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Samenvatting

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. De Monumentenwet 1988 en de in 2007 
ingevoerde Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) zijn hierin opgenomen. De 
Wamz legde  de verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed bij de gemeenten. Dit 
verplichtte de gemeenten de archeologische onderbouwing in hun bestemmingsplannen goed 
te regelen.

Het hierboven genoemde ‘rekening houden met’ zal op termijn overgaan in de Omgevingswet.

Na jaren van voorbereiding is de archeologische kaart van de gemeente Drechterland  nu 
gereed. De kaart geeft inzicht in de aanwezige of te verwachten archeologische waarden.  Met 
behulp van de  archeologische beleidskaart  wordt de  advisering voor ruimtelijke ontwikkelingen  
vereenvoudigd, versoepeld en gepreciseerd. Kort gezegd zal dit leiden tot:
• Duidelijkheid voor burgers, bedrijven en overheden;
• Een meer precieze advisering bij bodemingrepen;
• Meer vrijstellingen voor archeologie;
• Het voorkomen van zinloos onderzoek;
• Meer behoud van archeologisch resten in situ (in de bodem, op de plaats zelf);
• Een snellere doorlooptijd van de advisering;
• De maatschappelijke last alleen tot het strikt noodzakelijke te beperken.

Indien de plaatsen waar archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn niet kunnen worden 
ontzien, is het veilig stellen van de resten gewenst. Dit kan door middel van veranderingen in 
het plan, archeologie vriendelijk bouwen of in het uiterste geval een archeologisch onderzoek.

Net zoals nu liggen daarvoor ook in de gemeente Drechterland conform de Rijks regelgeving en 
het Verdrag van Malta de kosten bij de initiatiefnemer van de bouwingreep: ‘de veroorzaker’. 

Juist door deze beleidskaart en de zorgvuldige voorbereiding, is de zekerheid betreffende 
de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed in de bodem sterk verbeterd. Voor private 
partijen, burgers en overheden vormt de kaart daarmee een bruikbaar instrument om plannen 
aan te toetsen en eventuele risico’s en kosten in te schatten.

De kaart sluit geheel aan bij wat in andere Westfriese gemeenten gebruikelijk is; archeologische 
waarden en verwachtingen veranderen niet bij de gemeentegrens. 

De archeologische beleidskaart van de gemeente Drechterland 2019 is een product van 
Archeologie West-Friesland, het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Sinds 
2010 specialiseert de organisatie zich in de Westfriese archeologie. De primaire functie is het 
adviseren van de gemeenten bij archeologische vraagstukken. Een andere belangrijke taak is 
het opstellen of verbeteren van de archeologische beleidskaarten van de gemeenten.
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1. Inleiding

Voor u ligt de toelichting op de Beleidskaart Archeologie van de gemeente Drechterland. Deze 
gemeente en haar bewoners mogen trots zijn op haar rijke bodemarchief en cultuurlandschap. 
Zo staan er in de gemeente Drechterland nog 318 stolpen, waarvan 120 stolpen al op de 17de-
eeuwse kaart van Dou staan, 19 stolpen staan op de kadastrale minuut uit 1824-1826 en 179 
stolpen zijn na deze periode gebouwd.

De gemeente Drechterland kent drie belangrijke periodes 
in de archeologie: 
• Gedurende de Bronstijd (1800-900 voor Chr.) was 

het gebied voor Nederlandse en Europese begrippen 
druk bevolkt. Deze intensieve bewoning heeft veel 
sporen en vondsten in de bodem achtergelaten. 
Voor deze periode mag Drechterland op nationaal 
en internationaal niveau rekenen op veel aandacht 
vanuit het archeologisch vakgebied. Op basis 
van het aardewerk gevonden bij Hoogkarspel 
is de Hoogkarspelcultuur doorgedrongen in de 
vakliteratuur. De opgravingen in het kader van de 
aanleg van de N23 Westfrisiaweg liggen voor het 
grootste deel op het grondgebied van de gemeente 
Drechterland;

Een overzicht van de stolpboerderijen in de gemeente Drechterland.

Hoogkarspelcultuur in Nederland (naar 
Louwe Kooijmans et. al. 2005).
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• In de late Middeleeuwen vanaf ongeveer 1050 na Chr. wordt het gebied weer 
bewoond. Kolonisten ontginnen en verkavelen het woeste veengebied. De huidige 
verkavelingsstructuur en de karakteristieke dorpslinten stammen in aanvang uit de Late 
Middeleeuwen.1 Het middeleeuwse landschap wordt in het zuiden begrensd door de 
Westfriese Omringdijk, een provinciaal monument;2

• In de Nieuwe Tijd breiden de middeleeuwse linten zich uit. De transitie van eenvoudig 
houten rechthoekige boerderijen naar vierkante stolpboerderijen vond vanaf het 
midden van de 16de eeuw plaats. De oudste stolpboerderij van West-Friesland staat in 
Oosterblokker. De stolpboerderij moet in 1592 zijn gebouwd. In de 17de eeuw maken 
in het dorpslint van Hoogkarspel veel boerderijen plaats voor gebouwen met stedelijke 
allure met bakstenen gevels haaks op het dorplint. Dit hing samen met de internationale 
economische activiteiten van de Westfriese plattelandsbewoners. Hun investeringen 
en scheepvaart reikten tot Midden Amerika en Azië, vandaar dat namen als ‘Bantam’ 
voorkomen. Na het midden van de 18de eeuw werden deze woonhuizen gesloopt en 
kreeg het gehele gebied een sterk agrarisch karakter. 

Een rijk bodemarchief geeft automatisch een grote verantwoordelijkheid over hoe om te 
gaan met het archeologisch erfgoed. Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg (Wamz) in 2007 ligt deze verantwoordelijkheid bij de gemeenten. De 
gemeenten dienen zelf keuzes te maken hoe met de archeologische waarden in de gemeente 
wordt omgegaan en op welke wijze dit wordt ingepast in het ruimtelijk beleid. 

1 Zie bijlage 3 voor de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van Drechterland.
2 Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk 2009.

De oudste stolpboerderij van West-Friesland staat in Oosterblokker.
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Het archeologisch beleid van de gemeente Drechterland heeft tot doel haar archeologisch 
erfgoed waar nodig te beschermen als bron van het gemeenschappelijk geheugen, als middel 
voor geschiedkundige en wetenschappelijke studies en als inspiratie voor (bouw)projecten en 
educatie. Hierbij wordt er op gelet dat niet meer maatschappelijke lasten in het leven worden 
geroepen dan strikt noodzakelijk.

De gemeente Drechterland heeft in nieuwe bestemmingsplannen de omgang met aanwezige 
of te verwachten archeologische waarden verankerd door middel van een dubbelbestemming 
Waarde-Archeologie.3 De archeologische beleidskaart voor de gemeente Drechterland vormt 
de nadere onderbouwing van de in de gemeente aanwezige en te verwachten archeologische 
waarden. Door de archeologische beleidskaart vast te stellen ontstaat een beter instrument 
ten behoeve van de afweging van eventueel aanwezige archeologische waarden bij ruimtelijke 
ontwikkelingen.

De kaart is digitaal raadpleegbaar door de medewerkers van de gemeente en zal – in de nabije 
toekomst - ook via de website van de Drechterland worden ontsloten.

3 Dit betreffen de bestemmingsplannen vastgesteld na 2010. Zie bijlage 6.

Wandtegels met staande soldaten en wingerdblad in de hoeken, gevonden bij de opgraving aan Westeinde 
15 in Venhuizen in 2016.
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2. Beleid

2.1 Het Rijksbeleid4

De Monumentenwet 1988 is op 1 juli 2016 overgegaan in de Erfgoedwet. De Erfgoedwet vormt 
samen met de Omgevingswet het wettelijke fundament voor de cultuurhistorie in Nederland.

In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke 
verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. De 
Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel 
erfgoed in Nederland. Bovendien zijn aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen 
toegevoegd. Het beschermingsniveau zoals die in de oude wetten en regelingen golden blijven 
gehandhaafd. 

Onderdelen van de Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, worden 
overgeheveld naar de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Voor deze onderdelen is 
een overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen voor de periode 2016-2021. Het betreft 
dan:

1. Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten;
2. Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van 

archeologie;
3. Bescherming van stads- en dorpsgezichten.

Zaken zoals het certificeringsstelsel en de aanwijzing van archeologische rijksmonumenten 
blijven in de Erfgoedwet. 

2.1.1 Erfgoedwet en Omgevingswet
De Erfgoedwet vormt samen met de Omgevingswet het 
wettelijke fundament voor de archeologie in Nederland. 
Onderdelen van de huidige Monumentenwet over 
archeologie worden over enige tijd overgeheveld naar de 
Omgevingswet. Voorbeelden daarvan zijn de verplichting 
om rekening te houden met archeologie bij het opstellen 
van bestemmingsplannen (straks omgevingsplannen) en de 
vergunningverlening voor het verstoren van archeologische 
rijksmonumenten.

De vuistregel voor de verdeling tussen beide wetten is: het 
certificeringsstelsel en de aanwijzing van archeologische 
rijksmonumenten blijft in de Erfgoedwet en de omgang met 
archeologie in de fysieke leefomgeving in de Omgevingswet.

4 In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van het rijksbeleid vóór de invoering van de Erfgoedwet.

Een zilveren pijpenwroeter, 
gevonden bij de opgraving aan 
Westerkerkweg 36 in Venhuizen in 
2015.



11

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

West-Friese Archeologische Notities 44, Toelichting Beleidskaart Archeologie
Gemeente Drechterland

Erfgoedwet
In juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht geworden. Deze wet vervangt zes wetten en regelingen 
op het gebied van cultureel erfgoed:
1. Monumentenwet 1988
2. Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten
3. Wet tot behoud van cultuurbezit
4. Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied
5. Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970
6. Regeling materieel beheer museale voorwerpen

Voor de archeologie geldt dat alleen de bescherming van rijksmonumenten en de regels 
archeologische monumentenzorg in de Erfgoedwet terecht zijn gekomen. De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed geeft aan dat de duiding van erfgoed in de Erfgoedwet is opgenomen, 
terwijl de omgang met erfgoed in fysieke leefomgeving in de Omgevingswet wordt geregeld.

De basis van de bescherming van archeologisch erfgoed in de Erfgoedwet is het Verdrag van 
Valletta. De bescherming heeft als doel om archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in situ, dus 
in de grond, te behouden. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het archeologische stelstel. 
Zij maken meestal de afweging of archeologische waarden in situ behouden moeten blijven of 
kunnen worden opgegraven.
De huidige opgravingsvergunning van de Minister van OCW is vervangen door het certificaat 
BRL 4000 Archeologie. 

Omgevingswet
Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de 
Omgevingswet. Begin 2016 stemde de eerste kamer over het wetsvoorstel. De wet treedt in 
2021 in werking. Dit wetsvoorstel vervangt grote delen van de Monumentenwet 1988 en heeft 
vooral betrekking op de ruimtelijke component die archeologie heeft en de plaats die het heeft 
in de ruimtelijke ordening. 

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:
• De verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar 

afstemmen,

Aan Oosterleek 39 staat het Rijksmonument langhuis “Boerderij Balk”. Het langhuis is door Vereniging Hendrick 
de Keyser geheel gerestaureerd. Inpandige ontgravingen zijn door Archeologie West-Friesland begeleid.
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• Duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
• Gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid 

af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Een voorloper op de wijze van werken is de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) 
die vanaf 1 oktober 2010 in werking is getreden. Door samenvoeging van verschillende 
vergunningen in één omgevingsvergunning zijn 25 vergunningen en meer dan 1600 
verschillende formulieren ondergebracht in één omgevingsvergunning en één formulier. De 
Wamz en Momo zullen opgaan in de Omgevingswet.

Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt omgevingsrecht. Op de website van de Rijksoverheid 
staat:

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor 
ruimte. Wonen, infrastructuur, milieu en water. Zijn hebben allemaal hun eigen 
uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld 
voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer 
voordat een project kan starten.

2.1.2 KNA/NOaA/WF-OA
Belangrijk om te vermelden zijn ook de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) (zie: 
www.sikb.nl), waarin de vaktechnische normen en werkprocessen beschreven staan, en de 
Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA, www.noaa.nl), waarmee samenhang in het 
archeologisch onderzoek in Nederland wordt bewerkstelligd. Archeologie West-Friesland zal in 
de nabije toekomst een regionale onderzoeksagenda voor midden en oostelijk West-Friesland 
gaan opstellen.

2.2 De provincie Noord-Holland
Wettelijke taken inzake archeologisch erfgoed
Op het gebied van archeologie bezit de provincie Noord-Holland een aantal wettelijke taken.

Een aantal kogelpotten gevonden tijdens de opgraving aan Streekweg 135 in Hoogkarspel in 2017.
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De eerste taak is de depotfunctie vanuit de Erfgoedwet, die bestaat uit het beheren van 
archeologische vondsten en documentatie. Dat geldt ook voor de archeologische vondsten uit 
de gemeente Drechterland. De provincie Noord-Holland is daarmee namens het Rijk eigenaar 
van de vondsten en gegevens uit Drechterland. Daarnaast heeft de provincie de bevoegdheid 
om gemeentelijke depots aan te wijzen. De gemeente Drechterland heeft geen eigen Depot 
voor Bodemvondsten. 

De tweede taak van de provincie is de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit vanuit de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro). Op de tweede taak wordt in deze paragraaf wat dieper ingegaan.

In het ‘Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland’5 is het archeologisch beleid 
van de provincie Noord-Holland omschreven:
• Behoud en bescherming van archeologische waarden, en waar behoud in situ niet 

mogelijk is, aansturen op een goede documentatie van die waarden;
• Behoud, versterken en ontwikkelen van de landschappelijke en cultuurhistorische 

verscheidenheid door landschap en cultuurhistorie als volwaardige aspecten in een 
integrale planvorming mee te nemen.

Ruimtelijke ordening
Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-
Holland is vastgelegd in de ‘Structuurvisie 
2040 Noord-Holland 2040 –Kwaliteit door 
veelzijdigheid.6 Archeologie is daarin 
aangewezen als één van de kernkwaliteiten 
van het landschap. Daarnaast gaat de 
provincie Noord-Holland uit van een 
ontwikkelingsgerichte benadering, 
omdat ook tegenwoordige ruimtelijke 
ontwikkelingen het landschap vormen, 
zodat zorgvuldig wordt omgegaan met de 
bestaande (historische) kenmerken van het 
landschap. In de bijbehorende Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 
heeft de provincie regels geformuleerd 
omtrent de inhoud van en de toelichting in 
bestemmingsplannen als er sprake is van 
provinciaal belang. In een bestemmingsplan 
moet bijvoorbeeld duidelijk omschreven 
worden hoe er omgegaan wordt met de 
cultuurhistorische objecten (waaronder 
archeologische waarden).

5 Provincie Noord-Holland 2006.
6 Provincie Noord-Holland 2010a.

Aan Dorpsweg 67 in Schellinkhout wordt in 2015 de 
ton van een 13de-eeuwse plaggenput blootgelegd. 
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De provincie speelt een belangrijke rol op het gebied van ruimtelijke ordening. Door haar 
ruimtelijk beleid bepaalt de provincie in belangrijke mate hoe de ruimte in Noord-Holland wordt 
ingericht. In het licht van de WRO spitst de provinciale rol vanuit cultuur en cultuurhistorie in 
de ruimtelijke inrichting zich toe op drie terreinen, daar waar de provincie:
• Haar cultuurhistorische provinciaal belang heeft gedefinieerd in de Structuurvisie;
• Het wettelijk bevoegd gezag is bij ingrepen die een relatie hebben met cultuurhistorie, 

bijvoorbeeld bij ontgrondingen of de aanleg van provinciale wegen;
• Initiatiefnemer is bij projecten van het Rijk een (beschermende) taak hebben verkregen, 

zoals bij de nationale landschappen en Unesco-gebieden.

