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Samenvatting 

In opdracht van Bouwbedrijf Piet van der Burg heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor de locaties Westeinde 40 en 44 te Schermerhorn 

(Gemeente Schermer). De aanleiding van het onderzoek is het voornemen om op beide 

locaties de bestaande bebouwing te slopen en nieuwe woningen te bouwen. De plangebieden 

liggen in de historische kern van Schermerhorn. Bij de werkzaamheden bestaat de kans dat de 

bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is. Eventuele 

archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat voor beide plangebieden een hoge archeologische 

verwachting bestaat voor de periode 1300 tot en met de nieuwe tijd. Archeologische resten 

kunnen direct onder het maaiveld verwacht worden. 

Bij Westeinde 40 vindt de bodemverstoring, met uitzondering van de heipalen, plaats in een 

gebied dat reeds bij de bouw van de huidige woning met kruipruimte verstoord is.  

Bij Westeinde 44 vindt de bodemverstoring vooral plaats aan de wegzijde, waar over een klein 

oppervlakte (20 m2) egalisatie gaat plaatsvinden en waar ook bij het graven van de 

vorstranden aan de noordzijde van de woning de bodem verstoord gaat worden. Echter een 

groot deel van de bouwwerkzaamheden vinden boven het huidige maaiveld plaats. Dit is het 

gevolg van het hoogteverschil van circa 1 meter binnen de bouwlocatie. 

Geconcludeerd kan worden dat het archeologisch erfgoed als gevolg van de voorziene 

bouwwerkzaamheden op de Westeinde 40 en 44 beperkt bedreigd wordt door de voorziene 

sloop- en graafwerkzaamheden. 

Ondanks dat de voorziene bodemverstoring van kleine omvang is wordt, misschien ten 

overvloede, aangeraden om bij de sloop en nieuwbouw ter plaatse van Westeinde nrs. 40 en 

44 bodemverstorende werkzaamheden, en aantasting van archeologische resten, z veel 

mogelijk te voorkomen.  

Na overleg met de adviseur van de gemeente Schermer, stadsarcheoloog van Alkmaar, dhr. P. 

Bitter, is besloten om een archeologische begeleiding van sloop- en graafwerkzaamheden te 

adviseren. De reden hiervoor is dat de omvang van de daadwerkelijke ontgraving (diepte en 

omvang) vaak ‘in het werk’ bepaald wordt en dus anders ‘omvangrijker’ kunnen uitpakken dan 

de inschatting vooraf. Gezien de kwetsbaarheid, ofwel de ligging van archeologische resten 

direct onder het maaiveld en of werkniveau (bestaande kruipruimte), van de archeologische 

resten, bestaat de kans dat bij graafwerkzaamheden archeologische waarden worden 

aangetast. Een eventuele archeologische begeleiding dient plaats te vinden conform het 

protocol opgraven. Dit houdt in dat aangetroffen sporen worden gedocumenteerd en worden 

afgewerkt voor zover deze verstoord dreigen te worden door de werkzaamheden. 

  



ArGeoBoor rapport 1285: Westeinde 40 en 44 te Schermerhorn 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Piet van der Burg. 4 

1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Bouwbedrijf Piet van der Burg heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor de locaties Westeinde 40 en 44 te Schermerhorn 

(Gemeente Schermer). De aanleiding van het onderzoek is het voornemen om de bestaande 

bebouwing te slopen en op beide locaties een nieuwe woning te bouwen. De plangebieden 

liggen in de historische kern van Schermerhorn. Bij de werkzaamheden bestaat de kans dat de 

bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is. Eventuele 

archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden.  

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.3.1 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting op basis van bekende archeologische-, aardkundige en historische gegevens en 

het beschrijven van mogelijke bekende verstoringen. De volgende vragen zijn hierbij gesteld: 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin de 

plangebieden liggen? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten binnen de plangebieden? 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

1.3 Administratieve data 

Adressen: Westeinde 40 en 44 te Schermerhorn  
Kadastraal adressen Westeinde 40 = Schermer sectie V nr. 1007 

Westeinde 44 = Schermer sectie V nr. 1005 
Toponiem: Westeinde nr. 40 en nr. 44 
Provincie: Noord-Holland 
Gemeente: Schermer 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Piet van der Burg  

