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Samenvatting
Op dinsdag 5 november 2019 is door Hollandia archeologen in opdracht van mevr. N.
Scholten een archeologisch verkennend booronderzoek (IVO-O) uitgevoerd aan Bonkelaarsdijk 5 in Schagen, gemeente Schagen. Aanleiding voor het booronderzoek is de wens van de
opdrachtgever om op het terrein een aantal koopwoningen te realiseren. Binnen het plangebied is een verwachting op het aantreﬀen van sporen vanaf de vroege middeleeuwen tot
en met de nieuwe tijd. Binnen het plangebied zijn in totaal 8 boringen gezet tot een diepte
van 2,0 meter. De maaiveldhoogte binnen het plangebied bevindt zich rond de 0,2 meter
-NAP. In de boringen is tussen 1,0 en 1,14 meter -NAP een mogelijke cultuurlaag waargenomen. Eerder onderzoek direct ten noorden van het plangebied heeft in datzelfde niveau
archeologische sporen uit de vroege middeleeuwen aangetoond. Deze sporen waren in de
natuurlijke ondergrond aanwezig op een diepte van ongeveer 1,2 meter -NAP. De natuurlijke
ondergrond bevindt zich in het plangebied tussen de -1,49 meter NAP en de -0,99 meter
NAP. Hiermee liggen delen van het plangebied, voornamelijk de westelijke helft, hoger dan
het sporenniveau van het oudere onderzoek. Sporen uit deze periode kunnen binnen het
plangebied niet uitgesloten worden.

Advies
Gelet op de intacte bodem, het aantreﬀen van een cultuurlaag en de relatief hooggelegen
natuurlijke ondergrond met daarin de kans op archeologische sporen vanaf de vroege middeleeuwen wordt archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Doordat met de sloop en
nieuwbouw binnen het plangebied circa 1139m2 verstoord wordt valt het boven de vrijstellingsgrens van 500m2 waardoor rekening gehouden dient te worden met archeologie.
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1.Inleiding
Op dinsdag 5 november 2019 is door Hollandia archeologen in opdracht van mevr. N.
Scholten een archeologisch verkennend booronderzoek (IVO-O) uitgevoerd aan Bonkelaarsdijk 5 in Schagen, gemeente Schagen. Aanleiding voor het booronderzoek is de wens van de
opdrachtgever om op het terrein een aantal koopwoningen te realiseren. Het doel van het
booronderzoek is om de archeologische verwachting, die verwoord is in het door de in het
bureauonderzoek en toetsing van de gemeente Schagen (Tuinman 2019 en Soonius 2019),
te toetsen en eventueel aan te vullen. Het booronderzoek is uitgevoerd volgens de bepalingen uit het programma van eisen en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1.
Naderhand zal de onderzoeksdocumentatie aan het Provinciaal depot van Noord-Holland in
Castricum worden overgedragen. In ARCHIS3 is het onderzoek gedocumenteerd onder het
nummer 4748394100.

Afbeelding 1. Overzichtskaart met plangebied nabij Schagen aangegeven in de rode cirkel.
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Afb. 2. Het plangebied met daarbinnen de verschillende bouwvlakken. De oppervlakten van de kavels zijn niet juist. Bron: aangeleverd
door opdrachtgever.
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2. Plangebied
Uit: Tuinman 2019
Algemeen
Het plangebied bevindt zich ter hoogte van de Bonkelaarsdijk 5 te Schagen. De RD-centrumcoördinaat van het plangebied is: 115.390/531.607. Het plangebied is momenteel
bebouwd met bijgebouwen. De hoogte van het maaiveld bevindt zich momenteel op circa
0,2 meter -NAP. Het oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 1800m2. Binnen het
plangebied zullen 3 nieuwe kavels gerealiseerd worden met bouwvlakken van respectievelijk
150, 120 en 169m2 (afb.2). Hierdoor beslaat het onderzoeksgebied, de locatie binnen het
plangebied waarbinnen de nieuwbouw plaats zal vinden, 439m2. Naast de werkzaamheden
ten behoeve van de nieuwbouw zal de bestaande bebouwing gesloopt worden. De schuren
die momenteel binnen het plangebied aanwezig zijn hebben een oppervlak van circa 700m2.
Het totale oppervlakte dat mogelijk verstoord zal worden beslaat daarmee 1139m 2.
Binnen het plangebied geldt een archeologisch regime waarbij rekening gehouden moet
worden met archeologie bij een planomvang groter dan 500m2 en dieper dan 40 centimeter.
Op de locatie zullen drie nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden. Op het moment van de
samenstelling van dit rapport zijn er nog geen gedetailleerde bouwtekeningen beschikbaar.
De werkzaamheden ten behoeven van de sloop en nieuwbouw zullen echter de gestelde grenzen overschrijden waardoor archeologisch onderzoek noodzakelijk is. De fundering van de
te slopen nieuwbouw bestaat uit steen, poeren en steen met beton (afb.2). De diepte van de
funderingen is onbekend.
