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Samenvatting
In opdracht van SP2000 heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor
de locatie Dorpsstraat 29 te Winkel (Gemeente Hollandskroon). De aanleiding van het
onderzoek is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een
bedrijfsgebouw met kantoorruimte. Het plangebied ligt in de historische kern van Winkel. 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.
Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting vanaf de IJzertijd, maar
mogelijk al vanaf het Neolithicum. Deze archeologische verwachting is gebaseerd op de
waarnemingen in de omgeving, die specifiek op de getij-inversierug zijn gedaan. Het
plangebied grenst aan de historische dorpskern van Winkel, hetgeen een hoge archeologische
verwachting voor de periode Late Middeleeuwen en de nieuwe tijd geeft. Archeologische
resten kunnen verwacht worden onder het humeuze dek van de tuineerdgronden vanaf 70cm -mv. Het gaat dan om grondsporen van paalgaten, greppels etc. van vóór het ontstaan van
het humeuze dek. Verder zijn resten te verwachten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd
die door het humeuze dek zijn heen gegraven en later weer zijn afgedekt. Het gaat dan om
resten van funderingen van houtbouw en later steenbouw, waterputten, greppels, afvalkuilen
etc. Met name resten die op achtererven verwacht kunnen worden. Hierbij wordt ervanuit
gegaan dat de hoofdgebouwen door de tijd heen aan het water hebben gestaan, zoals in ieder
geval in de 2e helft van de nieuwe tijd het geval is geweest. Als grove inschatting voor de
ouderdom van het humeuze dek kunnen de Late Middeleeuwen fungeren. De kans op het
aantreffen van archeologische resten in de tuineerdgronden wordt klein geacht.
De voorziene graafwerkzaamheden voor de aanleg van een kelder van 120 m2 tot een diepte
van ca. 2,8 m –mv zullen eventuele archeologische resten verstoren. Hierbij wordt met name
de kans op resten van middeleeuwse bebouwing van Winkel hoog geacht. Indien deze
graafwerkzaamheden niet kunnen worden voorkomen door planaanpassing wordt aangeraden
om deze graafwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden conform het protocol
opgraven. Hiervoor is een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen
noodzakelijk.
De werkzaamheden voor de bouw van de bedrijfshal reiken naar verwachting niet tot in de
intacte bodemlagen. Een archeologische vervolgonderzoek wordt hier dan ook niet
noodzakelijk geacht.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat, ook buiten het hier geselecteerde gebied
voor vervolgonderzoek, tijdens graafwerkzaamheden alsnog archeologisch resten worden
aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om
eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van
de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de
gemeente Hollandskroon.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van SP2000 heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor
de locatie Dorpsstraat 29 te Winkel (Gemeente Hollandskroon). De aanleiding van het
onderzoek is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een
bedrijfsgebouw met kantoorruimte. Het plangebied ligt in de historische kern van Winkel. 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:






1.3

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?

Administratieve data
Adres:
Kadastraal adressen
Toponiem:
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:

bevoegd gezag:
Oppervlakte:
Coördinaten:
centrum:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknummer

1

Dorpsstraat 29 te Winkel
Gemeente Niedorp, sectie B, nummers 241, 242 en 1974
Dorpsstraat 29
Noord-Holland
Hollandskroon
SP2000
dhr. S. Peetoom
Dorpsstraat 29
1731RB winkel
Gemeente Hollandskroon
2
Perceel: 1.500 m²; voorziene nieuwbouw 767 m
122.025/529.720
14G
64336
52079

Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied te Winkel ligt op een perceel aan de Dorpsstraat 29, op ca. 25 m ten noorden
van de weg en achter het huis dat aan de straat is gelegen (afbeelding 1). Het terrein van het
plangebied is grotendeels verhard met klinkers, stelconplaten en een gesloten
betonverharding. Een klein deel is onverhard. Het plangebied heeft een oppervlakte van ca.
1.500 m2 en maakt deel uit van een langgerekt terrein dat een lengte heeft van ca. 330 m
vanaf de dorpsstraat. De percelen ten oosten en noorden van het plangebied zijn ook allemaal
gestrekte percelen. Het perceel ten oosten van Dorpsstraat 29 is de Dorpsstraat 31, waar aan
de weg een woning met enkele bijgebouwen ligt. Het plangebied wordt ten westen begrenst
door een ontsluitingsweg van een ander terrein met daarachter de Westerzwet. De luchtfoto
representeert niet helemaal meer de huidige situatie, omdat de schuur binnen het
plangebied op 7 maart 2014 is afgebrand (afbeelding 2).
Het maaiveld van het plangebied aan de Dorpsstraat 29 ligt rond 0,5 m +NAP, maar loopt naar
het noorden af tot circa 0.1 m +NAP. Dit is tevens de maaiveldhoogte in de weilanden op de
aangrenzende gestrekte percelen.2

