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Samenvatting 

In opdracht van Grondslag heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

voor een gedeelte van de Oud-Loosdrechtsedijk te Loosdrecht (Gemeente Wijdemeren). Het 

onderzoek vind plaats in het kader van een aanlegvergunning van een nieuwe rioolbuis over 

een lengte van 1200 meter tot 3,0 m -mv. De werksleuf wordt waarschijnlijk 2,0 meter breed. 

Uit het bestemmingsplan blijkt dat het plangebied ligt in een zone met dubbelbestemming 

Waarde-Archeologie. Hieruit volgt dat archeologisch onderzoek deel uit dient te maken van de 

ruimtelijke procedures.  

 

Uit het uitgevoerde archeologische bureauonderzoek is gebleken dat de historie van de Oud-

Loosdrechtsedijk zeer waarschijnlijk teruggaat tot de periode van de cope-ontginningen, die 

plaatsvonden in de periode 12e-14e eeuw. De Oud-Loosdrechtse dijk is toen opgeworpen en is 

als bewoningslint gaan dienen. Onder de huidige weg kunnen ophoog- en bewoningslagen 

voorkomen die teruggaan tot deze oudste, laatmiddeleeuwse fase. Naast deze verwachting uit 

de late middeleeuwen en nieuwe tijd worden op hoge zandkoppen, met name in de oostelijke 

helft van het tracé archeologische resten verwacht uit de steentijd in de vorm van 

kampementen van jagers en verzamelaars, die zich mogelijk in het gebied ophielden voordat 

de veengroei het gebied ontoegankelijk maakte.  

 

Als gevolg van het aanleggen van het nieuwe riool zullen grote delen van de weg en mogelijk 

oudste aanlegfasen van de dijk worden aangetast, ook wordt de top van het dekzand 

vergraven. Archeologische resten, indien aanwezig, zullen hierbij verloren gaan. 

 

ArGeoBoor beveelt aan om de graafwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden om 

inzicht te krijgen in de opbouw en ouderdom van de Oud-Loosdrechtsedijk en onderzoek te 

doen naar de aanwezigheid van bewoningssporen uit de steentijd op intacte dekzandkoppen. 

Voor gravend archeologisch onderzoek dient een Programma van Eisen te worden opgesteld 

dat dient te worden goedgekeurd door de bevoegde overheid in dit geval de Gemeente 

Wijdemeren.  

 

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 5.10 van de 

Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

Gemeente Wijdemeren.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Grondslag heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

voor een gedeelte van de Oud-Loosdrechtsedijk te Loosdrecht (Gemeente Wijdemeren). Het 

onderzoek vind plaats in het kader van een aanlegvergunning van een nieuwe rioolbuis.  

Uit het bestemmingsplan blijkt dat het plangebied ligt in een zone met dubbelbestemming 

Waarde-Archeologie 4 (oostzijde plangebied) en Waarde-Archeologie 5 (westzijde 

plangebied).1 

Het beleid van de gemeente Wijdemeren is om archeologisch onderzoek verplicht te stellen bij 

ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cm-mv (Waarde-Archeologie 4) en 2.500 m2 en 

dieper dan 40 cm-mv (Waarde-Archeologie 5).  

De verstoring zal bestaan uit het graven van een sleuf met een lengte van circa 1.200 meter, 

een breedte van 2,0 meter en een diepte van 3,0 m-mv. De vrijstellingsgrenzen worden 

hiermee overschreden en derhalve is een archeologisch onderzoek noodzakelijk. Het 

onderhavige bureauonderzoek is een eerste fase van archeologisch onderzoek en is uitgevoerd 

in februari 2017 door L.C. Nijdam conform SIKB-protocol 4002. 

Dit is versie 1 van dit rapport. Indien de bevoegde overheid wijzigingen wenst, dan zullen deze 

worden verwerkt in een volgende versie. Indien dit niet het geval is, dan wordt na verloop van 

tijd deze versie als definitief beschouwd. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, historische- en 

archeologische gegevens. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: 

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

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja, wat is de aard van eventuele resten en op welke diepte kunnen deze worden 

aangetroffen? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig en zo ja, welk type onderzoek? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bestemmingsplan Loosdrecht landelijk gebied noordoost 2012 
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1.3 Administratieve data 

Provincie: Noord-Holland 
Gemeente: Wijdemeren 
Adres/toponiem: Oud-Loosdrechtsedijk  
Kadastrale nrs. C 6334 
Kaartblad: 31F  
Opdrachtgever: Grondslag 
 Dhr. M. van Leeuwen 

Vestiging Kamerik 
T 0348 402103 

Bevoegd gezag: Gemeente Wijdemeren 
coördinaten: Oostpunt 137.303/468.572 Westpunt 136.129/468.787 
Oppervlakte toekomstige 
verstoring: 

Lengte tracé 1200 meter x breedte werkput = 2,0 meter = 2.400 m
2
 

Circa 2.400 m
2 

 
Onderzoekmeldingsnummer 
Archis 3.0: 

4034004100 

Beheer en plaats van digitale 
documentatie.  