Het plangebied bevindt zich ten zuiden van de historische kern van Schagen. Het terrein ligt
naast een archeologisch monument met monumentnummer 10586.
Geologisch kader
Op paleogeogra sche kaarten, gemaakt door P. Vos, TNO, is te zien dat het plangebied zich
tussen 500 v.Chr. en 100 n.Chr. in een uitgestrekt veenlandschap bevindt. Vanaf 100 n.Chr.
komt het plangebied steeds dichter bij een getijdengebied te liggen. Omstreeks 800 n.Chr.
is het gebied gelegen op de grens tussen het veen en de getijdenzone. De kaart die de situatie
omstreeks 1250 n.Chr. weergeeft, toont de locatie binnen een bedijking. Deze situatie blijft
hetzelfde op de kaart rond 1500 n.Chr.
Op de algemene hoogtekaart Nederland (AHN) is zichtbaar dat het terrein op circa -0,2 m
NAP ligt. De omliggende percelen aan de noordzijde en oostzijde liggen circa 10 centimeter
lager. Aan de zuidzijde ligt het maaiveld bijna een halve meter lager. De hogere ligging van
het perceel kan een recente ophoging zijn maar kan tevens wijzen op een woonheuvel.
Geomorfologie
Op de geomorfologische kaart is het plangebied geclassi ceerd als een vlakte van getijafzettingen (code 2M72H). Ook verder rondom de locatie bevinden zich getij-afzettingen.
(https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/#/kaart).
Bodemkunde
Op de bodemkundige kaart is het gebied geclassi ceerd als kalkarme poldervaaggronden,
zware zavel (code Mn2C). Ten noorden van het plangebied ligt een zone die gekarteerd is
als zijnde knippige poldervaaggronden met klei (code gMn83C). Aan de zuidkant ligt een
gebied bestaande uit kalkrijke poldervaaggronden (code Mn25A)(https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/#/kaart).
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Historisch kader
De oudste bewoning in Schagen betreft een nederzetting uit de overgang van de vroege naar
de midden bronstijd in de woonwijk Hoep Noord. Bij onderzoek op het Regioplein zijn
eveneens aanwijzingen gevonden voor bewoning uit deze periode. Binnen de gemeente zijn
zeer veel nederzettingsterreinen aangetroﬀen uit de late ijzertijd. Zij bevinden zich alle aan
de oostzijde van de gemeente. Dwars door het centrum van Schagen loopt een lang lint van
vrijwel aaneengesloten terreinen met nederzettingen uit de Romeinse tijd. Grote concentraties zijn aangetroﬀen in Muggenburg (vier nederzettingsterreinen op rij), in de Oranjebuurt,
bij de Rabobank/Hema, bij het Regioplein en op Lagedijk.
De meeste nederzettingen uit de vroege middeleeuwen lijken westelijk van de
oude kern van Schagen te liggen, in Waldervaart en in de basis van een tweetal terpen in Muggenburg. Bovenop de Romeinse lagen op Witte Paal was eveneens
sprake van bewerking en bemesting van het land in de periode tussen 500 en 1000.
Er kan worden gesteld dat het gehele gebied van de gemeente Schagen in de late middeleeuwen buitengewoon intensief werd bewoond, voornamelijk langs de vaarten, kaden, dijken en
op de terpen. De oorspronkelijke bewoningsassen van Schagen liepen langs de Tjallewaldervaart, de Meersloot en de Leets. In de 12de en 13de eeuw breekt een periode van overstromingen aan. Na consolidatie van het gebied door de aanleg van de Westfriese Omringdijk,
concentreerde de bewoning zich op de hoge kant van de Gracht en iets later op het Noord.
Op een historische kaart uit 1680, gemaakt door J. Dou is binnen het plangebied geen
bebouwing zichtbaar. Op de kadastrale minuutkaart van 1811-1832 is te zien dat er begin
19de eeuw geen bebouwing binnen het onderzoeksgebied aanwezig is. Uit de aanwijzende
tafel behorend tot dit kaartblad blijkt dat het plangebied in deze periode in gebruik is als
weiland. Vanaf omstreeks 1950 wordt het terrein bebouwd.
Archeologische verwachting
Bij het onderzoek dat is uitgevoerd door Hollandia ten noorden van het plangebied zijn
sporen aangetroﬀen uit de vroege middeleeuwen en nieuwe tijd (Salomons & de Koning
2015). Door de relatieve nabijheid van deze sporen is het zeer waarschijnlijk dat dergelijke
archeologische sporen tevens binnen het plangebied aangetroﬀen kunnen worden. Het grote
aantal archeologische vindplaatsen uit de middeleeuwen toont aan dat de regio intensief
bewoond werd in deze tijd. De bewoning vond vermoedelijk plaats op huisterpen/huiswierden. Direct in de nabijheid van het plangebied zijn meerdere van dergelijke huisterpen aangetoond. Op historische kaarten vanaf de 17e eeuw is geen bewoning zichtbaar ter hoogte
van het plangebied. In de nabijheid zijn echter wel sporen uit de nieuwe tijd aangetroﬀen.
