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Samenvatting
In opdracht van Dhr. W. Polle heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek uitgevoerd voor een plangebied gelegen in Barsingerhorn ten
zuidwesten van Kreil en ten noordoosten van de Kanaalweg/N248. De aanleiding van het
onderzoek is de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het betreft het dempen van een
aantal sloten en het, ter compensatie, verbreden van een watergang en het aanleggen van een
dras-nat gebied. Het plangebied bestaat uit weiland en heeft een oppervlakte van circa 1,4
hectare. 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 beleid van de gemeente Hollandskroon ter plaatse is dat bij bodemingrepen
groter dan 2.500 m2 en dieper dan 40 cm –mv een archeologisch onderzoek noodzakelijk is.
Het plangebied ligt op een getijden-afzetting, die zo blijkt uit het booronderzoek, circa 80 cm
dik is en die erosief ligt op de onderliggende laag. In de top van het Laagpakket van Walcheren
zijn met uitzondering van de uiterste oostzijde van het plangebied, geen aanwijzingen
gevonden voor de aanwezigheid van een vindplaats. Rondom boring 10 kunnen archeologische
resten aanwezig zijn vanaf het maaiveld tot in de top van de onderliggende kleilaag op 60 cmmv. Het kan gaan om resten van na de bedijking uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. De
onderliggende laag is een dunne verspoelde veenlaag, een restant van het Hollandveen
Laagpakket. Met de erosie van het veen zijn eventuele archeologische sporen verloren gegaan.
Op een diepte van circa 100 cm-mv ligt de top van het Laagpakket van Wormer. De top van
deze laag is grotendeels geërodeerd. Alleen in de oostzijde is deze ontkalkt, maar een
humeuze laag die duidt op bodemvorming en dus geschiktheid voor ontbreekt, waardoor de
archeologische verwachting laag wordt ingeschat voor resten uit het neolithicum en de
bronstijd.
Het wordt aanbevolen om geen graafwerkzaamheden uit te voeren in de uiterste oostpunt van
het plangebied (het terrein deel waar boring 10 is geplaatst). Is dit toch gewenst dan wordt
aanbevolen om in de oostpunt van het plangebied een karterend booronderzoek uit te voeren
om meer te weten te komen over de aard van de opgebrachte laag. Vanuit archeologisch
oogpunt zijn er geen bezwaren tegen het verbreden van de watergang aan de noordzijde en
het aanleggen van de plas in het overige deel van het plangebied.
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 voor vervolgonderzoek
geselecteerde gebied, 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.

ArGeoBoor rapport 1335: Barsingerhorn, Kreil
Opdrachtgever: Dhr. W. Polle

3

1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Dhr. W. Polle heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek uitgevoerd voor een plangebied gelegen in Barsingerhorn ten
zuidwesten van Kreil en ten noordoosten van de Kanaalweg/N248. De aanleiding van het
onderzoek is de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De voorziene werkzaamheden
betreffen het dempen van een aantal sloten en het, ter compensatie, verbreden van een
watergang en het aanleggen van een dras-nat gebied. Het plangebied bestaat uit weilanden en
heeft een oppervlakte van circa 1,4 hectare. 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. Op aangeven van de gemeente
Hollandskroon passen de voorziene werkzaamheden binnen het bestaande bestemmingsplan.
In het bestemmingsplan is een dubbelbestemming archeologie opgenomen (artikel 28 waardevergraven .archeologie 4). Het beleid van de gemeente Hollandskroon ter plaatse is dat bij
bodemingrepen groter dan 2.500 m2 en dieper dan 60 cm –mv een archeologisch onderzoek
verplicht is. 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

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?

Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013
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1.3

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

Adviseur opdrachtgever

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

2
2.1

Kreil te Barsingerhorn
Barsingerhorn E 125
Kreil en Kanaalweg of N248
Noord-Holland
Hollandskroon
Dhr. W. Polle
Schagerweg 25
1775 PM Middenmeer
Dhr. S. Bruinsma
T 06-11367963
sjoerdbruinsma@outloook.com
Gemeente Hollandskroon
Circa 1,4 hectare
120.012/534.880 120.228/534.707 119.971/534.808
14D en 14G
64420
52298

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied betreft een weiland (afbeelding 2). Het maaiveld van het plangebied ligt rond
1,7 m -NAP.2

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

2
3

AHN-2 2007-2012
Kadaster 2009
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Afbeelding 2. Detailkaart met boorpunten. 4

2.2

Voorziene ontwikkeling
In een groter gebied zullen een aantal sloten gedempt worden. Ter compensatie wordt de
watergang in het noorden van het plangebied verbreedt en wordt een plas gegraven (zie
bijlage 1).