ArGeoBoor, Bûtewei 43, 8408HC Lippenhuizen, 
Dans Easy, digitaal depot 

2 Gegevens plangebied 

 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied(paars) op een topografische kaart.2 

 

 

 

                                                           
2
 Kadaster 2012 
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2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten oosten van de Oud-Loosdrechtsedijk en ten noordwesten van Nieuw-

Loosdrecht (zie afbeelding 1). Het plangebied betreft een gedeelte van de Oud-

Loosdrechtsedijk gelegen tussen de aansluiting met de ’s-Gravelandseweg in het westen en de 

aansluiting met de Molenmeent in het oosten. Het tracé is 1.200 meter lang en er zal een 

werksleuf met een breedte van twee meter worden gegraven. De exacte ligging is nog niet 

bekend, maar waarschijnlijk aan beiden zijden van de bestaande riolering.  

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Er wordt een nieuwe rioolbuis gerealiseerd, waarbij een gescheiden waterafvoer tot stand 
komt. De graafwerkzaamheden hebben een lengte van 1.200 meter, een breedte van 2,0 
meter een diepte van circa 3,0 m – mv. 

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 

Uit de geologische kaart  (zie afbeelding 3) blijkt dat het plangebied ligt in een zone 

aangegeven met codes Tw3 (oostelijke deel) en G0 (westelijke deel). De code Tw3 staat voor 

dekzand dat is afgezet in het Weichselien. G0 betekent dat er veen voorkomt  van de Formatie 

van Nieuwkoop.3 Het dekzand wordt tegenwoordig gerekend tot Formatie van Boxtel, 

Laagpakket van Wierden en het veen wordt gerekend tot het de Formatie van Nieuwkoop, 

Basisveen Laag.4 Het dekzand is afgezet aan het eind van de laatste ijstijd, waarna het aan de 

oppervlakte lag tot de veenbedekking. De veenbedekking vond waarschijnlijk plaats na 3.000 v. 

Chr.5 Niet bekend is tot waar de veenbedekking exact doorliep.  

Uit de geomorfologische kaart (zie afbeelding 4) blijkt dat ten noorden en zuiden van de 

bebouwing in de oostzijde een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden gekarteerd is (code 

2M14). Het dekzand is vervlakt als gevolg van veen of overstromingsmateriaal. In de oostzijde 

is een banaan-vormige dekzandrug gekarteerd met of zonder oud bouwlanddek (code 3K14). 

In de westzijde komt een ontgonnen veenvlakte voor (code 1M46) waarin petgaten 

voorkomen (2M47).6 

                                                           
3
 Van de Meene e.a. 1988 

4
 De Mulder e.a. 2003 

5
 Vos en De Vries 2013 

6
 Alterra 2008 
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Afbeelding 3. Plangebied op een geologische kaart.7 

Afbeelding 4. Plangebied op een geomorfologische kaart 1:50.000.8 
 

                                                           
7
 Rijks Geologische Dienst 1988 

8
 Alterra 2008 
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Afbeelding 5. Plangebied op een bodemkaart.9 

Op de bodemkaart (afbeelding 6) is de oostzijde gekarteerd als laarpodzolgrond in leemarm en 

zwak lemig zand (code cHn21). De grondwatertrap is III. In de westzijde komen 

meerveengronden voor op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm (code 

zVp). In de uiterste westzijde zijn petgaten gekarteerd (code AP). In de westzijde is de 

grondwatertrap II en in de oostzijde III.10 Grondwatertrap II betekent dat de GHG (= gemiddeld 

hoogste grondwaterstand) dieper ligt dan 40 cm-mv en de GLG (= Gemiddeld laagste 

grondwaterstand) ligt tussen 50-80 cm –mv. Grondwatertrap III betekent dat de GHG dieper 

ligt dan 40 cm-mv en de GLG ligt tussen 80-120 cm –mv. 