Beleidskader en Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
De visie op de gewenste ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd in de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie.7 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. In 2018 heeft de provincie Noord-Holland een nieuwe Leidraad 
Landschap en Cultuurhistorie vastgesteld.8 Het westelijke deel van de gemeente Drechterland 
is tevens aangewezen als bijzonder provinciaal landschap.

Het zuidelijk deel van de gemeente Drechterland wordt landschappelijk gekarakteriseerd 
als oude zeekleilandschap met een fijnmazige verkaveling en linten op de hooggelegen 
kreekruggen. Het noordelijke deel ligt in het oude zeekleilandschap met lange bewoningslinten 
die deels zijn verstedelijkt.

7 Provincie Noord-Holland 2010b.
8 Provincie Noord-Holland 2018.

De oudste munten van oostelijk West-Friesland: Acht munten die als rolletje op elkaar zijn gevonden 
tijdens de opgraving aan Dorpsweg 67 in Schellinkhout in 2015. De munten dateren tussen 1100 en 1150.
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Ten aanzien van de gemeente Drechterland 
worden in het beleidskader duidelijke doelen 
gesteld:
• Voor de leesbaarheid van de 

waterstaats geschiedenis is het van 
groot belang dat de West-Friese 
Omringdijk met de wielen, kleiputten 
en brede vrije zone aan weerszijden 
van de dijk behouden blijven. Omdat 
de West-Friese Omringdijk een 
provinciaal monument is, zal voor 
werkzaamheden op dit monument 
een vergunning bij de provincie 
moeten worden aangevraagd;

• Het abiotisch zeer waardevolle kleine 
reliëf in dit voormalige getijdengebied 
(getij-inversieruggen en fossiele 
kreeksystemen);

• Verkaveling ten oosten en zuidoosten 
van Hoorn (Polder Schellinkhout, 
Oosterblokker en Wijdenes);

• Langgerekte lintdorpen in het open 
Westfriese landschap;

• Stolpboerderijen, stolpterreinen;
• Verspreide molens en hun molen-

biotopen.

De provincie Noord-Holland heeft 10 archeologische gebieden van provinciaal belang 
gedefinieerd. De gemeente Drechterland ligt in een dergelijk gebied: West-Friesland. Als in 
gebieden van provinciaal belang het maatschappelijk belang dusdanig groot is dat waardevolle 
archeologische vindplaatsen aangetast moeten worden, vraagt de provincie aan te geven 
op welke wijze archeologische waarden door compenserende maatregelen in het plan zijn 
ondergebracht.

2.3 Het archeologiebeleid van de gemeente Drechterland
Met het vaststellen van de beleidskaart archeologie is een nadere afweging gemaakt van de 
aanwezige en te verwachten archeologische waarden, met het Rijks- en provinciaal archeologie 
beleid als uitgangspunt. Hierbij maakt de gemeente gebruik van het recht om af te wijken van 
de algemene vrijstellingsgrens van 100 m2. 

Uitgangspunten van het archeologisch beleid:
• Archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren en alleen opgraven als 

behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is;
• De relatie tussen archeologie en RO versterken zodat behoud, beheer en onderzoek 

naar het bodemarchief onderdeel worden van het planologische besluitvormingsproces 

Onderzijde van een tegelpilaar met voorstelling van De 
Hoop, gevonden bij een schoorsteenfundering tijdens 
de opgraving aan Dorpsweg 67 in Schellinkhout in 
2015.
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(onder andere door archeologie-vriendelijk bouwen);
• Bodemverstoorders betalen conform de Wamz het archeologisch onderzoek (de 

verstoorder betaalt);
• Verbetering informatievoorziening over cultureel erfgoed om de inwoners in de lokale 

geschiedenis te interesseren en onderwijzen en zo het draagvlak voor archeologie te 
vergroten.

De beleidskaart archeologie geeft een vlakdekkend inzicht in de aanwezige en te 
verwachten archeologische waarden en vervangt de in de bestemmingsplannen aangegeven 
vrijstellingsgrenzen voor archeologisch onderzoek.

Gemeenschappelijke Regeling Archeologie West-Friese Gemeenten
Vanaf juni 2010 neemt de gemeente Drechterland deel aan de lichte Gemeenschappelijke 
Regeling Archeologie West-Friese Gemeenten, een samenwerkingsverband tussen de 
gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Hoorn, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. 
In 2018 zijn de gemeente Schagen en Texel toegetreden tot de lichte Gemeenschappelijke 
Regeling. Archeologie West-Friesland is de intergemeentelijke organisatie voor archeologie 
binnen deze gemeenten. De primaire taak is het geven van archeologisch advies. Archeologie 
West-Friesland richt zich op het adviseren van de gemeenten bij archeologische vraagstukken. 
Dit gebeurt in de eerste plaats door middel van archeologische quickscans waarbij op niveau 
van een plangebied de ruimtelijke ontwikkelingen worden afgezet tegen de aanwezige of te 
verwachten archeologische waarden en waarbij wordt geadviseerd hoe daar mee om te gaan.

Een andere belangrijke taak van de organisatie is het opstellen of verbeteren van de 
archeologische beleidskaarten van de gemeenten.

Omdat de samenwerkende Westfriese gemeenten ook wat uitvoering betreft slagvaardig 
willen optreden beschikt Archeologie West-Friesland over de benodigde certificaten BRL 4000 
Archeologie van de SIKB. Zo is het mogelijk om in acute situaties te handelen zonder voor elk 
klein onderzoek langdurige trajecten te doorlopen. Daardoor kan noodonderzoek kan soms 
binnen enkele dagen of uren worden opgezet zonder dat procedurele vertragingen ontstaan.9 
Hierdoor worden de kosten voor ‘de verstoorder’ zo laag mogelijk gehouden.

Het staat echter elke ‘verstoorder’ vrij om een eigen uitvoerde partij te kiezen mits deze over 
de juiste certificaten beschikt en de procedures volgt.

De beleidskaart archeologie vormt het middel om de relatie tussen archeologie en RO te 
versterken.

9 Voor een overzicht van de werkzaamheden van Archeologie West-Friesland wordt verwezen naar de 
jaarverslagen (www.archeologiewestfriesland.nl).
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3. Verantwoording bronnen 

De archeologische beleidskaart is een eindproduct van een multidisciplinair onderzoek 
naar de aanwezige en te verwachten archeologische waarden binnen een gebied. In de 
beleidskaart zijn de meest recente gegevens zo accuraat mogelijk opgenomen (tabel 1). 
Aangezien archeologische waarden in hogere rangorde staan dan de te verwachten waarden 
(“verwachtingen”), wordt bij overlap het beleid altijd afgesteld op de aanwezige waarden. 
Het resultaat van deze samenvoeging van de waardenkaart en de verwachtingenkaart is 
de archeologische beleidskaart, waarbij direct een beleidsadvies (vrijstellingsgrens) wordt 
geïncorporeerd (tabel 2).

3.1 Geraadpleegde bronnen 
3.1.1 Archeologische bronnen
Het rijke bodemarchief van de gemeente Drechterland trekt al decennialang de aandacht van 
de archeologische wereld. Dit heeft een rijkdom aan archeologische gegevens opgeleverd, die 
samen het fundament van de beleidskaart vormen. 

Monumenten (AMK-terreinen)
Een AMK-terrein is een gebied van archeologische waarde aangegeven op de Archeologische 
Monumentenkaart (AMK). In totaal zijn in de gemeente Drechterland 46 AMK-terreinen 
aanwezig (zie tabel 2). Hieronder bevinden zich geen archeologische rijksmonumenten. 

De historische dorpskernen van Schellinkhout (Monumentnummer 14873), Oosterblokker en 
Binnenwijzend (Monumentnummer 14871), Wijdenes (Monumentnummer 14874), Westwoud 
(Monumentnummer 14869), Hoogkarspel (Monumentnummer 14883), Hem (Monumentnummer 
14881), Venhuizen (Monumentnummer 14880), Oosterleek (Monumentnummer 14815), 
en Oostergouw en De Buurt (Monumentnummer 14879) hebben een hoge archeologische 
waarde. De begrenzing van de historische dorpskernen is destijds bepaald op basis van de 

Monumenten-
register Archis Literatuur Historisch 

kaartmateriaal Bodemkaart AHN 

Categorie
1b Provinciale monumenten x x x x
1c Alle bodemroering x x x x
3a Hoge waarde (100 m2) x x x x x
3b Zeer hoge verwachting 
(100 m2) x x x

4 Hoge verwachting 
waterbodem en 
bewoningslint langs de 
Oudijk en Kadijk (500 m2)

x X x

5 Hoge verwachting 
Bronstijd  (1000 m2) x x x

6 Middelhoge verwachting 
Bronstijd, lage verwachting 
Middeleeuwen (2500 m2)

x x x

7 Lage verwachting alle 
perioden x x

Vrijgegeven terreinen x x x x x

Tabel 1. Overzicht gebruikte bronnen per categorie.
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vroeg 19de-eeuwse kadastrale gegevens. Ten behoeve van het bepalen van de begrenzing van 
de historische lintbebouwing van Binnenwijzend, Hem, Hoogkarspel, Oosterblokker, Oudijk, 
Schellinkhout, Venhuizen, Westwoud en Wijdenes is in aanvulling daarop ander historisch 
kaartmateriaal gebruikt, alsmede het voorkomen van diep humeuze gronden.10

Daarnaast is een aantal losse terreinen met sporen van bewoning uit de Bronstijd in het 
buitengebied aanwezig (zowel van hoge archeologische waarde als van archeologische waarde). 
Een klein deel van deze terreinen is door de opgravingen in het kader van de aanleg van de 
N23 Westfrisiaweg deels komen te vervallen, aangezien er na de opgraving geen aanleiding 
is de AMK-status te handhaven. De terreinen van hoge archeologische waarde betreffen 
de monumentnummers 4905, 4907, 4908, 4914, 4915, 8349 en 10853). De terreinen van 
archeologische waarde zijn aangegeven met de monumentnummers 4916, 4917, 4918, 4921, 
4922, 4923, 4924, 4926, 4928, 8360, 8362, 8363, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8377, 
8379, 8380, 8382, 8383, 8384, 9155, 14901.

Ook het voormalige kerkterrein bij Oudijk (Monumentnummer 14870) en een huisterp in de 
Hemmerbuurt (Monumentnummer 10665) hebben op de AMK een hoge archeologische waarde 
gekregen. 

Tot slot staat de Westfriese Omringdijk, hier Zuiderdijk geheten op de Archeologische 
Monumentenkaart aangegeven als terrein van hoge archeologische waarde (Monumentnummer 
10668/10669/10852). De Westfriese Omringdijk is tevens een Provinciaal Monument.

10 Zie historisch kaartmateriaal en onderbouwing begrenzingen.

Plaats AMK-
monumentnr Periode Typering Waardering

Westwoud 4905 Bronstijd nederzetting Terrein van hoge archeologische 
waarde

Westwoud 4907 Bronstijd nederzetting Terrein van hoge archeologische 
waarde

Westwoud 4908 Midden-Late 
Bronstijd nederzetting Terrein van hoge archeologische 

waarde

Westwoud 4914 Late Bronstijd nederzetting Terrein van hoge archeologische 
waarde

Oosterblokker 4915 Midden-Late 
Bronstijd nederzetting Terrein van hoge archeologische 

waarde

Westwoud 4916 Late Middeleeuwen nederzetting Terrein van archeologische waarde

Westwoud 4917 Late Middeleeuwen nederzetting Terrein van archeologische waarde

Hoogkarspel 4918 Late Middeleeuwen nederzetting Terrein van archeologische waarde

Oudijk 4921 Late Middeleeuwen nederzetting Terrein van archeologische waarde

Oudijk 4922 Late Middeleeuwen nederzetting Terrein van archeologische waarde

Westwoud 4923 Late Middeleeuwen nederzetting Terrein van archeologische waarde

Hoogkarspel 4924 Bronstijd nederzetting Terrein van archeologische waarde

Hoogkarspel 4926 Late Middeleeuwen- 
Nieuwe Tijd nederzetting Terrein van archeologische waarde

Hoogkarspel 4928 Bronstijd nederzetting Terrein van archeologische waarde

Westwoud 8349 Bronstijd nederzetting Terrein van hoge archeologische 
waarde

Westwoud 8360 Midden Bronstijd nederzetting en 
grafheuvels Terrein van archeologische waarde
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Westwoud 8362 Midden-Late 
Bronstijd nederzetting Terrein van archeologische waarde

Westwoud 8363 Midden Bronstijd grafheuvel (mogelijk) Terrein van archeologische waarde

Binnenwijzend 8365 Midden-Late 
Bronstijd nederzetting Terrein van archeologische waarde

Westwoud 8366 Midden-Late 
Bronstijd nederzetting Terrein van archeologische waarde

Oosterblokker 8367 Midden Bronstijd grafheuvel (mogelijk) Terrein van archeologische waarde

Oudijk 8368 Midden-Late 
Bronstijd nederzetting Terrein van archeologische waarde

Oudijk 8369 Midden-Late 
Bronstijd nederzetting Terrein van archeologische waarde

Schellinkhout 8377 Midden Bronstijd grafheuvel (mogelijk) Terrein van archeologische waarde

Oosterblokker 8379 Midden Bronstijd nederzetting en 
grafheuvels Terrein van archeologische waarde

Oosterblokker 8380 Midden-Late 
Bronstijd nederzetting Terrein van archeologische waarde

Oosterblokker 8382 Midden-Late 
Bronstijd nederzetting Terrein van archeologische waarde

Oosterblokker 8383 Midden-Late 
Bronstijd nederzetting Terrein van archeologische waarde

Wijdenes 9155 Late Middeleeuwen locatie kasteel van 
Wijdenes? Terrein van archeologische waarde

Hem 10665 Late Middeleeuwen- 
Nieuwe Tijd huisterp Terrein van hoge archeologische 

waarde

Oosterleek 10669 Late Middeleeuwen- 
Nieuwe Tijd dijk Terrein van hoge archeologische 

waarde

Schellinkhout 10852 Late Middeleeuwen- 
Nieuwe Tijd dijk Terrein van hoge archeologische 

waarde

Hoogkarspel 10853 Midden-Late 
Bronstijd nederzetting Terrein van hoge archeologische 

waarde

Oosterleek 14815 Late Middeleeuwen- 
Nieuwe Tijd historische dorpskern Terrein van hoge archeologische 

waarde

Westwoud 14869 Late Middeleeuwen- 
Nieuwe Tijd historische dorpskern Terrein van hoge archeologische 

waarde

Westwoud 14870 Late Middeleeuwen- 
Nieuwe Tijd kerkterrein Terrein van hoge archeologische 

waarde

Oosterblokker 14871 Late Middeleeuwen-
Nieuwe Tijd historische dorpskern Terrein van hoge archeologische 

waarde

Schellinkhout 14873 Late Middeleeuwen-
Nieuwe Tijd historische dorpskern Terrein van hoge archeologische 

waarde

Wijdenes 14874 Late Middeleeuwen-
Nieuwe Tijd historische dorpskern Terrein van hoge archeologische 

waarde

Oostergouw 14879 Late Middeleeuwen-
Nieuwe Tijd historische dorpskern Terrein van hoge archeologische 

waarde

Venhuizen 14880 Late Middeleeuwen-
Nieuwe Tijd historische dorpskern Terrein van hoge archeologische 

waarde

Hem 14881 Late Middeleeuwen-
Nieuwe Tijd historische dorpskern Terrein van hoge archeologische 

waarde

Hoogkarspel 14883 Late Middeleeuwen-
Nieuwe Tijd historische dorpskern Terrein van hoge archeologische 

waarde

Schellinkhout 14901 Late Middeileeuwen nederzetting Terrein van archeologische waarde

Tabel 2. Overzicht van de AMK-terreinen in de gemeente Drechterland.
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Verwachtingskaarten
De beleidskaart archeologie Drechterland 2019 is niet de eerste kaart waarop de archeologische 
waarden en verwachtingen van het gebied worden weergegeven. Voor West-Friesland Oost 
(de Streek) bestaat reeds een gedetailleerde vindplaatsen- en verwachtingenkaart11 In de 
verwachtingskaart van West-Friesland Oost zijn archeologische gegevens verwerkt tot 2006. 
De onderlegger van deze kaart betreft de bodemkaart van Ente, schaal 1:10.000 gebruikt. Met 
behulp van deze kaart en de verspreiding van vindplaatsen is gekeken of er een duidelijke relatie 
is tussen het voorkomen van vindplaatsen en bepaalde bodemeenheden. Voor de gemeente 
Drechterland zijn voor zover beschikbaar ook bodemkaarten schaal 1: 10.000 gebruikt om als 
onderlegger te dienen.

