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Samenvatting 

In opdracht van Bouwbedrijf Piet v.d. Burg B.V. heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd aan de Mijzendijk 4 te Ursem (Gemeente Koggenland). De 

aanleiding van het onderzoek is de bouw van een nieuwe woning ter plaatse van een 

bestaande – te slopen - stal en de verbouw van een bestaande boerderij tot woonboerderij. In 

het plangebied is het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Koggenland’ van kracht (dossiernr. 

NL.IMRO.1598.BPLGKoggenland). Hierin is opgenomen de dubbelbestemming waarde 

archeologie 3. Deze dubbelbestemming is overgenomen van de archeologische 

beleidsadvieskaart van de Gemeente Koggenland uit 2012. Het gemeentelijke archeologische 

beleid ter plaatse is dat bij bodemingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cm-mv een 

omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd, waarbij rekening dient te worden 

gehouden met archeologisch resten in de bodem. 

 

Op basis van het bureauonderzoek is in het plangebied de volgende gespecificeerde 

archeologische verwachting geformuleerd. Er zijn twee archeologisch niveaus aanwezig. In de 

top van het aanwezige Hollandveen kunnen archeologische resten voorkomen vanaf de vroege 

middeleeuwen, maar mogelijk vanaf de late ijzertijd. Op basis van de hoogtekaart is de 

verwachting dat de top van het veen tenminste is afgedekt met 0,7 meter opgebrachte grond. 

Een eventuele vindplaats op het veen kan bestaan uit een strooiing van archeologische 

indicatoren als aardewerk, houtskool en mogelijk een donkergrijze opgebrachte leemlaag. De 

top van het veen is vermoedelijk veraard. Daarnaast zal het veen zijn samengedrukt als gevolg 

van het opbrengen van grond voor de bestaande boerderij. Ter plaatse van de bestaande te 

slopen stal met kelder is de top van het veen waarschijnlijk reeds verstoord. 

Een tweede ‘theoretisch’ archeologisch niveau is de top van de kwelderafzettingen van het 

Laagpakket van Wormer, die onder het veen aanwezig zijn. Deze kunnen in gebruik zijn 

geweest vóór de veengroei, die begon rond vijfduizend jaar voor heden in het neolithicum.  

Resten uit de periode zijn vooralsnog zeldzaam en blijven over het algemeen beperkt tot de 

strandwallen.  

 

De voorziene nieuwbouw werkzaamheden vinden plaats binnen de bestaande boerderij en ter 

plaatse van de te slopen stallen waar de bodem reeds geroerd is. Bij de nieuwbouwplannen 

vinden geen of zeer beperkte nieuwe bodemverstoringen plaats. Deze vormen geen bedreiging 

voor eventuele archeologische resten in de bodem. 

 

Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in het 

plangebied Mijzendijk 4 te Ursem. Mochten er in de toekomst wel werkzaamheden voorzien 

zijn waarbij de top van het veen geroerd wordt, dan dient alsnog rekening te worden 

gehouden met archeologisch onderzoek. 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

Gemeente Koggenland. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Bouwbedrijf Piet v.d. Burg B.V. heeft ArGeoBoor een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd aan de Mijzendijk 4 te Ursem (Gemeente Koggenland). De 

aanleiding van het onderzoek is de bouw van een nieuwe woning ter plaatse van een 

bestaande – te slopen - stal en de verbouw van een bestaande boerderij tot woonboerderij. In 

het plangebied is het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Koggenland’ van kracht (dossiernr. 

NL.IMRO.1598.BPLGKoggenland).1 Hierin is opgenomen de dubbelbestemming waarde 

archeologie 3. Deze dubbelbestemming is overgenomen van de archeologische 

beleidsadvieskaart van de Gemeente Koggenland uit 2012.2 Het gemeentelijke archeologische 

beleid ter plaatse is dat bij bodemingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cm-mv een 

omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd, waarbij rekening dient te worden 

gehouden met archeologisch resten in de bodem.3 

Om inzicht te krijgen in de archeologische verwachting is in eerste aanleg een 

bureauonderzoek opgesteld. Het bureauonderzoek is uitgevoerd in september 2015. 

1.2 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, 

historische- en archeologische gegevens. De onderzoeksvragen zijn: 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 

 Worden archeologische resten bedreigd door de voorziene werkzaamheden? 

 Is archeologisch vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type? 

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

versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).   