Molendijk 7 
1636 VK Schermerhorn 

bevoegd gezag: Gemeente Schermer 
Oppervlakte: Westeinde 40 = Circa 450 m

2
 

Westeinde 44 = Circa 1.050 m
2
 

Kaartblad: 19E 
Onderzoekmeldingsnummer: 61467 
Onderzoeknummer 49645 

                                                           
1
 Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013 
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2 Gegevens plangebieden 

2.1 Beschrijving plangebieden 

De plangebieden liggen in Schermerhorn aan de zuidzijde van het Westeinde ten noorden van 

een gebied met brede watergangen en smalle stroken land (afbeelding 1). Westeinde 40 is een 

smal rechthoekig perceel (Opp. circa 450 m2). De Westeinde 44 is een driehoekvormig perceel 

(Opp. circa 1.050 m2). Detailkaarten van de beide locaties zijn opgenomen in bijlage 1. Uit de 

basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) blijkt dat de woning op Westeinde 40 in 1943 

gebouwd is en woning op nr. 44 in 1900. 

Het maaiveld van de plangebieden ligt nabij het Westeinde rond NAP, maar loopt naar het 

zuiden sterk af tot circa 2,0 m –NAP. Dit is tevens de maaiveldhoogte is in de weilanden 

rondom Schermerhorn.2  

De huidige woning Westeinde  

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.3  

                                                           
2
 AHN-2 2007-2012 

3
 Kadaster 2012 



ArGeoBoor rapport 1285: Westeinde 40 en 44 te Schermerhorn 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Piet van der Burg. 6 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Een tekening van de voorziene nieuwbouw is opgenomen in afbeelding 2. Detailtekeningen 

zijn opgenomen in bijlage 1 (Westeinde 40) en bijlage 2 (Westeinde 44). 

Westeinde 40. 

Bij Westeinde 40 is de sloop van de bestaande woning voorzien. Hierna wordt op dezelfde plek 

een nieuwe woning gebouwd. De bedoeling is dat er een kruipruimte onder de gehele woning 

komt, de diepte en omvang hiervan zal ongeveer gelijk worden met de kruipruimte onder de 

huidige woning. Daarnaast zullen de vorstranden ongeveer op de locaties van de huidige 

vorstranden worden gegraven.4 Ook zullen er heipalen worden aangebracht. De 

bodemverstoring op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is, zal naar verwachting van 

beperkte omvang zijn.  

Westeinde 44 

Ter plaatse van Westeinde 44 zal de bestaande woning en de zuidelijk op het erf gelegen 

schuur gesloopt worden. De nieuwe woning, waarbij geen kruipruimte voorzien is, zal ten 

oosten van de huidige woning worden gebouwd. De bodem verstoring bestaat hier uit het 

aanbrengen van heipalen en het egaliseren van het bestaande maaiveld in de noordzijde van 

de woning. De voorziene bodemverstoring is aangegeven in de afbeeldingen 2a en 2b. De 

bouwtekeningen zijn opgenomen in bijlage 2. Kabels en leidingen komen in het achterste 

gedeelte van de woning waar geen graafwerkzaamheden nodig zijn door de lage ligging van 

het maaiveld. Hier zal de bodem juist worden opgehoogd.  

Afbeelding 2a. Nieuwbouwplannen (lichtgroen) en verstoring dieper dan 30 (rood) 
geprojecteerd op de bestaande situatie. 

                                                           
4
 Informatie afkomstig van dhr. F. van de Burg van Bouwbedrijf Piet Burg 
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Afbeelding 2b. Doorsnede van de voorziene woning nr. 44 met het bestaande maaiveld (groen) 
en in rood de voorziene bodemverstoring.   
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3    Bekende gegevens 

3.1 Aardkundige gegevens 

Uit de geologische kaart blijkt dat het plangebied is gelegen in een gebied waar veen voorkomt 

op afzettingen van het Laagpakket van Wormer (afbeelding 3, code CO). Het veengebied is 

gelegen tussen gebieden waar het veen als gevolg van afgraving en later door grootschalige 

erosie volledig is verdwenen of een restant van het veen is opgenomen in de bouwvoor. In 

deze gebieden ligt de zeeklei van het Laagpakket van Wormer aan de oppervlakte (code EO.4).  

Afbeelding 3.Het plangebied (paarse ster) geprojecteerd op de geologische kaart 1: 50.000. 