Uitgevoerd archeologisch onderzoek
Binnen de gemeente Drechterland zijn veel archeologische vindplaatsen bekend. Deze 
rijkdom is vooral te danken aan talloze archeologische onderzoeken van de afgelopen 40 jaar. 
Vooral intensieve en grootschalige archeologische onderzoeken zoals de veldverkenningen, 
het luchtfoto-onderzoek12 en de opgravingen die hebben plaatsgevonden in het kader van 
de verschillende ruilverkavelingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis 
over de bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied.13 Sinds het begin van de 
Gemeenschappelijke Regeling Archeologie West-Friese Gemeenten, zijn diverse onderzoeken 
uitgevoerd langs de historische linten van Drechterland die informatie hebben opgeleverd 

11 Molenaar & De Boer 2005; De Boer & Molenaar 2006. 
12 De Vries-Metz 1993.
13 Voor een overzicht van de publicaties over de uitgevoerde onderzoeken in Drechterland, zie de literatuurlijst.

De resten van de stolpboerderij worden blootgelegd tijdens de opgraving aan Dorpsweg 20 in Schellinkhout 
in 2018.
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over het ontstaan en de ontwikkeling 
van deze plaatsen.14 In het kader van de 
aanleg van de Westfrisiaweg zijn grote 
delen van de weg opgegraven.15 Hier 
zijn nederzettingssporen uit de Midden 
en Late Bronstijd onderzocht. De laatste 
bronstijdopgraving die is uitgevoerd 
in de gemeente betreft de opgraving 
Reigersborg Zuid V. Door middel van 
een meer vraaggestuurd Programma 
van Eisen is een groot deel van het 
plangebied afdoende onderzocht. 

Door Archeologie West-Friesland zijn 
de resultaten en de begrenzingen van 
alle bekende onderzochte gebieden 
geïnventariseerd en verwerkt. De 
begrenzing van de opgravingen uit de 
jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw zijn 
in het kader van Farmers of the Coast 
gedigitaliseerd en aangeleverd.16 De 
gegevens leveren in de eerste plaats 
informatie op over de aan- of afwezigheid 
van archeologische vindplaatsen. Op 
basis hiervan konden de archeologische 
waarden worden bevestigd of bijgesteld. 
In de tweede plaats leveren de omtrekken 
van de onderzoekslocaties, waarbij alle 
archeologische resten tot op de natuurlijke bodem zijn onderzocht, de begrenzingen van 
vrijgegeven gebieden. Deze plekken bevatten geen archeologische waarden meer. 

Archis en andere vondstmeldingen
Een belangrijke bron voor vindplaatsen en archeologische waarnemingen is Archis. Dit is een 
landelijk Archeologisch informatiesysteem (Archis) dat door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) wordt onderhouden, waarin diverse gegevens over archeologische onderzoeken, 
waarnemingen, vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen. In de vindplaatsen- 
en verwachtingenkaart van West-Friesland Oost zijn deze gegevens verwerkt tot 2006. Voor 
de vervaardiging van de beleidskaart zijn de nieuwe gegevens uit Archis toegevoegd en 
geanalyseerd. Daarnaast is een groot aantal niet geregistreerde vondstmeldingen die bekend 
zijn bij Archeologie West-Friesland, in de landelijke archeologie-database Archis ingevoerd 
en verwerkt in de beleidskaart. Hieronder vallen ook archeologische vondsten gedaan door 

14 Idem.
15 Tol & Roessingh 2019.
16 De opgravingsplattegronden zijn beschikbaar gesteld door Wouter Roessingh (promovendus Universiteit 

Leiden.

Een luchtfoto van de opgraving van een grafheuvel in 
Hoogkarspel in 1958 (foto: IPP).
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instanties en particulieren – buiten het reguliere onderzoek – uit het verleden. Voor het 
vervaardigen van de beleidskaart is de informatie kritisch nagekeken en aangepast.

3.1.2 Historische bronnen
De lokalisatie van archeologische vindplaatsen kan op meerdere wijzen worden bereikt. Naast 
archeologische gegevens zijn historische documenten en kaarten de belangrijkste bron voor 
informatie over vindplaatsen. De vroegste vermeldingen van plaatsnamen geven vaak een 
goede indicatie voor de ouderdom van een stad of dorp. Op basis van diverse historische kaarten 
kunnen uitspraken over de aanwezigheid van archeologische resten op bepaalde locaties 
worden gedaan. De historische kaarten zijn vooral waardevol voor informatie uit de Nieuwe Tijd. 

Kaart van Johannes Dou (1651-1654)
Een zeer belangrijke bron voor de Westfriese situatie in de 17de eeuw is de kaart van Johannes 
Dou. Deze kaart werd gemaakt in het kader van het ‘Groot Proces’ naar aanleiding van een 
slepend meningsverschil over de verdeling van de kosten voor het onderhoud van de Westfriese 
Omringdijk. Tussen 1651 en 1654 werden de landmetingen verricht. Deze gegevens werden 
bij elkaar gebracht in een gedetailleerde kaart van heel West-Friesland. Voor die tijd zijn 
de karteringen uiterst nauwkeurig en de informatiewaarde is zeer hoog. Naast zeedijken, 
binnenkades en waterwegen zijn ook de huizen, kerken en andere bebouwing nauwgezet 
weergegeven.

Kadastrale Minuutplan (1824 en 1826)
Een tweede belangrijke bron vormen de uiterst nauwkeurige kadastrale minuutplans uit 1824 
en 1826. Deze kaarten zijn zo nauwkeurig dat zelfs op perceelsniveau kan worden aangegeven 
of er in het begin van de 19de eeuw bebouwing aanwezig was en om wat voor gebouwen het 

De kaart van West-Friesland van Johannes Dou, gemaakt tussen 1651 en 1654 (bron: Collectie gemeente 
Enkhuizen).
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gaat. Bijvoorbeeld langhuizen, stolpboerderijen en sluizen kunnen worden onderscheiden.17 
Bovendien is op de kadastrale minuutkaart de oude percelering zichtbaar, die soms te herleiden 
is op oudere historische kaarten en/of middeleeuwse bewoningsstructuren. 

Archeologie West-Friesland heeft het de kadastrale minuutkaarten als onderliggende kaart aan 
de beleidskaart toegevoegd. Door terug te gaan naar deze nauwkeurige kaarten kon op een veel 
gedetailleerder schaalniveau de begrenzing 
van de linten worden aangepast.18 Daarnaast 
zijn de locaties van losse huisplaatsen, 
mogelijke huisplaatsen, kerkterreinen en 
kerkhoven en molenplaatsen met behulp van 
de kaart van Johannes Dou en de kadastrale 
minuut bepaald. In veel gevallen waren de 
genoemde historische locaties weergegeven 
op de – minder nauwkeurige - kaart van 
Johannes Dou en kon de exacte locatie 
bepaald worden door de aanwezigheid 
op de kadastrale minuut of aan de hand 
van de aanwezigheid van een afwijkende 
percelering ter hoogte van de locatie.

Overige historische kaarten
Naast deze twee bronnen werd ook kennis 
genomen van andere historische kaarten 
zoals de kaart van Langedijck uit 1604 waarop 
Schellinkhout staat afgebeeld. Een andere 
bijzondere kaart voor West-Friesland is die 
van Zeekerende Dijken uit 1638, opgesteld 
door Van Der Meersch (Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier). Hierop is in 
detail een groot deel van de Westfriese 
Omringdijk weergegeven, met de direct 
aangrenzende bebouwing. 

3.1.3 Geo(morfo)logische en bodemkundige bronnen
Inleiding
In de gemeente Drechterland bevinden de voor de archeologie relevante geologische eenheden zich 
vrijwel direct aan het maaiveld. Om deze reden verschaffen de bodemkaarten dan ook meer bruikbare 
informatie over (paleo)geologische opbouw van het onderzoekgebied dan doorgaans het geval 
is bij bodemkaarten in holocene sedimentatiegebieden. De gangbare (1:50.000) bodemkaarten 
bieden door het kleine schaalniveau echter (te) weinig detailinformatie over de bodemopbouw. 

17 Dit is niet direct relevant voor de beleidskaart. De kadastrale kaart is wel een van de onderliggende 
kaarten en kan worden geraadpleegd bij een archeologische quickscan wanneer voor een plangebied 
aanvullende informatie moet worden verkregen.

18 De kaarten van de historische atlas zijn op schaal 1:25:000, de kadastrale minuut is doorgaans op schaal 
1:2500.

Detail van de kaart van Langedijck uit 1604, waarop 
Schellinkhout staat afgebeeld (bron: Nationaal Archief).
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Geologie en geomorfologie
In het kader van het onderzoeksproject Farmers of the Coast zijn door dr. W. van Zijverden 
paleogeografische kaarten vervaardigd (afbeelding landschapsreconstructie).19 Deze kaarten 
hebben een schaal van 1:100.000 en zijn dus minder goed op perceelsniveau te gebruiken. 
Het eerste kaartbeeld laat het landschap rond 2250 voor Chr. zien. In deze periode bestond 
West-Friesland nog grotendeels uit een kreken- en kommenlandschap. De meest oostelijke 
sporen van bewoning in dit kreken- en kommenlandschap zijn aangetoond ter hoogte van de 
afslag Noorderboekert (gemeente Medemblik) bij archeologisch onderzoek in het kader van de 
aanleg van de N23 Westfrisiaweg.20 Grote delen van dit landschap zijn in de opvolgende periode 
geërodeerd en/of afgedekt met klei. Dit kaartbeeld (rond 1.500 voor Chr.) laat een hoog 
opgeslibd en vruchtbaar kwelderlandschap zien, waar in de periode van ca. 1.500 tot 1.000 
voor Chr. intensief is gewoond. Aan het einde van deze periode, rond 900 voor Chr., vernatte 
het landschap, ontstonden binnenmeren en raakte het gebied langzaam begroeid met veen.
 
Bodem
Voor de gemeente Drechterland zijn vlakdekkende bodemkaarten, schaal 1:50.000 
beschikbaar21. Op deze kaarten worden in de gemeente Drechterland voornamelijk 
zeekleigronden aangetroffen. Zowel de grote getijdengeulen als de kleinere geul- en 
kreeksystemen zijn (goed) te herkennen. De grote getij-inversieruggen bestaan uit zeer lichte 
tot matig lichte zavel. De kleinere geul- en kreeksystemen bestaan voornamelijk uit zware 
zavel. Ter hoogte van de bewoningslinten worden dikke eerdgronden aangetroffen. Deze zijn 
ontstaan door ophoging.

Voor de gemeente Drechterland zijn vijf bodemkaarten, schaal 1:10.000 beschikbaar te weten 
de bodemkaart van De Streek (komt overeen met ruilverkaveling Het Grootslag), Westwoud, 
Schellinkhout, Venhuizen en Groot Hoorn.22 Deze bodemkaarten zijn op verschillende wijze 
gekarteerd, maar op basis van de bodemtypes in combinatie met het Actueel Hoogtebestand 
Nederland en de paleogeografische kaarten kan toch een uitspraak gedaan worden over de 
te verwachten archeologische vindplaatsen. De meerwaarde van deze bodemkaarten is vooral 
gelegen in de relatief hoge mate van detail als gevolg van grote schaal van de kaarten. In 
bijlage 4 staat een nadere onderbouwing van de archeologische verwachtingen op basis van 
de beschikbare bodemkaarten.

Voor kleine delen binnen de gemeente Drechterland is de bodemkaart, schaal 1:50.000 
gebruikt, omdat er geen gedetailleerde bodemkaart aanwezig is.

De beleidskaart doet geen aparte uitspraak over afgedekte landschappen, maar deze zijn 
niet uit te sluiten.23 Aandacht voor deze afgedekte landschappen is noodzakelijk tijdens 
(inventariserende) veldonderzoeken. Op basis van de geologie kan worden gesteld dat afgedekte 
landschappen zich in de regel in gebieden tussen de grote getijdengeulen zullen bevinden. 

19 Van Zijverden, 2017.
20 Knippenberg 2014.
21 Wagenaar & van Wallenburg 1987; Rosing 1995
22 Resp. Ente 1963; Du Burck & Dekker 1975; Mulder e.a 1983; Bles & Rutten 1972; Bles & Steeghs 1973.
23 Recent onderzoek in het kader van de aanleg van de N23 Westfrisiaweg bracht een door een kwelderafzetting 

afgedekte akker uit het Laat Neolithicum aan het licht.
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Landschapsreconstructie van West-Friesland. 
Van boven naar onder:
• 2250 voor Chr.
• 1500 voor Chr.
• 900 voor Chr.
(Naar Van Zijverden 2017, gewijzigd naar Vos 2014).
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Het Actueel Hoogtebestand Nederland en oude hoogtepuntenkaarten
Met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) kan een zeer gedetailleerd 
beeld worden verkregen van de maaiveldhoogte van de gemeente Drechterland. 
Vergelijking met hoogtepuntenkaarten (schaal 1:2.000), vervaardigd voorafgaande aan de 
ruilverkavelingswerkzaamheden in het noordelijke deel van de gemeente kan op perceelsniveau 
extra informatie opleveren.24 Deze nadere analyse van oude en actuele hoogtemetingen kan 
bij een quickscan aanvullende informatie leveren over grondbewerking in het verleden.

Bodemverstoringen door de ruilverkaveling
In oostelijk West-Friesland hebben gedurende de jaren ’70 en ’80 van de 20ste eeuw grootschalige 
ruilverkavelingen plaatsgevonden. Het buitengebied van de gemeente Drechterland valt in 
binnen verschillende ruilverkavelingen, te weten De Drieban, Het Grootslag en Westwoud. 

De werkzaamheden bestonden onder meer uit het dempen van sloten, het egaliseren en/of 
diepploegen van percelen, aanleggen van drainage en het verlagen van het grondwaterpeil.

Lang werd gedacht dat alle archeologische vindplaatsen door de bodemverstoringen zouden 
zijn verstoord of vernietigd. Het soort en de intensiteit van de bodemwerkzaamheden verschilde 
echter per ruilverkaveling. De impact van deze werkzaamheden op de bodem en eventueel 
aanwezige archeologische waarden daarmee ook. In het ruilverkavelingsgebied Het Grootslag 
waren de cultuurtechnische ingrepen zeer intensief en ingrijpend. De bestaande vaarpolder werd 

24 De hoogtepuntenkaarten zijn digitaal ontsloten door Archeologie West-Friesland.

De gebruikte bodemkaarten voor de verwachtingskaart van Drechterland.
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veranderd in een rijpolder. In ruilverkavelingsgebieden Westwoud en De Drieban daarentegen 
waren de cultuurtechnische ingrepen relatief minder intensief en ingrijpend van aard.