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

2
3

AHN-2 2007-2012
Kadaster 2012

ArGeoBoor rapport 1331: Dorpsstraat 29 te Winkel
Opdrachtgever: SP2000

5

Afbeelding 2. Situatie plangebied voor 7 maart 2014. 4

2.2

Voorziene ontwikkeling
Binnen het plangebied is een bedrijfsgebouw met kantoorruimte voorzien bestaande uit een
bouwlaag en een gedeeltelijke onderkeldering. Volgens de bestektekening (werknummer 14011 fase B bladnummer 1) is de totale oppervlakte van het nieuwe pand 767 m2. Het
kantoorgedeelte van 120 m2 wordt geheel onderkelderd tot een diepte van 2,91 m -Peil
(bovenkant vloer pand). Het bedrijfsgebouw wordt niet onderkelderd. Rondom de hal komt
een vorstrand in de vorm van een funderingsbalk op heipalen. De funderingsbalk komt op 50
cm –mv (60 cm –peil) te liggen. Binnen de vorstrand wordt de huidige verharding verwijderd
en wordt circa 10 – 20 cm ontgraven, waarna er een betonvloer wordt gestort.5
Bouwtekeningen zijn opgenomen in bijlage 5.

4
5

Google earth, 2013.
Mondelinge toelichting Martijn Breg van BREG ontwerp en advies d.d. 8 december 2014.
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Afbeelding 3. Nieuwe situatie.

3
3.1

Bekende gegevens
Aardkundige gegevens
Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het West-Friese zeekleigebied. Door de
klimaatsverbetering in het begin van het Holoceen is de zeespiegel sterk gestegen door het
afsmelten van een aantal grote ijskappen in Noord-Amerika en Scandinavië. Aan het begin van
het Holoceen (ca. 11.700 jaar geleden) lag de Noordzee nog grotendeels droog, maar dit
laagland vulde zich binnen 6.000 jaar, waarbij zelfs een deel van het huidige Nederlandse
grondgebied onder water kwam.6 De zeespiegelstijging steeg in die periode met wel 60 tot 75
cm per eeuw. Door het stijgen en opschuiven van de kustlijn, steeg ook de grondwaterstand en
ontstonden er moerassen in de kustvlakte. In de moerassen van de kustvlakte vond er
veenvorming (Basisveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop) plaats. Ca. 9.000 jaar
geleden (7.000 voor Chr.) ontstonden de eerste kustmoerassen in de dalen van de grote
rivieren en de Oer-Vecht, die zijn stroomgebied ter hoogte van deze regio had. Naarmate de
zeespiegel verder steeg, schoof het kustmoeras verder en verder in landwaartse richting op.
Door de verschuiving van de kustlijn overstroomde het kustveen en werd met klei afgedekt
(Wormer Laagpakket van de Formatie van Naaldwijk).

6

Vos et al, 2011, 14 en 42-44.
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Rond 5.500 voor Chr. was de zeespiegel gestegen tot 6 tot 8 m –NAP. Algemeen in ons land
lagen er strandwallen enkele kilometers buiten de huidige kustlijn, met daar achter een
landschap dat was te vergelijken met de huidige Wadden. Het lager gelegen gebied ter hoogte
van Alkmaar bestond echter uit een groot getijdebekken (estuarium).
De regio van het onderzoeksgebied lag op de noordrand van het getijbekken en bestond uit
een getijdelandschap met getijdengeulen, wadden en slikken. Ten noorden lag een hoge
Pleistocene rug, die van Texel en Wieringen naar Gaasterland (Zuid-Friesland) liep.7
Rond 3.850 voor Chr. bereikte de kustlijn zijn meest oostelijke ligging en vond er een kentering
plaats doordat de snelheid van de zeespiegelstijging verminderde. 8 Omdat het getijbekken
was gegroeid en tegelijkertijd het getijdenverschil groter was geworden, was de
stroomsnelheid van het water toegenomen en stroomde er meer water in en uit. Daardoor
werd er door de zee niet alleen klei afgezet, maar ook zand. De aanvoer van zand en klei door
de zee was groter dan de hoeveelheid die nodig was om de zeespiegel te compenseren. De
strandwallen bouwden zich in zeewaartse richting uit en het achterliggende kustgebied
verlandde en werd voor een groot deel overgroeid met veen (Hollandveen Laagpakket van de
Formatie van Nieuwkoop). Door het opslibben werd het getijbekken kleiner en het areaal
kweldergebieden breidde zich uit, waardoor het getijdenvolume afnam en de getijgeulen en
zeegaten kleiner werden. Uiteindelijk sloot een groot deel van de Nederlandse kust zich rond
2.750 voor Chr., waardoor de voormalige getijbekkens verzoeten en er op grote schaal
veengroei kon optreden. Alleen waar er grotere rivieren in zee uitmonden, bestonden er nog
openingen in de kustlijn zoals die van de Overijsselse Oer-Vecht in het West-Friese zeegat bij
Bergen (het zeegat van Bergen). Er was een restant van het getijdengebied in het
noordwesten, maar verder was het gebied voor een groot deel dichtgeslibd en raakte het
overgroeid met veen. Door de verdere afname van de zeespiegelstijging nam de dynamiek en
sedimentatie in het zeegat van Bergen steeds verder af, totdat het omstreeks 1.200 voor Chr.
afgesloten raakte. Door verdere vernatting en verzoeting van dit voormalige getijdengebied,
raakte het gebied vrijwel geheel bedekt door veen.9 Het veengebied werd afgewaterd door
veenstroompjes.
Algemeen wordt aangenomen dat het veengebied vanaf de 8ste eeuw (Vroege Middeleeuwen)
werd ontgonnen. 10 Winkel is van oudsher een lintdorp van waaruit aan weerzijde het
veengebied is ontgonnen. Het plangebied sluit aan op een zeer langwerpig, gestrekt perceel
dat daarvoor karakteristiek is. Winkel ligt volgens de geomorfologische kaart op een getijinversierug (bijlage 1), die waarschijnlijk ontstaan is vanuit een getijde-geul die in verbinding
stond met het zeegat van Bergen.11 Zoals later wordt beschreven bij de waarnemingen en
vondsten, werd het gebied op deze inversierug in ieder geval al in de Romeinse tijd bewoond.