3
3.1

Bekende gegevens
Aardkundige gegevens
Van belang voor de archeologische verwachting van de bovenste drie meter van de bodem zijn
de geologische ontwikkelingen ter plaatse vanaf 2.750 voor Christus (zie afbeelding 3). Het
zeegat van Bergen dat in de eeuwen daarvoor een actief getijden gebied was begon toen te
verlanden. Op de kleigronden die aan de oppervlakte kwamen te liggen vestigden zich de
eerste boeren in het neolithicum, maar op grotere schaal in de bronstijd.5 De vernatting zette
door en grote delen van het getijden gebied kwamen in de loop van de ijzertijd onder een laag
veen te liggen (zie afbeelding 3, 100 na Chr.). Bewoning in het gebied werd pas weer mogelijk
na ontwatering van het veen. Deze ontwatering van het veen kwam door de inbraak van
getijdengeulen vanuit het noorden (Zeegat van Zijpe). Na de Romeinse tijd zal het
veenoppervlak veraard zijn en plaatselijk, met name langs geulen, begaanbaar zijn geworden.
Talrijke archeologische vondsten uit de vroege en volle middeleeuwen in de top van het veen
in de omgeving van het plangebied tonen aan dat het gebied toe goed begaanbaar moet zijn
geweest (zie paragraaf 3.3). Waarschijnlijk zorgde een combinatie van ontwatering door de
mens als gevolg van het graven van greppels en een almaar stijgende waterstand voor het
overstromen van het veengebied in de loop van de volle middeleeuwen. Zo werd op het veen
werd in de loop van de volle en latte middeleeuwen een kleilaag afgezet en ter plaatse van
geulen is het veen geërodeerd (zie afbeelding 3 kaart 1500 na Chr.). In de buurt van het

4
5

Kadaster 2009.
Van Zijverden 2013
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plangebied zijn enkele oude dijkrestanten teruggevonden. De dijk die uiteindelijk stand hield is
de Westfriese omringdijk, die direct ten noorden van het plangebied ligt.
De getijdenafzettingen in het zeegat van Bergen worden gerekend tot de Formatie van
Naaldwijk (Laagpakket van Wormer). Het veen wordt gerekend tot het Hollandveen
Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop) en het de jongste kleilaag behoort tot het Laagpakket
van Walcheren (eveneens Formatie van Naaldwijk).6
Uit de bodemkaart blijkt dat in het plangebied kalkrijke poldervaaggronden voorkomen in
lichte klei profielverloop 5 (code MN35af, grondwatertrap III).7

Afbeelding 3. Paleogeografische kaarten van het plangebied, waarop de landschappelijke
ontwikkeling in beeld is gebracht.8

6

De Mulder 2003
Alterra 1965-1995
8
Vos e.a. 2011 en Van Zijverden 2014
7
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Afbeelding 4. Een overzichtskaart vervaardig van hoogtegegeves uit het AHN-2.Roodbruin =
hooggelegen en donkerblauw is laag gelegen.9

In afbeelding 4 is een hoogtekaart op basis van het AHN-2 opgenomen. De afzettingen in het
zeegat van Bergen liggen als grote inversierug, ten zuiden van het plangebied, in het
landschap. Het plangebied ligt in een middelhoog gebied, waar zich geen bijzondere structuren
in de hoogtekaart aftekenen.