Voor de ruilverkaveling Het Grootslag is een serie kaarten (schaal 1:2.000) bekend die 
de geplande ingrepen weergeeft. Deze vormt dus geen registratie van de daadwerkelijk 
uitgevoerde werkzaamheden. Het is goed mogelijk dat op sommige locaties om verschillende 
redenen is afgeweken van de geplande ingrepen. Inzicht in de mate van bodemverstoringen 
op basis van de verstoringskaarten is dus complex. Voor het exact kunnen vaststellen van de 
mate van bodemverstoring is het van belang dat dit per perceel wordt bekeken. Vanwege deze 
complexiteit zijn de gegevens m.b.t. deze verstoringen niet in de Beleidskaart Archeologie 
meegenomen. De ‘geplande ingrepen’ kaarten zijn inmiddels wel digitaal beschikbaar en 
worden bij quickscans geraadpleegd.25

Voor de ruilverkaveling De Drieban en Westwoud zijn dergelijke ingrepenkaarten niet aanwezig. 
Dat wil niet zeggen dat hier geen bodemingrepen hebben plaatsgevonden. 

3.2 Bekende en te verwachten waarden (verwachtingen)
Aan de hand van de hierboven genoemde bronnen zijn voor de beleidskaart verschillende 
categorieën bepaald. Hieronder staan deze verschillende categorieën, een korte omschrijving 
daarvan en wanneer men rekening moet houden met archeologie.26 De categorieën kunnen 
worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: bekende archeologische waarden (categorie 1b 
t/m 1 c, 3a en vrijgegeven terreinen) en te verwachten archeologische waarden (verwachtingen: 
categorie 4-7).27 Categorie 1a, 2, 8 en 9 komen niet voor op de beleidskaart archeologie van 
de gemeente Drechterland.28

25 De verstoringskaarten zijn digitaal ontsloten door Archeologie West-Friesland.
26 Voor meer informatie over de bewoningsgeschiedenis, zie bijlage 3.
27 Zie ook tabel 3.
28 Archeologie West-Friesland is een regionaal archeologisch samenwerkingsverband. In het opstellen van 

waarde- en verwachtingskaarten wordt naar eenheid van methode en interpretatie gestreefd. Omdat de 
verschillende gemeenten echter vrij zijn het eigen beleid te bepalen, is het onvermijdelijk dat sommige 

Het Actueel Hoogtebestand Nederland voor de regio West-Friesland (bron: www.ahn.nl).
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3.2.1 Archeologische waarden 
De archeologische waarden zijn op veel verschillende bronnen gebaseerd. De opgravingen 
vallen hier ook onder. Het gebruik van deze verschillende bronnen per categorie wordt hieronder 
nader uiteengezet.

Categorie 1a: Terreinen van zeer hoge archeologische waarde: geen bodemingrepen.

Het gaat hier om wettelijk beschermde archeologische Rijksmonumenten (zie § 3.1.1). Deze 
categorie komt niet voor in de gemeente Drechterland. 

Categorie 1b: Terreinen van zeer hoge archeologische waarde: geen bodemingrepen. 

Het betreft de Westfriese Omringdijk, een Provinciaal Monument. De vergunning wordt verleend 
door de provincie Noord-Holland.29 De begrenzing is overgenomen van de Archeologische 
Monumentenkaart. Ten aanzien van de Westfriese Omringdijk zijn nadere regels gesteld door 
de provincie.30

Categorie 1c: Terreinen van zeer hoge archeologische waarde: geen bodemingrepen, anders 
dan het reguliere gebruik. 

Het gaat hier om AMK-terreinen van zeer hoge archeologische waarde (niet rijksbeschermd) 
en de locaties van oude kerken en kerkhoven. Het overgrote deel van de kerkterreinen – met 
name binnen de linten – zijn direct afkomstig van de kadastrale minuutkaarten. 

Categorie 3a: Terreinen van hoge archeologische waarde: rekening houden met archeologie 
bij bodemingrepen vanaf 100 m2. 

Het betreft hier in de eerste plaats de historische linten van Oosterblokker, Westwoud, 
Hoogkarspel, Schellinkhout, Wijdenes, Hem, Venhuizen en De Buurt. Deze linten lopen langs 
de Oosterblokker, de Binnenwijzend, de Doctor Nuijensstraat, de Streekweg, de Dorpsweg, de 
Zuideruitweg, de Kerkbuurt, de Hemmerbuurt, het Westeinde, de Tuinstraat, de Westerkerkweg 
en de Buurt. De begrenzing hiervan is vastgesteld aan de hand van de kadastrale minuut en de 
kaart van Johannes Dou in combinatie met het voorkomen van ‘zeer diep humeuze gronden’ 
op de verschillende bodemkaarten.31 Uitgangspunt daarbij is dat deze opgehoogde gronden 
waarschijnlijk grotendeels in de Middeleeuwen zijn ontstaan en zich daarna in de loop der tijd 
verder hebben ontwikkeld. 

Delen rondom de Hout en langs de Blokdijk en Oudijk, waar op de kadastrale minuutkaart 
kleine percelen zijn weergegeven – met of zonder bebouwing – zijn ook opgenomen binnen 
de categorie. Uitgangspunt hier is dat de perceelsindeling teruggaat op een oudere situatie 

gemeenten eigen beleidscategorieën introduceren, die in andere gemeenten niet voorkomen. De hier 
genoemde categorieën zijn daar een voorbeeld van.

29 Monumentenverordening provincie Noord-Holland 2010, 112.
30 Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk 2009.
31 De ‘zeer diep humeuze gronden’ in het buitengebied hebben een hoge archeologische verwachting 

gekregen (met een vrijstellingsgrens van 1.000 m2).
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en waarschijnlijk oudere bewoonde plekken weergeeft. Hetzelfde geldt voor delen langs 
de Zuiderdijk. Langs de Zuiderdijk (Westfriese Omringdijk) liggen ook de resten van een 
aantal molengangen. Als grens is het perceel en omliggende sloten gebruikt zoals deze staat 
aangegeven op de kadastrale minuut. Op deze kaart staan binnen dit terrein vijf molens 
afgebeeld. 

Op enkele locaties staan kleine groepen huizen, losse huizen of andere gebouwen op de 
kadastrale minuutkaart weergegeven. Deze zijn samen met het perceel waar het gebouw op 
staat opgenomen binnen de categorie. Voor een aantal molens geldt dat deze wel aanwezig 
zijn op de kaart van Johannes Dou uit 1651 – 1654 maar zijn verdwenen op de kadastrale 
minuut. In deze gevallen is gekeken naar afwijkende percelen op de kadastrale minuut in 
de buurt van de vermoede locatie van de molen. Deze percelen zijn opgenomen binnen de 
categorie. Bij twijfel werd een cirkel met een diameter van 65 m om de locatie van de molen 
op de kaart van Johannes Dou heen getrokken. 

De laatste groep binnen de terreinen van hoge archeologische waarde wordt gevormd door de 
‘oude cultuurgronden’. Deze plekken zijn op de bodemkaart van Venhuizen weergegeven. Over 
deze plekken is nog niet veel bekend. Op een handjevol locaties zijn deze ‘oude cultuurgronden’ 
archeologisch onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de Bronstijdresten onder de ‘oude 
cultuurgronden’ nog zeer goed intact zijn. De zeer humeuze lagen lijken uit de Middeleeuwen 
te dateren.32 Het is echter niet uit te sluiten dat een deel van deze plekken middeleeuwse 

32 De ‘zeer diep humeuze gronden of oude cultuurgronden’ in het buitengebied hebben een hoge archeologische 
verwachting gekregen (met een vrijstellingsgrens van 1.000 m2).

De resten van de stolpboerderij worden blootgelegd tijdens de opgraving aan Binnenwijzend 100 in 
Westwoud in 2013.



31

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

West-Friese Archeologische Notities 44, Toelichting Beleidskaart Archeologie
Gemeente Drechterland

woonplaatsen zijn. De begrenzing van deze locaties is overgenomen van de bodemkaart van 
Venhuizen.

Vrijgegeven terreinen: zonder archeologische waarde. Hierbinnen hoeft men geen rekening te 
houden met archeologie, ongeacht de omvang van de bodemingrepen.

Dit betreft terreinen die zijn opgegraven of na archeologisch vooronderzoek zijn vrijgesteld 
van de verplichting tot verder onderzoek, omdat er geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn. Ook zeer zware ingrepen met kelders, bodemsaneringen, ontgrondingen en 
grote waterpartijen vallen in deze categorie.

3.2.2 Te verwachten waarden (verwachtingen)
Archeologische verwachting Middeleeuwen
Voor het opstellen van een verwachtingsmodel voor de Middeleeuwen is slechts ten dele gebruik 
gemaakt van de bodemkaarten. Het getijdenlandschap dat nu nagenoeg aan het oppervlak 
ligt, was geheel overdekt met veen. Middeleeuwse bewoning vond dus plaats óp het veen en 
was dus niet gekoppeld aan de onderliggende mariene afzettingen. 

De op de bodemkaart aangegeven ‘diep humeuze gronden’ en ‘oude cultuurgronden’  en 
tuineerdgronden zijn ontstaan door eeuwenlange ophoging. Onder en in de ophogingslagen 
bevinden zich resten van bewoning vanaf de prehistorie. De gronden langs de bewoningslinten zijn 
in de begrenzing van de historische linten opgenomen. Tevens zijn enkele oude cultuurgronden 
ten zuiden van Venhuizen toegevoegd aan de bekende waarden, vanwege hun zeer hoge 
archeologische verwachting voor de aanwezigheid van een huisplaats uit de Middeleeuwen.

Twee ‘archeologisch complete’ Bronstijdpotjes die gevonden zijn tijdens de opgraving aan Binnenwijzend 
100 in Westwoud in 2013.
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Voor het opstellen van een verwachtingsmodel voor de Middeleeuwen is daarom uitgegaan van 
historische gegevens. Voor de gemeente Drechterland zijn de veronderstelde ontginningslinten 
langs de Oudijk (Westwoud) en de Kadijk (Venhuizen) opgenomen als zone met een hoge 
archeologische verwachting voor de middeleeuwen.

Archeologische verwachting prehistorie
De verwachtingen voor vindplaatsen uit de prehistorie 
is op basis van verschillende bodemkaarten 
toegekend. Hierbij zijn de archeologische vindplaatsen 
en andere relevante geo(morfologische) gegevens 
toegevoegd.33 Voor het buitengebied geldt dat de 
latere prehistorische bewoning (vanaf de Midden-
Bronstijd) zich over het algemeen op en rondom 
de voormalige getijdengeulen concentreert. Deze 
zandige banen en de naast gelegen zavelgronden 
zijn op bodemkaarten goed zichtbaar en hebben een 
hoge verwachting toegekend gekregen (categorie 5). 
Recent onderzoek in West-Friesland heeft uitgewezen 
dat in oostelijk West-Friesland ook op de kwelders, 
de kleiige delen van het landschap, werd gewoond.34

De beleidskaart doet geen aparte uitspraak over 
vindplaatsen onder afgedekte landschappen, maar 
deze zijn niet uit te sluiten.35 Aandacht voor deze 
afgedekte landschappen is noodzakelijk tijdens 
(inventariserende) veldonderzoeken. Op basis 
van de geologie kan gesteld worden dat afgedekte 
landschappen zich in de regel in gebieden tussen de 
grote getijdengeulen zullen bevinden, dus in de zone 
met vrijstellingsgrens van 2.500 m2. 

De verschillende categorieën binnen de verwachtingen worden hieronder nader uiteengezet. 

Categorie 3b: Terreinen met een zeer hoge archeologische verwachting: rekening houden met 
archeologie bij bodemingrepen vanaf 100 m2.

De bodemeenheden met een dik humeus dek langs de bewoningslinten zijn in de begrenzing 
van de historische linten opgenomen. Tevens zijn enkele oude cultuurgronden ten zuiden van 
Venhuizen toegevoegd aan de bekende waarden, vanwege hun zeer hoge archeologische 
verwachting voor de aanwezigheid van een huisplaats uit de Middeleeuwen.

33 Molenaar & De Boer 2005; De Boer & Molenaar 2006.
34 Roessing & Lohof 2011.
35 Recent onderzoek in het kader van de aanleg van de N23 Westfrisiaweg bracht een door een kwelderafzetting 

afgedekte akker uit het Laat Neolithicum aan het licht.

Een vuurstenen dolk, gevonden in Hem 
(particuliere vondst).
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Categorie 4: Terreinen met een hoge archeologische verwachting: rekening houden met 
archeologie bij bodemingrepen vanaf 500 m2 en dieper dan 40 cm.

Hieronder valt de waterbodem en de mogelijke voormalige bewoningslinten uit de Middeleeuwen 
langs de Kadijk (ten zuiden van Venhuizen) en de Oudijk (Westwoud). Naar aanleiding van een 
aantal waarnemingen in combinatie met diverse kleine opgravingen, is vast komen te staan 
dat men in de Middeleeuwen langs deze linten woonde, voordat men verplaatste en aan de 
huidige dorpslinten ging wonen.36 De werkelijke grenzen van de bewoning zijn niet bekend. 
Totdat hier meer zicht op ontstaat, wordt daarom een bufferzone van 100 m gehanteerd.

Binnen dezelfde categorie valt de gehele waterbodem van de gemeente Drechterland. Binnen 
dit gebied wordt geen onderscheid gemaakt, omdat er (nog) geen duidelijk beeld is van de 
aanwezige waarden. 

36 Zie o.a. Besteman 1990.

Luchtfoto, genomen door W.H. Metz in 1979, die is rechtgezet en waarop oude en nieuwe opgravingen staan 
weergegeven. Van west naar oost: blauw: vindplaats F (1979), oranje: opgravingen 2014 Westfrisiaweg, 
groen: vindplaats F (966-1969), roze: vindplaats D (1965), donkerblauw: proefsleuven Hollandia (2007); 
rood: opgraving ADC Reigersborg Zuid V (2019). Tot enkele jaren geleden werd aangenomen dat alle 
archeologische resten waren verdwenen bij dergelijke luchtfoto’s (genomen direct na het diepploegen in 1979).
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Categorie 5: Terreinen met een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de 
Bronstijd in bebouwd gebied of in het buitengebied: rekening houden met archeologie bij 
bodemingrepen vanaf 1.000 m2 en dieper dan 40 cm.37

Dit zijn de gebieden die op basis van de bodemkaart, archeologisch onderzoek en 
vondstmeldingen in de regio als ‘kansrijke woonplaatsen’ kunnen worden aangemerkt. De 
begrenzingen zijn overgenomen van de verschillende bodemkaarten en betreffen vooral de 
zand- en zavelgronden. De diep humeuze gronden die verder van het lint liggen zijn eveneens 
in deze categorie opgenomen, aangezien het dikke humeuze dek conserverend werkt voor het 
onderliggende bronstijdlandschap.

Categorie 6: Terreinen met een middelhoge archeologische verwachting: rekening houden met 
archeologie bij bodemingrepen vanaf 2.500 m2 en dieper dan 40 cm.

In deze categorie vallen de gebieden in het buitengebied waar op basis van de bodemkaart 
en archeologisch onderzoek een middelhoge tot lage verwachting voor het aantreffen van 
bewoningssporen uit de prehistorie geldt. Het gaat hier vooral om de binnen de gemeente 
Drechterland voorkomende lichte tot matig zware kleigronden. 

De ondergrens van 2.500 m2 is gekozen, omdat heel oostelijk West-Friesland in met name de 
Midden Bronstijd (1500-1200 voor Chr.) dicht bewoond was. 38

Categorie 7: Terreinen met een lage archeologische verwachting: rekening houden met 
archeologie bij bodemingrepen vanaf 5.000  m2 en dieper dan 40 cm.