Volgens de Beleidsnota Archeologie Hollands Kroon stak er tussen Schagen en Medemblik een
‘geulrug’ vermoedelijk boven het landschap uit en vormde daarom een aantrekkelijke

7

Vos et al, 2011, 42-44
Vos et al, 2011, 44-50
9
Vos et al, 2011, 50; Rosing, 1995, 23.
10
Rosing, 1995, 47.
11
Rosing, 1995, 72.
8
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vestigingsplaats.12. Oxidatie en klink van het veen, veroorzaakt door ontwatering, leidde tot
een maaiveldverlaging, waarbij in sommige gevallen de oudere kleiafzetting van het
Laagpakket van Wormer aan de oppervlakte kwam te liggen.13
Volgens de bodemkaart bevindt het plangebied zich grotendeels binnen de bebouwing en het
zuidelijke deel bevindt zich binnen de bodemeenheid tuineerdgronden (bijlage 2), bestaande
uit lichte zavel, profielverloop 5, of 5 en 2, of 2 (EK19-VI). Net ten noorden bevinden zich
kalkrijke poldervaaggronden met lichte zavel, profielverloop 5 (Mn15AE-VII). Deze
bodemtypen worden vooral aangetroffen op langgestrekte ruggen van oude kreeksystemen
(getij-inversierug). 14 De tuineerdgronden hebben een 50 tot 80 cm dik, humeus dek dat is
ontstaan door het opbaggeren van materiaal uit greppels en sloten en door vermenging van de
bovengrond. Deze gronden vormen de oudste cultuurgronden in het gebied.15
Uit een uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek op de locatie, 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.16 Uit de boringen 1 t/m 3 die tot 2,0 m –mv
zijn doorgezet blijkt dat de bovenlaag tot circa 70 à 100 cm –mv bestaat uit donkerbeige tot
donkerbruine, zandige klei. Deze bovenlaag kan worden geïnterpreteerd als het humeuze dek
dat karakteristiek is voor een tuineerdgrond. Daaronder bevindt zich kleiig zand of zandige klei.
Het kleiig zand bevindt zich van 70 tot 150 cm –mv en is tot de maximaal geboorde diepte van
290 cm –mv aangetoond. De bovenlaag is plaatselijk zwak puinhoudend. Er kan kijkend naar de
bijgevoegde boorstaten geen uitspraak worden gedaan over verstoringsdiepten (zie bijlage 3).

