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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Direct ten zuiden van Schagen, ingesloten door de N241 en de Muggenburgerweg, liggen 

enkele percelen groenland. De grond heeft lange tijd op de nominatie gestaan om te 

worden gebruikt als bedrijventerrein.  Zo stond het als 'reservering bedrijventerrein' 

ingetekend in de structuurvisie 2025 van de gemeente Schagen (vastgesteld 22 februari 2011 

maar als gevolg van de herindeling niet meer van kracht). De haalbaarheid hiervan is 

inmiddels onrealistisch waardoor de grond weer is ondergebracht bij een agrarische 

onderneming. 

De huidige eigenaar heeft de gronden aangekocht voor zijn melkveebedrijf en heeft gelet 

op de staat van de gronden en de hedendaagse bedrijfsvoering het plan om de 

kavelindeling aan te passen. De inzet is om daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met 

de landschappelijk kenmerken van de polder. Over het planvoornemen is overleg gevoerd 

met zowel de gemeente als ook met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

De veranderingen vragen om aanpassing van het bestemmingsplan. Voorliggend plan ziet 

toe op aanpassing van het vigerende bestemmingsplan voor wat betreft de bestemming 

'Water' en 'Agrarisch met waarden'.  

1.2  Plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op gronden direct ten zuiden van Schagen, De 

percelen staan kadastraal geregistreerd met de gemeentecode SGN00, sectie K en de 

perceelnummers 1266, 1267 en 230. De exacte ligging van het plangebied blijkt uit de 

planbegrenzing van de verbeelding van het bestemmingsplan. Navolgende afbeelding 

geeft een indicatie van de ligging. 
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Afbeelding 1. Weergave plangebied (bron: PDOK viewer)

1.3  Geldend juridisch-planologisch kader

In het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Schagen', vastgesteld op 29 

juni 2015. Voor het plangebied geldt op basis van het vigerende bestemmingsplan de 

bestemming 'Agrarisch met waarden' en de bestemming 'Water' voor enkele sloten of 

stukken sloot. Tevens is grotendeels de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 1' of 

'Waarde – Archeologie 3' van kracht. Alleen de westelijke zijde van het plangebied kent die 

dubbelbestemming niet maar daar is sprake van een archeologisch monument. 

Navolgende afbeelding geeft een uitsnede van de plankaart van het geldende 

bestemmingsplan weer.
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Afbeelding 2. Uitsnede bestemmingsplan 'Landelijk gebied Schagen' (2015)

In relatie tot het planvoornemen is het van belang te vermelden dat voor de 'Agrarisch met 

waarden' bestemde gronden watergangen niet zonder vergunning mogen worden 

gegraven of vergraven. Dit geldt ook voor het maken van dammen. Dit is de strekking van 

artikel 3.6.1.

In artikel 3.6.3 staan de voorwaarden waarmee een omgevingsvergunning verleend kan 

worden. Oftewel: 'De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.6.1 zijn slechts 

toelaatbaar, indien daardoor de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

zoals genoemd in artikel 3.1 onder j niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast'.

De dubbelbestemming 'Waarde- Archeologie' geeft aan dat er niet kan worden gegraven 

zonder dat er ook archeologische waarden zijn onderzocht en daaruit blijkt dat daaruit 

geen onevenredige schade voorkomt. (artikel 23.4 en 25.4).

Voor de bestemming 'Water' is er geen mogelijkheid om binnenplans op een andere manier 

te handelen dan dat dit verloopt via een bestemmingswijziging.

De beoogde wijzigingen kunnen doorgang vinden indien het vigerende bestemmingsplan 

wordt aangepast. Voorliggend bestemmingsplan biedt daarvoor de inhoud.
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1.4  Leeswijzer

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 de huidige en toekomstige situatie van het 

plangebied beschreven. Het van toepassing zijnde beleid van het Rijk, de provincie en de 

gemeente is in hoofdstuk 3 uitgewerkt. Een omschrijving van de milieuaspecten is 

opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 betreft de juridische toelichting van het 

bestemmingsplan. Als laatste is in hoofdstuk 6 de (economische en maatschappelijke) 

uitvoerbaarheid uiteengezet 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

De gronden in het plangebied zijn jarenlang uiterst matig beheerd met het oog op de 

vermeende ontwikkeling tot bedrijventerrein. Als gevolg daarvan is een aantal sloten 

nauwelijks meer herkenbaar.

Afbeelding 3. Huidige situatie plangebied (bron: Google Earth)

Het plangebied maakt onderdeel uit van het oude zeekleigebied. Opvallend is de 

onregelmatige blokverkaveling die in dit deel een oost-westelijke hoofdrichting heeft. Uit 

een reeks topografische kaarten blijkt dat er sprake is van een geleidelijk verandering in het 

verkavelingspatroon. Het kleinschalige verkavelingspatroon wordt geleidelijk gewijzigd door 

demping en samenvoeging van percelen. 

Een sterk ingrijpende verandering vormde de komst van de N241. Deze weg is onlangs 

verbreed. Op de luchtfoto (afbeelding 3) is goed te zien dat de onregelmatige 

blokverkaveling nog aanwezig is. Ook is opvallend dat de noord-zuid gerichte sloot in het 

plangebied vanaf het begin een duidelijk patroon was bij de opdeling van de kavels. Deze 

lijn ligt in het verlengde van de structuurbepalende watergang langs de Grotewallerweg. 

Het is mogelijk de lijn van een oude kreek die dateert van voor de inpoldering. De 

noord-zuid gerichte sloot is landschappelijk en historisch geografisch interessant en 

waardevol.
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2.2  Toekomstige situatie

De huidige eigenaar heeft de gronden aangekocht voor zijn melkveebedrijf en heeft het 

planvoornemen om kavelindeling toe te passen. Rekening houdend met de kenmerken en 

belangen binnen het plangebied en de opgave om het huidige gebruik te verbeteren, is 

bijgaand ontwerp (afbeelding 4) gemaakt. 

Het slotensysteem in de Slikvenpolder zal deels worden aangepast om een verlaging van 

het waterpeil te bewerkstelligen. Een aantal sloten zal hiervoor worden gedempt, terwijl 

andere worden verbreed of nieuw gegraven.

Voor de totstandkoming van het planvoornemen is overleg gevoerd met de gemeente, het 

waterschap en ook met de archeologische onderzoekers om zo tot een goede oplossing te 

komen. Voor wat betreft de archeologie diende het belang van het archeologisch 

monument aan de westzijde van het plangebied en is verder verkend wat de effecten zijn 

(zie paragraaf 4.1) In gezamenlijkheid is gekomen tot een goede herindeling. 

Afbeelding 4. Geplande ingrepen in het plangebied
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13-03-2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. Hierin 

is de visie van het Rijk op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 

aangegeven. Dit betreft een integraal kader voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een selectieve inzet van het rijksbeleid 

waarbij 13 nationale belangen aan de orde zijn die in de SVIR verder gebiedsgericht zijn 

uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio's. Buiten deze 

nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van 

de ruimtelijke ordening gekregen; het Kabinet is van mening dat provincies en gemeenten 

beter op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, 

bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in 

een gebied nodig zijn.

Op voorliggend bestemmingsplan is enkel nationaal belang 13 van toepassing. Dit betreft 

een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten. Dit moet met behulp van de zogeheten Ladder voor duurzame 

verstedelijking.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Artikel 3.1.6. lid 2 Bro schrijft voor dat de onderbouwing van een ruimtelijk plan, waar een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling mee mogelijk wordt genmaakt, aan de Ladder moet 

voldoen. Per 1 juli 2017 is een vereenvoudigde Ladder van toepassing. 

De tekst uit het Bro luidt als volgt: ''De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de 

voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 

het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering 

daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de 

gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied'. 

De eerste afweging in de toetsing aan de Ladder is het beantwoorden van de vraag of er 

sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Als nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt 

genoemd: 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 

kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen'. 

Het planvoornemen betreft geen stedelijke ontwikkeling. De Ladder is dan ook verder niet 

van toepassing.
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3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Structuurvisie Noord-Holland 2040

In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 21-06-2010) 

zijn de uitgangspunten en de sturingsfilosofie uit het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland 

Noord, het voorheen geldende streekplan, overgenomen. Uitgangspunt voor de 

structuurvisie is 'kwaliteit door veelzijdigheid'. Noord-Holland moet aantrekkelijk blijven in 

wat het is: een diverse, internationaal concurrerende regio, in contact met het water en 

uitgaande van de kracht van het landschap. Gelet op voorgaande doelstelling heeft de 

provincie een aantal provinciale belangen aangewezen. De drie hoofdbelangen (ruimtelijke 

kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid) vormen gezamenlijk de 

ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie. 

De structuurvisie is uitsluitend bindend voor de provincie zelf en niet voor gemeenten en 

burgers. Om de provinciale belangen, die in de structuurvisie zijn gedefinieerd, door te laten 

werken, heeft de provincie de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) opgesteld. Hierin is 

een aantal algemene regels vastgesteld omtrent de inhoud van en de toelichting op 

bestemmingsplannen. Het gaat hierbij om onderwerpen in zowel het landelijk als het 

bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland waar een provinciaal belang mee gemoeid 

is 

3.2.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening

In de PRV zijn de provinciale belangen uit de structuurvisie Noord-Holland 2040 van 2010 

uitgewerkt in algemene regels. In de PRV is aangesloten bij de Ladder voor duurzame 

verstedelijking. Verschillende regels zijn opgenomen over onderwerpen, in zowel het 

landelijk als het bestaand stedelijk gebied van Noord-Holland, waar een provinciaal belang 

mee gemoeid is. Afhankelijk van de ligging van een plangebied zijn de regels uit de 

verordening al dan niet van toepassing. Het bestaand stedelijk gebied is in het provinciale 

overheidsbeleid beleidsmatig aangewezen voor verdere verstedelijking. 

Het plangebied heeft lange tijd op de nominatie gestaan om te worden gebruikt als 

bedrijventerrein. Inmiddels is duidelijk dat deze ambitie niet gehaald gaat worden. Het 

planvoornemen is om de gronden in gebruik te nemen als agrarische grond, met het 

voornemen wordt geen verdere verstedelijking mogelijk gemaakt. Het planvoornemen is 

niet in strijd met de PRV.

3.2.3  Provinciaal Inpassingsplan Herinrichting N241

De N241 is de provinciale weg die de N248 met de A7 verbindt in de kop van 

Noord-Holland. Deze weg loopt van Wognum naar Schagen via Verlaat. Het traject tussen 

de kernen Schagen en Verlaat bevatte een aantal gelijkvloerse kruisingen waar relatief veel 

ongelukken plaatsvonden.

Door de herinrichting van de N241 neemt de verkeersveiligheid toe. In het ontwerp is onder 

andere voorzien in een verbrede hoofdrijbaan met een breedte van 7,90 meter en de 

aanleg van zes rotondes. 