3.2

Historische situatie
Het nabijgelegen Barsingerhorn wordt in 1289 voor het eerst genoemd in schriftelijke
bronnen. Het achtervoegsel ‘hoorn’ zal in dit geval slaan op een hoek in de Westfriese zeedijk.
Het plaatsje Kreil dat direct ten westen van het plangebied ligt, komt in 1680/1745 voor als ‘De
Creyl’. De Kreil gaat mogelijk terug op de latijnse term Craticulum, een afleiding bij cratis
‘rijshout,horde’, met als oorspronkelijke betekenis ‘moerasbos, later ook met griendhout
begroeide plaat’. De ligging aan de Westfriese dijk kan de duiding ondersteunen.10.
Op een oude kaart van Dou uit circa 1680 is de landschappelijke ligging van het plangebied
goed te zien (zie afbeelding 5). De jonge polders aan de noordkant van de Westfriese dijk
steken met hun strakke verkavelingslijnen scherp of tegen het oude land binnen de dijk. De
wielen of dijkdoorbraaksgaten ten westen van het plangebied geven aan dat de dijk het
meerdere malen begeven heeft. De bebouwing bevindt zich onderaan de dijk zoals dat nu nog
altijd het geval is.

9

AHN-2 2007-2012
Van Berkel en Samplonius 2006
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Afbeelding .5 Kaart van het plangebied rond 1680 (noorden is links, niet op schaal).11

Afbeelding 6. Plangebied op de minuutplan uit de periode 1811-1832.Het noorden ligt
rechtsboven (niet op schaal). 12
Op de minuutplan hierboven is de kleinschalige verkaveling ten zuiden van het plangebied
opvallend. Langs de dijk komt bebouwing voor. In de oostzijde van het plangebied ligt
bebouwing in een smalle strook tussen twee brede watergangen. Het gaat hier onder andere
om een molen (zie afbeelding 6).
Uit bestudering van de beschikbare oude kaarten (Bonnebladen en topografische kaarten) is
gebleken dat binnen het plangebied is eigenlijk niets meer veranderd na het vervaardigen van
11
12

Dou. J.J. 1680
Kadaster 1811-1832
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de minuutplan. Het plangebied zal voornamelijk in gebruik zijn geweest als weidegrond en
hooiland.13

3.3

Bekende archeologische waarden en vondsten
Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE) (zie afbeelding 7).
Bespreking van terrein op de Archeologische Monumentenkaart (AMK)
AMK-terrein 1801 is van hoge archeologische waarde: Aan de Hemmerweg in Kolhorn ligt een
terrein met resten van een dijk uit de Late Middeleeuwen en sporen van bewoning. Bij het
afgraven van de dijkterp werd aardewerk gevonden uit de 10e eeuw. Het hoogtepunt van
bewoning lag in de 13e-15e eeuw. Er zijn waterputten, aardewerkfragmenten en botmateriaal
aangetroffen.
AMK-terrein 1843 is van archeologische waarde: Het is een terrein met resten van een terpdijk
gelegen aan de Hemmerweg. Deze is als verhoging zichtbaar.
AMK-terrein 1842 is van archeologische waarde: Het terrein is eveneens gelegen aan de
Hemmerweg en er zijn sporen van bewoning uit de Middeleeuwen op een vlakte van getijafzettingen aangetroffen. Onder andere resten van een terpdijk met mogelijk een
vroegmiddeleeuwse kernterp.