3.2

Historische situatie
In 1415 werd door graaf Willem VI van Holland een stadsrecht verleend aan Winkel. 17 Het
dorp Winkel bestond uit een lintbebouwing waarvan de hoofdstraat (de Dorpsstraat) uitkwam
op de Zeedijk, die in 1680 nog daadwerkelijk als zeedijk fungeerde (afbeelding 4). Winkel
grensde in het oosten vrijwel direct aan de Zuiderzee, totdat in 1847 de Groetpolder als
aandijking werd gerealiseerd. Op kadastrale minuut van 1811-1832, de oudste kaart waarop
het plangebied met enig detail te onderscheiden is, is het plangebied onbebouwd (afbeelding
5). Het perceel is aan de westzijde begrenst door de Wester Zwet en gelegen nabij de
lintbebouwing van de huidige dorpsstraat. Op de militaire topografische kaart van 1858 is te
zien dat het perceel waarbinnen het plangebied is gelegen, als bouwland in gebruik was. Deze
situatie veranderde niet wezenlijk tot op de topografische kaart van 1935, toen er een vrijwel
vierkante schuur/loods lag. Na de oorlog is deze verdwenen, maar vanaf 1950 zijn de
contouren van de loods te herkennen die op 7 maart 2014 is afgebrand. In de periode 1994 tot
2009 is het woonhuis aan de Dorpsstraat 29 gebouwd.18

12

Cultuurcompagnie Noord-Holland, 2013, 13.
Rosing, 1995, 47.
14
Rosing, 1995, 111 en 153.
15
Rosing, 1995, 111.
16
Top, 2014, bijlage 3
17
Aten, 1995, 195
18
Google Maps, opname 2009.
13
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Afbeelding .4 Kaart van Winkel rond 1680 (noorden is links, niet op schaal).19

Afbeelding 5. Plangebied op de minuutplan uit de periode 1811-1832.20
Een overzicht van oude kaarten is opgenomen in afbeelding 6.

19
20

Dou. J.J. 1680
Kadaster 1811-1832
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Afbeelding 6. Plangebied op diverse oude kaarten.21

21

Bureau voor Militaire Verkenningen 1880, 1901, 1910, 1935; Kadaster 1950, 1961, 1971, 1983 en
1994
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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 volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK) binnen een gebied
met een hoge archeologische verwachting en binnen 25 m afstand van AMK-terrein 14859, dat
de historische kern Winkel omvat. De begrenzing van deze historische kern is bepaald op
grond van de historische kaart uit 1849-1859, schaal 1:25.000. De archeologische waarde van
historische kernen bestaat uit de reeds aangetroffen of te verwachten aanwezigheid, boven of
onder de grond, van bouwhistorische resten en archeologische sporen en voorwerpen. Samen
bevatten zij een veelheid aan historische informatie over ouderdom en ruimtelijke
ontwikkeling van de kern.
Waarnemingen en vondsten
Binnen een strook op ca. 700 à 1200 m ten oosten tot zuidoosten van het plangebied zijn in
het kader van een grootschalig archeologisch booronderzoek en veldkartering (Archis
onderzoeksmelding 14821) in 2005 zijn talrijke waarnemingen gedaan. Er zijn een aantal
vondsten met een onbekende of vage datering gevonden (vuursteen, botfragmenten,
keramiek, steen, verbrande leem, teffriet, en baksteen). Verder zijn er aardewerkfragmenten
aangetroffen met een datering vanaf de Romeinse tijd (terra sigillata, enkel fragment inheems
aardewerk Laat-Romeinse tijd) van de Vroege Middeleeuwen (Karolingisch, Kogelpot,
Pingsdorf, Paffrath, Grijsbakkend gedraaid, Andenne, Protosteengoed, Steengoed) en Nieuwe
tijd (roodbakkend geglazuurd aardewerk en pijpfragmenten), een lakenlood. Op ca. 780 m ten
oosten van het plangebied is een aantal vondsten gedaan in een enkele boring, waar de
cultuurlaag 80 cm dik is. Het vondstmateriaal uit de boring, bestaande uit fragmenten
handgevormd aardewerk dateert uit twee fasen, te weten een Romeinse fase en een VroegMiddeleeuwse fase (Karolingisch). De vondsten hoeven niet persé op bewoning ter plaatse te
duiden, want ze kunnen ook van elders zijn aangevoerd ten behoeve van de ophoging van het
terrein. Op ca. 900 m ten oosten van het plangebied zijn zeer kleine, niet nader te
determineren fragmentjes aardewerk in diverse boringen aangetroffen. Er is tijdens het
veldwerk veel materiaal aangetroffen. Het vondstmateriaal wijst op de aanwezigheid van twee
bewoningsfasen: Romeinse tijd en 9e-14e eeuw. Bij de veldkartering is een concentratie van
archeologisch materiaal aangetroffen, met name uit de Romeinse tijd (terra sigillata) en de
tweede helft van de Vroege Middeleeuwen tot en met de Late Middeleeuwen. Mogelijk
betreft het een vindplaats.
Op ca. 860 m ten oosten is in 2014 bij graafwerkzaamheden een (mogelijke) huisplaats
aangetroffen (waarneming 441812), waarbij aardewerkfragmenten (Kogelpot en Pingsdorf) en
bot, hout en plantenresten zijn aangetroffen uit de tweede helft van de Vroege Middeleeuwen
en Volle Middeleeuwen.
Alle bovenstaande waarnemingen zijn volgens de geomorfologische kaart binnen de
landschapseenheid getij-inversierug gedaan, overeenkomend met die van het plangebied. Om
een beter beeld te krijgen is er nog gezocht naar waarnemingen uit de periode Mesolithicum
tot Romeinse tijd in de wijdere omgeving, waarbij de geomorfologie ook meegenomen werd.
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Wat opvalt is dat er naast de reeds beschreven waarnemingen binnen de zoekradius van ca. 1
km, op de geomorfologische eenheid getij-inversierug waarnemingen zijn gedaan die dateren
uit de Late IJzertijd tot Romeinse tijd (waarnemingen 15032, 59773, 59770, 59360). Bij
Barsinghorn (ca. 5 km ten noordwesten van het plangebied) zijn in een kleivulling van een
oude kreek, aardewerkfragmenten gevonden uit de Midden- tot Late IJzertijd (waarneming
22604). Het kan zijn dat het veengebied bewoonbaar was langs oude kreken, die het
veengebied ontwaterden. Deze oude kreken die mogelijk als veenstroompjes fungeerden,
volgden hoogstwaarschijnlijk de oude getijdengeulen van het voormalige Gat van Bergen.
Niet direct gebonden aan de geomorfologie zijn een aantal waarnemingen gedaan die uit het
Laat-Neolithicum tot Bronstijd dateren. Op ca. 2 km ten noordoosten in de Groetpolder zijn
vondsten gedaan uit het Laat-Neolithicum, waaronder fragmenten handgevormd aardewerk,
een stenen bijl, een hamerbijl en een klopsteen van de Enkelgraf-cultuur (waarneming 22469).
Verder zijn er twee losse vondsten gedaan van bijlen uit het Laat-Neolithicum in Nieuwe
Niedorp (waarnemingen 8073 en 15078).
Onderzoeksmeldingen in Archis
Er zijn verschillende archeologische (veld)onderzoeken uitgevoerd in de omgeving van het
plangebied, waarvan de uitkomst alle gevallen vrijwel hetzelfde is. Er wordt in al deze gevallen
geen verder vervolgonderzoek aanbevolen Nrs. 46984, 46334, 16882. Alleen bij het boven
beschreven onderzoek 14821 is er een vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van
proefsleuven. Bijna alle boven beschreven waarnemingen zijn bij dit onderzoek gedaan.
Archeologische beleidskaart
Uit een kaart van archeologiegebieden in de Gemeente Hollandskroon en de bijbehorende
beleidsnota blijkt dat voor de kern van Winkel geldt dat rekening dient te worden gehouden
met archeologie bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cmmv.22