De provinciale weg N241 ligt direct ten oosten van het plangebied. Voorliggend 

bestemmingsplan is qua begrenzing afgestemd op het PIP.
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3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie 2025 (niet meer geldig)

De gronden waar dit bestemmingsplan betrekking op heeft zijn aangeduid in de 

Structuurvisie 2025 als 'reservering bedrijventerrein'. Op bijgaande visiekaart (afbeelding 5) 

van de gemeente is dat te zien. Inmiddels is duidelijk dat deze ambitie niet gehaald gaat 

worden. Dat heeft ertoe geleid dat de gronden in financiële zin weer afgewaardeerd zijn tot 

agrarische grond. Dat gaf de mogelijkheid aan Melkveebedrijf R. Vlaar B.V. deze gronden 

over te nemen. 

Afbeelding 5. Uitsnede Structuurvisie 2025 gemeente Schagen (niet langer van kracht)

De ambities uit de structuurvisie zijn inmiddels achterhaald en dit document is sinds de 

herindeling van 2013 ook niet meer geldig voor de huidige gemeente Schagen. 

Desalniettemin kan de stelling worden betrokken dat indien deze ambitie wél doorgang 

had gevonden, de huidige situatie van het plangebied zeer drastisch zou gaan veranderen. 

Door nu opnieuw te worden gebruikt als agrarische grond, wordt meer recht gedaan aan 

de identiteit van het plangebied.

 14



 bestemmingsplan Slikvenpolder

3.3.2  Bestemmingsplan Landelijk gebied Schagen

Een structuurvisie geeft een koers naar de toekomst. De mogelijkheden voor grondgebruik 

en bouwen worden vastgelegd in een bestemmingsplan. De gronden waarover 

voorliggend bestemmingsplan spreekt, maken onderdeel uit van het bestemmingsplan 

'Landelijk gebied Schagen'. De hoofddoelstelling van het geldende bestemmingsplan is 

versterking van de agrarisch sector met behoud van de cultuurhistorische en 

landschappelijke karakteristiek en de natuur.

Het planvoornemen om de gronden voor agrarische doeleinden te gaan gebruiken sluit 

aan op deze doelstelling. De inzet is om daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met de 

landschappelijke kenmerken van de polder.
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Hoofdstuk 4  Milieuaspecten

In het hoofdstuk milieuaspecten worden enkel de voor het planvoornemen relevante 

milieuaspecten (erfgoed, bodem, ecologie en water) besproken. Voor voorliggend 

bestemmingsplan zijn veel andere milieusaspecten niet relevant aangezien er geen gevoelig 

object wordt gerealiseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aspecten geluid en externe 

veiligheid.

4.1  Erfgoed

De monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een del van de wet is op deze datum 

overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de 

fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 

2021 in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn 

deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 

toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. De Erfgoedwet bundelt 

en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. De kern van deze wet is 

dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven (in 

situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders 

bewaard (ex situ). Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan een analyse van de overige 

cultuurhistorische waarden van het plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied 

sprake is van erfgoed, dient op grond van voorgaande dan ook aangegeven te worden op 

welke wijze met deze cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te 

verwachten archeologie rekening wordt gehouden. 

4.1.1  Archeologie

In augustus 2017 is een aanvullend acheologisch bureauonderzoek en verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. Het archeologisch rapport is als bijlage bijgevoegd.

Naar aanleiding van de conceptrapportage heeft een overleg plaatsgevonden met de 

initiatiefnemer en de gemeente Schagen. Door alleen buiten het terrein van hoge 

archeologische waarden peilverlaging te bewerkstelligen zijn vrijwel geen bodemroerende 

werkzaamheden noodzakelijk binnen dit terrein. Nader archeologisch onderzoek in het 

kader van de Archeologische Monumentenzorg is niet noodzakelijk aangezien het 

gewijzigde plan zal worden uitgevoerd. Er zal alleen buiten het terrein van hoge 

archeologische waarde peilverlaging worden bewerkstelligd en er zijn vrijwel geen 

bodemroerende werkzaamheden noodzakelijk binnen dit terrein.

De voorgenomen werkzaamheden zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Ten 

behoeve van het doen van waarnemingen dient wel in de omgevingsvergunning als 

voorwaarde te worden opgenomen dat Archeologie West-Friesland toekomstige 

graafwerkzaamheden wil monitoren.

Wat betreft het aspect archeologie is het planvoornemen uitvoerbaar.
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4.1.2  Cultuurhistorie

Gekeken is naar de in 2012 opgestelde nota 'Verdieping Beleidsnota cultuurhistorie 

gemeente Schagen'. De beleidsnota geeft aan welke cultuurhistorische waarden aanwezig 

zijn en hoe met deze waarden omgegaan moet worden. In deze nota is opgenomen dat 

vanuit het oogpunt van behoud van cultuurhistorische elementen verkavelingspatronen 

zoveel mogelijk gehandhaafd en dus zichtbaar dienen te blijven in het landschap.

In paragraaf 2.1 is reeds ingegaan op de kenmerken van het plangebied. Het plangebied 

maakt onderdeel uit van het oude zeekleigebied.  De herkenbaarheid van de polder wordt 

in belangrijke mate bepaald door de ringsloot met de daarbij behorende dijkweg. Binnen 

de polder is de onregelmatige blokverkaveling een kenmerk. 

Deze identiteit van ringvaart, ringdijk en onregelmatige blokverkaveling met een 

oost-westelijke hoofdrichting is, ondanks de kavelvergrotingen, aanwezig gebleven. 

Tegelijkertijd kan ook geconstateerd worden dat de kavels relatief klein zijn gebleven voor 

het huidige bedrijfsmatig gebruik en dat er enkele sloten gedempt zijn of slechts nog deels 

aanwezig zijn. 

Vanuit de nadere beschouwing op het gebied zijn de volgende onderwerpen zonder meer 

van groot belang:

1. de rand van het poldergebied gemarkeerd door de dijkweg en de naastgelegen sloot;

2. het archeologisch monument op de westkant van het plangebied (huisterp De Schol) 

met de sloot die dit gebiedje afbakent;

3. de noord-zuid gerichte sloot is van belang als oude structuurlijn (mogelijk nog van voor 

de inpoldering;

4. het oost-west gerichte patroon dient herkenbaar te blijven maar is in de huidige situatie 

tevens fragmentarisch;

5. de onregelmatige blokverkaveling is een belangrijk kenmerk.

Het planvoornemen houdt rekening met de kenmerken en belangen binnen het 

plangebied. Het totaalbeeld overziend, blijft de onregelmatige blokverkaveling 

gerespecteerd. Een aantal bestaande sloten alsook de locatie van het archeologisch 

monument, worden gehandhaafd en er wordt een nieuwe sloot toegevoegd. Het aantal 

oost-west georiënteerde sloten zal verminderen. De aanwezige noord-zuid gerichte sloot 

blijft in zijn onregelmatige belijning bestaan.

Het planvoornemen is uitvoerbaar voor wat betreft het aspect cultuurhistorie.

4.2  Bodem

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet in geval van ruimtelijke 

ontwikkelingen worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde 

functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging, 

moet in ieder geval een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. In geval van 

verontreinigingen is de Wet bodembescherming (Wbb) van toepassing. Hierin is geregeld 

dat als ter plaatse van een plangebied ernstige verontreinigingen worden aangetroffen er 

sprake is van een saneringsgeval. 
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De bodeminformatiekaart van Rijkswaterstaat (Bodemloket) biedt informatie over 

bodemonderzoeken en –saneringen die in het verleden zijn uitgevoerd. Ook is er informatie 

opgenomen over bedrijven of terreinen waar 'verdachte' werkzaamheden hebben 

plaatsgevonden die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt en waar mogelijk 

bodemonderzoek moet worden uitgevoerd.

Afbeelding 6. Uitsnede bodemkaart (bron: Bodemloket.nl)

Van de bodeminformatiekaart valt af te lezen dat bodem in het plangebied voldoende is 

onderzocht. Het aspect bodem vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

4.3  Ecologie

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze wet vervangt de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Volgens de Wnb mag 

geen schade worden toegebracht aan vogels en andere beschermde dieren of planten.

Soortenbescherming

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de watergangen moet de Wet 

Natuurbescherming in acht worden genomen. Vanuit de Wet natuurbescherming geldt de 

verplichting om rekening te houden met vogels en andere beschermde soorten. Daarnaast 

dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaats te vinden om te voorkomen dat 

vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen plaatsvindt.
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Gebiedsbescherming

Het plangebied is niet gelegen binnen Natura 2000-gebied, NNN of weidevogelleefgebied.

Conclusie

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

4.4  Water

Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient in de toelichting op ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de 

gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient 

uiteengezet te worden of en in welke mate er gevolgen zijn voor de waterhuishouding. Het 

is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets. Het doel hiervan is het 

waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in 

beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen 

en besluiten. Door middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht 

besteed aan het wateraspect. Het gaat hierbij om de thema's waterkwantiteit, 

waterkwaliteit, waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw 

en bestaand oppervlaktewater.

De Waterwet, die per 22-12-2009 van kracht is geworden, heeft gezorgd voor een 

ingrijpende bundeling van deze wetgeving. Daarnaast heeft het Nationaal Waterplan 

(NWP), waarvan de eerste versie tegelijk met de Waterwet is verschenen, een formele rol in 

de ruimtelijke ordening. Het eerste Nationaal Waterplan is tevens een structuurvisie op basis 

van de Waterwet en de Wro.

De waterbeheerder in en in de directe omgeving van het plangebied is het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Voor de totstandkoming van het 

planvoornemen is overleg gevoerd met het HHNK. In gezamenlijkheid is gekomen tot het 

huidige planvoornemen.

Typeringen van de toekomstige inrichting:

1. de ringsloot blijft op het bestaande peil. Daardoor blijft het beeld vanaf de openbare 

weg ongewijzigd. Op enkele plekken wordt een kleine verbreding doorgevoerd ten 

einde compensatie te bereiken voor de te dempen watergangen. 

2. binnen de polder wordt verlaging van het waterpeil doorgevoerd. Dit zal ook dienst 

kunnen doen als ruimte voor extra waterbuffer in geval van extreme wateroverlast.  

Middels enkele dammen wordt dit van de ringsloot onafhankelijk gemaakt; 

3. er worden enkele (restanten) van sloten gedempt. Een deel daarvan is al vergund en is 

in 2017 uitgevoerd.

Het totaalbeeld overziend, blijft de onregelmatige blokverkaveling gerespecteerd. Een 

aantal bestaande sloten alsook de locatie van het archeologisch monument, worden 

gehandhaafd en er wordt een nieuwe sloot toegevoegd. Het aantal oost-west 

georiënteerde sloten zal verminderen. De aanwezige noord-zuid gerichte sloot blijft in zijn 

onregelmatige belijning bestaan.
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De technische uitwerking wordt in nauw overleg met het HHNK bepaald. De uitvoering van 

het plan zal niet eerder plaatsvinden dan dat het HHNK een watervergunning heeft 

afgegeven. Gelet op het gevoerde overleg wordt dit als haalbaar gezien.