Binnen deze categorie vallen de zware kleigronden, komgronden, drechtvaaggronden en. Hier 
is de ondergrond vaak nog niet gerijpt. waarvoor een lage verwachting voor prehistorische 
vindplaatsen geldt. Daarnaast vallen een aantal natte zones langs de Zuiderdijk binnen deze 
categorie. Op basis van het AHN en de BGT zijn de hier gegraven kleiputten geselecteerd en 
vrijgegeven. 

37 In de ruimtelijke ordening wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen de bebouwde gebieden en de 
gebieden daarbuiten; de buitengebieden.

38 Mocht blijken dat er een nadere indeling in de kleigronden gemaakt kan worden dan kan de vrijstellingsgrens 
naar boven worden bijgesteld.
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Stappenplan Gemeentelijke Overheid
Archeologie en vergunningsaanvragen

Gemeentelijke toetsing
archeologische beleidskaart/

bestemmingsplan

Archeologische quickscan/
Archeologisch advies

Inventariserend veldonderzoek
(in de vorm van proefsleuven)

Opgraving

Vrijgeven ontwikkeling

Licht aanvrager in over mogelijke archeologie indien:
- Vrijstellingsgrens wordt overschreden door geplande 
  bodemingreep

Vergunningaanvraag
ruimtelijke ontwikkeling

Principeverzoek
ruimtelijke ontwikkeling

Vergunning verlenen indien:
- Vrijstellingsgrens door gehele bodemingreep
  niet wordt overschreden

Archeologisch advies inwinnen indien:
- Vrijstellingsgrens wordt overschreden door geplande 
  bodemingreep

Vervolg:
- Fase 1-3: nader archeologisch onderzoek
- Fase 4: vrijgave ontwikkeling, indien archeologische 
  waarden zo min mogelijk worden aangetast
- Fase 5: behoud in situ, indien een bouwplan als 
  archeologie-vriendelijk kan worden beschouwd

Nadere fases in het kader van de Archeologische Monumentenzorg *

Bovenstaande werkzaamheden vallen binnen de adviesuren van de gemeenschappelijke regeling.

* Kosten zijn voor de initiatiefnemer volgens de Erfgoedwet 2016. 
Archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd(e) bedrijf of instelling.

Plan van Aanpak (PvA): laten
beoordelen door AWF

Bureauonderzoek en IVO-O
(in de vorm van een 

verkennend booronderzoek)
1

2

3

Fase Document(en)

Programma van Eisen (PvE): 
laten beoordelen door 

AWF en BG

PvE (en indien nodig PvA): 
laten beoordelen door 

veroorzaker, BG en archeo-
adviseur op tijd, geld en kwaliteit.

Vrijgavedocument

Uitvoeren en rapporteren. Vervolgens:
- Vervolgonderzoek (fase 2 of 3)
- Of vrijgeven (fase 4)
- Of planaanpassing (fase 5)

Gevolg

4

Uitvoeren en rapporteren. Handhaving
PvA en PvE door directievoerder en BG.
Vervolgens: 
- Vrijgeven (fase 4).

- Onbeperkt bouwen
- Of onder voorwaarde bouw uitvoeren

Planaanpassing Toetsingsdocument5 - Monitoren

Uitvoeren en rapporteren. Vervolgens:
- Vervolgonderzoek (fase 2 of 3)
- Of vrijgeven (fase 4)
- Of planaanpassing (fase 5)

Archeologie West-Friesland, versie 2, 26-06-2017. 

Tabel 4. Stappenplan voor de gemeentelijke overheid bij archeologie en vergunningsaanvragen.
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4. Toelichting beleidskaart Archeologie Drechterland 2019

4.1 Vrijstellingsgrenzen
De archeologische beleidskaart Drechterland 2019 is een hulpmiddel bij de afweging voor 
archeologisch onderzoek ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen. De kaart is ontstaan 
door een opeenstapeling van diverse lagen van informatie met betrekking tot bekende en te 
verwachten archeologische waarden (verwachtingen), zoals in 3.2.2 uiteen zijn gezet. Op basis 
daarvan zijn binnen de beleidskaart verschillende vrijstellingsgrenzen onderscheiden. 

De categorieën zijn vertaald naar vrijstellingsoppervlakten (zie tabel 3). De oppervlakten zijn 
gebaseerd op verschillende factoren: de grootte/uitgestrektheid van vindplaatsen, het niveau 
waarop gedegen archeologisch onderzoek kan plaatsvinden, de diepte van de vindplaatsen 
en latere verstoringen. Komt de bodemverstoring benodigd voor een geplande ontwikkeling 
boven de genoemde oppervlakte uit, dan dient rekening te worden gehouden met archeologie. 
Ook als een bodemverstoring qua diepte niet vlakdekkend de minimale diepte overschrijdt 
(bijvoorbeeld met alleen heipalen als bodemverstoring), dan wordt dit beschouwd als een 
overschrijden van de maximale diepte verstoring. Blijft de bodemverstoring benodigd voor 
het realiseren van het (bouw)plan binnen de gestelde oppervlakte, dan kunnen de plannen 
zonder verdere (archeologische) gevolgen worden uitgevoerd. Doordat een groot deel van 
het buitengebied agrarisch wordt gecultiveerd, is over het algemeen de eerste 40 cm vanaf 

De grondleggers van het onderzoek naar de Bronstijd in West-Friesland bezochten op 26 augustus 2019 
de opgraving Reigersborg Zuid-V in Hoogkarspel. Van links naar rechts: Dr. Jan Albert Bakker, Prof. Dr. 
Diederik van der Waals, drs. Jean François van Regetren Altena, Dr. Maarten de Weerd, mw. Dr. Willy 
Metz. Geheel rechts naast de moderne bebouwing de watertoren van Hoogkarspel die in het waarnemen 
van de resten uit de Bronstijd in de jaren 1960 in het toen nog geheel open landschap een grote rol 
speelde.
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het maaiveld verstoord door agrarische werkzaamheden. Om deze reden worden ingrepen 
ondieper dan 40 cm in het buitengebied niet nader onderzocht binnen de categorieën 5 en 6. 
In de historische linten en op middeleeuwse huisplaatsen is de verstoringsdiepte vaak veel 
geringer of zelfs niet aanwezig.

4.2 Gebruik beleidskaart binnen AMZ-cyclus
Archeologische quickscans
Het verdient de aanbeveling om bij 
ontwikkelingen in een archeologisch 
waardevol (verwachtings)gebied van te 
voren een quickscan te laten uitvoeren door 
Archeologie West-Friesland. De ruimtelijke 
ontwikkelingen worden dan afgezet tegen de 
aanwezige of te verwachten archeologische 
waarden. 

Indien op basis van de quickscan een 
gespecificeerde archeologische verwachting 
kan worden geformuleerd, is het niet 
noodzakelijk de gehele cyclus van de AMZ te 
doorlopen (tabel 4). Bij kleine plangebieden 
wordt soms een veldtoets door middel van 
bijvoorbeeld grondboringen uitgevoerd 
om tot een gespecificeerde archeologische 
verwachting te komen. In ca. 80 % van 
de quikscans wordt geen nader onderzoek 
in het kader van de AMZ geadviseerd en 
kan de geplande ontwikkeling (al dan niet 
onder voorwaarden) worden vrijgegeven. 
Indien het niet mogelijk is binnen het 
(beperkte) onderzoek van de quickscan een 
gespecificeerde archeologische verwachting 
te formuleren, wordt geadviseerd een archeologisch bureauonderzoek uit te voeren. 

Op basis van het quickscan-onderzoek kan voor een archeologievriendelijke planaanpassing 
worden gekozen. Op deze wijze blijven de archeologische waarden in de bodem bewaard.

Bureauonderzoek
In sommige gevallen blijkt dat de omvang van de toekomstige (planologische) ingreep en 
werkzaamheden vereist dat een bureauonderzoek wordt opgesteld. In andere gevallen, vooral 
in  historische stads- en dorpskernen, geldt dat er een (bouw)historisch onderzoek dient te 
worden uitgevoerd om zodoende alle cultuurhistorische waarden veilig te stellen. Het doel van 
bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over 
bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een omschreven gebied, om daarmee 
te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. 

De resten van een begraven rund worden blootgelegd 
tijdens de opgraving aan Kerkbuurt 13 in Wijdenes in 
2019.
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Het resultaat is een standaardrapport met een gespecificeerde archeologische verwachting, 
op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van (eventueel) 
vervolgonderzoek. 

Het rapport bevat, waar mogelijk, gegevens over aan- of afwezigheid, aard, omvang, 
ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden en 
aardwetenschappelijke eigenschappen. 

Inventariserend veldonderzoek
Tijdens het inventariserend veldonderzoek wordt (extra) informatie verworven over bekende 
of te verwachten archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op 
en toetsing van de archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek en door 
middel van  waarnemingen in het veld. Het veldonderzoek kan uit drie verschillende fasen 
bestaan waar steeds verder wordt ingezoomd op de aanwezige archeologische waarden.

Verkennend veldonderzoek
De verkennende fase is gericht op het in detail in beeld krijgen van de archeologische 
verwachting. Het doel van het verkennend onderzoek kan uit verschillende elementen 
bestaan. In West-Friesland wordt deze verkennende fase vooral gebruikt om het prehistorische 
landschap en daarmee de mogelijkheden voor bewoning in de prehistorie in kaart te brengen. 
Hierbij worden de afgedekte landschappen nader beschouwd en wordt de intactheid van het 
landschap bepaald. 

De resten van de stolpboerderij worden blootgelegd tijdens de opgraving aan Dorpsweg 20 in Schellinkhout 
in 2018.
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Karterend  veldonderzoek
Het doel van de karterende fase is het in kaart brengen van (nog onbekende) archeologische 
vindplaatsen. Voor vindplaatsen uit de Bronstijd in West-Friesland geldt dat zij met behulp 
van booronderzoek niet zijn op te sporen.39 Indien uit het bureauonderzoek en/of verkennend 
booronderzoek blijkt dat het bronstijdlandschap intact is, dient het karterend onderzoek te 
worden uitgevoerd met behulp van proefsleuven.

Waarderend veldonderzoek
De waarderende fase van het inventariserend veldonderzoek dient om meer duidelijkheid te 
krijgen over de aard van een vastgestelde vindplaats ten behoeve van de waardebepaling. Zo 
kan het gewenst zijn om een archeologische vindplaats zo optimaal mogelijk te behouden, 
bijvoorbeeld door middel van inpassing. Een waarderend inventariserend veldonderzoek (vaak 
door middel van proefsleuven) is tevens gewenst voorafgaand aan een grote vlakdekkende 
archeologische opgraving, teneinde gedetailleerde gegevens te verkrijgen met het doel de 
opgraving zo doelgericht mogelijk te kunnen uitvoeren. De vindplaatsen worden onderzocht 
op hun fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging. 
Een waarderend onderzoek bestaat in veel gevallen uit een proefsleuvenonderzoek, maar kan 
ook andersoortig onderzoek inhouden (geofysisch onderzoek, side-scan sonaronderzoek van 
de waterbodem of waarderend booronderzoek).

De vindplaatsen worden in eerste instantie op hun fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) 
beoordeeld. De beoordeling van de fysieke kwaliteit is gerelateerd aan de archeoregio waarin 

39 Vanwege het ontbreken van een vondstlaag en de lage vondstdichtheid.

De uitvoering van een verkennend booronderzoek aan Elbaweg 16a in Hem.
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de vindplaats zich bevindt: op deze wijze wordt de conserveringstoestand in relatie tot andere 
relevante sites bekeken.40 

Bij een behoudenswaardige vindplaats is behoud ex situ (door middel van een opgraving) of 
behoud in situ (door middel van bescherming) ter overweging aan het bevoegd gezag.

De gemeente is in veel gevallen het bevoegd gezag en neemt een selectiebesluit met betrekking 
tot de omgang met archeologische waarden.

Archeologische opgraving
Een archeologische opgraving heeft als doel vondst- en spoorgegevens van een archeologische 
vindplaats te verzamelen en te documenteren en is gericht op vooraf geformuleerde 
onderzoeksvragen en –doelstellingen (vastgelegd in een PvE). Tijdens een archeologische 
opgraving worden sleuven en werkputten aangelegd en het gebied onderzocht (behoud ex 
situ).

Bescherming
Bescherming houdt in dat er fysieke maatregelen worden getroffen op het terrein met 
archeologische waarden (bescherming in situ). Doel daarvan is de meest gunstige 
randvoorwaarden te scheppen voor duurzaam behoud, zonder de aanwezige archeologische 
waarden te beschadigen. Bescherming betekent niet per definitie dat op terreinen geen 

40 De gemeente Drechterland valt binnen archeoregio 8: Noord-Hollands kleigebied. 
 https://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/archeoregios-0#header-8.

Vrijwillig medewerkers Leo van den Thillart en Peter Oudheusden hebben meegeholpen met de opgraving 
aan Westeinde 15 in Venhuizen in 2016. Hier is de trap naar de kelder van de boerderij te zien.
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ontwikkelingen mogelijk zijn. Onder strikte voorwaarden kunnen op beschermde terreinen 
bovengrondse ontwikkelingen plaatsvinden. Specifiek met de Belvedère-doelstelling ‘behoud 
door ontwikkeling’ in het achterhoofd, kunnen ruimtelijke ontwikkelingen op monumentale 
terreinen juist wenselijk zijn om het hier verborgen verleden beleefbaar te maken.

Archeologie-vriendelijk bouwen
De gemeente Drechterland moedigt ontwikkelaars aan om archeologie-vriendelijk te bouwen, 
dat wil zeggen constructies zo te maken dat voor de zeer lange termijn, >100 jaar,  de resten 
ongehavend integraal in de bodem bewaard blijven.41

4.3 Verschillen ten aanzien van de vigerende bestemmingsplannen 
Archeologie West-Friesland heeft voor de bestemmingsplannen jonger dan 2010 een advies 
gegeven omtrent de omgang met aanwezige en te verwachten archeologische waarden. Dit is 
vertaald in dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie met verschillende vrijstellingsgrenzen.
 
Drechterland is op te delen in grofweg drie grote bestemmingsplannen:
• Bestemmingsplan Drechterland Noord 2011 (vastgesteld in 2013, herzien in 2014)42  
• Bestemmingsplan Drechterland Zuid (vastgesteld in 2013, herzien in 2015)43

• Bestemmingsplan Hoogkarspel 2014 (vastgesteld 2014)44

Voor bovenstaande gebieden verandert een aantal zaken met betrekking tot de omgang 
met archeologische waarden: de beleidskaart archeologie stelt meer genuanceerde 

41 Zie bijlage 5: Archeologie-vriendelijk bouwen.
42 NL.IMRO.0498.BPDrechterlandNrd-OH01(www.ruimtelijkeplannen.nl).
43 NL.IMRO.0498.BPDrechterlandZd-vg01 (www.ruimtelijkeplannen.nl).
44 NL.IMRO.0498.BPHoogkarspel-vg01 (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Keramiekvondsten uit een kelder bij de opgraving aan Westeinde 15 in Venhuizen in 2016.
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vrijstellingsgrenzen dan hetgeen op de verbeelding op ruimtelijke plannen staat.45

In onderstaande tabel staat aangegeven wat het verschil is tussen de huidige vrijstellingsgrenzen 
en de vrijstellingsgrenzen van de beleidskaart archeologie. 