Uit de bodemkaart komt eenzelfde beeld naar voren als op de geologische kaart. Het 

plangebied is momenteel bebouwd, maar direct ten zuiden en noorden van Schermerhorn 

komen koopveengronden voor op zavel of klei binnen 120 cm-mv (code hVk). In de 

droogmakerijen ten oosten en westen van Schermerhorn komen eerdgronden voor in klei.5 

Uit een uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek op locatie Westeinde 44, dat niet kan 

dienen als vervanging van een archeologisch booronderzoek, maar wel een beeld geeft van de 

bodem, is de volgende bodemopbouw naar voren gekomen.6 Tot 50 cm-mv komt over het hele 

perceel een grijze kleilaag voor met een bijmenging van circa 2 % met gruis 

(baksteen/puinbrokjes). In de boringen 1 en 2 die dieper zijn doorgezet is vanaf 50 cm –mv een 

venige kleilaag aanwezig die in boring 1 doorloopt tot 150 cm –mv en dan overgaat in een 

schone kleilaag (zie bijlage 3). 

                                                           
5
 Alterra 1960-1995 

6
 Grondmechanica BV 
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Uit een uitgevoerde geologische boring aan de zuidzijde van het Westeinde ten westen van het 

plangebied komt eenzelfde bodemopbouw naar voren. Hier is tot 80 cm een humeuze kleilaag 

aangetroffen op een veenlaag van 80-165 cm –mv op klei, die met de diepte toe siltiger en 

zandiger wordt. De veenlaag wordt gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen 

Laagpakket en de onderliggende kleilaag wordt gerekend tot de Formatie van Naaldwijk, 

Laagpakket van Wormer. 7 

Afbeelding 4 Kaart van Schermerhorn rond 1682 (noorden is links, niet op schaal).8 

3.2 Historische situatie 

Het dorp is gesitueerd langs het noordelijke gedeelte van de ringdijk om de Eilandspolder en 

volgt de oever van het water Zwet. Schermerhorn wordt in de 14e eeuw genoemd naar het 

tussen de Beemster en de Schermer in een horn ‘hoek’van de dijk gelegen landstuk. De 

toevoeging schermer heeft betrekking op de aangrenzende waterplas die in de 11e eeuw 

vermeld wordt als Skimere, een samenstelling van skir ‘helder’en mere ‘meer’. Letterlijk 

betekent Schermerhorn derhalve: (dijk)hoek bij het heldere meer.9  

                                                           
7
 TNO 2014  

8
 Dou. J.J. 1680 

9
 Van Berkel & Samplonius 2006 



ArGeoBoor rapport 1285: Westeinde 40 en 44 te Schermerhorn 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Piet van der Burg. 10 

Schermerhorn behoort tot de ‘Binnenmaden-bedijkings-dorpen’. Het is rond 1300 met de 

naam ‘De Horn’ als vissersdorp ontstaan. Waarschijnlijk hebben zich er mensen op de dijk 

gevestigd die eerder langs de Gouw of langs de Delft woonden.10 

De bewoning van de omdijkte gebieden bevond zich in deze periode voor een groot deel reeds 

op de plaats van de huidige oude kernen van de dorpen. Dit is ook het geval voor 

Schermerhorn.11 In afbeelding 4 is Schermerhorn afgebeeld op een kaart uit 1682. Op de 

minuutplan uit de periode 1811-1832 en de bijbehorende OAT blijkt dat het plangebied 

Westeinde 40 in gebruik was als huis + erf (perceelnr. 283) en dat ook plangebied Westeinde 

44 in gebruik was als huis + erf (perceel nr. 285) en weiland (perceel nr. 286). Ook het 

tussengelegen perceel nr. 284 was in gebruik als huis + erf. Van belang voor eventuele 

archeologische resten, of het ontbreken daarvan, is de watergang die lag tussen perceel 285 

en 284. Deze watergang sneed de Westeinde in tweeën, hierdoor was een brug nodig om op 

het westelijk deel van de Westeinde te komen (zie afbeelding 5). Ten noorden van de brug is 

een schutsluis ingetekend.  

 
Afbeelding 5. Plangebied op de minuutplan uit de periode 1811-1832.12  

Op een kaart uit 1879 is deze watergang gedempt en staat op de plaats van de inmiddels 

gedempte watergang een langgerekt gebouw (zie afbeelding 5). De scheve perceelgrens die 

nog steeds ligt tussen Westeinde 44 en Westeinde 42 is blijkbaar nog uit de tijd dat hier een 

watergang lag, die tussen 1811-1832 en 1879 gedempt is. De veldminuut van het gebied uit de 

tussengelegen periode (1858) is helaas beschadigd en ter plaatse van Schermerhorn 

onleesbaar. Aan de zuidzijde van de percelen lijken wel meer dempingen van water te hebben 

plaatsgevonden.om de percelen te vergroten of te beschermen tegen afkalving. 