Wat betreft het aspect water is het planvoornemen uitvoerbaar.
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Algemeen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de juridisch bindende regels. De regels bevatten het 

juridische instrumentarium voor het regelen  van het gebruik van de gronden en de 

toegelaten bebouwing. De verbeelding is samen met de  regels het juridisch bindend kader 

van de bestemmingen. De toelichting heeft geen juridisch bindende  werking, maar heeft 

wel een belangrijke functie bij de onderbouwing van het plan en soms voor  de uitleg van 

bepaalde bestemmingen en regels. De regels zijn verdeeld in vier hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels en bestaat uit twee artikelen. Artikel 1 geeft een 

omschrijving van de in de regels gehanteerde begrippen. Artikel 2 geeft aan hoe bepaalde 

afstanden, maten, oppervlakte en inhoud gemeten moeten worden.

In hoofdstuk 2 zijn de verschillende bestemmingen opgenomen. Per bestemming wordt 

aangegeven welke functies en doeleinden op de gronden toelaatbaar zijn en wat en hoe 

er mag worden gebouwd. Ook dubbelbestemmingen zijn in dit hoofdstuk opgenomen.

In hoofdstuk 3 worden de algemene regels behandeld, waarbij onder andere gedacht moet 

worden aan de anti-dubbeltelbepaling en de algemene procedureregels.

Hoofdstuk 4 bevat regels met betrekking tot het overgangsrecht en de slotregel.

5.2  Bestemmingsplanprocedure

In de Wro en het Bro zijn wettelijke regels voor de bestemmingsplanprocedure vastgelegd. 

Hierin zijn de volgende fasen onderscheiden: 

Voorbereidingsfase 

De gemeente voert ten behoeve van de voorbereiding van een bestemmingsplan 

onderzoek uit naar de bestaande situatie en de mogelijke (ruimtelijke) ontwikkelingen in de 

gemeente. De gemeente stelt voor het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Bro haar 

voornemen (vaak in de vorm van een voor-ontwerpbestemmingsplan) beschikbaar aan de 

besturen en diensten van hogere overheden. Ook biedt de gemeente eventueel de 

mogelijkheid om een reactie te geven op het voorontwerpbestemmingsplan via inspraak. 

De gemeente geeft een reactie op de overleg- en inspraakreacties. De uitkomsten hiervan 

worden vermeld in de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan en voor zover 

noodzakelijk verwerkt in regels en verbeelding. 

Terinzageleggingsfase 

Na de aankondiging in de Staatscourant, in ten minste één plaatselijk dag-, nieuws- of huis 

aan huisblad en op de internetpagina van de gemeente wordt het 

ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode 

kan door iedereen een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. 

Vaststellingsfase 

Na de periode van terinzagelegging stelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan, 
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mogelijk met wijzigingen, binnen een periode van ten hoogste 12 weken vast. 

Beroepsfase 

Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het 

vast-stellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Indien 

Gedeputeerde Staten of de Inspectie Leefomgeving en Transport een zienswijze hebben 

ingediend die door de gemeenteraad niet volledig is over-genomen of indien de 

gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, geschiedt bekendmaking 

en terinzagelegging uiterlijk 6 weken na vaststelling. Uiterlijk 6 weken na bekendmaking van 

het vaststellingsbesluit kan er beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. 

Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven aan 

zienswijzen van Gedeputeerde Staten en/of de Inspectie Leefomgeving en Transport, wordt 

het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vaststelling bekend 

gemaakt. Tevens wordt uiterlijk 2 weken na vaststelling het bestemmingsplan ter inzage 

gelegd.

5.3  Bestemmingen

Artikel 3 Agrarisch met waarden

Deze gronden zijn bestemd voor agrarische activiteiten alsmede voor de bestaande 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 

Artikel 4 Water

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor de aanleg, het onderhoud en de 

instandhouding van watergangen en de waterhuishouding. Binnen deze bestemming zijn 

alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten behoeve van bovenstaande 

doeleinden. Het dempen van sloten en watergangen die zijn voorzien van de bestemming 

Water is niet toegestaan.

Artikel 5 Waarde - Archeologie 1

Bouwen is op deze gronden ten behoeve van een andere ter plaatse geldende 

(enkel)bestemming uitsluitend toegestaan, nadat uit archeologisch onderzoek is gebleken 

dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn. Uitzondering hierop is het vervangen, 

vernieuwen of veranderen van bestaande bebouwing op de bestaande plaats, waarbij de 

oppervlakte op of onder peil niet wordt vergroot. Een archeologisch onderzoek is ook niet 

nodig als de graaf- of heiwerkzaamheden ten behoeve van het bouwwerk niet dieper 

plaatsvinden dan 0,35 meter onder peil.

Artikel 6 Waarde - Archeologie 3

Bouwen is op deze gronden ten behoeve van een andere ter plaatse geldende 

(enkel)bestemming uitsluitend toegestaan, nadat uit archeologisch onderzoek is gebleken 

dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn. Uitzondering hierop is het vervangen, 

vernieuwen of veranderen van bestaande bebouwing op de bestaande plaats, waarbij de 

oppervlakte op of onder peil niet wordt vergroot. Een archeologisch onderzoek is ook niet 

nodig als de graaf- of heiwerkzaamheden ten behoeve van het bouwwerk niet dieper 

plaatsvinden dan 0,40 meter onder peil, of als een bouwwerk een oppervlakte heeft van 

maximaal 500 m2.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

De kosten voor het voorliggende bestemmingsplan en de daarbij behorende noodzakelijke 

onderzoeken worden door de initiatiefnemer gedragen. De betaling van de kosten die de 

gemeente heeft gemaakt is verzekerd in de anterieure overeenkomst en/of via leges. 

Door het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de betreffende gronden bestaat 

de mogelijkheid dat door eigenaren van gronden in de directe omgeving van het 

plangebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1. Wro een verzoek tot 

tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. De mogelijke kosten die 

samenhangen met deze tegemoetkoming in de planschade worden door de initiatiefnemer 

gedragen. De vergoeding van eventuele planschade is geregeld in de anterieure 

overeenkomst. 

Op basis van deze overwegingen mag het plan economisch uitvoerbaar worden geacht. 

Dit betekent dat de uitvoering van het voorliggende plan niet door een onvoldoende 

economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan wordt voor overleg aangeboden aan de reguliere bestuurlijke 

overlegpartners. Te zijner tijd worden binnengekomen reacties in deze paragraaf vermeld.
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Bijlage bij toelichting
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Bijlage 1  Archeologich onderzoek
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Afbeelding 1. De locatie van het plangebied Slikvenpolder binnen de gemeente Schagen (boven, zwarte cirkel) en 

op de luchtfoto (onder, zwarte stippellijn, bron: PDOK).
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1. Administratieve gegevens

Onderzoeksgegevens
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Projectnummer  17144
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Type onderzoek  Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek
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Centrale coördinaat  116.488 / 531.795
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onderzocht. Het verkennend booronderzoek is 
beperkt gebleven tot de geplande bodemingrepen 
met een nadruk op het AMK-terein.

Datum rapportage  05-09-2017

Datum veldonderzoek 02-08-2017

Bevoegde overheid Gemeente Schagen

Beheer en plaats documentatie Depot gemeente Hoorn

Opdrachtgever

Opdrachtgever  Melkveebedrijf R. Vlaar B.V.

Contactpersoon  Dhr. R. Vlaar

Adres  Doorbraakweg 5

Postcode en plaats  1735 EK ‘t Veld

Telefoonnummer  06-28634247

Opdrachtnemer

Opdrachtnemer   Archeologie West-Friesland

Auteur(s)/deskundige(n) drs. J. van Leeuwen

 drs. C.M. Soonius

 J. Leek

Adres  Nieuwe Steen 1

Postcode en plaats  1625 HV Hoorn

Telefoonnummer  06-25272867
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2. Samenvatting

Het ligt in de planning het slotensysteem in de Slikvenpolder aan te passen om een verlaging van het 
waterpeil te bewerkstelligen. Een aantal sloten zal hiervoor worden gedempt, terwijl andere worden 
verbreed of nieuw gegraven. 

Onderhavig bureauonderzoek is uitgevoerd om de gespecificeerde archeologische verwachting die in 
de Archeologische Quickscan is opgesteld, aan te vullen. 
Gezien de paleogeografische ontwikkeling van het plangebied, de gegevens van de bodemkaart, de 
bekende archeologische waarden en de archeologische waarnemingen in de directe omgeving van 
het plangebied, geldt binnen de gehele Slikvenpolder een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de 
IJzertijd - Romeinse Tijd en Vroege en Late Middeleeuwen. Een deel van de te vergraven grond valt 
binnen een AMK-terrein (Monumentnummer 10589) waar sporen van bewoning uit de Late IJzertijd 
en Romeinse Tijd aanwezig zijn. Deze sporen worden op basis van terreinen uit deze periode in de 
directe omgeving verwacht op ca. 0,80 m onder het maaiveld. De verlaging van het waterpeil kan 
ook van invloed zijn op het rijksbeschermde archeologisch monument met bewoningsresten uit de 
Middeleeuwen (Monumentnummer 1411). 
Binnen het gehele plangebied geldt een lage verwachting voor vindplaatsen uit de overige prehistorische 
perioden en de Nieuwe Tijd. Om de hoge verwachting voor vindplaatsen uit de Late IJzertijd tot Late 
Middeleeuwen te toetsen en inzicht te verkrijgen in de diepteligging van de aanwezige archeologische 
waarden is op 2 augustus 2017 een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd.

Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek is duidelijk geworden dat de aanwezige 
archeologische resten (ter hoogte van het AMK-terrein) uit de Romeinse Tijd zich vanaf ca. 0,85 
m –NAP bevinden (vanaf 25 cm beneden maaiveld). Landschappelijk is nog niet duidelijk hoe het 
AMK-terrein zich verhoudt tot de rest van de Slikvenpolder. De top van de humeuze kleilaag (die 
correspondeert met de vondstlaag uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd) is niet overal aangetoond in 
dit verkennend booronderzoek.
Het huidige maaiveld ligt op ca. 0,60 m –NAP en het waterpeil ligt op 1,20 m –NAP. Dit betekent dat 
het huidige waterpeil op ca. 0,60 m –Mv ligt. De top van de archeologisch relevante lagen liggen voor 
het grootste deel boven het huidige waterpeil. Het is onduidelijk of de verlaging van het peil extra 
schade aan de aanwezige archeologische waarden zal toebrengen.
Vanuit archeologisch oogpunt is de voorgestelde peilverlaging niet gewenst. De kans dat de aanwezige 
archeologische waarden worden aangetast is groot. 

Naar aanleiding van de conceptrapportage heeft een overleg plaatsgevonden met de initiatiefnemer 
(dhr. Vlaar) en de gemeente Schagen (dhr. M. Klazema).
Tijdens dit overleg is gezocht naar een duurzame oplossing voor de aanwezige archeologische waarden. 
Door alleen buiten het terrein van hoge archeologische waarde peilverlaging te bewerkstelligen zijn 
vrijwel geen bodemroerende werkzaamheden noodzakelijk binnen dit terrein.