45 Zie bijlage 6.

Bestemmings-
plan

Rijks 
beleid 
2007

Huidige 
vrijstellings-

grenzen
Voorstel beleidskaart archeologie 2019 Categorie

Drechterland 
Noord 100 m2

Kerkterreinen (nieuw)        0 m2 1c

Bekende 
archeologische 
terreinen (50 m2)

AMK-terreinen en historische 
linten    100 m2 3a

Overig gebied 500 
m2

Mogelijk middeleeuws dorpslint 500 m2 4

Overig gebied verdeeld in zones 
met resp. hoge, middelhoge en 
lage archeologische verwachting

1.000 m2, 
2.500 m2 en 
5.000 m2

5, 6 en 7

Onderzochte terreinen Vrijgegeven

Drechterland 
Zuid 100 m2

Terreinen van 
zeer hoge 
archeologische 
waarde 0 m2

Terreinen van zeer hoge 
archeologische waarde/ 
Westfriese Omringdijk / 
Kerkterreinen

0 m2 1b en 1c

Terreinen van hoge 
archeologische 
waarde 100 m2

AMK-terreinen, incl. historische 
lintdorpen    100 m2 3a

Oude woongronden/historische 
huisplaatsen 100 m2 3b

Overig gebied 
500 m2

Waterbodem en mogelijk 
middeleeuws dorpslint 500 m2 4

Overig gebied verdeeld in zones 
met resp. hoge, middelhoge en 
lage archeologische verwachting

1.000 m2, 
2.500 m2 en 
5.000 m2

5, 6 en 7

Onderzochte terreinen Vrijgegeven

Hoogkarspel 
2014 100 m2

Bekende 
archeologische 
terreinen (100 m2)

AMK-terreinen en historische 
linten    100 m2 3a

Overig gebied 
onbebouwd 500 m2

Overig gebied verdeeld in zones 
met resp. hoge, middelhoge en 
lage archeologische verwachting

1.000 m2, 
2.500 m2 en 
5.000 m2

5, 6 en 7

Overig gebied 
bebouwd 1.000 m2

Overig gebied verdeeld in zones 
met resp. hoge, middelhoge en 
lage archeologische verwachting

1.000 m2, 
2.500 m2 en 
5.000 m2

5, 6 en 7

Vrijgegeven 
terreinen Vrijgegeven Vrijgegeven

Tabel 5. Overzicht van de verschillende vrijstellingsgrenzen.
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4.4 Houdbaarheid beleidskaart
De kaart geeft de situatie weer zoals deze bekend was ten tijde van aanlevering in oktober 
2017. Archeologie is een wetenschappelijk vak en ontwikkeling en veranderingen zijn inherent 
aan de wetenschap. In de toekomst zal, door nieuw onderzoek en nieuwe inzichten, de kijk 
op de beleidskaart veranderen. De beleidskaart moet daarom als een “levende kaart” worden 
gezien, die bij Archeologie West-Friesland continu zal worden bijgehouden met de nieuwste 
gegevens. De aangeleverde, statische kaart moet als een momentopname worden gezien: het 
geeft de situatie weer van oktober 2019. Voor advisering zal door Archeologie West-Friesland 
altijd de meest recente vorm van de kaart worden geraadpleegd. Bovendien is het raadzaam 
de geactualiseerde beleidskaart elke vijf jaar opnieuw bij de gemeente aan te leveren. Voor 
de ambtenaren van de gemeente zal de kaart, indien gewenst, jaarlijks worden aangeleverd.
 
Zaken die dan geëvalueerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld:
• De zone met zeer hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen 

langs de Ouddijk en Kadijk;
• De werkbaarheid van de vastgestelde vrijstellingsgrenzen in het ruimtelijke 

ordeningsproces.

Twee vuurstenen sikkels uit de Late Bronstijd, gevonden in 1994 in Venhuizen (particuliere vondst).
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“Drechtje” (vernoemd naar Drechterland), een skelet van een vrouw uit de Bronstijd, gevonden tijdens 
het archeologisch onderzoek voor de N23 Westfrisiaweg. Op basis van de schedel is een reconstructie 
gemaakt van haar gezicht. Drechtje is te bezichtigen in het Huis van Hilde in Castricum (foto’s: ADC & 
Huis van Hilde).
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Bijlage 1: Overzicht rijksbeleid archeologie en cultuurhistorie vóór 
invoering Erfgoedwet

Monumentenwet 1988
De Erfgoedwet heeft de Monumentenwet 1988 vervangen. Het wettelijk kader voor de omgang 
met cultureel erfgoed is vastgelegd in de Monumentenwet 1988. Per 1 september 2007 zijn 
door het in werking treden van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) de 
artikelen die over archeologie handelen, gewijzigd. Daarnaast zijn enkele artikelen van de 
Woningwet, Wet Milieubeheer en de Ontgrondingswet aangepast.

Verdrag van Valletta
Door het in werking treden van de Wamz heeft Nederland het Verdrag van Valletta (1992, vaak 
aangeduid als Verdrag van Malta) gedeeltelijk geïmplementeerd. Dit verdrag heeft als doel de 
zorg voor het archeologisch erfgoed te versterken. Uitgangspunt daarbij is dat archeologische 
resten zoveel mogelijk in de grond, in situ, bewaard worden (artikel 4 van het Verdrag) en 
wanneer dit niet mogelijk is, betaalt de bodemverstoorder het archeologisch onderzoek (artikel 
6). Nederland heeft deze uitgangspunten ook in haar beleid overgenomen.

Wet op de archeologische monumentenzorg en Besluit archeologische monumentenzorg
De doelstelling van de Wamz is archeologische waarden waar nodig beschermen, zonder extra 
maatschappelijke lasten in het leven te roepen dan strikt noodzakelijk. Het heeft de volgende 
uitgangspunten:
• Geformaliseerd beleid;
• Behoud en beheer van archeologie in de bodem;
• Versterking relatie archeologie en ruimtelijke ordening;
• Opgravingsbevoegdheid;
• Verbetering informatievoorziening over cultureel erfgoed;
• Invoering ‘verstoorder-betaalt-principe’.

Het Besluit archeologische monumentenzorg (Bamz) geeft uitvoering aan de Wet op de 
archeologische monumentenzorg.

Samenvattend verplicht de herziene Monumentenwet gemeenten om ‘rekening te houden met 
aanwezige of te verwachten archeologische waarden’.

Het bestemmingsplan staat hierbij 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 d.m.v. 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.

Het ‘rekening houden met’ zal uiteindelijk opgaan in de Omgevingswet.
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Modernisering Monumentenwet
Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenwet (MoMo) doorgevoerd via een wijziging 
van artikel 3.6. lid 2 van Besluit ruimtelijke ordening. In de toelichting van een bestemmingsplan 
moet voortaan het volgende worden opgenomen: Een beschrijving van de wijze waarop met de 
in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten 
monumenten rekening is gehouden. Hierdoor dienen cultuurhistorische waarden dus 
uitdrukkelijk te worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Gemeenten 
zullen een inventarisatie moeten (laten) maken van alle cultuurhistorische waarden in een 
bestemmingsplangebied, dus niet alleen de archeologische waarden. Daarnaast moeten ze 
aangeven welke conclusies ze daaraan verbinden en op welke wijze ze deze waarden borgen 
in het bestemmingsplan. Dit is één van de pijlers van de Modernisering Monumentenzorg.46

46 De Rijksdienst helpt gemeenten om hieraan te voldoen met de Handreiking erfgoed en ruimte (www.
handreikingerfgoedenruimte.nl). Hierin staat hoe gemeenten zo’n inventarisatie en analyse kunnen 
uitvoeren. 

Een bord van zogenaamd ‘Noord-Hollands slibaardewerk’, met de voorstelling van Charitas en vier jonge 
kinderen. Charitas was in de christelijke iconografie het symbool van de naastenliefde en barmhartigheid. 
Gevonden in 2011 in De Buurt (particuliere vondst).
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Bijlage 2: Algemene- en bijzondere bepalingen 

Verstoring in meerdere categorieën
Als een gebied waar verstoring van de bodem gepland staat in meerdere categorieën blijkt te 
vallen, dan gelden de voorwaarden van de zwaarste categorie voor het gehele gebied. In de 
praktijk is het niet werkbaar om verschillende regimes op één ontwikkellocatie van toepassing 
te laten zijn.

Eén verstoring, één oppervlakte
Bij de categorieën wordt uitgegaan van 
verschillende oppervlakten. Of bij een project 
een oppervlakte wordt overschreden, wordt 
berekend op basis van de daadwerkelijke 
verstoring en daarmee niet alleen de 
bouwcontour. In eerste instantie wordt in 
een quickscan aangegeven of de beoogde 
ontwikkeling de (eventueel) aanwezige 
archeologische waarden schaadt. Indien 
wordt besloten ‘archeologie-vriendelijk’ 
te bouwen kan een nader archeologisch 
onderzoek achterwege blijven.

Daarnaast geldt dat verstoringen die 
bij elkaar horen ook bij elkaar worden 
opgeteld. Dus als er door aanleg van een 
kassencomplex waterberging moet worden gecompenseerd, wordt deze meegewogen in de 
quickscan. Een woonhuis met garage en koi-vijver, wordt als één bodemingreep beschouwd.

Funderingswijze
Het oprichten van bouwwerken door middel van een conventionele paalfundering en 
balkenrooster, het bouwen van kelders, kruipruimtes enzovoorts wordt als archeologie 
onvriendelijk beschouwd. Behoud van het bodemarchief op de zeer lange termijn, dat wil 
zeggen 100 jaar of meer, is niet gegarandeerd (zie bijlage 5).

Bodemsanering en ontgronding
Bodemsaneringen en ontgrondingen worden als archeologie/schadelijke ingrepen beschouwd. 
Indien deze boven de vrijstellingsgrens uitkomen, vallen de ingrepen onder het aldaar geldende 
regime.

Beleid en Bestemmingsplan
De beleidskaart archeologie wordt door het opnemen van de vrijstellingsdiepte en 
vrijstellingsoppervlakte per categorie in de bestemmingsplannen geborgd. Een uitzondering 
hierop vormen de wettelijk beschermde archeologische monumenten die in het kader van de 
Monumentenwet 1988 zijn beschermd.

Gouden halfmaanvormige oorhanger, gevonden in 
Schellinkhout (particuliere vondst).
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Om er zeker van te zijn dat alle beleidsregels juist vastliggen wordt er met standaardbepalingen 
in de bestemmingsplannen gewerkt. Voor ontwikkelingsgerichte bestemmingsplanen wordt 
maatwerk toegepast, en zal over het algemeen een groot deel van het archeologische onderzoek 
reeds voor vaststelling van het bestemmingsplan uitgevoerd zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld 
bij een archeologie-vriendelijk plan de dubbelbestemming Waarde-Archeologie worden 
opgenomen om deze waarden te beschermen. Aan de andere kant zal in de meeste gevallen 
de dubbelbestemming Waarde-Archeologie niet van toepassing zijn omdat door archeologisch 
onderzoek de archeologische resten zijn opgegraven.

Vergunningsvrij bouwen en gebruik
In de Wabo en het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) is de mogelijkheid verruimd 
om vergunningsvrij te bouwen. Er zijn twee categorieën met betrekking tot vergunningsvrij 
bouwen en een aantal uitzonderingen.

• Vergunningsvrij bouwen met een toets aan het bestemmingsplan.
Als uit het bestemmingsplan blijkt dat een bepaald bouwwerk mogelijk is, dan hoeft 
hier geen omgevingsvergunning voor te worden aangevraagd. Echter, wanneer op 
het betreffende perceel ook een dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’ geldt, moet 
ook worden getoetst aan de bepaling van die dubbelbestemming. Afhankelijk van de 
oppervlakte van het bouwwerk is het mogelijk dat alsnog een omgevingsvergunning 
aangevraagd moet worden. In dat geval niet voor de activiteit ‘bouwen’, maar voor de 
activiteit ‘uitvoeren van een werk of werkzaamheden’. 

• Vergunningsvrij bouwen zonder een toets aan het bestemmingsplan.
Een aantal (bouw)werkzaamheden kan uitgevoerd worden zonder dit te toetsen aan 
het bestemmingsplan. In de meeste gevallen gaat het hierbij om bouwwerken die het 
grondoppervlak van het hoofdgebouw met niet meer dan 2,5 meter naar het achtererf 
verlengen en om bouwwerken van 30 m2 die van functioneel ondergeschikt belang zijn 
(zoals schuurtjes, serres, vijvers en dergelijke). Voor deze bouwwerken hoeft geen toets 
plaats te vinden aan het bestemmingsplan, ook niet als er in het bestemmingsplan een 
dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’ staat weergegeven.

Uitzonderingen op vergunningsvrij bouwen
Vergunningsvrij bouwen is in beginsel niet toegestaan:
• Aan, op of bij een wettelijk archeologisch monument, tenzij bij de aanwijzing van een 

archeologisch monument of bij een vergunning tot wijziging ervan, vastgelegd is voor 
welke werkzaamheden geen vergunning nodig is;

• In een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht;
• Ten aanzien van bouwwerken van meer dan 50 m2 in archeologisch waardevolle gebieden;
• Dit betekent dat in de meeste gevallen bouwwerken kleiner dan 50 m2 gerealiseerd kunnen 

worden. Alleen bij archeologische monumenten (geen mogelijkheid tot bouwen) en 
kerkterreinen (geen andere bodembewerking dan regulier gebruik) geldt een beperking.
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Bijlage 3: Middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van Drechterland in 
relatie tot de Beleidskaart Archeologie

De middeleeuwse nederzettingen die nu behoren tot de gemeente Drechterland zijn lintdorpen. 
De nederzettingen in het zuiden zijn Schellinkhout, Wijdenes en Oosterleek. Deze liggen aan 
de voormalige Zuiderzee. Van deze die dorpen is met zekerheid door erosie een flink deel 
in zee verdwenen. Schellinkhout ligt aan de Drecht, een veenstoom die het de kolonisten 
in de 12de eeuw mogelijk maakte om het onontgonnen veengebied in te trekken. Aan beide 
zijden van de licht kronkelende veenstroom werden huizen gebouwd. Deze huisbouw vond 
aanvankelijk plaats op het veen. Nadat het veen was ingeklonken, bouwde men huisterpen om 
de gebouwen op te zetten. Deze vroegste lage terpen vallen veelal in de 13de eeuw te dateren.

Wijdenes ligt aan de veenstroom de Nes of Nesse. Deze stroom mondde ergens ver ten zuiden 
van de huidige Westfriese Omringdijk uit in de Zuiderzee. Aan deze, nu verdwenen monding, 
moet ooit het Huis te Widenesse hebben gestaan. Dit was een onderdeel van een stalen ring 
van kastelen om West-Friesland gebouw in opdracht van de Graaf van Holland, Floris V. De 
versteking heeft maar kort bestaan (1282-1296) en is tot op heden nog niet teruggevonden. 
De ontwikkeling van het lintdorp Wijdenes is gelijk aan die van Schellinkhout.

Oostelijk van Wijdenes ligt het dorp Oosterleek. Dit is het enige dorp in West-Friesland waar in 
de naoorlogse periode geen nieuwbouwwijk is toegevoegd. Daardoor de historische structuur 
beter behouden gebleven. Het dorp lag aan een ‘leek’, de Westfriese naam voor veenstoom. 
De oostelijke veenstroom eindigde ver zuidoostelijk in de Zuiderzee. Door erosie is de gehele 
nederzetting in de 12de-13de eeuw tot achter de huidige vroeg-15de-eeuwse zeedijk verplaatst. 
Ook de kerk is een aantal keren meer landinwaarts weer opgebouwd. De 14de -eeuwse kerk 
ligt onder de huidige Westfriese Omringdijk. De woonterpen in Oosterleek dateren uit dezelfde 
periode als de andere kustdorpen. Het oudste Oosterleek is door de zee verzwolgen. 