                                                           
10

 Overgenomen uit Visser-Poldervaart en Tjabringa 2007 
11

 Pragt 1986 
12

 Kadaster 1811-1832 
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Afbeelding 6. Het plangebied op een Bonneblad uit 1879.13 

Een overzicht van oude kaarten is opgenomen in afbeelding 7. 

                                                           
13

 Bureau Militaire Verkenningen 1879 
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Afbeelding 7. Plangebied op diverse oude kaarten.14 

                                                           
14

 Minuutplan 1811-1832; Bureau voor Militaire Verkenningen 1879, 1900 en; 1906; Kadaster 1950, 
1961, 1971, 1983 en 1994 
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Op de kaarten na 1879 is de scheve perceelsgrens en de scheve ligging van het gebouw 

rechtgetrokken. Het lijkt erop dat de karteerders in de loop der jaren moeite hadden met de 

scheve perceelsgrens tussen alle recht begrensde kavels aan de Westeinde. De conclusie is dat 

de beide plangebieden vanaf de 17e eeuw op kaartmateriaal tot het bebouwde deel van 

Schermerhorn behoren. Het oostelijk deel van Westeinde 44 was tot ongeveer halverwege de 

19e eeuw in gebruik als watergang. 

3.3 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed (RCE).  

Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

Het plangebied ligt binnen AMK-terrein 14813, die samen met AMK-terrein 14829 de 

historische kern van Schermerhorn omvatten. Deze kern is bepaald op basis van de historische 

kaart uit 1849-1859. 

Waarnemingen en vondsten 

Ten zuiden van het plangebied zijn talrijke waarnemingen vermeld. Dit betreft met name 

vondsten die gedaan zijn bij een grootschalige veldkartering van de Eilandspolder (Archis 

onderzoeksmelding 5327). De vondsten zijn aardewerkfragmenten uit de volle middeleeuwen: 

kogelpot, Paffrath, proto-steengoed etc. In de bijbehorende rapportage wordt melding gedaan 

van vondsten uit de periode 1000-1300 te Schermerhorn door Meddens in 1972, 10).15  

Twee waarnemingen in de directe nabijheid van het plangebied worden hieronder besproken 

(zie afbeelding 9). Waarneming 102325 betreft een vondst gedaan bij een veldkartering van 

Paffrath aardewerk dat gedateerd wordt in de periode 11e-13e eeuw. Ten westen is vondst 

102282 gedaan. Dit betreft een fragment van een kogelpot daterend uit ongeveer dezelfde 

periode, mogelijk wat later. 

Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 10)  

Afbeelding 10. Onderzoeksmeldingen in Archis geplot op de IKAW. 

- Nr. 5327: Uitgebreide veldkartering van het plangebied Eilandspolder direct ten zuiden van 

het plangebied. Bij dit onderzoek zijn talrijke vondsten gedaan van aardewerkfragmenten 

uit de volle en late middeleeuwen. 

- Nr. 10239: Een veldverkenning en booronderzoek. Provincie Noord-Holland. Proefgebied 

gemeente Schermer. Cultuurhistorische waardenkaart., RAAP-rapport 275. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat ten noorden van Schermerhorn ten zuiden van de Gouw in de 

polder Mijzen tien zekere huisplaatsen uit de late middeleeuwen zijn gekarteerd en 

gewaardeerd. Huisplaatsen bestaan uit veenterpjes die zich door middel van 

booronderzoek moeilijk laten opsporen, omdat de opbouw van de veenterpjes bestaat uit 

veenplaggen, die qua textuur nauwelijks afwijken van de natuurlijke veraarde 

                                                           
15

 Pragt 1987 
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veenbodem.16 Deze zone betreft AMK-terrein 11026 op circa 900 meter ten noorden van 

het plangebied. 

Afbeelding 8. Plangebied op een kaart met archeologische waarnemingen, vondstmeldingen 
en, AMK-terreinen.17 

- Nr. 60407: Een bureau- en booronderzoek ter plaatse van Westeinde nr. 58. Bij 

booronderzoek is een intacte bodemopbouw aangetoond. Het dijklichaam alsmede het 

daaronder aanwezige veen is intact. 

