden bevindt het gehele 
plangebied zich in een zone met een hoge archeologische verwachting. Deze verwachting is 
als volgt nader gespecificeerd:

• Voor vindplaatsen uit het Neolithicum geldt een lage archeologische verwachting op basis van 
de geul die zich in de ondergrond van het plangebied bevindt. Deze geul was in het Neolithicum 
nog actief en daardoor niet geschikt voor bewoning.
• Voor vindplaatsen uit de Bronstijd geldt een middelhoge archeologische verwachting. De geul 
is in de Bronstijd niet meer actief en geschikt voor bewoning in deze periode.
• Voor vindplaatsen uit de IJzertijd t/m Vroege Middeleeuwen geldt een lage archeologische 
verwachting. Door veengroei was het plangebied geruime tijd ongeschikt voor bewoning
• Voor vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd geldt voor het plangebied een 
hoge archeologische verwachting. De begrenzing van de historische kern (gebaseerd op 
de kadastrale minuut uit 1826) valt samen met deze hoge verwachting. Mogelijk dient de 
verwachting naar beneden te worden bijgesteld op basis van de ligging van het plangebied ‘uit 
het lint’.

Op basis van de datering van de mariene afzettingen wordt bewoning uit het Neolithicum niet 
verwacht; het plangebied lag in een zeer actief milieu en eventuele sporen van bewoning uit 
het Neolithicum zijn als gevolg daarvan geërodeerd. Voor wat betreft bewoning in de Bronstijd 
heeft het plangebied een middelhoge archeologische verwachting. Op basis van de ligging 
van het plangebied in de historische kern geldt een hoge archeologische verwachting voor 
huisplaatsen 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 van een verkennend booronderzoek is om: 

• te bepalen welke archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden aanwezig zijn;
• snel inzicht te krijgen in (de intactheid van) de bodem in het plangebied;
• vast te stellen of sprake is van grootschalige bodemverstoringen (met name eventuele 
gevolgen van ruilverkavelingswerkzaamheden);
• vast te stellen of grotere nederzettingsterreinen aanwezig zijn.

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 7 boringen verricht, verspreid over het gebied (afb. 10). Er 
is geboord tot maximaal 2 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). 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). Er zijn geen monsters genomen. 

5.2 Resultaten booronderzoek

Huidige situatie
Het plangebied is deels bebouwd met vier seniorenwoningen. Het veldwerk heeft zicht 
gericht op het achterliggende terrein. Op het hertenkampterrein is een greppel waargenomen 
evenwijdig aan de verkaveling (afb. 11). Een dergelijke greppel is waarschijnlijk in de Nieuwe 
tijd aangelegd om een betere waterafvoer te bewerkstelligen. De holle en bolle percelen zijn 
ook in het buitengebied van Hoogwoud nog herkenbaar. Op het terrein bevinden zich verder 
enkele bomen, een kleine vijver en een schuilplaats/schuur voor de dieren (zie ook afb. 1).  
De achtertuinen van de seniorenwoningen zijn niet betreden, boring 6 en 7 zijn gezet in het 
stukje openbaar groen buiten het hek van de hertenkamp.