Afbeelding 7. Plangebied op een kaart met informatie uit Archis.14

13
14

Oude kaarten geraadpleegd op www.watwaswaar.nl
Archis 2015
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AMK-terrein 10655: In de polder Wieringerwaard zijn resten van wat mogelijk een dijk was uit
de late middeleeuwen bewaard gebleven. Er zijn geërodeerde sporen van een dijkzool
gevonden, het kan gaan om een voorloper van de Westfriese Omringdijk.
AMK-terrein 1812 van hoge archeologische waarde (waarnemingen 32874 en 15076): terrein
met sporen van bewoning uit de vroege middeleeuwen. Het betreft een terrein waar zich op
een diepte van 0,3 tot 075 meter onder maaiveld nederzettingssporen uitstrekken. Bij de
aanleg van een gasleiding kwam een halve meter dikke aslaag aan het licht rustend op het
veen. De veenlaag is met behulp van grondboringen over een groter gebied aangetroffen. De
bewoning heeft op het veen plaatsgevonden. Er is dan ook alle reden om aan te nemen dat
zich ter plaatse nog archeologische overblijfselen bevinden uit die periode.
AMK-terrein 10601 van hoge archeologische waarde: Westfriese omringdijk. De Westfriese
omringdijk heeft als oudste bekende vermelding 1320, maar zal voornamelijk in de 13e eeuw
zijn aangelegd.15
AMK-terrein 14991 van archeologische betekenis: Terrein met resten van de 17e eeuwse dijk
rond de Wieringerwaard. Het tracé is nog zichtbaar.
Waarnemingen en vondsten
Ten noorden en noordwesten van de Friese omringdijk zijn een aantal waarnemingen gedaan:
Waarneming 29958: Oppervlaktevondst van kogelpot aardewerk met zandgruis of
steengruismagering, die gedateerd wordt in de volle middeleeuwen.
Waarneming 29954: Oppervlaktevondst van handgevormd aardewerk uit de vroege
middeleeuwen.
Waarneming 29955: Oppervlaktevondst van Pingsdorf aardewerk uit de 10e-11e eeuw.
Ten zuidoosten van het plangebied is waarneming 239962 gedaan. Bij het aanleggen van een
gasleiding is een cultuurlaag aangetroffen met een dikte van maximaal 25 tot 30 cm die naar
de randen dunner werd tot een dikte van circa 10 cm. Er zijn vroegmiddeleeuwse
aardewerkfragmenten (Badorf en kogelpot) gevonden en een botfragment.
Ook ten oosten van het plangebied zijn bij het complex aan de Hemmerweg
aardewerkfragmenten uit de late middeleeuwen gevonden bij een ontgronding (waarneming
413173). De overige waarnemingen die hier gedaan zijn vallen binnen de reeds genoemde
AMK-terreinen.
Onderzoeksmeldingen in Archis
Onderzoeksmeldingen 18611, 18678, 23509, 35054, 60000 en 624439 betreffen grootschalige
bureauonderzoeken. Bij ingrepen in de oevers van de watergangen wordt een verkennend
booronderzoek aanbevolen.
Onderzoeksmelding 22384 betreft een bureauonderzoek naar de archeologische waarde van
plangebied Mieldijk 1 te Barsingerhorn. Nader informatie ontbreekt.

15

Pleijster 2014
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Onderzoeksmelding 22813 betreft een booronderzoek in Polder Schrinkkaag in de voormalige
Zuiderzee. Er zijn geen archeologische resten aangeboord. Het terrein is vrijgegeven.

Afbeelding 8. Boringen op een detailkaart van het AHN-2.16

4

Archeologische verwachting en bodemverstoringen
Op basis van de geologie in het plangebied kunnen archeologische resten voorkomen op de
afzettingen van het zeegat van Bergen. Vondsten op dit niveau zijn in de buurt van het
plangebied nog niet bekend. Op de hoogtekaart op basis van het AHN lijkt het dat deze
afzettingen ter plaatse van het plangebied geen hoogte in het landschap hebben gevormd.
Waarschijnlijk is veenvorming snel op gang gekomen. Uit vondsten in de omgeving in de top
van het veen blijkt dit in de omgeving een belangrijk archeologisch niveau is waar rekening
mee moet worden gehouden. Het gaat dan om vondsten vanaf de Romeinse tijd, maar met
name om vondsten uit de vroege middeleeuwen en de ontginningsfase van het gebied, de
volle middeleeuwen. De top van het veen kan zijn aangetast door overstromingen in de late
middeleeuwen en door dijkdoorbraken in de nieuwe tijd.
Vervolgens kan bewoning in het plangebied hebben plaatsgevonden op jonge
getijdenafzettingen voorafgaand aan de bedijking in de 13e eeuw. Bewoning na de bedijking
lijkt zich voornamelijk te hebben afgespeeld op de hoger gelegen dijkvoet, mogelijk ter plaatse
van oude terpjes. In de nieuwe tijd staat er bebouwing in de oostzijde van het plangebied. Dit
gedeelte is ook hoger gelegen (zie afbeelding 8).
Bekende bodemverstoringen
Op de detailkaart van het AHN-2 zijn greppelvormige laagten in het plangebied te zien. De
achtergrond hiervan is niet duidelijk. Wat verder op valt is de hogere ligging van het maaiveld
ter plaatse van boring 10 in de oostpunt van het plangebied. Mogelijk is hier grond opgebracht
ten behoeve van bewoning/bebouwing.
16

AHN-2 2007-2012
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5

Archeologisch veldonderzoek
Het veldonderzoek is uitgevoerd op 23 december 2014 door dhr. L.C. Nijdam (senior
prospector). De eerste boringen werden bijgewoond door dhr. Bruinstra, adviseur van de
opdrachtgever.