Geadviseerd wordt om bij ingrepen dieper dan 30 cm –mv een archeologisch 

vervolgonderzoek door middel van een gravend onderzoek uit te voeren 

- Nr. 60146 is de melding van een bureauonderzoek. Er is nog geen advies bekend.  

- Nr. 45368 betreft een archeologisch bureauonderzoek in het toekomstige tracé van de 

N243. Ter plaatse heeft geen vervolgonderzoek plaatsgevonden, omdat er geen 

archeologische resten bedreigd werden.  

Archeologische beleidskaart 

Uit een kaart van archeologiegebieden in de gemeente Schermer en de bijbehorende 

beleidsnota blijkt dat voor de kern van Schermerhorn geldt dat rekening dient te worden 

gehouden met archeologie bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 50 m2 en dieper dan 

35 cm-mv.18 

                                                           
16

 Soonius C.M. 1997 
17

 Archis 2012 
18

 Visser-Poldervaart en Tjabringa 2007 
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4 Archeologische verwachting en bodemverstoringen 

In de beleidsnota staat de volgende verwachting voor de historische kern van Schermerhorn 

gespecificeerd: 

Ondanks het ontbreken van bekende archeologische waarnemingen kunnen, gebaseerd op de 

geschiedenis en kennis van overige veengebieden in de omgeving, sporen van bewoning vanaf 

de Late Middeleeuwen verwacht worden. Deze kunnen zich reeds binnen enkele decimeters 

onder de oppervlakte bevinden en kunnen concreet bestaan uit fundamenten van huizen, 

ophogingen, afvalkuilen, waterputten, beerputten, paalsporen van huizen, slootvullingen, 

gebruiksvoorwerpen en gereedschappen.19 Eventuele archeologische niveaus zullen zich 

afteken als vuile lagen met brokjes houtskool, aardewerkfragmenten, botresten, verbrand 

leem (late middeleeuwen) en later ook puinbrokjes. Daarnaast zullen diverse funderingen van 

bebouwing uit de nieuwe tijd aanwezig zijn. 

Er wordt in de noordrand van de percelen een dijklichaam verwacht opgebouwd uit (humeuze 

klei) met mogelijk veenbrokken, die ligt op een samengedrukte veenlaag op klei. De 

verwachting geldt voor zones waar geen bodemverstoring heeft plaatsgevonden. Verwacht 

wordt dat op grotere afstand van het Westeinde de afdekkende kleilaag (dijklichaam) dunner 

wordt en de veenlaag minder samengedrukt is. 

Mogelijke bodemverstoringen 

Westeinde 40: Onder de huidige woning bevindt zich een kruipruimte van circa 60 cm diep (= 

circa 80 cm –mv). Daarnaast is de bodem lokaal dieper verstoord ter plaatse van de 

vorstranden.  

Westeinde 44: Voor de oostzijde geldt dat hier een rond 1850 gedempte watergang in de 

ondergrond ligt, waarop daarna bebouwing gestaan heeft, die weer is afgebroken. De 

archeologische verwachting is ter plaatse van de gedempte watergang laag voor de periode tot 

1850 en er worden daar alleen resten van na 1850 verwacht.  

Oudere, dieper gelegen, slootvullingen zijn archeologisch waardevol even als eventuele 

kadewerken. In de westzijde van de nieuwbouwlocatie op geldt wel de in de beleidsnota 

omschreven verwachting, hoewel aangetekend wordt dat op basis van de oude kaarten er 

vanaf 1850 diverse malen gesloopt en gebouwd lijkt te zijn. Allicht kunnen er resten van vroeg 

ambachtelijke- of industriële activiteiten verwacht worden.   

                                                           
19

 Visser-Poldervaart en Tjabringa 2007 
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5 Conclusie en aanbevelingen 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? De plangebieden liggen in de historische kern van Schermerhorn waar 

bewoning heeft plaatsgevonden vanaf 1300 tot heden op een dijk langs de Zwette. De 

natuurlijke bodem bestaat uit een veenlaag van circa 1,0 meter dik op klei. Op het veen 

ligt een kleilaag behorende tot het dijklichaam. De percelen lopen van de weg tot aan 

het water aan de zuidzijde ongeveer 2,0 meter af. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Voor de locatie 