Geologie en bodem
De opbouw van de bodem van het onderzoeksgebied is over het algemeen gelijk. De bouwvoor 
heeft een dikte van variërend van 35 tot 60 cm en bestaat uit donkerbruingrijs sterk siltig 
zeer fijn zand. Hieronder bevindt zich in veel gevallen een bruingrijze kalkrijke menglaag 
met een dikte variërend van 10 tot 55 cm, waar de bouwvoor is gemengd met de natuurlijke 
ondergrond. Het totale verstoorde pakket (bouwvoor en menglaag) is, afhankelijk van de 
locatie, 70 tot 140 cm dik. In boring 7 is de loopt de menglaag tot 140 cm –Mv. Mogelijk is dit 
veroorzaakt door de aanplant van de boom die hier vlakbij staat. Er zijn geen aanwijzingen 
voor sloot- of greppelvullingen aangetoond. 
De natuurlijke afzettingen onder de verstoorde lagen bestaan uit kalkrijk sterk tot matig siltig zeer 
fijn zand met klei- en detrituslagen. Het betreft geulafzettingen behorende tot het Laagpakket 
van Wormer. De afzettingen direct onder de verstoorde bovengrond zijn in principe geschikt 
voor bewoning in de Bronstijd. Het feit dat er nergens een ontkalkt, gehomogeniseerd 
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Afb. 10 Resultaten veldonderzoek.
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pakket onder de bouwvoor meer aanwezig is, wijst op egalisatie in het verleden, mogelijk 
ten tijde van de aanleg van de bolakker. Dit betekent dat eventuele sporen uit de Bronstijd 
verstoord zijn. Een andere mogelijkheid voor het ontbreken van een ontkalkt traject op de 
afzettingen van Wormer kan zijn dat de afzettingen in de Bronstijd niet geschikt waren voor 
bewoning. In dat geval heeft er in het verleden geen bodemvorming plaatsgevonden.

Archeologie
De enige archeologische indicatoren zijn in de bouwvoor waargenomen in boring 1 en 4 t/m 
7. Het betrof in alle gevallen puinspikkels. Er is geen vondstmateriaal aan het oppervlak 
waargenomen. Het voorkomen van puinspikkels in de bouwvoor in de buurt van historische 
bewoningslinten wijst niet persé op bewoning ter plaatse.

Afb. 11 Veldonderzoek in het plangebied in januari 2012.
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6. Conclusie en aanbevelingen

6.1 Conclusie

Bij aanvang van het veldonderzoek gold voor het plangebied een middelhoge archeologische 
verwachting voor vindplaatsen (archeologische resten) uit de Bronstijd. De aanwezigheid van 
archeologische resten uit het Laat Neolithicum werd op basis van de datering van de actieve 
periode van het geulsysteem minder waarschijnlijk geacht (lage archeologische verwachting). 
De slechte afwatering en de vorming van veen vanaf de IJzertijd maakten het plangebied 
niet aantrekkelijk voor bewoning. De kans op nederzettingsresten uit de Late Middeleeuwen 
en Nieuwe Tijd is hoog, vanwege de ligging van het plangebied in de historische kern van 
Hoogwoud.
De opbouw van de bodem is over het gehele plangebied vergelijkbaar. De bouwvoor heeft een 
dikte van 35-60 cm en hieronder bevindt zich een kalkrijke menglaag met een dikte variërend 
van 10 tot 55 cm, waar de bouwvoor is gemengd met de natuurlijke ondergrond. De natuurlijke 
ondergrond is in alle gevallen kalkrijk. 
Het feit dat er nergens een ontkalkt, gehomogeniseerd pakket onder de bouwvoor meer 
aanwezig is, wijst op egalisatie in het verleden, mogelijk ten tijde van de aanleg van de bolakker. 
Dit betekent dat eventuele sporen uit de Bronstijd verstoord zijn. Een andere mogelijkheid 
voor het ontbreken van een ontkalkt traject op de afzettingen van Wormer kan zijn dat de 
afzettingen in de Bronstijd niet geschikt waren voor bewoning. In dat geval heeft er in het 
verleden geen bodemvorming plaatsgevonden. De middelhoge verwachting voor vindplaatsen 
uit de Bronstijd dient naar beneden te worden bijgesteld.
Op basis van het ontbreken van een duidelijke cultuurlaag uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe 
tijd is de kans op het aantreffen van huisplaatsen in het plangebied eveneens klein. Resten van 
ontginningsloten of greppels behorende bij de bolakkers uit de Nieuwe tijd zijn ongetwijfeld 
wel aanwezig. 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de voorgenomen bodemingrepen in het plangebied kan 
worden geconcludeerd dat er in het plangebied geen archeologische waardevolle vindplaatsen 
aanwezig zijn.