22

Cultuurcompagnie, 2013.
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Archeologische verwachting en bodemverstoringen
In de beleidsnota staat dat de getij-inversierug waarop het plangebied ligt mogelijk in de
IJzertijd boven het omringende veengebied uitstak en daarom een geschikte vestigingsplaats
was. Gezien het aantal vondsten vanaf de Romeinse tijd tot Middeleeuwen op de getijinversierug in een zoekradius van 1 à 1,5 km vanaf het plangebied, kan deze verwachting ook
kloppen voor het plangebied. Zonder enig duidelijk verband met de geomorfologie zijn verder
in de Groetpolder (1,5 km afstand) en Nieuwe Niedorp (2 km à 2,5 afstand), vondsten uit het
Laat-Neolithicum gedaan. Voor het plangebied geldt verder nog dat er tuineerdgronden
aanwezig zijn, die de oudste cultuurgronden vormen in het gebied. De ouderdom van deze
oude cultuurgronden is onbekend, maar in de toelichting van de bodemkaart wordt gesteld
dat het veengebied al bewoond werd in de Merovingische tijd en dus ontgonnen werd.23 Zoals
uit inventariserend veldonderzoek blijkt in een strook op 800 tot 1.200 m ten oost-zuidoosten
van het plangebied is de getij-inversierug tenminste vanaf de Romeinse tijd met enige
continuïteit bewoond. Volgens de aardkundige beschrijving is de getij-inversierug
waarschijnlijk ontstaan vanuit een getijde-geul die in verbinding stond met het Zeegat van
Bergen. Het estuarium dat in verbinding stond met het Zeegat van Bergen is ca. 1200 voor Chr.
(Laat-Neolithicum) afgesloten van de zee. Na die tijd is er veengroei opgetreden die vrijwel de
gehele regio bedekte met het Hollandveen, maar mogelijk niet het plangebied. In ieder geval
geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting vanaf de IJzertijd, maar
mogelijk al vanaf het Neolithicum. Deze archeologische verwachting geldt specifiek voor de
getijde-inversierug, waarvan het plangebied deel uitmaakt. Door de humeuze deklaag van de
tuineerdgronden binnen het plangebied, kunnen archeologische resten ook nog eens goed
geconserveerd zijn.
Bekende bodemverstoringen
De bouw- en sloopt van een loods in de 1e helft van de vorige eeuw en de
bouwwerkzaamheden van de recent afgebrande bebouwing zullen ervoer gezorgd hebben dat
de bovenlaag met een dikte van circa 30 cm reeds geroerd is. Voor diepere bodemverstoring
zijn geen aanwijzingen gevonden.