 

Op een hoogtekaart (afbeelding 7) op basis van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN-3) 

is te zien dat de oostzijde van het plangebied in een hoger gelegen zone ligt (bruine kleuren) 

dan de westzijde (gele kleuren). De dekzandrug zoals deze op de geomorfologische kaart is 

gekarteerd lijkt te bestaan uit meerdere smalle ruggen, die vooral ten noorden van de Oud-

Loosdrechtsedijk liggen. Ten noorden van de westzijde van het plangebied ligt een 

rondvormige laagte met een randwal erlangs. 

                                                           
9
 Alterra 1965-1995 

10
 Alterra 1965-1995 
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Afbeelding 6. Plangebied (paars) op een bodemkaart.11  

 
Afbeelding 7. Plangebied op een afbeelding op basis van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland.12  

 

                                                           
11

 Alterra 1965-1995 
12

 AHN-3 2012-heden 
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Uit het AHN blijkt dat het maaiveld van de weg geleidelijk afloopt van 1,2 m +NAP in het 

uiterste oosten tot 0,5 m +NAP in het westen. De weg ligt ongeveer 100 tot 70 cm boven de 

rondom gelegen onbebouwde percelen. Het hoogteverschil is afhankelijk van het natuurlijke 

reliëf in het dekzand.13 

3.3 Historische situatie 

De systematische ontginning van het veengebied van Holland en Utrecht wordt geplaatst in de 

periode 1100 tot 1300 AD.14 Het waaiervormige verkavelingspatroon, waarbij alle sloten van 

de oude- en de nieuwe dijk naar de Drecht afwateren zal in deze periode ontstaan zijn en komt 

al op de oudste kaarten van het gebied van rond 1600 voor. Bij bestudering van oude kaarten 

lijkt de Oude-Loosdrechtsedijk al die tijd op zijn plek te liggen. Aan weerzijden van de weg op 

wisselende afstand van de berm lagen boerderijen.15 Tot op heden lijkt er binnen het wegtracé 

weinig veranderd. Hieronder is op een minuutplan de situatie aan het begin van de 19e eeuw 

weergegeven (zie afbeelding 8) en op een Bonneblad de situatie rond 1900 (zie afbeelding 9). 

 

 
Afbeelding 8. Minuutplan vervaardigd tussen 1811-1832.16 (zie bijlage 1 voor een grotere 
kaart) 

                                                           
13

 AHN-3 2012-heden 
14

 Berendsen 1997 & Hendrikx 1999 
15

 Brand 2007 
16

 Kadaster 1811-1832. 
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Afbeelding 9. Het plangebied op een kaart uit 1890.17 

3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten 

De hier besproken AMK-terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen zijn opgenomen in 

afbeelding 10. 

 

AMK-terrein 872 (1200 meter ten zuiden van het plangebied): 

Terrein waarin de aanleg en overblijfselen van het kasteel Sypesteyn uit de 15e-17e eeuw. Het 

monument is gelegen in veen met zand; op een zandrug met veendek. De eerste vermelding 

van Sypesteyn is in 1632 in de leenregisters van de heerlijkheid Mijnden. De omschrijving hierin 

betreft een huis met hofstede. Het wordt een aantal keren verwoest en weer opgebouwd. In 

latere perioden is er sprake van een kasteel, hoewel onduidelijk is of er daadwerkelijk een 

kasteel heeft gestaan. Het terrein met gracht is zichtbaar in het landschap. De fundamenten 

zijn niet zichtbaar. Op een gedeelte van de fundamenten staat het 20e eeuwse kasteel 

Sypesteyn. 

AMK-terrein 11934 (700 meter en verder ten zuidoosten van het plangebied): 

Dit monument betreft de historische dorpskern van Nieuw-Loosdrecht, gelegen op de overgang 

van dekzandgebied naar komgebied (veenweide). De begrenzing van deze historische kern is 

bepaald op grond van de historische kaart uit de periode 1820-1850. Binnen deze begrenzing 

worden de vroegste archeologische en bouwhistorische resten verwacht van de oude kern van 

Nieuw-Loosdrecht. Deze te verwachten resten bevatten een veelheid aan (historische) 

informatie over ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling van de kern. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Bureau Militaire Verkenningen 1890 
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In de omgeving zijn slechts twee waarnemingen bekend: 

 Waarneming 2777567100 (600 meter ten noorden van het plangebied): 

Het betreft een vuurstenen afslag die gedateerd is in het neolithicum (nieuwe 

steentijd). 

 Waarneming 2654998100 (1200 meter ten zuiden van het plangebied): 

Diverse fragmenten aardewerk uit de late middeleeuwen B en nieuwe tijd 

aangetroffen in een ophogingslaag. 