                                                           
1
 www.ruimtelijkeplannen.nl 

2
 Gemeente Koggenland 2012 

3
 Gemeente Koggenland 2012 
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1.3 Administratieve data 

Soort onderzoek Bureauonderzoek 
Provincie Noord-Holland 
Gemeente  Ursem 
Plaats Ursem 
Adres: Mijzendijk 4 ( 
Toponiem: Mijzendijk 4 
Kadastrale nr.  Koggenland, sectie P, nrs. 359 en 486 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Piet v.d. Burg B.V. 
Contactpersoon: Frank van der Burg 

Molendijk 7 
1636 VK Schermerhorn 
T 072-5022192 
E frank@bouwbedrijfpietburg.nl 

bevoegd gezag: Gemeente Koggenland 
Centrum-Coördinaat 121627/515146 
Archeologische status geen 
Oppervlakte perceel Circa 1,1 ha te bebouwen gebied circa  
Kaartblad: 19E 
Onderzoekmeldingsnummer: 3300396100 
Beheer en plaats van digitale 
documentatie 

e-depot Nederlandse archeologie (www.edna.nl + www.argeoboor.nl) 

 

 Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.4 

 

 

                                                           
4
 Kadaster 2012 en 2015 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied Mijzendijk 4 ligt ten zuiden van het dop Ursem ten zuiden van de 

Ursemmervaart (zie afbeelding 1). Het noordwesten van het perceel is momenteel in bebouwd 

met een boerderij (woon + stal gedeelte) en in de zuidoostzijde staat een onderkelderde stal 

met een oppervlakte van ruim 1.000 m2. Het bestaande bouwblok heeft een oppervlakte van 

ruim 1,1 ha. Het maaiveld tussen de bebouwing ligt op circa 1,3 m –NAP. De weilanden 

rondom liggen op circa 2,1 m –NAP.5 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Binnen het bestaande bouwblok zal de bestaande boerderij (woongedeelte en stal), die ligt in 

het noordwesten van het perceel worden omgebouwd tot een woonboerderij. Hierbij vindt 

zeer beperkt bodemverstoring plaats. De bestaande stal met kelder zal worden gesloopt. Op 

de locatie van de te slopen stal zal een nieuwe woning met garage annex berging worden 

gebouwd.6 De nieuwe bodemverstoring valt hier binnen de contouren van de huidige 

onderkelderde stal. De bouwplannen zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

Afbeelding 2. Plangebied op een topografische kaart met de bestaande te verbouwen boerderij 
en de te slopen stal.7  

                                                           
5
 AHN-2 2007-2012 

6
 Zie tekeningen in bijlage 1 

7
 Kadaster 2012 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.  

3.2 Aardkundige gegevens 

De Rijks Geologische Dienst heeft voor kaartblad 19 een geologische kaart 1:50.000 

gepubliceerd (zie afbeelding 2).8 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 ten zuiden en oosten van 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. Een uitsnede van de geologische kaart van de omgeving van Ursem met het 
plangebied (paars).9 Bruin is Hollandveen Laagpakket op het Laagpakket van Wormer; grijs = 
Laagpakket van Wormer aan het maaiveld. 

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

plangebied komen koopveengronden voor die liggen op zavel of klei dat voorkomt binnen 120 

cm-mv (code hVk II).10 Uit de geomorfologische kaart blijkt dat het gaat om een ontgonnen 

                                                           
8
 Rijks Geologische Dienst 1987 

9
 Rijks Geologische Dienst 1987 

10
 Alterra 1960-1995 
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veenvlakte (code: 2M46). De veengroei in het gebied is waarschijnlijk begonnen rond 

vijfduizend jaar geleden.11 

 

Afbeelding 4. Plangebied op een afbeelding van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Het 
maaiveld van het bebouwde gebied ligt circa 0,8 m hoger dan de omgeving.12 
 

3.3 Historische gegevens 

Het plangebied ligt in het Noord-Hollandse veengebied. Over het algemeen wordt de 

middeleeuwse ontginning van dit gebied  in de 10e eeuw gelegd.13 Vroege ontginningen 

kunnen reeds eerder hebben plaatsgevonden. De plaatsnaam Ursem gaat terug tot in de 11e 

eeuw. Aangenomen wordt dat het gebied toen reeds ontgonnen was. De naam kan iets 

betekend hebben als woonstede van de persoon Uri.14   

                                                           
11

 Westerhoff e.a. 1987 
12

 AHN-2 2007-2012 
13

 Hendrikx 1998 
14

 Berkel en Samplonius 2006 
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Afbeelding 5: Plangbied op een veldminuut uit 1858.15 
 

Afbeelding 6. Plangebied op een kaart uit 1899.16 
 

                                                           
15

 Bureau Militaire Verkenningen 1858 
16

 Bureau Militaire Verkenningen 1899 
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Direct na de ontginning is het mogelijk dat de veengebieden tijdelijk in gebruik zijn geweest als 

akkerland. Echter door de ontwatering klonken de veengebieden in en als gevolg van de hoge 

waterstanden was alleen nog gebruik als weiland mogelijk. Het plangebied is op de kadastrale 

minuutplan uit de periode 1811-1832 nog (of weer) onbebouwd, evenals op de veldminuut uit 

1857 (zie afbeelding 5).17 De huidige boerderij is waarschijnlijk uit de 2e helft van de 19e eeuw 

en is weergeven op een kaart uit 1899 (zie afbeelding 6).18 De huidige te slopen stallen zijn 

gebouwd tussen 1971 en 1983.19 

3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Gegevens afkomstig van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).20 