Achter de zeedijk liggen de dorpen in het veen- en bosgebied. Dit is ook aan de naamgeving 
te herkennen: Venhuizen, De Hout, Hem en Hemmerbuurt. Dit zijn lintdorpen ontstaan aan 
het einde van ontginningskavels. Deze zijn iets later te dateren dan de dorpen aan de kust. 
De ontginning hier kon pas plaatsvinden toen de waterhuishouding aan de kust was geregeld. 
De eenvoudige boerderijen werden op lage huisterpen (podia) gebouwd. Deze dateren in de 
13de eeuw. Soms lagen de huizen iets van het latere lint af, een indicatie dat in eerste instantie 
geen wegen bestonden. Op markante plekken werden kerkgebouwen neergezet. Deze zullen 
aanvankelijk van hout en later (deels) van tufsteen zijn geweest. In de 14de eeuw werden de 
meeste kerken van rode baksteen gebouwd. Natuursteen delen werden daar in verwerkt. In de 
kerk van Hem zijn nog delen roodbont zandsteen te zien. Deze zijn afkomstig van natuursteen 
sarcofagen uit de 11de-12de eeuw. Deze weren veel hergebruikt voor allerlei doeleinden.

In het noorden van de gemeente ligt een verspringend dorpslint. Oostelijk is dat het lintdorp 
Oosterblokker, de oostelijke voortzetting van het zeer lange lint van Westerblokker. Blokker 
duidt op de blokvormige verkaveling. Opmerkelijk is dat de oude kerk van Oosterblokker, de 
Pancratiuskerk, op een terp ten noorden van het dorpslint ligt en niet pal aan het dorpslint. 
De terpen uit de tijd van de ontginning zijn veelal te vinden onder de huidige monumentale 



60

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

West-Friese Archeologische Notities 44, Toelichting Beleidskaart Archeologie
Gemeente Drechterland

stolpboerderijen. Dit zelfde geldt voor 
de oostelijke voortzetting van de 
Binnenwijzend en het noordelijk gelegen 
Westwoud. Onder het oude kerkhof van 
Westwoud, in het weer noordelijker 
gelegen lint van Oudijk, ligt het 
restant van de tufsteen kerk van deze 
nederzetting. Deze kerk moet uit de 12de 
eeuw dateren. Dit is ook de plek waar de 
ontginningen vanuit het noorden, Andijk 
en Wervershoof, de ontginningen vanuit 
het zuiden hebben ontmoet. In de 13de 
eeuw zal geheel oostelijk West-Friesland, 
op enkele bossen en moerassen na, zijn 
ontgonnen. Het dorpslint van Hoogkarspel 
is vanuit het noorden ontgonnen. De 
locatie van de oudste kerk lag hier ook 
een stuk noordelijker vanaf het latere 
dorpslint.

Na het totstandkomen van de Westfriese omringdijk bleven de dorpslinten op dezelfde locatie 
liggen.

Bewoningsmodel Venhuizen
Op basis van het archeologisch onderzoek aan Westerkerkweg 36 in 2015 is in combinatie 
met de reeds bekende gegevens over de kerken van Hem en Venhuizen een bewoningsmodel 
opgesteld voor beide dorpen.47 In de Nederlands Hervormde kerk van Hem zijn in 1967 en 
1972 bij archeologisch onderzoek resten gevonden van een tufstenen voorganger.48 De kerk 
van Hem is op basis hiervan hoogstwaarschijnlijk al tijdens de ontginning in de 12de eeuw op 
deze plek is gebouwd. 

Over de kerk van Venhuizen is minder bekend. Men gaat er vanuit dat het schip in de laatste 
kwart van de 15de eeuw is gebouwd, maar waar dat op is gebaseerd is niet duidelijk.49 Er wordt 
vermoed dat de kerk een voorloper langs de Kadijk heeft gehad en dat de huidige kerk vanuit 
het zuiden is verplaatst.50

De suggestie dat de oudste bewoning zich in het verlengde van Hem langs de Kadijk bevond, 
is aannemelijk. Mogelijk werden tijdens of vlak na de ontginning in de 12de eeuw langs deze 
binnenkade de kerken gebouwd en woonden de inwoners van Hem en Venhuizen – misschien 
wat meer verspreid – langs dit lint. Wellicht kreeg men al vrij snel na de ontginning te maken 
met wateroverlast. Door de ontwatering van het veen klonk het in en oxideerde de top 

47 Gerritsen 2017.
48 Numan 2005, 200.
49 Numan 2005, 207.
50 Gerritsen 2017, 38: mondelinge mededeling J. de Bruin, archivaris WFA.

Aan Streekweg 269-275 werd in 2013 een complete 
kogelpot gevonden.
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waardoor het maaiveld daalde. Mogelijk werd door deze daling de onderliggende grote getijde-
inversierug als verhoging in het landschap zichtbaar. Het dorp Hem ligt bovenop deze rug, 
maar het oostelijk deel van de Kadijk ligt in een lager liggend komgebied.51 Mogelijk werd al 
vrij snel ingezien dat lokaal ophogen geen zin had en werd de rigoureuze beslissing genomen 
om het dorp naar het noorden toe te verplaatsen.

Ten zuiden van de Kadijk zijn ook enkele laatmiddeleeuwse vindplaatsen aanwezig, mogelijk 
verplaatste een kleiner deel van de bewoning (tijdelijk) naar het zuiden (bruingrijze vlekken). 
Op de bodemkaart van Du Burck is te zien dat het hele gebied langs de Hemmerbuurt en 
Westeinde bestaat uit ‘zavelige of kleiige oude cultuurgrond’, wat betekent dat de terreinen 
zijn opgehoogd.52 

51 Op de bodemkaart van Du Burck (1955) staat het gebied rond Hem aangegeven als ‘kreekruggrond 
met zwaarder dek’ het gebied langs de Kadijk aan de oostzijde bevat vooral ‘overgangsgronden met 
kleiondergrond’.

52 Du Burck 1955.

HEM

VENHUIZEN

Bewoningsmodel: Mogelijk woonden de inwoners van zowel Hem als Venhuizen in de 12de eeuw langs de 
Kadijk en moesten de Venhuizenaren door maaivelddaling en toenemende vernatting opschuiven naar 
hogere delen. Op de bodemkaart van Du Burck (1955) is mooi zichtbaar hoe Hem al op een hogere rug 
van zand en zavel ligt en het oostelijk deel van de Kadijk meer in een komgebied. De bruingrijze delen, de 
zogenaamde ‘oude cultuurgronden’ werden voornamelijk in de Middeleeuwen opgeworpen en zijn mogelijk 
een indicatie voor aanhoudende wateroverlast. De aanwezige oude cultuurgronden ten zuiden van de 
Kadijk zijn mogelijk als een gevolg van dezelfde vernatting en verplaatsing opgeworpen.
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Bijlage 4: Bodemkaarten en archeologische verwachting gemeente 
Drechterland

Bodemkaart Venhuizen
Het veldwerk voor deze bodemkaart heeft plaatsgevonden tussen 1950 en 1952. Het 
gekarteerde gebied is ca. 2.000 ha groot. De grond was oorspronkelijk in gebruik als grasland 
maar de tuinbouw is sterk toegenomen. Om te kijken of uitbreiding van de tuinbouw economisch 
verantwoord is is de kartering uitgevoerd.

In het gekarteerde gebied komt slechts één landschap voor, het Westfrieze kleilandschap.

De bodemkaart maakt een onderscheid in vier bodemcategorieën te weten:
1. Kreekruggronden (code S), de hoger gelegen relatief lichte zavel- en zandgronden.
2. Overgangsgronden (code O), deze vormen de overgang van de kreekruggronden naar 

de lage delen, de “kommen”
3. Kleigronden (code K), de laagst gelegen gronden. Er zijn kleigronden die alleen uit zware 

klei bestaan, maar de meeste kleigronden betreffen kwelderafzettingen;
4. Kunstmatige gronden (voornamelijk oude cultuurgronden) (Code C), deze gronden 

kenmerken zich door diep-humeuze profielen (50 cm tot meer dan 100 cm dik). Duidelijke 
aanwijzingen voor menselijke invloed vormen de resten van oude bewoning, zoals 
scherven. De donkere (bijna zwarte) teelaarde is ontstaan door bemesting en vermenging 
van het oorspronkelijke veen. De dikke ophogingslaag heeft vaak conserverend gewerkt 
voor het onderliggende prehistorische landschap. 

5. Onlanden: lage moerassige gronden langs de dijk, waar vroeger vermoedelijk grond is 
weggehaald voor aanleg en onderhoud van de dijk.

Op basis van archeologische vondsten, in combinatie met de opbouw van het bodemprofiel is 
het volgende verwachtingsmodel opgesteld voor de bodemkaart van Venhuizen:
Categorie 3b: zeer hoge archeologische verwachting Middeleeuwen:
• Enkele vermoede huisplaatsen (vaak gekoppeld aan opvallend perceel en/of middeleeuws 

vondstmateriaal);
• Oude cultuurgronden langs de linten deels bij de bekende waarden gevoegd.

Categorie 4: hoge archeologische verwachting Middeleeuwen: 
Deze categorie is niet herleid van de bodemkaart, maar meer op historisch-geografische 
gronden. In dit deel van de gemeente Drechterland betreft het naast de waterbodem van het 
Markermeer een verondersteld bewoningslint langs de Kadijk (ten oosten van Hem en ten 
zuiden van Venhuizen).

Categorie 5: hoge archeologische verwachting prehistorie:
Oude cultuurgronden buiten de historische linten, aangezien de dikke bovengrond waarschijnlijk 
conserverend heeft gewerkt voor het onderliggende prehistorische landschap.
• Kreekruggronden S1 en S2;
• Overgangsgronden O1 en O2.
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Categorie 6: middelhoge archeologische verwachting prehistorie:
• Overgangsgronden O3 (overgangsgrond met kleiondergrond;
• Kleikomgrond met lichtere ondergrond vanaf 50 cm (=K2).

Categorie 7: lage archeologische verwachting prehistorie:
• Kleikomgronden (=K1);
• De onlanden.

De onlanden die op nu uit water bestaan zijn vrijgegeven op basis van het water dat aanwezig 
is op de Basiskaart Grootschalige topografie. 

Bodemkaart De Streek
De verwachtingen voor vindplaatsen uit de Bronstijd zijn op basis van de Bodemkaart van 
de Wageningse bodemkundige Ir. P. J. Ente (1963) toegekend. Hierbij zijn de archeologische 
vindplaatsen en andere relevante geo(morfologische) gegevens toegevoegd53. Voor het 
buitengebied geldt dat de latere prehistorische bewoning (vanaf de Midden-Bronstijd) zich over 
het algemeen op en rondom de zandige voormalige getijdengeulen concentreert. Deze zandige 
banen en de naast gelegen zavelgronden zijn op de Bodemkaart van Ente goed zichtbaar en 
hebben een hoge verwachting toegekend gekregen. Recent onderzoek in West-Friesland heeft 
uitgewezen dat in Oostelijk West-Friesland ook op de kwelders werd gewoond54.

53 De Boer & Molenaar 2006.
54 Roessing & Lohof 2011.

Stagiaire Noa Huitema bekijk het profiel tijdens de opgraving aan Streekweg 135 in Hoogkarspel in 2017.
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Categorie 3b: zeer hoge archeologische verwachting Middeleeuwen:
Een deel van de diep humeuze gronden langs de Streek is bij het bewoningslint gevoegd.

Categorie 5: hoge archeologische verwachting prehistorie:
• oude woongronden
• zeer diep humeuze gronden (vanwege conserverende werking)
• zandgronden;
• zavelgronden;
• zavel op kleigronden;
• diepe klei op zavelgronden.

Categorie 6: middelhoge tot lage archeologische verwachting prehistorie:
• veengronden;
• kleigronden.

Bodemkaart Westwoud
Het veldwerk voor deze bodemkaart heeft plaatsgevonden in 1970 en 1971. Het gekarteerde 
gebied is ruim 2200 ha en bestaat uit kleigronden die voor het grootste deel als grasland in gebruik 
zijn. In het westen, maar ook hier en daar verspreid, komen fruitteelt- en tuinbouwbedrijven 
voor. Het maaiveld varieert van 0 tot 1,5 m –NAP en vertoont vrij veel hoogteverschillen op 
korte afstand. Dit wordt veroorzaakt door de  aanwezigheid van kreekruggen.

Op de bodemkaart komt alleen kleigronden voor.
• Tuineerdgronden (humeus dek dikker dan 50 cm: 147 ha);
• Leek- en Woudeerdgronden (humeus dek tussen 15 en 50 cm: 1768 ha) op gerijpte 

ondergrond;
• Tochteerdgronden (humeus dek tussen 15 en 30 cm: 17 ha) op niet gerijpte ondergrond.

De bodemkaart Westwoud is door drs. W. van Zijverden gebruikt om een bewoningsmodel te 
vervaardigen op regionale schaal. Hierbij is hij uitgegaan van de boorpunten. Op basis van 
de zwaarte van de klei is een landschapsreconstructie vervaardigd. Voor het gebruik in een 
vlakdekkende beleidskaart is deze landschapsreconstructie niet geschikt.

Op basis van archeologische vondsten, in combinatie met de opbouw van het bodemprofiel is 
het volgende verwachtingsmodel opgesteld voor de bodemkaart van Westwoud:
Categorie 3b: zeer hoge archeologische verwachting Middeleeuwen
Een deel van de tuineerdgronden langs de bewoningslinten is toegevoegd aan de bekende 
waarden. Op basis van de historisch-geografische ontwikkeling, archeologisch vondstmateriaal 
geldt hier een zeer hoge archeologische verwachting voor de middeleeuwen. Deze zijn niet 
apart weergegeven in de verwachtingskaart.

Categorie 4: hoge archeologische verwachting Middeleeuwen: 
Deze categorie is niet herleid van de bodemkaart, maar meer op historisch-geografische 
gronden. In dit deel van de gemeente Drechterland betreft het veronderstelde bewoningslint 
langs de Oudijk bij Westwoud.
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Categorie 5: hoge archeologische verwachting prehistorie:
• Alle tuineerdgronden vanwege hun conserverende werking voor het onderliggende 

prehistorische landschap;
• Leek- en woudeerdgronden gevormd in lichte, matig zware en zware zavel (pMn15, pmN25 

en pMn35

Categorie 6: middelhoge archeologische verwachting prehistorie:
Leek- en woudeerdgronden gevormd in lichte klei (pMn45 en pMn55).

Categorie 7: lage archeologische verwachting:
• Leek- en woudeerdgronden gevormd in licht tot matig zware klei (pMn65, Pmn75);
• Tochteerdgronden gevormd in lichte tot matig zware klei (pMo55 en pMo65).
Het aanwezige water en de stortplaats heeft geen archeologische verwachting meer.

Bodemkaart Westwoud uitbreiding/Schellinkhout
Het veldwerk voor deze bodemkaart heeft plaatsgevonden in 1981 en 1982. Het gekarteerde 
gebied is 765 ha groot en vormt een deel van het ruilverkavelingsgebied ‘Westwoud’ waarvoor 
reeds in 1970-1971 een bodemkartering is uitgevoerd.

Centraal in het gebied ligt een brede kreekrug, die in het noorden van het gebied binnenkomt en 
naar het oosten afbuigt, richting Wijdenes. Aan weerskanten van de kreekrug komen kleinere 
kreekruggen en kleikommetjes voor. De buitendijkse polder “Buiten- en Binnen-Uiterdijk” ligt 
veel vlakker dan het ‘Oude land’. Vanaf de 12de eeuw is daar door uitbreiding van het Almere 
(de Zuiderzee) een zware kalkloze klei afzet. Dit pakket ligt op een laag veen (restant van het 
oorspronkelijke veendek). Langs de voormalige Zeedijk komen binnendijks enkele kleiputten 
voor. 

Het uitbreidingsgebied bestaat uit kleigronden die voornamelijk als grasland in gebruik zijn. In 
de omgeving van het dorp Schellinkhout komt fruitteelt voor.

Opvallend is dat er in de uitbreiding Westwoud veel minder hoogteverschillen op korte afstand 
voorkomen dan in het gebied ‘oude’ ruilverkavelingsgebied Westwoud.