 

De onderzoeken in de omgeving die vermeld staan in archis zijn voornamelijk bureau-

onderzoeken of hebben te maken met onderzoek naar kasteel Sypesteijn. 

Onderzoeksmeldingen 2442469100 en 2442477100: Dit betreffen beide bureauonderzoeken 

naar archeologische waarden. Beide onderzoeken geven de gebieden een lage archeologische 

verwachting en er wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.18 

Onderzoeksmelding 4004391100: Direct ten noorden van het plangebied is voor een klein 

plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd. 

Onderzoeksmelding 2278103100: Ten oosten van het plangebied is een bureau- en karterend 

onderzoek uitgevoerd op ‘Landgoed De Negen Linden’. Vanwege de diepe bodemverstoring en 

het ontbreken van archeologische resten is geen vervolgonderzoek aanbevolen. 

Onderzoeksmelding 3997119100: Dit betreft een bureauonderzoek. 

Onderzoeksmelding 2177753100: Circa 1000 meter ten noorden van het plangebied is een 

archeologische quick scan uitgevoerd. Aanbevolen is om geen vervolgonderzoek uit te voeren. 

 

Aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 132 heeft een archeologische begeleiding plaatsgevonden. 

Hierbij zijn ophoogpakketten onderscheiden met aardewerkvondsten uit de periode 1250 tot 

en met 1900. Het gaat ten dele waarschijnlijk om aangevoerd stadsafval. Een aantal vondsten 

uit de vroegste periode lag direct op het veen en er leek sprake van fasering te zijn in het 

opbrengen van grond (onderzoeksmeldingen 2269194100 en 2320393100, zie ook hierboven 

waarneming 2654998100). 

Aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 146 heeft een bureau- en booronderzoek plaatsgevonden, 

waarbij een archeologische begeleiding van een deel van de werkzaamheden werd aanbevolen 

(onderzoeksmeldingen 2284608100 en 2286511100). 

Een groot plangebied ‘TerSype’ ten zuidoosten van de Nieuw-Loosdrechtsedijk is onderwerp 

geweest van een bureaustudie (melding 3987967100) en er is een Plan van Aanpak opgesteld 

(nummer 3987975100). Er heeft voorzover bekend nog geen veldonderzoek plaatsgevonden. 
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 Brijker 2014 (2x) 
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Afbeelding 10. AMK-terreinen (rood), Waarnemingen (geel) en onderzoeksmeldingen (blauw) 
(Bron: Archis 3.0)  
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4 Archeologische verwachting 

Uit historische gegevens blijkt dat de Oud-Loosdrechtsedijk een ontginningslint is, dat 

waarschijnlijk bereikt werd vanaf De Drecht. Vanaf de 12e eeuw vond mogelijk bewoning plaats 

op natuurlijke hoogten, opgeworpen woonheuvels en langs de aangelegde dijk. In de oostzijde 

van het plangebied vormden dekzand opduikingen gunstige woonplaatsen. Op lager gelegen 

percelen, met name in de westzijde van het plangebied, was het noodzakelijk op grond op te 

brengen om droge voeten te houden. Tot op heden is nog maar weinig bekend over de 

opbouw van de Oud-Loosdrechtse dijk en over de laatmiddeleeuwse bebouwing en bewoning. 

Er dient rekening te worden gehouden met het voorkomen van opgebrachte plaggen en 

andere opgebrachte grond om een dijk te vormen. Mogelijk dat er eerst sprake was van 

terpachtige huisplaatsen, die later met een weg verbonden werden. Ophooglagen worden 

onder de gehele weg verwacht. De verwachting is dat de weg diverse malen is opgehoogd. 

Daar waar de natuurlijke zandgrond dieper ligt worden dikkere ophogingslagen verwacht. Deze 

resten worden verwacht in het gehele tracé onder de recente ophooglagen en 

bodemverstoringen van de huidige weg. 

Naast de verwachting voor resten van de dijk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd en 

bewoningssporen uit de deze periode kunnen in de top van het dekzand archeologische resten 

uit de steentijd aangetroffen worden. Deze worden met name verwacht op de hoogste 

dekzand opduikingen in het tracé. Dat zijn de oostzijde en dan met name ter plaatse van de 

noord-zuid gelegen zandruggen. Mogelijk bevinden zich op het dekzand nog een dunne 

veraarde, samengeperste veenlaag. Op basis van landschap is de kans op het aantreffen van 

resten van jagers uit het mesolithicum en vroeg neolithicum het meest kansrijk. Daarna 

vernatte het gebied. De resten worden verwacht op een diepte tussen 0,5 en 2,0 m-mv in die 

gebieden waar een intacte podzolbodem aanwezig is. 