23

Rosing, 1995, 47.
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Conclusie en aanbevelingen










Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt? Het plangebied ligt op een getij-inversierug met afzettingen van
getijdengeulen behorend bij het estuarium dat in verbinding stond met de Noordzee via
het Zeegat van Bergen. Het Zeegat van Bergen was open in de periode van 2750 tot
1200 voor Chr. Daarna is vrijwel het gehele landschap afgedekt door het Hollandveen,
maar bleef de getij-inversierug mogelijk vrij van veen door zijn hogere ligging. Binnen
het plangebied liggen tuineerdgronden die karakteristiek zijn voor de oudste
cultuurgronden. Volgens milieukundig booronderzoek hebben de tuineerdgronden
binnen het plangebied een humeuze deklaag van 70 tot 100 cm dikte. De gestrekte
percelen ten noorden en ten oosten van het plangebied lopen van de weg tot aan het
eind aan de noordzijde ongeveer 0,5 meter af.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Voor het plangebied
geldt een hoge archeologische verwachting vanaf de IJzertijd, maar mogelijk al vanaf
het Neolithicum. Deze archeologische verwachting is gebaseerd op de waarnemingen
in de omgeving, die specifiek op de getij-inversierug zijn gedaan. Het plangebied grenst
aan de historische dorpskern van Winkel, hetgeen een hoge archeologische
verwachting voor de periode Late Middeleeuwen en de nieuwe tijd geeft.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Archeologische resten kunnen verwacht worden onder het humeuze dek van de
tuineerdgronden vanaf 70- cm -mv. Het gaat dan om grondsporen van paalgaten,
greppels etc. van vóór het ontstaan van het humeuze dek. Verder zijn resten te
verwachten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd die door het humeuze dek zijn
heen gegraven en later weer zijn afgedekt. Het gaat dan om resten van funderingen
van houtbouw en later steenbouw, waterputten, greppels, afvalkuilen etc. Met name
resten die op achtererven verwacht kunnen worden. Hierbij wordt ervanuit gegaan dat
de hoofdgebouwen door de tijd heen aan het water hebben gestaan, zoals in ieder
geval in de 2e helft van de nieuwe tijd het geval is geweest. Als grove inschatting voor
de ouderdom van het humeuze dek kunnen de Late Middeleeuwen fungeren. De kans
op het aantreffen van archeologische resten in de tuineerdgronden wordt klein geacht.
Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem?
Op de locatie heeft een pand gestaan waarvan de funderingen nog in de grond zitten.
Omdat dit pand in de periode tussen 1935 en 1950 moet zijn gebouwd, is de
dimensionering van deze fundering mogelijk beperkt.
In de boorstaten van het milieutechnisch bodemonderzoek is geen duidelijk geroerde
bodem af te lezen. De tuineerdgronden zijn in het verleden landbouwkundig bewerkt
en dus geroerd.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
toekomstige werkzaamheden?
Het kantoorpand wordt tot ca. 2,8 m –mv onderkelderd. Door de graafwerkzaamheden
worden eventuele archeologische resten verstoord. De grondwerkzaamheden ter
plaatse van de bedrijfshal reiken niet tot in de archeologisch intacte bodemlagen,
waardoor eventuele archeologische resten hier niet bedreigd worden.

ArGeoBoor rapport 1331: Dorpsstraat 29 te Winkel
Opdrachtgever: SP2000

15

6

Advies
Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting vanaf het Neolithicum t/m de
Nieuwe tijd. Eventuele archeologische resten zijn waarschijnlijk goed geconserveerd door de
humeuze deklaag van tuineerdgronden en bevinden zich daar onder, vanaf circa 70 cm –mv.
De voorziene graafwerkzaamheden voor de aanleg van een kelder van 120 m2 tot een diepte
van ca. 2,8 m –mv zullen eventuele archeologische resten verstoren. Hierbij wordt met name
de kans op resten van middeleeuwse bebouwing van Winkel hoog geacht. Indien deze
graafwerkzaamheden niet kunnen worden voorkomen door planaanpassing wordt aangeraden
om archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Gezien de beperkte omvang van de diepe
verstoring wordt aangeraden om deze graafwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden
conform het protocol opgraven. Hiervoor is een door de bevoegde overheid goedgekeurd
Programma van Eisen noodzakelijk.
De werkzaamheden voor de bouw van de bedrijfshal reiken naar verwachting niet tot in de
intacte bodemlagen. Een archeologische vervolgonderzoek wordt hier dan ook niet
noodzakelijk geacht.
Deze aanbeveling dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Hollandskroon.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat, ook buiten het hier geselecteerde gebied
voor vervolgonderzoek, tijdens graafwerkzaamheden alsnog archeologisch resten worden
aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om
eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 van
de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de
gemeente Hollandskroon.
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Bijlage 4 IKAW, monumenten en waarnemingenkaart
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Bijlage 4: IKAW, monumenten en waarnemingenkaart
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Alcoa GT70s