5.1

Methode
Het veldonderzoek heeft zich gericht op het bepalen van de bodemopbouw en mogelijk
aanwezige archeologisch niveaus.
Veldinspectie
Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere zaken die van belang kunnen
zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.
Verkennend booronderzoek
In het plangebied zijn tien boringen (nrs. 1 t/m 10) uitgevoerd. De boringen zijn gezet met
Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm. De
boringen zijn tot minimaal 120 en maximaal tot 200 cm –mv uitgevoerd. De opgeboorde grond
is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.17
De archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische
Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) zijn, indien aanwezig beschreven.18 De boringen
zijn ingemeten met een DGPS. De hoogte van het maaiveld ter plaatse is afgeleid van het AHN2.

5.2

Resultaten en interpretatie
Veldinspectie
Het terrein is niet vlak en zit vol met kleinschalig reliëf, zoals op basis van het AHN-2 verwacht
werd. De oostzijde betreft een opvallend hoger gelegen smalle strook.
Karterend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2. De boorlocaties zijn aangegeven in
afbeeldingen 2 en 9.
Bodemopbouw
De bouwvoor in het plangebied is over het algemeen 20 cm dik en niet tot zwak humeus. De
bouwvoor is over het algemeen ontkalkt, maar plaatselijk kalkarm of kalkrijk. Onder de
bouwvoor zijn kalkrijke matig siltige, zwak schelphoudende, kleilagen aanwezig, die met
toenemende diepte siltiger worden. Plaatselijk bestaat deze afzetting uit sterk zandige klei.
Deze bovenste afzettingen wordt gerekend tot de Formatie van Walcheren. Vanaf 80-90 cm –
mv gaat deze laag erosief over in een (kleihoudende) veenlaag of in een kleiige veenlaag of in
een kleilaag met plantenresten met of zonder veenbrokjes. Deze rommelige laag is niet dikker
dan 5 tot 20 cm. De laag wordt geïnterpreteerd als een afzetting van verslagen veen, die direct
na het verspoelen van het veen is afgezet (Laagpakket van Walcheren). De zware kleilaag
onder het veen zal meer weerstand hebben gehad tegen de stroming en is niet of slechts
17
18

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bosch 2007
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beperkt geërodeerd. Deze zware keilaag, waarvan de top plaatselijk is ontkalkt, wordt met
toemenende diepte siltiger en er komen dan dunne zandbandjes voor (Laagpakket van
Wormer).
Samengevat is de volgende bodemopbouw aanwezig:
0-80/90 cm-mv: Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk, voorheen Afzettingen
van Duinkerke II). Hierop is bewoning mogelijk vanaf de late middeleeuwen tot aan de nieuwe
tijd.
90-110 cm-mv: verspoeld Hollandveen (Formatie van Nieuwkoop). De top van het veen is
mogelijk al begaanbaar in de ijzertijd, vindplaatsen in de omgeving duiden met name op
activiteit op het veen in de vroege middeleeuwen. Met de erosie van het veen tijdens de
middeleeuwse overstromingen zijn archeologische sporen, die mogelijk op de top van het veen
aanwezig waren, verloren gegaan.
110-200 cm-mv: Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk, voorheen Afzettingen van
Calais). Op grote afstand, met name in de omgeving van Enkhuizen, van het plangebied zijn
talrijke bronstijd nederzettingen op deze afzetting aanwezig, waarvan sommige mogelijk hun
oorsprong hebben in het neolithicum.19
De top van het de afzettingen van het Laagpakket van Wormer is in de boringen 1, 2 en 7
kalkrijk. In de boringen 3, 5, 6 en 9 kalkarm en in de boringen 4, 8 en 10 kalkloos. Als de top;
van het Laagpakket van Wormer kalkrijk is kan het betekenen dat de mogelijk ontkalkte top
geërodeerd is of dat de top nooit ontkalkt is. Gezien de veengroei in het gebied lijkt dit laatste
onwaarschijnlijk en er wordt derhalve uitgegaan van erosie van de top van het Laagpakket van
Wormer in de boringen 1, 2 en 7 en in mindere mate (kalkarm) in de boringen 3, 5, 6 en 9.
Alleen in de boringen 4, 8 en 10 is de top van het laagpakket van Wormer kalkloos. Op basis
van de scherpe overgang lijkt het in boring 4 niet om een kalkloze top van Wormer, maar
eerder om een verspoelde brok en dus ook om erosie te gaan. In de boringen 8 en 10 zou dan
sprake kunnen zijn van een intact niveau van de top van het Laagpakket van Wormer. Het
ontbreken van een humeuze top van dit niveau als gevolg van bodemvorming geeft een lage
archeologische verwachting.
Boring 10 is afwijkend. Hier is opgebrachte grond aanwezig met puinresten en een
roodbakkend geglazuurd aardewerk daarin. Het puin en aardewerk is aangetroffen in de
bovenste 60 cm. Niet uitgesloten wordt dat hier in de late middeleeuwen of in het begin van
de nieuwe tijd bebouwing heeft gestaan. Het maaiveld ligt hier ook beduidend hoger dan in de
rest van het plangebied (zie afbeelding 9).