Indien dit gewijzigde plan wordt uitgevoerd, is nader archeologisch onderzoek in het kader van de 
Archeologische Monumentenzorg niet noodzakelijk. 
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3. Inleiding

In opdracht van melkveebedrijf R. Vlaar B.V. is in augustus 2017 een aanvullend archeologisch 
bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd.
De locatie Slikvenpolder ligt direct ten zuidoosten van de stad Schagen (afb. 1). Het ligt in de 
planning de indeling van de polder te wijzigen om het waterpeil te verlagen, voor optimalisering van 
het melkveebedrijf. De geplande ingrepen staan op afbeelding 3 aangegeven, met een toelichting in 
paragraaf 4.2.

Onderzoeksopzet en richtlijnen
Het onderzoek bestond uit een Bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek. Het 
veldonderzoek bestaat uit een verkennend booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd volgens 
de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische 
monumentenzorg), de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0) en het 
kwaliteitshandboek Hoorn (2014).
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4. Beleidskader

4.1 Rijks en Europees beleidskader
Het rijkskader wordt gevormd door de Erfgoedwet 2016. Voorheen werd dit beschreven in de 
Monumentenwet 1988. Deze wet is op 1 juli 2016 overgegaan in de Erfgoedwet. De Erfgoedwet 
vormt samen met de Omgevingswet het wettelijk fundament voor de cultuurhistorie in Nederland. 
In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie daarbij welke 
verantwoordelijkheden heeft en hoe daarop het toezicht wordt uitgeoefend. De Erfgoedwet bundelt 
bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. 
Bovendien zijn aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Het beschermingsniveau 
zoals die in oude wetten en regelingen golden blijven gehandhaafd.
Onderdelen van de Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, worden overgeheveld 
naar de Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt. Voor deze onderdelen is een overgangsregeling 
in de Erfgoedwet opgenomen voor de periode 2016-2019. Het betreft dan:
1. Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten;
2. Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van 

archeologie;
3. Bescherming van stads- en dorpsgezichten.

In grote lijnen wordt hier het ‘Verdrag van Malta’ onderschreven. In het Verdrag van Malta, in 1992 
gesloten te Valletta, wordt de bescherming van het archeologisch erfgoed geregeld. Uitgangspunt 
daarbij is dat waar mogelijk archeologische resten bewaard dienen te blijven. Bij de ontwikkeling 
van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, of beter het cultuurhistorisch belang, van af het 
begin meewegen in de besluitvorming.

4.2 Provinciaal beleidskader
De Provincie Noord-Holland streeft naar behoud van het erfgoed in situ (in de bodem). Om de 
archeologische waarden zoveel mogelijk veilig te stellen, raden zij aan archeologievriendelijk te 
bouwen. Waar behoud in de bodem niet mogelijk is, dient een archeologisch onderzoek plaats te 
vinden. 
De visie op de gewenste ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.1 
Deze vernieuwde leidraad is een uitwerking van het in 2006 vastgestelde Beleidskader Landschap 
en Cultuurhistorie, dat werd gebruikt als leidraad voor ruimtelijke plannen als bestemmingsplannen, 
beeldkwaliteitsplannen en structuurplannen. Daarnaast bood het handreikingen aan gemeenten om 
landschap en cultuurhistorie als uitgangspunt te gebruiken bij planvorming.
De provincie Noord-Holland heeft 10 archeologische gebieden van provinciaal belang gedefinieerd, 
waaronder West-Friesland. 
Om te voorkomen dat waardevolle informatie verloren gaat, dienen eventueel aanwezige archeologische 
resten zo vroeg mogelijk in het planproces te worden gelokaliseerd en gewaardeerd door middel 
van een archeologisch vooronderzoek. Bij de toetsing van bestemmingsplannen wordt nagegaan 
of bij de planvorming voldoende archeologisch vooronderzoek is verricht om tot een evenwichtige 
besluitvorming te komen. Terreinen van hoge en zeer hoge waarde dienen in bestemmingsplannen 
te worden aangegeven en beschermd te worden door middel van een aanlegvergunning.

1  Provincie Noord-Holland 2010.



West-Friese Archeologische Notities 22, Schagen, Slikvenpolder

11

Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Drech-
terland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

4.3 Lokaal beleidskader

In 2009 is de beleidsnota Cultuurhistorie vastgesteld2. Het plangebied Slikvenpolder valt binnen de 
polder De Meer. De dijk van de Muggenburgerweg begrenst deze polder in het zuiden. 

De volgende terreinen staan op de beleidskaart aangegeven (zie ook afb. 5):

•	 Huisterp De Schol (rijksmonument: code SCHA18A)

•	 Bewoningssporen uit de IJzertijd-Romeinse Tijd (SCHA91A)

•	 Bewoningssporen Muggenburgerweg (SCHA88A)

•	 Dijk Muggenburgerweg (SCHA47A) 

•	 Polder De Meer (SCHA64A) Volgens de beschrijving zijn hier sporen van bewoning uit de Vroege 
en Late Middeleeuwen aangetroffen.

De vrijstellingsgrenzen van de beleidskaart zijn overgenomen in het bestemmingsplan Landelijk 
gebied Schagen (vastgesteld 29-06-2015)3 met een bestemming Waarde-Archeologie (afb. 2). Voor 
de geplande bodemingrepen geldt dat deze de vrijstellingsgrenzen van respectievelijk 0 m2 en 500 
m2 overschrijden. Peilverlaging kan ook een bedreiging voor delen van het bodemarchief vormen, die 
niet direct binnen de te ontgraven delen vallen.

2  Haakmeester & Visser-Poldervaart 2008.
3  NL.IMRO.0441.BPLG00-VA02 (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Afbeelding 2. De locatie van het plangebied Slikvenpolder (zwarte stippellijnen) op de beleidskaart archeologie 

van de voormalige gemeente Schagen (Haakmeester & Visser-Poldervaart 2008).
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5. Bureauonderzoek
5.1 Methode
Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een archeologische verwachting, opgesteld in de archeologische 
quickscan, nader te specificeren.4 Daartoe zijn reeds bekende archeologische, historische en 
aardkundige gegevens verzameld en is het grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden 
geïnventariseerd.

De volgende bronnen zijn voor dit bureauonderzoek geraadpleegd:
•	 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2);
•	 Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW);
•	 Bodemkaart schaal 1:15.000 Schagerkogge (Kleinsman, Stoffelsen & van den Hurk 1975);
•	 Paleogeografisch kaartmateriaal van o.a. Vos & de Vries 2013 en Van Zijverden 2017;
•	 Kadastrale minuut 1819. Gemeente Barsingerhorn-Haringhuizen, sectie D genaamd Haringhuizen, 

Eerst Blad (beeldbank.cultureelerfgoed.nl);
•	 Relevant historisch kaartmateriaal;
•	 Recent kaartmateriaal;
•	 Archis 3;
•	 Recent archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van de N2425;
•	 Archeologische Werkgroep Schagen.

5.2 Resultaten
5.2.1 Huidige situatie en toekomstig gebruik
Het plangebied is in gebruik als grasland. De gronden in dit deel van de Slikvenpolder zijn jarenlang 
uiterst matig beheerd met het oog op de vermeende ontwikkeling tot bedrijventerrein.6 Om deze 
reden zijn de gronden ook niet meegenomen in de ruilverkaveling Schagerkogge. Als gevolg van het 
slechte onderhoud is een aantal sloten nauwelijks meer herkenbaar en functioneert de aanwezige 
drainage niet meer. Op het AHN (zie afb. 9) is te zien dat een deel van de percelen gedraineerd is. 

De ringsloot rondom de Slikvenpolder blijft op het bestaande peil. In het midden van de Slikvenpolder 
wordt het peil verlaagd. De bovenkant van het maaiveld ligt op ca. 0,40 m –NAP (bron: AHN2). Op 
basis van het veldwerk is de hoogte van het maaiveld naar beneden toe bijgesteld naar ca. 0,60 m 
–NAP. Dit komt ook beter overeen met het huidige waterpeil (= 1,20 m –NAP. Het ligt in de bedoeling 
om het huidige peil te verlagen naar 1,55 m –NAP (afb. 3). Het deel van de polder waar peilverlaging 
wordt beoogd wordt begrensd door drie dammen en de oost-west-watergang in het centrale deel 
van de polder (peilverlaging staat in blauw weergegeven op afb. 3). De nieuw te graven of te 
verbreden sloten zullen een glooiend profiel hebben en tot maximaal 1,40 m –Mv worden ontgraven. 
De peilverlaging binnen het plangebied is mogelijk schadelijk voor de aanwezige archeologische 
waarden. De conservering van in de bodem aanwezige organische artefacten zal achteruitgaan. Na 
de peilverlaging zal het gebied opnieuw gedraineerd worden en afwateren op de blauwe sloten uit 
afb 3. De te verbreden sloot ter hoogte van het AMK-terrein heeft een omvang van ca. 180 m2. De 
overige te graven of te verbreden watergangen hebben een omvang van in totaal 1.700 m2. 

4  Van Leeuwen & Soonius 2017.
5  Salomons & Honingh 2017 (conceptrapport 622).
6  Bugel Hajema 2016.
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Volgens de aanvrager is de vierde dam ter hoogte van het Archeologisch Rijksmonument alleen voor 
het bereiken van het perceel. Hier zal geen peilverlaging plaatsvinden. Indien het waterpeil toch 
wordt verlaagd, dient een vergunning bij de Minister te worden aangevraagd.

5.2.2 Historische achtergrond
Voor het bepalen van de archeologische verwachting voor huisplaatsen uit de Nieuwe Tijd kan worden 
gekeken naar historisch kaartmateriaal. Op de kaart van Dou uit 1651-1654 en de kadastrale minuut 
uit 1819 (afb. 4) staat geen bebouwing aangeven in het plangebied. De verkaveling is wel zeer fraai 
zichtbaar. De aanleg van de Provincialeweg N241 heeft de polder in de jaren 30 van de 20ste eeuw 
in tweeën gesplitst. Op geen van historische kaarten is binnen het plangebied bebouwing zichtbaar. 

Het plangebied is in recente tijden niet bebouwd geweest. Vanwege de reservering van het gebied 
als mogelijk bedrijventerrein heeft hier geen kavelverbetering plaatsgevonden in het kader van 
de ruilverkaveling Schagerkogge.7 Het ligt in de verwachting dat het plangebied sinds de Late 
Middeleeuwen tot Vroege Nieuwe Tijd in gebruik is als gras- en/of akkerland. De huidige verkaveling 
is in de Middeleeuwen ontstaan en sindsdien, op enkele dempingen na, nagenoeg ongewijzigd 
gebleven. 