In het gebied komen kleieerdgronden en kleivaaggronden voor.
Kleieerdgronden:
• Tuineerdgronden (EM..: humeus dek dikker dan 50 cm: 33 ha)
• Leek- en Woudeerdgronden (pMn…: humeus dek tussen 15 en 50 cm: 632 ha) op gerijpte 

ondergrond
• Tochteerdgronden (pMo..: humeus dek tussen 15 en 30 cm: 1 ha) op niet gerijpte 

ondergrond

Kleivaaggronden (humeus dek is dunner dan 15 cm): 
Komen alleen voor in de polder “Buiten- en Binnen-Uiterdijk”.
• Poldervaaggronden (12 ha); deze gronden bestaan in dit gebied tusen de 0 en 80 cm uit 

zware kalkloze gerijpte klei



66

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

West-Friese Archeologische Notities 44, Toelichting Beleidskaart Archeologie
Gemeente Drechterland

• Nesvaaggronden (3 ha); deze hebben 
tussen 40 en 80 cm een slappe 
ongerijpte kleilaag;

• Drechtvaagronden (23 ha); deze hebben 
een ondergrond van veen of venige klei 
beginnend tussen 40 en 80 cm.

Op basis van archeologische vondsten, 
in combinatie met de opbouw van 
het bodemprofiel is het volgende 
verwachtingsmodel opgesteld voor de 
bodemkaart van Schellinkhout.

Categorie 3b: zeer hoge archeologische 
verwachting Middeleeuwen:
De tuineerdgronden (EM15, EM35) langs 
het bewoningslint van Schellinkhout.

Categorie 5: hoge archeologische verwachting voor de prehistorie:
Leek- en woudeerdgronden gevormd in zavel (pMn15b, pMn35).

Categorie 6: middelhoge archeologische verwachting:
Leek- en woudeerdgronden gevormd in lichte klei (pMn35a, pMn53a, pMn55a, PmN55bb).

Categorie 7: lage archeologische verwachting prehistorie:
Tochteerdgronden, Drechtvaaggronden, Nesvaag- en Poldervaaggronden: deze gronden 
bevinden zich vrijwel allemaal buitendijks (ten westen van Schellinkhout).

Bodemkaart Structuurplan Groot Hoorn
Het structuurplan Groot Hoorn omvat de voormalige gemeenten Berkhout, Blokker, Hoorn 
en Zwaag. Het gebied heeft een omvang van ca. 5.200 ha. Een belangrijk deel van de 
werkzaamheden bestond uit het verwerken en aanvullen van gegevens die reeds aanwezig 
waren bij Stiboka. In 1972 heeft aanvullend veldwerk plaatsgevonden. 

Landschappelijk gezien zijn het duidelijk twee gebieden met als grens de A7. Het westelijk 
deel, de Westerkogge is overwegend vlak en laag gelegen ten opzicht van het grondwater. Het 
bodemgebruik is overwegend grasland met wat tuinbouw ronde de Goorn en bij Berkhout. Het 
oostelijke deel is reliëfrijker en grotendeels hoger gelegen ten opzichte van het grondwater. 
Daarom is hier veel tuinbouw en boomgaarden zijn ook veelvuldig aanwezig.

Voor Drechterland is alleen het oostelijk deel van de bodemkaart relevant. De bodemkaart van 
Westwoud overlapt voor een groot deel. Alleen de niet gekarteerde delen buiten de bodemkaart 
van Westwoud zijn opgevuld met de bodemkaart van Groot Hoorn. 

Een stenen bijl, gevonden in 1960 in Venhuizen 
(particuliere vondst).
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De volgende categorieën kunnen onderscheiden worden:
Categorie 3b: zeer hoge archeologische verwachting Middeleeuwen:
de tuineerdgronden (K9) langs het bewoningslint van Oosterblokker zijn deels toegevoegd aan 
de historische lintbebouwing.

Categorie 5: hoge archeologische verwachting voor de prehistorie:
• De tuineerdgronden (K8 en K9)
• Leek- en woudeerdgronden gevormd in zavel (K3)

Categorie 6: middelhoge archeologische verwachting:
Leek- en woudeerdgronden gevormd in lichte klei (K5).

De bodemkaart van Nederland blad 19 Oost Alkmaar blad 20 West Lelystad (Noordhollands 
gedeelte)
Voor het deel van de gemeente Drechterland waar geen gedetailleerde bodemkaart aanwezig 
was is de bodemkaart schaal 1:50.000 gebruikt. Deze is minder gedetailleerd, maar de 
tuineerdgronden zijn van belang voor het begrenzen van de historische dorpskernen.

Een messing deksel van een tabaksdoos met de afbeelding van een schip, gevonden tijdens de opgraving 
aan Binnenwijzend 100 in Westwoud in 2013.
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De afgegraven percelen zijn overigens niet overgenomen van de bodemkaart 1:50.000, maar 
op basis van voorkomen van water op de Basiskaart Grootschalige Topografie en het AHN 
nader begrensd. 

De volgende categorieën kunnen onderscheiden worden:
Categorie 5: hoge archeologische verwachting voor de prehistorie
• De tuineerdgronden (EK79);
• Leek- en woudeerdgronden gevormd in zavel (pMn55);
• Poldervaagronden (Mn25).

Categorie 6: middelhoge archeologische verwachting voor de prehistorie:
Leek- en woudeerdgronden (pMn85A/Mn25A).

Categorie 7: lage archeologische verwachting voor de prehistorie
Tochteerdgronden (pMO80/pMn85);
Drechtvaaggronden (Mv41C);
Nesvraaggronden (MO80).

Voorkomende bodemsoorten naar percentage klei (=lutum):
• Zand: minder dan 8 % klei/lutum
• Lichte zavel: 8-17,5 % lutum
• Zware zavel: 17,5 – 25 % lutum
• Lichte klei: 25-35 % lutum
• Matig Zware klei 35-50 % lutum
• Zware klei: > 50 % lutum
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Bijlage 5: Archeologie-vriendelijk bouwen

Archeologie-vriendelijk bouwen
Het kerndoel van het archeologie-vriendelijk bouwen is dat de integrale vindplaats ongeschonden 
voor de zeer lange termijn (>100 jaar) ongewijzigd wordt behouden. Dat betekent dat de 
bestaande situatie voorafgaand aan de planvorming voor minimala deze periode in situ 
geconserveerd dient te blijven.

Hiermee wordt gevolg gegeven aan de landelijke en Europese wetgeving om vindplaatsen te 
behouden en archeologische kosten daarmee uit te sparen.

Om zonder de bodem te roeren toch de archeologie te behouden zijn vele oplossingen mogelijk. 
Een bouwwerk kan vanaf maaiveld op een betonplaat worden neergezet. Ook kan waar mogelijk 
voor grote afstanden tussen heipalen worden gekozen. Een ander mogelijkheid is terreinen op 
te hogen en in de ontstane ruimte te bouwen. Bij kabeltracés kan bijvoorbeeld worden gekozen 
om een nieuw tracé op de plek van het oude tracé in de reeds geroerde bodem te leggen. Een 
samenspraak tussen architect, constructeur, archeoloog en beleidsambtenaar is daarvoor het 
beste platform.

Archeologie-vriendelijke voorstellen zullen worden getoetst op de daadwerkelijke situatie. 
Bijvoorbeeld ook een beperkt palenplan kan verblauwing, verdroging of vervorming veroorzaken. 
Ook de werkelijke gang van zaken op een bouwterrein wordt geanalyseerd. Blijkt in de praktijk 
dat archeologie-vriendelijk bouwen toch niet haalbaar is vanwege bijvoorbeeld constructieve 
aspecten, dan dient alsnog te worden overgeschakeld naar een archeologisch onderzoek.

Niet archeologie-vriendelijk bouwen
Een niet archeologie-vriendelijk bouwplan houdt in dat de bestaande situatie bodem zal worden 
verstoord tijdens het bouwproces. Onder bodemverstoring wordt verstaan:
• verwijderen van muurwerk uit de bodem, hier onder vallen ook funderingen en palen 

van de bestaande bebouwing vanaf de vrijstellingsdiepte gemeten vanaf het bestaande 
maaiveld van de archeologische vindplaats;

• vorstranden dieper dan 30 cm;
• aanbrengen van funderingspalen, damwanden, grondverbeteringen, grout, ankers etc.;
• bodemsaneringen, tijdelijke uitplaatsing van vervuilde grond;
• kelders, ondergrondse reservoirs, overmatige boringen voor diverse onderzoeken en 

bijvoorbeeld warmtekrachtkoppeling installaties;
• kruipruimtes;
• vijvers/watercompensaties;
• sloten en andere ingravingen;
• kabels en leiding-tracés vanaf maaiveld.

Wanneer één of meerdere van de bovenstaande situaties voorkomt wordt dit in een quickscan 
getoetst. Het is veelal in tegenspraak met behoud van de integrale vindplaats op lange termijn 
en wordt daarmee beschouwd als archeologie-onvriendelijk.
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Bijlage 6: Verschil vigerende bestemmingsplannen en beleidskaart 
archeologie

In deze bijlage worden in het kort de gehanteerde vrijstellingsgrenzen benoemd per 
bestemmingsplan in combinatie met de ruimtelijke verbeelding van het bestemmingsplan.

Een belangrijk verschil tussen de bestemmingsplannen en de Beleidskaart Archeologie 2019 is 
de nuancering binnen het buitengebied m.b.t. de aanwezige of te verwachten archeologische 
waarden. Onderscheid wordt gemaakt tussen gebieden van zeer hoge en hoge archeologische 
waarde (zowel Middeleeuwen/Nieuwe Tijd als Bronstijd), zeer hoge archeologische verwachting 
(Middeleeuwen of waterbodem), hoge archeologische verwachting (prehistorie), een 
middelhoge archeologische verwachting (prehistorie) en een lage archeologische verwachting 
(prehistorie). Deze hebben een respectievelijke vrijstellingsgrens van 0 m2, 100 m2, 500 m2, 
1.000 m2, 2.500 m2 en 5.000 m2. Daarnaast worden de archeologisch onderzochte gebieden 
voor zowel de linten als het buitengebied vrijgegeven voor verder archeologisch onderzoek.

Bestemmingsplangebied Drechterland Noord 2011 met dubbelbestemming Waarde-Archeologie (www.
ruimtelijkeplannen.nl)
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Bestemmingsplan Drechterland Noord 2011
In het bestemmingsplan ‘Drechterland Noord 2011’ (vastgesteld 18-09-2013)55 zijn twee 
dubbelbestemmingen met bijbehorende vrijstellingsgrenzen opgenomen, te weten:
• Artikel 42: Waarde-Archeologie 1 (vrijstellingsgrens 50 m2)
• Artikel 43: Waarde-Archeologie 2 (vrijstellingsgrens 500 m2)

In paragraaf 5.5 van de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat de 
bekende waarden56 binnen de gemeente een dubbelbestemming Waarde-Archeologie 1 
(artikel 42) hebben met een vrijstellingrens van 50 m2. Het overige grondgebied heeft de 
dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2 (artikel 43) gekregen om eventuele waarden te 
beschermen (vrijstellingsgrens 500 m2).

De vast te stellen beleidskaart archeologie zal in dit deel van de gemeente in alle gevallen een 
verlichting van de onderzoekslasten betekenen, behalve de middeleeuwse kerkterreinen van 
Oosterblokker, Westwoud en Oudijk. 

De historische linten en AMK-terreinen (in toelichting van het bestemmingsplan de bekende 
waarden) krijgen een vrijstellingsgrens van 100 m2. Het overige gebied (vrijstellingsgrens 500 
m2) is op basis van de verwachtingenkaart nader genuanceerd in vrijstellingsgrenzen van 500, 
1000, 2500 en 5000 m2.

Bestemmingsplan Drechterland Zuid 2013
In het bestemmingsplan Drechterland Zuid (vastgesteld 24-06-2013)57 zijn drie 
dubbelbestemmingen met bijbehorende vrijstellingsgrenzen opgenomen, te weten:
• Artikel 43: Waarde-Archeologie 1: geen vrijstellingsgrens;
• Artikel 44: Waarde-Archeologie 2: vrijstellingsgrens 100 m2;
• Artikel 45: Waarde-Archeologie 3: vrijstellingsgrens 500 m2.

De eerste dubbelbestemming is gereserveerd voor de Westfriese Omringdijk/Zuiderdijk, een 
terrein van zeer hoge archeologische waarde langs de Burg. J. Zijpweg en de middeleeuwse 
kerkterreinen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het aspect archeologie bij 
projecten groter dan 0 m2 en dieper dan 40 cm. De dorpslinten en andere archeologisch 
interessante terreinen zichtbaar op historische kaartmateriaal en de AMK-terreinen hebben 
een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ met een vrijstellingsgrens van 100 m2 (en 
dieper dan 40 cm) gekregen.

Voor de terreinen met dubbelbestemming Waarde-Archeologie 1 en 2 verandert niets. Deze 
terreinen zijn, indien noodzakelijk, nader begrensd op basis van de Basiskaart Grootschalige 
Topografie.

De verruiming van de onderzoeksgrens zit vooral in het overige grondgebied dat een 

55 NL.IMRO.0498.BPDrechterlandNrd-OH01.
56 Het bestemmingsplan spreekt van bekende waarden. Dit zijn de toen bekende AMk-terreinen, inclusief de 

historische linten.
57 NL.IMRO.0498.BPDrechterlandZd-vg01.
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vrijstellingsgrens van 500 m2 heeft gekregen. Op basis van de verwachtingenkaart zijn de 
vrijstellingsgrenzen nader genuanceerd en bedragen nu 500, 1000, 2500 en 5000 m2.
Een uitzondering wordt gevormd door enkele percelen in het zuidelijke deel van het 
bestemmingsplan die zijn aangegeven als van hoge archeologische waarde. Aangezien deze in 
het buitengebied liggen zullen de bodemingrepen in vrijwel alle gevallen de vrijstellingsgrens 
van 500 m2 overschrijden en is het niet noodzakelijk om deze kleine terreinen aan te passen 
op ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan Hoogkarspel 2014
In het bestemmingsplan ‘Hoogkarspel 2014’ (vastgesteld 22-09-2014)58 zijn drie 
dubbelbestemmingen met bijbehorende vrijstellingsgrenzen opgenomen, te weten:
• Artikel 29: Waarde-Archeologie 2: vrijstellingsgrens 100 m2;
• Artikel 30: Waarde-Archeologie 3: vrijstellingsgrens 500 m2;
• Artikel 31: Waarde-Archeologie 4: vrijstellingsgrens 1.000 m2.
 
De bewoningslinten en historisch interessante terreinen vallen wederom binnen de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ en hebben een vrijstellingsgrens van 100 m2 

58 NL.IMRO.0498.BPHoogkarspel-vg01.

Begrenzing bestemmingsplan Drechterland Zuid 2013 met dubbelbestemming Waarde-Archeologie (www.
ruimtelijkeplannen.nl)
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(en dieper dan 40 cm) gekregen. Relatief onbebouwde gebieden met een hoge of middelhoge 
verwachting vallen binnen de tweede categorie en hebben een vrijstellingsgrens van 500 m2 (en 
dieper dan 40 cm). De derde categorie ( dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’) betreft 
bebouwde gebieden met een hoge of middelhoge verwachting waar nog geen onderzoek heeft 
plaatsgevonden. Hier hoort een vrijstellingsgrens van 1.000 m2 bij (en dieper dan 40 cm).
 
De hier aangeleverde vlakken met bijbehorende vrijstellingsgrenzen zijn met het tot stand 
komen van de beleidskaart nader onderbouwd. De onderzochte terreinen zijn vrijgegeven.

Begrenzing bestemmingsplan Drechterland Hoogkarspel 2014 met dubbelbestemming Waarde-Archeologie 
(www.ruimtelijkeplannen.nl)
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