19

Van Zijverden 2013
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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 getijden-afzetting, die zo blijkt uit het booronderzoek, circa
80 cm dik is en die erosief ligt op de onderliggende laag. De onderliggende laag is een
dunne verspoelde veenlaag. De hieronder gelegen top van het Laagpakket van
Wormer, is alleen in de oostzijde ontkalkt, maar een verdere aanwijzing voor
bodemvorming in de vorm van een humeuze laag ontbreekt.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
In de top van het Laagpakket van Walcheren, in of direct onder de huidige bouwvoor
zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een vindplaats in het
grootste deel van het plangebied. Een uitzondering hierop is de uiterste oostzijde van
het plangebied (rondom boring 10). De top van het Hollandveen Laagpakket is als
gevolg van de latere overstromingen geërodeerd. Eventuele bewoningsresten op dit
niveau zijn hiermee verloren gegaan. De top van het Laagpakket van Wormer, waarop
resten uit het neolithicum en bronstijd aanwezig kunnen zijn is ook gedeeltelijk
geërodeerd. Alleen in de oostzijde (boringen 8 en 10) lijkt de top van het Laagpakket
van Wormer intact aanwezig. Aanwijzingen voor bodemvorming ontbreken, waardoor
wordt aangenomen dat de dit niveau ter plaatse niet geschikt is geweest voor het
vestigen van een nederzetting of voor agrarisch gebruik. De archeologische
verwachting voor dit niveau wordt ter plaatse laag ingeschat.
Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
In de oostzijde kunnen archeologische resten aanwezig zijn vanaf het maaiveld tot in
de top van de onderliggende kleilaag op 60 cm -mv. Het kan gaan om resten van na de
bedijking uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd.
Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem?
De bodem in het plangebied is niet geroerd. Ook de bouwvoor is ook erg dun, waaruit
blijkt dat er maar weinig of niet geploegd is. Het kleinschalige reliëf binnen het
plangebied is een aanwijzing dat er niet geëgaliseerd is.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
toekomstige werkzaamheden?
In het grootste deel van het plangebied worden geen archeologische resten verwacht,
dus deze worden ook niet bedreigd. Alleen in de uiterste oostzijde, ten oosten van de
watergang bij boring 10, worden archeologische resten verwacht uit de late
middeleeuwen of nieuwe tijd, aanbevolen wordt om hier geen graafwerkheden uit te
voeren zonder een archeologisch vervolgonderzoek.
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Advies
Het wordt aanbevolen om geen graafwerkzaamheden uit te voeren in de uiterste oostpunt van
het plangebied ter plaatse van boring 10. Is dit toch gewenst dan wordt aanbevolen om in de
oostpunt van het plangebied een karterend booronderzoek uit te voeren om meer te weten te
komen over de aard van de opgebrachte laag. Vanuit archeologisch oogpunt zijn er geen
bezwaren tegen het verbreden van de watergang aan de noordzijde en het aanleggen van de
waterplas in het overige deel van het plangebied.
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 voor vervolgonderzoek
geselecteerde gebied, 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 1 slootdempingen en nieuw te graven plas
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Bijlage 2 boorstaten