7  Bügel Hajema 2016.

Afbeelding 3. De geplande ingrepen op de locatie Slikvenpolder in Schagen, gemeente Schagen. Naar aangeleverde 

schets van dhr. Vlaar.
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Binnen de Slikvenpolder gelden verschillende cultuurhistorische waarden.8 De gehele polder valt 
binnen een gebied met een zeer hoge historisch-geografische waarde als voorbeeld van onregelmatige 
blokverkaveling uit de Middeleeuwen (WFR 317G: afb. 5). 
Daarnaast zijn binnen de Slikvenpolder drie AMK-terreinen9 aanwezig (afb. 6): 
- WFR 018A (monumentnummer 1411) Muggenburgerweg/Bonkelaarsdijk/De Schol: sporen van 
laatmiddeleeuwse bewoning (zeer hoge waarde, rijksbeschermd)
- WFR 206A (monumentnummer 10588) Muggenburgerweg/Provinciale Weg: sporen van 
laatmiddeleeuwse bewoning (hoge waarde)
- WFR 207A (monumentnummer 10589) Muggenburgerweg/Bonkelaarsdijk: sporen van bewoning 
Late IJzertijd-Romeinse Tijd (hoge waarde)
De AMK-terreinen buiten het plangebied staan eveneens aangegeven op afb. 5. Hierbij valt op te 
merken dat AMK-terrein 10590 samen met AMK-terrein 10589 een uitgestrekt nederzettingsterrein 
vormt dat dateert in de Late IJzertijd-Romeinse Tijd.

8  Provincie Noord-Holland 2002.
9  Diederik 1992.

Afbeelding 4. De locatie van de geplande ingrepen (zwarte stippellijnen) en de te dempen sloten (rode lijnen) op 

de kadastrale minuutkaart uit 1816 (beeldbank.cultureelerfgoed.nl).
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Afbeelding 5. Historisch-geografische waarden binnen de Slikvenpolder.

Afbeelding 6. Overzicht van de AMK-terreinen (met monumentnummer) in (de omgeving van) het plangebied.
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5.2.3 Geologie en landschap
Het plangebied ligt in een zone waar tussen ca. 2500 en 1500 voor Chr. een grote getijdengeul actief 
was. Het water stroomde vanuit de Noordzee via het Zeegat van Bergen Noord-Holland binnen.10  De 
getijdengeul is gedurende de Bronstijd steeds verder dichtgeslibd. Na het sluiten van het zeegat kon 
op grote schaal veen groeien. Dit veen werd vanaf de Late IJzertijd veelvuldig bewoond in de directe 
omgeving van Schagen.
Bewoning vóór de Bronstijd is binnen het plangebied niet waarschijnlijk (afb. 7). 
Aan de hand van bodemkaarten kan inzicht worden verkregen in de verwachting voor vindplaatsen 
uit de prehistorie en Romeinse Tijd (afb. 8). Op de bodemkaart van Schagerkogge (schaal 1:15.000) 
bestaat het plangebied uit poldervaaggronden (code Mn58 op afb. 8).11 De poldervaaggrond is in 
de regel gevormd in een overstromingsdek uit de Late Middeleeuwen. De bovengrond bestaat uit 
kalkloze humeuze lichte klei. Hieronder bevindt zich vaak een donkergrijze kalkloze knippige zware 
klei. Dit betreft de laatmiddeleeuwse mariene afzetting. Onder deze afzetting ligt vaak een dun laagje 
veen of humusrijke zware klei. Dit niveau correspondeert met het oorspronkelijk veendek. 

Het plangebied behoort tot het oude land van Schagen. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt de 
oost-west afwatering, die vanuit historisch perspectief de hoofdafwatering vormt, met uitvoering van 
de voorgenomen dempingen vrijwel geheel opgeheven. Dit is niet bevorderlijk voor de leesbaarheid 
van het middeleeuwse landschap. Op het AHN (afb. 9) is de overwegende oost-west richting van de 
afwatering van de percelen ten noorden van de Muggenburgweg en Bonkelaarsdijk zichtbaar.

10  Vos & de Vries 2013; van Zijverden 2017.
11  Kleinsman e.a. 1975.

Afbeelding 7. Globale ligging plangebied (zwarte stip) op paleogeografische kaart (Van Zijverden 2017).
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5.2.4 Bekende archeologische waarden
In de uiterste westhoek van het plangebied bevindt zich de huisterp De Schol, een terrein van 
zeer hoge archeologische waarde (rijksbeschermd archeologisch monument). Deze terp is zeer goed 
zichtbaar op het actueel Hoogtebestand Nederland (zie afb. 9). Het ligt in de verwachting dat de 
archeologische sporen op dit terrein direct onder het maaiveld beginnen. 
Ten zuidoosten van deze terp ligt het AMK-terrein van hoge archeologische waarde, waar sporen 
van bewoning uit de IJzertijd-Romeinse Tijd aanwezig zijn (Monumentnummer 10589).12 In 1992 
is aangegeven dat hier peilverlaging moet worden voorkomen. Op het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (afb. 9) is geen verhoging zichtbaar. Een diepteligging van de archeologische sporen is op 
deze locatie niet aangegeven, maar op basis van archeologische opgravingen in de directe omgeving 
en de geologische geschiedenis van het plangebied worden deze niet direct onder de bouwvoor 
verwacht, maar onder het middeleeuwse kleidek.
De terpachtige constructie (Monumentnummer 10588) die op de bodemkaart wordt aangegeven en 
is opgenomen op de AMK in de zuidoostelijke hoek van het plangebied, is nog nauwelijks zichtbaar 
op het AHN (vergelijk afb. 6 & 9). Hier is in het kader van de verbreding van de N241 archeologisch 
onderzoek uitgevoerd op het AMK-terrein 10588. De conceptrapportage van de opgraving 
Muggenburgweg is gereed.13 

12  Diederik 1992
13  Salomons & Honingh 2017 

Afbeelding 8. De locatie van de geplande ingrepen (witte stippellijnen) op de vereenvoudigde bodemkaart 

Schagerkogge (Kleinsman e.a. 1975).
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Het AMK-terrein betreft een vindplaats uit de Late Middeleeuwen. Op het terrein bevinden zich 
mogelijke sporen van bewoning op een brede dijk. Tijdens dit onderzoek zijn greppels, een waterput 
en spitsporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen. De bodemopbouw is voor het 
bepalen van de diepteligging van de archeologische resten van belang. 
Tijdens het archeologische onderzoek zijn archeologische resten uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd 
(scherven), de Volle of Late Middeleeuwen (scherven en sporen van landbouw) en de Nieuwe Tijd  A 
en B (vondstmateriaal, erfstructuren en afwateringssysteem uit de periode 1450-1800) aangetroffen. 
Het aardewerk uit de IJzertijd en/of Romeinse Tijd gevonden tijdens de opgraving Muggenburgerweg 
is afkomstig uit de in de Late Middeleeuwen verspitte veenlaag. Het betrof handgevormd aardewerk. 
De top van deze verspitte veenlaag bevindt zich op een diepte variërend tussen 0,80 en 1,10  m –
NAP. Het maaiveld ter hoogte van de opgraving lag op ca. 0,20 tot 0,30 m –NAP. Het middeleeuwse 
kleidek heeft een dikte variërend van 60 tot 80 cm. Ter hoogte van de 15de eeuwse sloten is de 
verspitte veenlaag niet meer aanwezig.

In de directe omgeving zijn drie waarnemingen bekend (Archis2-Waarnemingsnummer 15062, 
42754 en 22546). Van belang voor onderhavige bodemingrepen is de laatste waarneming. Hier is bij 
het ploegen Romeins aardewerk en de resten van een oventje aangetroffen door de Archeologische 
Werkgroep Schagen (datum 06-05-1981). De vondst kan worden geassocieerd met het gebied dat 
op afbeelding 6 staat weergegeven (Monumentnummer 10589).

Afbeelding 9. De locatie van de geplande ingrepen (zwarte stippellijnen) op het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(www.ahn.nl).
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Opgravingen in bedrijventerrein Witte Paal hebben nederzettingsresten uit de IJzertijd, Romeinse 
Tijd en Middeleeuwen aan het licht gebracht. In de jaren 80 en 90 van de 20ste eeuw zijn verschillende 
waarnemingen gedaan door de Archeologische Werkgroep Schagen.14 Verspreid over het gebied 
de Witte Paal zijn slotenstelsel, huisplattegronden, kuilen, paalgaten, een waterput, een Romeinse 
muntschat en zeer veel overige vondsten aangetroffen. De bewoning lijkt zich te beperken tot de 
Midden en Late IJzertijd en de Romeinse Tijd (2e en 3e eeuw na Chr.). In het zuidoostelijke deel van 
de Witte Paal bevonden de archeologische resten uit de Romeinse Tijd zich op 0,80 tot 1,20 m –Mv. 
Op de locatie van de voormalige ijsbaan (ca. 250 m ten noorden van het plangebied) zijn ook resten 
uit de Middeleeuwen aangetroffen.

5.2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting
Gezien de paleogeografische ontwikkeling van het plangebied, de gegevens van de bodemkaart de 
bekende archeologische waarden en de archeologische waarnemingen in de directe omgeving van 
het plangebied, geldt binnen de gehele Slikvenpolder een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de 
IJzertijd - Romeinse Tijd en Vroege en Late Middeleeuwen. Een deel van de te vergraven grond valt 
binnen een AMK-terrein (Monumentnummer 10589) waar sporen van bewoning uit de Late IJzertijd 
en Romeinse Tijd aanwezig zijn. Deze sporen worden op basis van terreinen uit deze periode in de 
directe omgeving verwacht op ca. 0,80 m onder het maaiveld. De verlaging van het waterpeil kan 
ook van invloed zijn op het rijksbeschermde archeologisch monument met bewoningsresten uit de 
Middeleeuwen (Monumentnummer 1411). 
Binnen het gehele plangebied geldt een lage verwachting voor vindplaatsen uit de overige 
prehistorische perioden en de Nieuwe Tijd.
Om de hoge verwachting voor vindplaatsen uit de Late IJzertijd tot Late Middeleeuwen te toetsen en 
inzicht te verkrijgen in de diepteligging van de aanwezige archeologische waarden is op 2 augustus 
2017 een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd. Dit onderzoek wordt 
hieronder nader beschreven.

14  Diederik 1993; Diederik 1994; Diederik 1995; Diederik 1996 en Van Duinen & Mauro 1996.
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6. Veldonderzoek

6.1 Methode
Het Inventariserend Veldonderzoek bestond uit een booronderzoek (verkennende fase). Het doel van 
een verkennend booronderzoek is tweeledig:

- Bepalen van de intactheid van de bodem; 
- Bepalen van de diepteligging van de archeologische resten ter hoogte van het AMK-terrein 

met monumentnummer 10589. 

Tijdens het veldonderzoek zijn 13 boringen gezet. De boringen zijn vooral langs de te verbreden 
sloten gezet (afb. 10 en boorbeschrijvingen in bijlage 1). 
Tijdens het onderzoek is geboord tot maximaal 1,50 m –Mv. Er is gebruik gemaakt van een 
Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen 
zijn lithologisch beschreven conform NEN 510415 en verwerkt in het programma Deborah 2. 
Alle boringen zijn ingemeten met behulp van een GPS met RTK-correctie (x-, y- en z-waarden). Het 
opgeboorde materiaal is in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 
(zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). Tevens is aandacht 
besteed aan de aard van de laagovergangen en het kalkgehalte van het sediment. Er zijn geen 
monsters genomen. 