1675

2650

1675

1675

2650

1675

PIR afschotdakisolatie
dikte min 70mm, max 130mm

wandopbouw:
SAB_Potdeksel 22/500
staand omega profiel 63mm dik
liggend omega profiel 63mm dik
damp open laag
stijl en regelwerk 38x170mm
minerale wol 170mm
damp dichte laag
OSB plaat 10mm
gipskartonplaat 12,5mm

metselwerk
aluminium kozijn
Alcoa GT70s

6000

950

1050

1750

550

2650

3150+P
bk.verd.vloer

29a

±0.00
bk.vloer

s
rps
do

druklaag 50mm
kanaalplaatvloer 260mm

550 550

2650

550

1750

1050

2400

±0.00

c a ca.300
80
.2
22
30

bk.goot

ca.
4 59
70

2400+P
ok.stelkozijn

betreffende
nieuwbouw kantoorruimte

2800

2400+P
ok.stelkozijn

snijpunt kap

310

2400+P

ca.5760+P

4220+P

wandopbouw:
sandwichpaneel PIR 80mm
staand omega profiel 25mm dik
gevelbekleding
SAB_Potdeksel 22/500

ok.stelkozijn

50

wandopbouw:
sandwichpaneel PIR 80mm
staand omega profiel 25mm dik
gevelbekleding
SAB_Potdeksel 22/500

98

keramische dakpannen
(als bestaande woning)
houten panlatten 22x50mm

aluminium bakgoot
op beugels

bk.stelkozijn

geisoleerde dakplaat unilin
Rc.min= 3,5m2K / W
sandwichpaneel witte zichtzijde
uitvoering "dak vlak methode unilin"

gezet stalen dakrand

sandwichdak paneel PIR
voorzien van dakpanprofiel
gezet stalen dakrand

950

tr a

at

Situatie (gewijzigd)

kelderwand, gestort beton 300mm
waterkerende laag
XPS roofmate isolatie 60mm

2710-P
bk.vloer

Noord - oost gevel

Noord - west gevel

werk vloer 50mm
gestorte beton vloer 150mm

Doorsnede B-B
1

2

3

4

6

7

8
134

5570

vmv

toilet

0.05

930x2315

kantine

gang
0.04

P6

930x2315
930x2315

930x2315

0.03

stallingsgarage

RM

stallingsgarage

0.08
(onverwarmd)

D

134

0.07
(onverwarmd)

sandwichpaneel PIR
80mm, verticaal

volgens opgave leverancier /fabrikant.

kelder

-1.01
(onverwarmd)

C

5056

kantoor
0.02

0.01

loze leiding ø110mm

hwa.ø80mm

hwa.ø80mm

loze leiding ø110mm

A

hwa.ø80mm

Begane grond

232
36000

1950

134

3158
5242

134 1066 134
134
10000

3000
4200

192
337

2420

300 1000 300

2420

afgedopt
boven vloer

232
145

337

193
1034
1000

930x2315

hwa.ø80mm

145

loze leiding ø110mm

afgedopt
boven vloer

Ruimtenr.: Functie:

lengte

min.

aanwezig: rooster:

opdrachtgever:

capaciteit

- Drink en warmwater installatie installeren volgens NEN 1006

aanwezig:

- Riolering volgens NEN 3215 en NTR 3216

0.02

Kantoor

2x6,5l/s

13,0l/s

1,70m1

23,6l/s

- Riolering aansluiten op bestaande riolering

0.06

Kantine

6x4,0l/s

24,0l/s

1,70m1

23,6l/s

- Bestaande NUTS invoeren oplengen naar nieuwe meterkast

47,2l/s

- Installaties zijn gedeeltelijk en schematisch aangegeven, exacte

SP2000 handel en service bv.
Dorpsstraat 29
1731 RB Winkel
onderdeel:

en installateurs.
- Bouwfysische aspecten (Rc-waarden) conform tekening.

B

afgedopt
boven vloer

- Elektra volgens NEN 1010

Oppervlakteberekening

B

afgedopt
boven vloer

- Openingen in buitengevel niet breder dan 0,01m

Type rooster: Buva fitstream 14 (13,9l/s) o.g.w

- Kozijnen binnen: hout + stompe deuren.