ArGeoBoor rapport 1335: Bijlage 2 boorstaten
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Boring 1

RD-coördinaten: 119996/534813

mv (cm)
0

Klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, bouwvoor
30
50

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend,
zwak schelphoudend, kalkrijk
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, sterk roesthoudend, matig schelphoudend,
kalkrijk

90
100

100

Veen, donkerbruin, scherpe ondergrens, kalkloos, brok
Klei, matig siltig, lichtgrijs, matig roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

150

160

Boring 2

RD-coördinaten: 120020/534873

mv (cm)
0
15

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, kalkloos, bouwvoor
Klei, matig zandig, lichtgrijs, matig schelphoudend, kalkrijk

55

50

80
105

100

Klei, sterk siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, matig plantenresten,
veenbrokken
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkrijk, matig
plantenresten
Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, weinig plantenresten, enkele dunne zandbandjes

150

200

200

Boring 3

RD-coördinaten: 120029/534830

mv (cm)
0
15

Klei, sterk zandig, , scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, zwak schelphoudend,
kalkrijk

50

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, kalkloos,
bouwvoor

80
90
100

Veen, donkerbruin, scherpe ondergrens, geen veenbrok
Klei, sterk siltig, grijs, zwak roesthoudend, kalkarm, weinig plantenresten
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

150

200

200

Boring 4

RD-coördinaten: 120043/534799

mv (cm)
0
20

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, kalkloos,
bouwvoor
Klei, matig zandig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, zwak
schelphoudend, kalkrijk, enkele dikke zandlagen

50

100
120
125

150

160

Boring 5

Klei, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend,
kalkloos, weinig plantenresten, onderzijde veengroei
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, zwak schelphoudend, kalkrijk, enkele
dunne zandbandjes

RD-coördinaten: 120062/534851

mv (cm)
0
15

Klei, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkloos, bouwvoor
Klei, matig zandig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, matig
schelphoudend, kalkrijk

50
80
85
100

100

Klei, matig siltig, , ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkarm, weinig plantenresten,
onderzijde veengroei
Klei, matig siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, kalkrijk
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

150

160

Boring 6

RD-coördinaten: 120104/534825

mv (cm)
0

Klei, matig siltig, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, bouwvoor
20

50

50

Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, matig schelphoudend,
kalkrijk
Klei, matig zandig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, zwak
schelphoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

100

90
100

Klei, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend,
kalkarm, enkele dunne zandbandjes, aanzet tot veengroei

120

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

Boring 7

RD-coördinaten: 120098/534781

mv (cm)
0
20

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend,
kalkloos, bouwvoor
Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, matig
schelphoudend, kalkrijk, enkele dikke zandlagen

50
70

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes
100

140

150

Boring 8

RD-coördinaten: 120146/534785

mv (cm)
0
20

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend,
kalkloos, bouwvoor
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, zwak schelphoudend,
kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

50

90
95

100

Veen, donkerbruin, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkloos

115

Klei, matig siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, matig roesthoudend, kalkloos
150

160

Boring 9

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

RD-coördinaten: 120185/534753

mv (cm)
0

Klei, matig zandig, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, bouwvoor
20
40

Klei, sterk siltig, grijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkrijk

50
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, zwak schelphoudend,
kalkrijk, enkele dunne zandbandjes
100

90
100
110

Veen, sterk kleiig, donkerbruin, ondergrens diffuus, kalkloos
Klei, matig siltig, grijs, ondergrens diffuus, kalkarm, weinig plantenresten

150

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes
170

Boring 10

RD-coördinaten: 120217/534715

mv (cm)
0

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
kalkloos, aw1 robagla cement op 60 opgebracht

60

Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, zwak schelphoudend,
kalkrijk
100

150
165
170
180

200

200

Veen, donkerbruin, ondergrens diffuus
Klei, matig siltig, grijs, ondergrens diffuus, kalkloos, weinig plantenresten
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, , kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