6.2 Aanbevelingen

Naar aanleiding van de resultaten van het bureau- en verkennend booronderzoek wordt 
in het plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch 
vervolgonderzoek aanbevolen. 
Archeologie West-Friesland adviseert de gemeente Opmeer het plangebied vrij te geven met 
betrekking tot het aspect archeologie.
Indien men tijdens de uitvoer van de grondwerkzaamheden onverwachte vondsten doet, dienen 
deze (conform Monumentenwet 1988) onverwijld te worden gemeld bij Archeologie West-
Friesland (0229-252589 of 06-25272867). Een archeoloog van Archeologie West-Friesland kan 
dan de noodzakelijke waarnemingen doen. Een dergelijke toevalsvondst zal geen consequenties 
hebben voor tijd of geld in het project en zal de werkzaamheden niet onnodig belemmeren.
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Bijlage 1 Boorbeschrijvingen

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen

1

boring: 350-1
beschrijver: MK/CS, datum: 26-1-2012, X: 124.611, Y: 525.663, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,46, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Hoogwoud, opdrachtgever: Gemeente Opmeer, uitvoerder: Archeologie 
West Friesland, opmerking: Zuid 1 m

0 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

40 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

85 cm -Mv / 1,31 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, enkele detrituslagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: geulig

140 cm -Mv / 1,86 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 160 cm -Mv / 2,06 m -NAP

boring: 350-2
beschrijver: MK/CS, datum: 26-1-2012, X: 124.566, Y: 525.641, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,52, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Hoogwoud, opdrachtgever: Gemeente Opmeer, uitvoerder: Archeologie West 
Friesland, opmerking: Zuid 50m

0 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn, kalkarm
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkarm

65 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

85 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

115 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele detrituslagen, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 160 cm -Mv / 2,12 m -NAP
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Bijlage 1. Boorbeschrijvingen

2

boring: 350-3
beschrijver: MK/CS, datum: 26-1-2012, X: 124.520, Y: 525.620, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,57, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Hoogwoud, opdrachtgever: Gemeente Opmeer, uitvoerder: Archeologie West 
Friesland, opmerking: Zuid 100m

0 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkrijk

55 cm -Mv / 1,12 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 1,92 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 2,07 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 170 cm -Mv / 2,27 m -NAP

boring: 350-4
beschrijver: MK/CS, datum: 26-1-2012, X: 124.532, Y: 525.659, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,34, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Hoogwoud, opdrachtgever: Gemeente Opmeer, uitvoerder: Archeologie West 
Friesland, opmerking: Noord thv pad

0 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 1,04 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk

115 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne detrituslagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 2,14 m -NAP
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Bijlage 1. Boorbeschrijvingen

3

boring: 350-5
beschrijver: MK/CS, datum: 26-1-2012, X: 124.580, Y: 525.675, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,36, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Hoogwoud, opdrachtgever: Gemeente Opmeer, uitvoerder: Archeologie West 
Friesland, opmerking: Noord 50m van pad iets naar het midden

0 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele detrituslagen, zeer fijn, schelpengruis
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,86 m -NAP

boring: 350-6
beschrijver: MK/CS, datum: 26-1-2012, X: 124.603, Y: 525.689, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,16, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Hoogwoud, opdrachtgever: Gemeente Opmeer, uitvoerder: Archeologie West 
Friesland, opmerking: Buiten hek Zuidkant thv huis nr8

0 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkrijk

60 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele siltlagen, zeer fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

145 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele siltlagen, zeer fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 170 cm -Mv / 1,86 m -NAP
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Bijlage 1. Boorbeschrijvingen

4

boring: 350-7
beschrijver: MK/CS, datum: 26-1-2012, X: 124.614, Y: 525.667, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,36, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Hoogwoud, opdrachtgever: Gemeente Opmeer, uitvoerder: Archeologie West 
Friesland, opmerking: Buiten hek Noordkant thv huis nr 2

0 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

50 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

140 cm -Mv / 1,76 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 160 cm -Mv / 1,96 m -NAP
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