Westeinde 40 geldt dat de nieuwbouw gaat plaatsvinden op vrijwel dezelfde locatie als 

die van de bestaande woning. Onder de bestaande woning bevindt zich reeds een 

kruipruimte. Eventuele archeologische resten ter plaatse van Westeinde40 zullen zich 

dieper bevinden dan de huidige kruipruimte (circa 80 cm-mv). Voor de locatie 

Westeinde 44 is gebleken dat in de oostzijde van het perceel een watergang gelegen 

heeft. Eventuele beschoeiingen en diepere slootvullingen zijn van archeologische 

waarde. Verder heeft op het perceel bebouwing gestaan voor en na het dempen van de 

watergang. Uit de milieukundige boringen blijkt dat de bodem als gevolg van bouw- en 

sloopwerkzaamheden over het gehele perceel tot circa 50 cm –mv geroerd is. Onder 

deze leeflaag kunnen nog archeologische sporen verwacht worden die teruggaan tot 

1300.  

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Voor Westeinde 40 worden archeologische resten verwacht op de bodem van de 

bestaande kruipruimte en in de bodemlagen in de wanden van de kruipruimte. Sporen 

in de put van de bestaande kruipruimte kunnen bestaan uit diepere grondsporen 

(water- en beerputten). Ondiepe sporen zullen vergraven zijn bij de bouw van de 

huidige woning. Naast de bestaande kruipruimte worden de archeologische lagen 

direct onder het maaiveld verwacht. Voor de Westeinde 44 worden in de westzijde van 

het perceel/bouwlocatie archeologische sporen verwacht vanaf het maaiveld met 

kenmerken zoals deze beschreven zijn in hoofdstuk 4. 

 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? 

Voor de bouwlocatie Westeinde 40 is de bodem verstoord tot circa 80 cm –mv. De 

verstoring bestaat uit de bestaande kruipruimte en vorstranden. 

Voor de bouwlocatie Westeinde 44 is de bodem verstoring onbekend, maar over het 

algemeen wordt uitgegaan van een geroerde laag van 30 cm dik. In de oostzijde wordt 

dempingsmateriaal in oude watergangen verwacht. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

toekomstige werkzaamheden? 

Ter plaatse van Westeinde 40 zal de voorziene kruipruimte op dezelfde plek komen te 

liggen- en dezelfde diepte krijgen als de huidige kruipruimte. Dit is ook het geval voor 

de vorstranden. De schade voor het bodemarchief blijft hiermee beperkt tot het 

aanbrengen van heipalen. 

Ter plaatse van Westeinde 44 vindt een groot deel van de bouwwerkzaamheden boven 

het huidige maaiveld plaats. Dit is het gevolg van het hoogteverschil van circa 1 meter 

binnen de bouwlocatie.  
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Naar verwachting zullen archeologische resten aangetast worden ter plaatse van het 

te egaliseren gedeelte (circa 20 m2), de vorstranden en heipalen. Onder deze woning is 

vooralsnog geen kruipruimte voorzien.  

6 Advies 

Aangeraden wordt om bij de sloop en nieuwbouw ter plaatse van Westeinde nrs. 40 en 44 

bodemverstorende werkzaamheden zo veel mogelijk te voorkomen om verstoring van 

archeologische lagen zoveel mogelijk te minimaliseren.  

Na overleg met de adviseur van de gemeente Schermer, stadsarcheoloog van Alkmaar, dhr. P. 

Bitter, is besloten om een archeologische begeleiding van sloop- en graafwerkzaamheden te 

adviseren. De reden hiervoor is dat de omvang van de daadwerkelijke ontgraving (diepte en 

omvang) vaak ‘in het werk’ bepaald wordt en dus anders ‘omvangrijker’ kunnen uitpakken dan 

de inschatting vooraf. Gezien de kwetsbaarheid, ofwel de ligging van archeologische resten 

direct onder het maaiveld en of werkniveau (bestaande kruipruimte), van de archeologische 

resten, bestaat de kans dat bij graafwerkzaamheden archeologische waarden worden 

aangetast. Een eventuele archeologische begeleiding dient plaats te vinden conform het 

protocol opgraven. Dit houdt in dat aangetroffen sporen worden gedocumenteerd en worden 

afgewerkt voor zover deze verstoord dreigen te worden door de werkzaamheden. 

Ten behoeve van een archeologische begeleiding dient een programma van eisen te worden 

opgesteld (PvE), waarin precies staat omschreven uit welke werkzaamheden de archeologische 

begeleiding dient te bestaan. Dit PvE dient te worden goedgekeurd door de bevoegde 

overheid in deze de gemeente Schermer.  
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Bijlage 1 Bouwplannen voor Westeinde 40 
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