15  Nederlands normalisatie instituut 1989.

Afbeelding 10. Boorpuntenkaart op de Archeologische Monumentenkaart.
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6.2 Resultaten
Op 2 augustus is het veldwerk uitgevoerd. Opvallend is dat het maaiveld gemeten met de GPS lager 
ligt dan op het Actueel Hoogtebestand Nederland staat weergegeven. Het slootpeil is eveneens 
gemeten met de GPS en bedroeg 1,21 m –NAP. Dit komt goed overeen met het slootpeil zoals 
gemeten door HHNK.
Langs de te dempen sloot was een grote storthoop aanwezig (afb. 3 en 11). Dit materiaal is afkomstig 
uit het bodemdepot van de N241. Hierin bevindt zich ook vondstmateriaal dat niet meer te herleiden 
is naar de oorspronkelijke locatie. Deze grond zal gebruikt worden om de sloten te dempen. Het 
uitspreiden van deze gronden zal een vertekend beeld geven bij eventueel toekomstig onderzoek.

Het plangebied is in gebruik als grasland. Door het ontbreken van molshopen en geschoonde sloten 
was de vondstzichtbaarheid in het plangebied slecht. Er zijn geen oppervlaktevondsten gedaan.
De nadruk bij het verkennend booronderzoek lag op het AMK-terrein (monumentnummer 10589), 
omdat voor dit terrein geldt dat bij alle bodemroering rekening gehouden dient te worden met de hier 
aanwezige archeologische waarden. Boring 1 t/m 6 zijn geplaatst binnen het AMK-terrein, ter hoogte 
van de te verbreden watergang (afb. 10). De overige boringen zijn allen ter hoogte van geplande 
ingrepen gezet waarvoor in het bestemmingsplan een vrijstellingsgrens van 500 m2 geldt.

Boring 1 en 2 liggen dicht naast elkaar, omdat in boring 1 een deel van een (recente) slootvulling 
is aangetoond. Dit zou goed kunnen aangezien er geruime tijd geen onderhoud aan de sloten heeft 
plaatsgevonden. Boring 2 t/m 6 zijn iets verder uit de slootkant gezet. De bouwvoor heeft een dikte 
van 25 tot 35 cm en bestaat uit uiterst tot sterk siltige zwak tot matig humeuze klei. 
De sterk humeuze kleilaag die hoogstwaarschijnlijk correspondeert met het geërodeerde veenpakket 
is in vijf boringen aanwezig en bevindt zich op een diepte variërend van 1,24 m –NAP (boring 7) 
tot 0,89 m –NAP (boring 12). In boring 3 en 4 is in plaats van deze sterk humeuze veenlaag een 
humeuze vondstlaag aanwezig (tabel 1). De diepteligging van het geërodeerde veenpakket t.o.v. NAP 
komt redelijk overeen met hetgeen bij de opgraving aan de Muggenburgerweg is beschreven. Het 
afdekkende middeleeuwse kleidek is in onderhavig plangebied  echter veel dunner dan verwacht en 
lijkt soms bijna afwezig. De vondstlaag bevatte handgevormd aardewerk, verbrand bot en houtskool 
en ligt direct onder de bouwvoor (tabel 2 en afb. 12). In de ondergrond ter hoogte van boring 8 
en 9 is zeer compact matig siltig uiterst fijn zand aangetoond. De ouderdom van deze mariene 
afzetting is niet duidelijk, maar zou, op basis van het ontbreken van de sterk humeuze kleilaag, van 
middeleeuwse oorsprong kunnen zijn. 
Boring 6 ligt relatief dicht bij de noord-zuid sloot in het centrale deel van het plangebied. Hier is 
vanaf 50 cm –Mv matig stevige tot matig slappe sterk siltige klei aanwezig. Mogelijk is dit ook een 
slootvulling uit de Nieuwe Tijd.
Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek is duidelijk geworden dat de aanwezige 
archeologische resten (ter hoogte van het AMK-terrein) uit de Romeinse Tijd zich vanaf ca. 0,85 
m –NAP bevinden (vanaf 25 cm beneden maaiveld). Landschappelijk is nog niet duidelijk hoe het 
AMK-terrein zich verhoudt tot de rest van de Slikvenpolder. De top van de humeuze kleilaag (die 
correspondeert met de vondstlaag uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd) is niet overal aangetoond in 
dit onderzoek. Of dit komt door erosie in de Late Middeleeuwen is door middel van dit verkennend 
booronderzoek niet te bepalen. Buiten het AMK-terrein is in drie boringen de top van de humeuze 
kleilaag aangetroffen. 
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Boor-
nummer Top potentieel Romeins niveau Aard Diepteligging 

(t.o.v. Mv en NAP)

1 Niet aangetoond nvt
2 Matig humeuze  kalkarme klei Veenlaag in opgenomen 50 cm – 1,14 m -NAP
3 Matig humeuze kalkloze klei vondstlaag 20 cm – 0,79 m -NAP
4 Matig humeuze kalkloze klei vondstlaag 25 cm – 0,91 m -NAP
5 Sterk humeuze kalkarme klei Rest veenlaag 40 cm – 1,13 m -NAP
6 Niet aangetoond nvt
7 Matig humeuze kalkloze klei Rest veenlaag 65 cm – 1,24 m -NAP
8 Niet aangetoond nvt
9 Niet aangetoond nvt
10 Niet aangetoond nvt
11 Sterk humeuze kalkloze klei Rest veenlaag 50 cm – 1,07 m -NAP
12 Sterk humeuze kalkloze klei Rest veenlaag 30 cm – 0,89 m -NAP
13 Niet aangetoond nvt

Tabel 1. Diepteligging en aard van het potentieel Romeinse niveau. 

Afbeelding 11. De storthopen langs de te dempen sloot in het centrum van het plangebied.
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Boor-
nummer

Vondst-
nummer Indicator Datering Omschrijving Laag 

(cm –Mv)

3 1 aardewerk
Late IJzertijd- 
Romeinse Tijd

Handgevormd, 4 
fragmenten

vondstlaag
(25-50 cm)

4 2 aardewerk
Late IJzertijd- 
Romeinse Tijd

Handgevormd, 3 
fragmenten

vondstlaag
(20-60)

4 2 bot nvt
1 fragment 
verbrand bot

vondstlaag
(20-60)

Tabel 2. Overzicht van vondstmateriaal, aangetroffen in boringen.

Afbeelding 12. Fragment van de vondstlaag uit boring 4.
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7. Conclusie en aanbevelingen

7.1 Conclusie
Het ligt in de planning het slotensysteem in de Slikvenpolder aan te passen om een verlaging van het 
waterpeil te bewerkstelligen. Een aantal sloten zal hiervoor worden gedempt, terwijl andere worden 
verbreed of nieuw gegraven (zie afb. 3). Voor de geplande bodemingrepen geldt dat deze de in het 
bestemmingsplan geldende vrijstellingsgrenzen van respectievelijk 0 m2 en 500 m2 overschrijden. 
Peilverlaging kan ook een bedreiging voor delen van het bodemarchief vormen, die niet direct binnen 
de te ontgraven delen vallen.
Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek is duidelijk geworden dat de aanwezige 
archeologische resten (ter hoogte van het AMK-terrein) uit de Romeinse Tijd zich vanaf ca. 0,85 
m –NAP bevinden (vanaf 25 cm beneden maaiveld). Landschappelijk is nog niet duidelijk hoe het 
AMK-terrein zich verhoudt tot de rest van de Slikvenpolder. De top van de humeuze kleilaag (die 
correspondeert met de vondstlaag uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd) is niet overal aangetoond in 
dit verkennend booronderzoek.
Het huidige maaiveld ligt op ca. 0,60 m –NAP en het waterpeil ligt op 1,20 m –NAP. Dit betekent dat 
het huidige waterpeil op ca. 0,60 m –Mv ligt. 
De top van de archeologisch relevante lagen liggen voor het grootste deel boven het huidige waterpeil. 
Het is onduidelijk of de verlaging van het peil extra schade aan de aanwezige archeologische waarden 
zal toebrengen.

7.2 Aanbevelingen
Vanuit archeologisch oogpunt is de voorgestelde peilverlaging niet gewenst. De kans dat de aanwezige 
archeologische waarden worden aangetast is groot. 
Als de geplande optimalisering van de agrarische gronden op de voorgestelde wijze doorgang vindt, 
dient een vervolgonderzoek plaats te vinden in de vorm van proefsleuven.

Naar aanleiding van de conceptrapportage heeft een overleg plaatsgevonden met de initiatiefnemer 
(dhr. Vlaar) en de gemeente Schagen (dhr. M. Klazema).
Tijdens dit overleg is gezocht naar een duurzame oplossing voor de aanwezige archeologische waarden. 
Door alleen buiten het terrein van hoge archeologische waarde peilverlaging te bewerkstelligen zijn 
vrijwel geen bodemroerende werkzaamheden noodzakelijk binnen dit terrein. Op afbeelding 13 en 
14 is het door dhr. Vlaar aangeleverde gewijzigde inrichtingsplan zichtbaar. 

Indien dit gewijzigde plan wordt uitgevoerd, is nader archeologisch onderzoek in het kader van de 
Archeologische Monumentenzorg niet noodzakelijk. 
De voorgenomen werkzaamheden zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Ten behoeve van het 
doen van waarnemingen dient wel in de omgevingsvergunning als voorwaarde te worden opgenomen 
dat Archeologie West-Friesland toekomstige graafwerkzaamheden wil monitoren. Het monitoren kan 
ook uitgevoerd worden door de Archeologische Werkgroep Schagen (contactpersoon: dhr. J. Lubbers).
Voor het monitoren van de graafwerkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht en dit zal 
niet tot noemenswaardige vertragingen leiden. Vondstmateriaal dat bij het uitvoeren van het werk 
wordt aangetroffen is (conform de Erfgoedwet, § 5.4, artikel 5.10) eigendom van de Provincie Noord-
Holland en zal door Archeologie West-Friesland worden aangeleverd aan het Provinciaal Depot van 
Bodemvondsten te Castricum. 
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Afbeelding 13. Gewijzigd archeologievriendelijk inrichtingsplan (aangeleverd door R. Vlaar p 30-08-2017).

Afbeelding 14. Geplande bodemingrepen t.b.v. het gewijzigde inrichtingsplan op de beleidskaart archeologie.
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Gebruikte afkortingen
AHN   Actueel Hoogtebestand Nederland
AMK   Archeologische MonumentenKaart
ARCHIS  ARCHeologisch Informatie Systeem
HHNK  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
IVO  Inventariserend Veld Onderzoek
KLIC   Kabels en Leidingen Informatie Centrum
KNA   Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
-Mv   beneden maaiveld
NAP   Normaal Amsterdams Peil
NITG   Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen
OAT  Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel
PvE   Programma van Eisen
SIKB   Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
TNO   Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
WFA  Westfries Archief



1

boring: 17144-1
beschrijver: JL/CSO, datum: 2-8-2017, X: 116.321, Y: 531.706, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,69, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, opdrachtgever: Dhr. R. Vlaar, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs

50 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs
Opmerking: lijkt slootvulling (is huidige sloot breder geweest?)