Afbeelding 7. Monumenten (rode vakken en nummers), waarnemingen (gele stippen en  zwarte 
nummers gele achtergrond) en onderzoeksmeldingen (blauwe vakken nummers).21 

                                                           
17

 Kadaster 1811-1832, Bureau Militaire Verkenningen 1857 
18

 Bureau Militaire Verkenningen 1899 
19

 Kadaster 1971 en 1983 
20

 RCE 2015, losse bestanden 
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Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

Ten noordoosten van het plangebied ligt de oude kern van Ursem en de noord-dijk van de 

Ursemmervaart (AMK-14845). Ten oosten van het plangebied ligt AMK-terrein 11025. Dit is 

een terrein met (mogelijke) sporen van bewoning en resten van een weg uit de Late 

Middeleeuwen / Nieuwe tijd op een ontgonnen veenvlakte. Op een historische kaart uit 

omstreeks 1670 is een huis en een weggetje, genaamd 't Vrouwenweggetje zichtbaar. Op basis 

van historisch kaartmateriaal wordt hier een huisplaats en de resten van 't Vrouwenweggetje 

vermoed.  

Waarnemingen (zie afbeelding 7) 

Op 600 meter ten noordoosten  van het plangebied zijn restanten van een laatmiddeleeuwse 

vindplaats aangetroffen. Bij veldkartering zijn hier aardewerkfragmenten aangetroffen en in de 

boringen werd intact veen opgeboord (waarneming 421991, onderzoeksmelding 19166). Op 

basis van deze aanwijzingen voor de aanwezigheid van een vindplaats is een 

proefsleufonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn vrij grote aantallen aardewerk en een aantal 

grondsporen gevonden (Waarneming 436333, onderzoeksmelding 45409). 

Op 750 meter ten zuidoosten van het plangebied is een baardmannetje (laatmiddeleeuwse 

steengoed kruikje uit de 16e of 17e eeuw ) gevonden (waarneming 42925). 

 

                                                                                                                                                                          
21

 RCE 2015, losse bestanden 
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Afbeelding 8. Plangebied geprojecteerd op de archeologische beleidskaart van de gemeente 
Koggenland. Het plangebied ligt in een zone archeologie waarde 3. In deze zone moet rekening 
worden gehouden met archeologie bij ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cm-mv. 
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4 Gespecificeerde archeologische verwachting 

In het plangebied zijn twee archeologisch niveaus aanwezig. In de top van het aanwezige 

Hollandveen kunnen archeologische resten voorkomen vanaf de vroege middeleeuwen, maar 

mogelijk nog vroeger tot in de late ijzertijd. Op basis van de hoogtekaart is de verwachting dat 

de top van het veen tenminste is afgedekt met 0,7 meter opgebrachte grond. Een eventuele 

vindplaats op het veen kan bestaan uit een strooiing van archeologische indicatoren als 

aardewerk, houtskool en mogelijk een donkergrijze opgebrachte leemlaag. De top van het 

veen is vermoedelijk veraard. Daarnaast zal het veen zijn samengedrukt als gevolg van het 

opbrengen van grond voor de bestaande boerderij. 

Een tweede theoretisch archeologisch niveau is de top van de kwelderafzettingen van het 

Laagpakket van Wormer, die onder het veen aanwezig zijn. Deze kunnen in gebruik zijn 

geweest tot vóór de veengroei, die begon rond vijfduizend voor heden in het neolithicum.  

Resten uit de periode zijn vooralsnog zeldzaam en blijven over het algemeen beperkt tot de 

strandwallen.  

5 Conclusies 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 

In het plangebied bestaat een kans op het aantreffen van resten in de top van het veen 

vanaf de late ijzertijd, maar met name vanaf de volle middeleeuwen. De top van het 

veen wordt afgedekt door een opgebrachte laag van tenminste 0,7 meter dik. Onder 

het veen kunnen archeologische resten aanwezig zijn in de top van het Laagpakket van 

Wormer. De kans om daadwerkelijk archeologische resten op dit niveau aan te treffen 

wordt laag  geacht. 

 Worden archeologische resten bedreigd door de voorziene werkzaamheden? 

De voorziene werkzaamheden vinden plaats binnen een bestaande boerderij. Hierbij 

worden geen grondwerkzaamheden verwacht die de top van het veen zullen roeren. 

Ook bij de bouw van de woning ter plaatse van de te slopen stallen worden geen 

‘nieuwe’ bodemverstoringen in de top van het veen verwacht. De 

bouwwerkzaamheden zullen niet dieper de grond roeren dan de bestaande kelders. 

 Is archeologisch vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type? 

Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

6 Aanbeveling 

Het wordt aanbevolen geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in het plangebied 

Mijzendijk 4 te Ursem. Mochten er in de toekomst wel werkzaamheden voorzien zijn waarbij 

de top van het veen geroerd wordt, dan dient alsnog rekening te worden gehouden met 

archeologisch onderzoek. 

Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

Gemeente Koggenland. 
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