Bodemverstoring onder de bestaande weg heeft waarschijnlijk al plaatsgevonden ter plaatse 

van het bestaande riool. Het is echter de bedoeling om de nieuwe rioolbuis naast de 

bestaande buis te leggen, waardoor de kans groot is dat tot nu toe ongeroerde bodemlagen 

vergraven gaan worden. Verder is niet bekend in hoeverre de bodem verstoord is.  
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5 Conclusies 

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

plangebied ligt?  

Het plangebied ligt in een dekzandgebied met in de oostzijde hoger gelegen 

dekzandopduikingen. Vanaf circa 3.000 voor Chr. is het plangebied begroeid geraakt 

met veen. Het is niet duidelijk of ook de oostzijde met veen bedekt is geweest. In de 

late middeleeuwen is het gebied ontgonnen vanaf de Drecht en is het bewoningslint 

Oud-Loosdrechtsedijk ontstaan. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Er worden resten verwacht bestaande uit ophooglagen ten behoeve van het aanleggen 

van een dijk en huisplaatsen. In de top van intacte dekzand opduikingen worden 

resten uit de steentijd verwacht, maar ook grondsporen van bewoning uit de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd. 

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

Archeologische resten worden verwacht direct onder recente ophooglagen van de 

Oud-Loosdrechtsedijk en zullen met name bestaan uit diverse opgebrachte grondlagen 

vanaf de ontginningsperiode tot op heden. Op wisselende diepte tussen 0,5 en 2,0 m –

mv wordt de top van het dekzand verwacht, waarbij met name in de oostzijde de 

hoogste dekzandruggen en kopjes voorkomen. Vindplaatsen van jagers en 

verzamelaars worden gekenmerkt door het voorkomen van een vondstrooiing van 

bewerkt vuursteen en haardkuilen, maar ook andere sporen zijn niet uitgesloten. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Bij de voorziene werkzaamheden zullen oude ophooglagen en de top van het dekzand 

worden vergraven. Het is niet bekend in hoeverre de oude ophooglagen en de top van 

het dekzand reeds verstoord zijn als gevolg van werkzaamheden in het verleden. 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig, zo ja, welk type onderzoek? 

Er wordt aanbevolen om een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Omdat 

het plangebied een gebruikte weg betreft is het niet wenselijk om voorafgaand aan de 

feitelijke rioleringswerkzaamheden archeologisch onderzoek te doen. Het wordt 

aangeraden om het vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een archeologische 

begeleiding 
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6 Aanbeveling 

Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig, zo ja, welk type onderzoek? 

 

Het wordt aanbevolen om een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren naar de aard en 

opbouw van de Oud-Loosdrechtsedijk, mogelijke laatmiddeleeuwse bewoningssporen en 

nieuwe tijd en eventuele steentijdvindplaatsen in de top van het dekzand. Omdat het 

plangebied een vrij drukke weg betreft is het in verband met overlast voor weggebruikers niet 

wenselijk om voorafgaand aan de feitelijke rioleringswerkzaamheden archeologisch onderzoek 

te doen. Het wordt aangeraden om het vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een 

archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden. Een efficiënte methode om meer te 

weten te komen over de opbouw van de weg en dijk, waarvan de oudste voorgangers terug 

kunnen gaan tot in de 12e eeuw, kan zijn om op diverse plaatsen , bijvoorbeeld om de 100 of 

200 meter het bodemprofiel te documenteren. De meest volledige profielen worden verwacht 

in oorspronkelijk laaggelegen zones, omdat daar meer en vaker materiaal zal zijn opgebracht in 

verband met de inklinkende veenlaag. 

Onderzoek naar de aanwezigheid vindplaatsen uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd en 

steentijd in de top van het dekzand is minder eenvoudig te realiseren. Indien bij 

archeologische begeleiding van de werkzaamheden intacte podzolbodems worden vastgesteld 

is het zaak om hier grondmonsters van de te nemen en de grond te zeven om zodoende 

strooiingen van bewerkte aardewerk of vuursteen op te sporen. Dit vergt een goede 

afstemming met de aannemer en er zal voldoende tijd moeten worden ingeruimd om 

archeologisch onderzoek mogelijk te maken. 

Voor gravend archeologisch onderzoek dient een Programma van Eisen te worden opgesteld 

dat dient te worden goedgekeurd door de bevoegde overheid in dit geval de Gemeente 

Wijdemeren.  

 

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 5.10 van de 

Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

Gemeente Wijdemeren.  
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Bijlage 1. Minuutplan uit 1811-1832.  

 