90 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk

95 cm -Mv / 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk

 Einde boring op 110 cm -Mv / 1,79 m -NAP

boring: 17144-2
beschrijver: JL/CSO, datum: 2-8-2017, X: 116.320, Y: 531.708, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,64, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, opdrachtgever: Dhr. R. Vlaar, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: Vlekkerig

50 cm -Mv / 1,14 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, kalkarm
Opmerking: Donkere vlekken, restant veenlaag erin verwerkt?

60 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk

75 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkrijk

105 cm -Mv / 1,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk

 Einde boring op 110 cm -Mv / 1,74 m -NAP

boring: 17144-3
beschrijver: JL/CSO, datum: 2-8-2017, X: 116.346, Y: 531.713, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,59, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, opdrachtgever: Dhr. R. Vlaar, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: fragmenten aardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vondstlaag

60 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkrijk

80 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk

90 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk

 Einde boring op 130 cm -Mv / 1,89 m -NAP
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boring: 17144-4
beschrijver: JL/CSO, datum: 2-8-2017, X: 116.372, Y: 531.718, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,66, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, opdrachtgever: Dhr. R. Vlaar, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,66 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

25 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrand bot, fragmenten aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vondstlaag of spoor, zie foto

50 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, matig stevig, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 1,41 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig slap, kalkrijk

85 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk

95 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, kalkrijk

 Einde boring op 120 cm -Mv / 1,86 m -NAP

boring: 17144-5
beschrijver: JL/CSO, datum: 2-8-2017, X: 116.396, Y: 531.723, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,73, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, opdrachtgever: Dhr. R. Vlaar, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, schelpengruis, kalkarm
Archeologie: enkel fragment verbrand bot, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Vlekken

40 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, zeer stevig, kalkarm
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: rest veenlaag hierin opgenomen?

55 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk

65 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

100 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 110 cm -Mv / 1,83 m -NAP
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boring: 17144-6
beschrijver: JL/CSO, datum: 2-8-2017, X: 116.426, Y: 531.730, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,67, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, opdrachtgever: Dhr. R. Vlaar, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment aardewerk

25 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk

50 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, matig stevig, kalkrijk

70 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig slap, schelpfragment, kalkrijk
Opmerking: slootvulling?

100 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk

105 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk

 Einde boring op 125 cm -Mv / 1,92 m -NAP

boring: 17144-7
beschrijver: JL/CSO, datum: 2-8-2017, X: 116.687, Y: 531.776, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,59, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, opdrachtgever: Dhr. R. Vlaar, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

65 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
Opmerking: Rest Oxipeat?

70 cm -Mv / 1,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk

80 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk

90 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Opmerking: Wormer?

 Einde boring op 130 cm -Mv / 1,89 m -NAP

boring: 17144-8
beschrijver: JL/CSO, datum: 2-8-2017, X: 116.655, Y: 531.767, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,56, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, opdrachtgever: Dhr. R. Vlaar, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk

50 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig slap, kalkrijk

65 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk

95 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,06 m -NAP



4

boring: 17144-9
beschrijver: JL/CSO, datum: 2-8-2017, X: 116.604, Y: 531.756, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,51, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, opdrachtgever: Dhr. R. Vlaar, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs

25 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, uiterst fijn, kalkrijk

55 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk

80 cm -Mv / 1,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk

95 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk

105 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,01 m -NAP

boring: 17144-10
beschrijver: JL/CSO, datum: 2-8-2017, X: 116.555, Y: 531.747, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,61, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, opdrachtgever: Dhr. R. Vlaar, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs
Opmerking: Lichte vlekken

40 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Opmerking: Vlekkerig

85 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 1,71 m -NAP

boring: 17144-11
beschrijver: JL/CSO, datum: 2-8-2017, X: 116.506, Y: 531.737, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,57, precisie hoogte: 
1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, opdrachtgever: Dhr. R. Vlaar, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs

25 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs

50 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, kalkloos
Opmerking: Oxi Peat

65 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,47 m -NAP



5

boring: 17144-12
beschrijver: JL/CSO, datum: 2-8-2017, X: 116.455,00, Y: 531.725,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,59, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, opdrachtgever: Dhr. R. Vlaar, uitvoerder: Archeologie West-
Friesland

0 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs

30 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, kalkloos
Opmerking: oxi peat

35 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk

45 cm -Mv / 1,04 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,49 m -NAP

boring: 17144-13
beschrijver: JL/CSO, datum: 2-8-2017, X: 116.213,00, Y: 531.795,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,47, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, opdrachtgever: Dhr. R. Vlaar, uitvoerder: Archeologie West-
Friesland

0 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs

25 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Vlekkerig

60 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, uiterst fijn

80 cm -Mv / 1,27 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig slap

100 cm -Mv / 1,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen

120 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn

 Einde boring op 130 cm -Mv / 1,77 m -NAP
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 bestemmingsplan Slikvenpolder

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Slikvenpolder met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPLG00SLIKVENPLDR-ONO1 van de gemeente Schagen;

1.2  bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 

behorende bijlagen;

1.3  aanduiding:

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5  aanduidingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak waarop een aanduiding betrekking heeft; 

1.6  agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen 

van gewassen en/of het houden van dieren; 

1.7  antenne:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gericht op het verzenden en/of ontvangen van 

telecommunicatieverkeer met inbegrip van de daarbij behorende technische installaties;

1.8  archeologische deskundige:

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of 

Programma’s van Eisen op te stellen en/of te toetsen;

1.9  archeologisch onderzoek:

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, 

uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;

1.10  archeologische waarden:

waarden die verband houden met het zich in de bodem bevinden van voorwerpen of 

bewoningssporen van vroegere samenlevingen, die wegens hun schoonheid, hun betekenis 

voor de wetenschap of hun cultuurhistorische betekenis van algemeen belang zijn;

1.11  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
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1.12  bebouwingsgrens:

de op de kaart, blijkens de daarop voorkomende verklaring, als zodanig aangegeven lijn, 

die door gebouwen niet mag worden overschreden, behoudens overschrijdingen die 

krachtens deze regels zijn toegestaan; 

1.13  bebouwingspercentage:

een aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouwperceel c.q. 

bouwvlak of bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

1.14  bedrijf:

een onderneming waarbij de bedrijfsactiviteiten gericht zijn op het vervaardigen, bewerken, 

installeren, inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel 

uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van 

verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan 

wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen; 

1.15  bestaand:

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een 

bouwvergunning en / of vrijstelling / ontheffing (vóór 1 oktober 2010) / 

omgevingsvergunning (ná 1 oktober 2010); 

1.16  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.17  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.18  bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een 

aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende 

omgevingsvergunning; 

1.19  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk; 

1.20  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.21  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten; 

1.22  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;
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1.23  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.24  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden, of een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 

materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond 

verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse 

te functioneren;

1.25  cultuurhistorische waarden:

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het beeld dat is 

ontstaan door het gebruik, dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk 

of dat gebied heeft gemaakt; 

1.26  delfstoffen:

een natuurlijke concentratie of afzetting van ertsen, mineralen of substanties van organische 

oorsprong, in vaste, vloeibare of gasvormige toestand, met uitzondering van water en van 

de op de zeebodem of onmiddellijk onder de oppervlakte daarvan aanwezige schelpen, 

grind, zand en klei;

1.27  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt; 

1.28  kampeermiddel

een tent, tentwagen, kampeerauto, camper, toercaravan of enig ander voertuig of 

onderkomen, niet zijnde een bouwwerk, dat naar aard en verschijningsvorm daarmee gelijk 

te stellen is, met de bedoeling deze te plaatsen op een kampeerterrein;

1.29  landschappelijke waarde:

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, 

cultuurhistorische en ruimtelijke esthetische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge 

samenhang, een en ander zoals beschreven in de toelichting;

1.30  ligplaats:

de ruimte, die door een woonschip wordt ingenomen;

1.31  maaiveld:

de gemiddelde hoogte van het terrein ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het 

bestemmingsplan; 

1.32  natuurlijke waarde:

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, 

bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang, 

een en ander zoals beschreven in de bij dit bestemmingsplan behorende toelichting;
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1.33  onderkomens:

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken, voer- en 

vaartuigen, toer- en stacaravans alsmede kampeerauto's, voor zover deze niet als 

bouwwerken zijn aan te merken, alsook tenten;  

1.34  paardenbak:

een door middel van een afscheiding afgezonderd stuk terrein met een andere ondergrond 

dan gras, kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen en berijden van paarden en 

pony’s en/of het anderszins beoefenen van de paardensport, met of zonder de daarbij 

behorende voorzieningen;

1.35  peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 

grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van 

de bouw;

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het ter plaatse door de 

(oppervlakte)waterbeheerder vastgestelde oppervlaktewaterpeil; 

1.36  seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van 

erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval 

verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, of een 

prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in 

combinatie met elkaar;

1.37  steiger:

een constructie van hout, metaal of ander materiaal langs of onder een bepaalde hoek op 

een oever, geschikt als aanlegplaats voor boten;

1.38  waterkering:

een voorziening om water tegen te houden, zoals een dijk en een dam; 

1.39  weg:

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder 

begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende 

bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide 

parkeerterreinen;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.2  de breedte van de gevels:

boven de begane grondvloeren, tussen de, op de gevels loodrecht staande buitenwerkse 

gevelvlakken en/of harten van scheidsmuren;  

2.3  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.5  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 

hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 

het bouwwerk;

2.7  ondergeschikte bouwdelen:

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten 

beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet 

meer dan 1 meter bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch met waarden

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. agrarische cultuurgrond;

en tevens voor:

b. behoud en versterking en herstel van de aldaar voorkomende, dan wel daaraan eigen 

zijnde natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden.

c. recreatief medegebruik;

met de daarbij behorende:

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

e. groenvoorzieningen;

f. voorzieningen ten behoeve van paardrijden;

g. openbare nutsvoorzieningen;

h. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

i. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

j. waterlopen- en partijen.