- Ventilatie meterkast / gasmeter volgens NEN 8087

entree

(vloerbelasting
2,5 Ton)

afgedopt
boven vloer

vr.= ventilatierooster

Dorpsstraat 29
1731 RB Winkel

uitvoering van de installatie volgens overleg opdrachtgever

presentatie /
showroom

afgedopt
boven vloer

Ventilatieberekening

- U-waarde beglazing = 1,1 W /m2.K

37,0l/s

kraanbaan 1,5 Ton

A

300

- Veiligheidsglas, waar nodig, uitvoeren volgens NEN 3569,

930x2315

15000

3170

berging /
installatie

930x2315

cv
RM

Kozijnen voldoen aan politiekeurmerk klasse 2

1493

mv

bouwlokatie:

- Buitenkozijnen: Aluminium GT70s

12580

D

RM

- Maten in millimeters en in het werk te controleren

12220

P6

930x2315

930x2315

0.06

Renvooi

15000

vmv

vmv

337

125790

vmv

afgedopt
boven vloer

Nieuwbouw bedrijfsgebouw met
kantoorruimte

3700

afgedopt
boven vloer

12580

afgedopt
boven vloer

134 850 134

afgedopt
boven vloer

0.09

E

5750

afgedopt
boven vloer

loze leiding ø110mm

930x2315 930x2315

afgedopt
boven vloer

loze leiding ø110mm

1034

loze leiding ø110mm

meterkast

projectomschrijving:

oppakken bestaande
nuts trace
hwa.ø80mm

hwa.ø80mm

1000

hwa.ø80mm

930x2315

145

hwa.ø80mm

337

134

2408

invoer verplatsen naar nieuwe meterkast

C

8

46000
125 1192 232 1350 114

E

7

134 1402 134 1015 134 1015 192

145

5

VG

Ruimtenr.:

Functie:

GBO

-1.01

kelder

120,0

m2

0.01

entree

43,3

m2

0.02

kantoor

23,6

m2

0.03

berging

6,3

m2

0.04

gang

5,1

m2

0.05

toilet

8,3

m2

0.06

kantine

20,3

m2

0.07

stallingsgarage

177,5

m2

0.08

stallingsgarage

362,1 m2

0.09

meterkast

1,2

Bestektekening

- Uitvoering constructie (staal) volgens constructietekeningen

gevels, doorsnede en plattegrond

en -berekeningen constructeur.
- Wering van vocht van binnen en buiten volgens NEN 2778 + NPR 2652.
23,6

m2

- Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig
de eisen BOUWBESLUIT 2012

20,3

m2

m2

Kleuren en materialenstaat

datum:

12-09-2014

schaal:

1:100

getekend:

EB

formaat:

A1 L.=1050mm

onderdeel:

materiaal:

kleur:

Gevels

Stalen potdekseldelen

Antraciet

Zetwerk

Gezet staal

Antraciet

Plint

Metselwerk

Rood-bruin

Gewijzigd:

Kozijnen

Aluminium

Als woning

A: 02-10-2014

300

9700

300

Ramen

Aluminium

Als woning

B:

180

10000

120

Luiken

Hout

Als woning

C:

300

Kelder

2000

300

43,9

767,7 m2

m2

totaal GBO bestaand

535

m2

Deuren

Aluminium

Als woning

D:

totaal GBO gewijzigd

767

m2

Overheaddeuren

Staal sandwichpanelen

Antraciet

E:

Daglichtberekening
Ruimtenr.:

Functie:

Aanwezig:

x 0,85

0.02

Kantoor

4,00

m2

3,40

m2

> 1,18

0.06

Kantine

2,60

m2

2,25

m2

> 1,02

Dakrand

Gezet staal

Antraciet

F:

Hemelwaterafvoer

PVC

Grijs

G:

Goot

Aluminium

Wit
Wit als woning

Goot

Hout

Dakbedekking

Sandwich dakpan panelen Antraciet

m2

Dakbedekking

Keramische pannen

Als woning

m2

Hout constructie

Eikenhout

Naturel

5% VBR

werknummer:

14-011
fase:

B
bladnummer

01
Lange Tuinstraat 2
1601 EG Enkhuizen
Rabobank 1607.30.325
Edwin: 06-14205717

www.bregontwerpenadvies.nl
info@bregontwerpenadvies.nl
KvK-Hoorn 51971542
Martijn: 06-30008738

NIETS UIT DEZE TEKENING MAG GEHEEL OF GEDEELTELIJK WORDEN OVERGENOMEN EN
VERMENIGVULDIGD ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING BREG ONTWERP EN ADVIES