3.2  Bouwregels

Op of in de in artikel 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van 

de in dat lid genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

3.2.1  Algemeen

Er mogen geen bouwwerken worden gebouwd, behoudens bouwwerken geen gebouwen 

zijnde, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,5 m.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Verboden gebruik

Als gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving als bedoeld in artikel 3.1 wordt in ieder 

geval aangemerkt:

a. het gebruiken of laten gebruiken en/of inrichten ten behoeve van exploratie en 

exploitatie van diepe delfstoffen (met uitzondering van seismologisch onderzoek);

b. het ontgronden van gronden op een diepte van meer dan 1,5 m;

c. bodembewerkingen in de vorm van bezanden, omzetten en opspuiten ten behoeve 

van permanente bollenteelt;

d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van energieopwekking door 

middel van biomassavergisting;

e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

mestopslag;

f. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van een paardenbak;

g. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van kleinschalig kamperen;

h. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden ten behoeve van bosbouw;
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i. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden ten behoeve van sierteelt, anders dan 

in de vorm van tijdelijke bollenteelt;

j. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden ten behoeve van fruitteelt in de vorm 

van boomgaarden;

k. het bedrijfsmatig verkopen of ten verkoop aanbieden van goederen, bestemd en 

gereed voor onmiddellijk gebruik of verbruik, uitgezonderd de verkoop of het ten 

verkoop aanbieden van agrarische producten, afkomstig van het betrokken agrarisch 

bedrijf;

l. het gebruiken of laten gebruiken als sport-, wedstrijd- of speelterreinen, parkeerterreinen, 

vliegvelden en landingsplaatsen, kampeer- of caravanterreinen, dagcampings, lig - of 

speelweiden, zwemgelegenheden of kwekerijen;

m. het beproeven van voertuigen voor het beoefenen van de motorsport en 

modelvliegtuigsport, voor het houden van wedstrijden met motorvoertuigen of 

bromfietsen;

n. werken en werkzaamheden die een peilverlaging tot gevolg hebben of kunnen hebben.

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

3.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in artikel 3.1 bedoelde gronden, voor zover deze zijn gelegen 

buiten het bouwvlak, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het 

bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden uit te voeren:

a. aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van oppervlakteverhardingen, voor zover deze groter zijn dan 200 m2;

b. het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse transport- , energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur;

c. het aanbrengen of aanleggen van oeverbeschoeiingen, kaden, natuurvriendelijke 

oevers of aanlegplaatsen, voor zover deze niet als bouwwerken aan te merken zijn;

d. aanbrengen en/of verwijderen van opgaande beplanting;

e. het veroorzaken van ontploffingen in of op de grond, alsmede het verrichten van 

proefboringen en andere boringen ten behoeve van het winnen van water, delfstoffen 

en andere bodemschatten;

f. het graven of vergraven van waterlopen en waterpartijen, vijver e.d. en het maken van 

dammen.

3.4.2  Uitzondering op verbod

Het in artikel 3.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;

b. reeds legaal in uitvoering zijn op het tijdstip van het inwerking treden van het plan; 

c. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning.

3.4.3  Voorwaarden omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 

daardoor de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden zoals genoemd in 

artikel 3.1 onder j niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.
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3.4.4  Advies

Het bevoegd gezag kan uitsluitend vergunning verlenen als bedoeld in artikel 3.4.1 na 

schriftelijk advies van een deskundige inzake de te beschermen waarden.
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Artikel 4  Water

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. water en oeverstroken;

b. dag- en waterrecreatie;

c. waterhuishouding;

en tevens voor: 

d. behoud en versterking van de natuurlijke waarden van water, rietlanden en oevers.

met de daarbij behorende:

e. gebouwen ten behoeve van de waterhuishouding;

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder keermuren;

g. verhardingen en groenvoorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden zijn uitsluitend gebouwen ten behoeve van de waterhuishouding 

toegestaan, zoals gemalen hiervoor gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m;

b. de oppervlakte per gebouw mag niet meer dan 75 m2 bedragen.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;

b. de bouw van steigers is verboden.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 

4.2.2 onder b ten behoeve van de bouw van een steiger, met dien verstande dat:

a. steigers niet meer dan 1 m uit de oever mogen worden gebouwd;

b. de breedte van steigers niet meer dan 3 m mag bedragen.

c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

2. het landschaps- en bebouwingsbeeld;

3. de natuurlijke waarden van water, rietlanden en oevers.

4.4  Specifieke gebruiksregels

Als gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving als bedoeld in artikel 4.1 wordt in ieder 

geval aangemerkt:

a. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden ten behoeve van woonschepen;

b. het dempen van sloten en watergangen.
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Artikel 5  Waarde - Archeologie - 1

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de aan de grond 

eigen zijnde archeologische waarden.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mogen geen nieuwe 

gebouwen bij bodemroering dieper dan 0,35 m onder het maaiveld worden gebouwd, met 

uitzondering van gebouwen ter vervanging van bestaande gebouwen, waarbij de 

bestaande oppervlakte niet wordt vergroot.

5.2.2  Uitzondering

Het in lid 5.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat 

de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer 

kunnen worden verwacht.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.1 voor 

het bouwen overeenkomstig de andere bestemming, mits:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel;

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 

verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg;

d. alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, wordt in opdracht en voor rekening 

van de aanvrager om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

5.4.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende andere 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en 

ophogen van gronden;

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, 
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parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen; 

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 

waterpartijen en het aanbrengen van drainage; 

d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 

communicatie leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en 

apparatuur;

e. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen van 

gronden en het rooien van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden 

verwijderd.

5.4.2  Uitzondering

Het bepaalde in artikel 5.4.1 is niet van toepassing:

a. op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen, waaronder in ieder geval wordt verstaan ploegen tot 0,35 m, eggen, het 

uitbaggeren van sloten en greppels zonder in de vaste grond te komen en het 

vervangen van drainagewerken;

b. op werken en werkzaamheden die reeds legaal in uitvoering zijn ten tijde van het 

inwerkingtreden van het plan;

c. op andere werken en werkzaamheden waarbij de gronden niet dieper worden geroerd 

dan 0,35 m onder het maaiveld;

d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd 

dat geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht.

5.4.3  Voorwaarden

De in artikel 5.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend, indien:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden 

niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig kunnen 

worden verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg;

d. alvorens omgevingsvergunning wordt verleend door het bevoegd gezag wordt in 

opdracht en voor rekening van de aanvrager deskundig advies op het gebied van 

archeologie gevraagd.

5.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - 

Archeologie - 1' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 

onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie - 3

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de aan de grond 

eigen zijnde archeologische waarden.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemming mogen in of op deze 

gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 500 m² wordt uitgebreid;

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 500 m² wordt uitgebreid, maar waarbij 

geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,40 m onder het 

maaiveld;

c. bouwwerken met een oppervlakte van 500 m² of minder;

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m², maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,40 m onder het maaiveld.

6.2.2  Uitzondering

Het in  6.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat de 

gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer 

kunnen worden verwacht.

6.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel  6.2.1 

voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel;

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 

verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg;

d. alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, wordt in opdracht en voor rekening 

van de aanvrager om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.
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6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

6.4.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het 

bepaalde in de regels bij de andere daar voorkomende bestemming, een 

omgevingsvergunning vereist:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;

b. het rooien of vellen van houtopstanden;

c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 500 m² en dieper dan 0,40 

m;

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 

e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren 

van drainage;

f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,40 m onder 

maaiveld en met een oppervlakte van meer dan 500 m²;

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,40 m onder maaiveld en met een 

oppervlakte van meer dan 500 m²;

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies,installaties 

of apparatuur.

6.4.2  Uitzondering

Het bepaalde in artikel 6.4.1 is niet van toepassing:

a. op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen, waaronder in ieder geval wordt verstaan ploegen tot 0,40 m, eggen, het 

uitbaggeren van sloten en greppels zonder in de vaste grond te komen en het 

vervangen van drainagewerken;

b. op werken en werkzaamheden die reeds legaal in uitvoering zijn ten tijde van het 

inwerkingtreden van het plan;

c. op werken en werkzaamheden waarbij geen grondroerende werkzaamheden 

plaatsvinden groter dan 500 m² dan wel waarbij grondroerende werkzaamheden 

plaatsvinden groter dan 500 m² maar niet dieper dan 0,40 m;

d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd 

dat geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht.

6.4.3  Voorwaarden

De in artikel 6.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend, indien:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden 

niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig kunnen 

worden verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg;

d. alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, wordt in opdracht en voor rekening 
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van de aanvrager om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.

6.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - 

Archeologie - 3' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 

onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 

latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruiken of laten gebruiken als staan- of ligplaats voor onderkomens;

b. het gebruiken of laten gebruiken als sport- of wedstrijdterreinen, parkeerterreinen, 

kampeer- of caravanterreinen, woonwagen- of andere kampen, dagcampings en lig- of 

speelweiden, met uitzondering van voor zover toegestaan een kleinschalige camping 

met ten hoogste 25 kampeermiddelen, gedurende de periode van 15 maart tot en met 

31 oktober; 

c. het aanwezig of opgeslagen hebben van één of meer aan hun gebruik onttrokken 

machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, dan wel onderdelen daarvan en het opgeslagen 

hebben van ongerede en onklare machines, voer-, vaar-, of vliegtuigen;

d. het gebruiken of laten gebruiken als opslagplaats, dan wel stort- of bergplaats van al 

dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten;

e. de opslag van bagger en grondspecie behoudens indien en voor zover zulks 

noodzakelijk is in verband met de wettelijke onderhoudsplicht van naastgelegen 

waterpartijen;

f. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als volkstuin en/of kwekerij;

g. het gebruiken of laten gebruiken als ligplaats voor woonschepen;

h. het gebruiken of laten gebruiken van gronden, bouwwerken en woonschepen ten 

behoeve van een seksinrichting;

i. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor paardenbakken.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels kan worden afgeweken, kan 

het bevoegd gezag met omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende regels van 

het plan voor:

a. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten worden gebouwd met een 

hoogte van ten hoogste 15 m; 

b. het aanleggen van verhardingen ten behoeve van een betere ontsluiting van agrarische 

gronden en ten behoeve van fiets- en wandelpaden.

De onder a tot en met d genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden 

verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

b. het landschaps- en bebouwingsbeeld;

c. de milieusituatie;

d. de verkeersveiligheid.

9.1  Algemene wijzigingsregels

Het bevoegd gezag kan de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen voor wat 

betreft: 

a. de grens van de bestemming 'Water' en de grens van de aangrenzende bestemmingen 

alsmede het uitbreiden van de primaire bestemming waterkering, indien en voor zover 

dit noodzakelijk is in verband met het uitvoeren van kadeconstructiewerkzaamheden;

b. in die zin dat de in het bestemmingsplan opgenomen verwijzingen naar wetten, 

verordeningen, circulaires, publicaties, instanties en dergelijke worden geactualiseerd; de 

wijziging wordt uitsluitend toegepast indien het handhaven van de in de regels 

opgenomen redactie tot onduidelijkheden en/of onjuistheden leidt; een eventueel bij de 

actualisering op te nemen verwijzing naar de aangepaste wetten, verordeningen, 

circulaires, publicaties en instanties wordt alleen opgenomen indien deze aanpassingen 

geen inhoudelijke beleidswijzigingen betreffen.
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Artikel 10  Overige regels

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algemene maatregel 

van bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) regeling, dan geldt 

deze wet, algemene maatregel van bestuur, verordening, richtlijn of andere (wettelijke) 

regeling zoals die luidt dan wel van kracht is op het moment van de tervisielegging van het 

ontwerp van dit plan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 

dat plan;

d. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op 

het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 

in strijd met de daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van die beheersverordening.

11.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 

door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan;

e. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met de 

daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van die beheersverordening. 
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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

“Regels van het bestemmingsplan Slikvenpolder van de gemeente Schagen".

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van dd-mm-jjjj

De raadsgriffier,    Voorzitter,
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