Hierdoor is de verwachting op resten afkomstig uit de nieuwe tijd gemiddeld te noemen.
Indien toch aanwezig, zullen deze resten zich direct onder het maaiveld bevinden.
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3. Doel en methode
Het primaire doel van een inventariserend veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van
het gespeci ceerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek (Tuinman 2019). Deze stelt
dat er kans is op het aantreﬀen van archeologische resten vanaf de ijzertijd tot en met de
nieuwe tijd, en met name uit de middeleeuwen. Daarnaast dienen de mate van verstoring van
het terrein en de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische waarden te worden
vastgesteld.
Werkwijze
Het inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen is binnen het landelijk
registratiesysteem Archis3 aangemeld onder meldingsnummer 4748394100. Conform het
plan van aanpak zijn binnen het plangebied 8 boringen gezet (afb. 3). De eerste boring
is in het zuiden geplaatst. Vervolgens is met de klok mee over het terrein geboord. Het
onderzoek is volgens de KNA 4.1 protocol 4003 uitgevoerd, met deelprocessen VS03 tot en
met VS08. De boringen zijn tot op maximaal 2,0 meter onder maaiveld gezet met behulp
van een Edelmanboor (7 cm) en een gutsboor. De opgeboorde grond is handmatig afgezet
en nader bekeken op archeologische indicatoren. Ze zijn vervolgens beschreven aan de hand
van de archeologische standaard boorbeschrijving en de NEN5104 en ingemeten in het
landelijke RD-coördinatensysteem. Naderhand zijn alle boorgaten weer gedicht en afgedekt.
De boorstaten zijn te vinden in bijlage 3.
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Afbeelding 3. Boorpuntenkaart van de geplaatste boringen aan Bonkelaarsdijk 5 (B1 t/m B8) ten opzichte
van de bestaande bebouwing.

Afbeelding 4. Pro el van de opgraving aan de Bonkelaarsdijk uit 2014 (Salomons 2015). Zichtbaar onderin
is de natuurlijke ondergrond met direct daarop een donkere cultuurlaag.
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4. Onderzoeksresultaten
Bodemopbouw
De bodemopbouw binnen het plangebied bestaat uit een bouwvoor van sterk zandige,
humeuze klei met een dikte tussen de 10 en 40 centimeter. In boring 1, 2 en 5 is in plaats van
een kleiige bouwvoor een opgebrachte zandlaag aanwezig van minimaal 5 en maximaal 40
centimeter. De daaropvolgende lagen bestaan uit verschillende kleilagen met een siltige bijmenging. In vrijwel al deze lagen is houtskool en baksteenfragmenten aangetroﬀen. De top
van de natuurlijke ondergrond is aanwezig vanaf 1,1 meter tot 1,5 meter onder het maaiveld.
De natuurlijke ondergrond bestaat uit grijs, sterk ziltig zand met een gelaagde structuur. In
boring 5, 6 en 7 is op de natuurlijke ondergrond een donkergrijsbruine kleilaag aangetroﬀen
waarin humeus materiaal en houtskool zit.
Archeologische indicatoren en verstoringen
Binnen alle boringen zijn archeologische indicatoren aangetroﬀen. De indicatoren zijn aanwezig direct onder het maaiveld tot in de laag direct boven de natuurlijke ondergrond. De
archeologische indicatoren bestaan uit houtskool, baksteenspikkels en mortel. Behoudens de
geroerde bouwvoor zijn er geen verstoringen aangetroﬀen in de boringen.
Interpretatie
De bovenste lagen binnen het plangebied zijn antropogeen. Deze lagen zijn opgebracht en
bevatten archeologische indicatoren die op menselijke aanwezigheid wijzen. De bodemopbouw komt sterk overeen met het de bodemopbouw die aangetroﬀen is tijdens de archeologische opgraving 150 meter ten noorden van het plangebied aan de Bonkelaarsdijk (Salomons
& de Koning 2015)(afb. 4). Bij dat onderzoek zijn archeologische sporen uit de vroege middeleeuwen aangetroﬀen in de natuurlijke ondergrond. Deze laag was bij het onderzoek in
2014 aanwezig rond de -1,20 meter NAP. De natuurlijke ondergrond bij het huidige onderzoek schommelt tussen de -1,49 meter NAP en de -0,99 meter NAP. Hiermee liggen delen
van het plangebied, voornamelijk de westelijke helft, hoger dan het sporenniveau van het
oudere onderzoek. De donkergrijsbruine kleilaag die op de natuurlijke ondergrond is aangetroﬀen bevindt zich tussen 1,0 meter en 1,14 meter -NAP in de drie meest noordelijke
boringen. Deze donkere laag is vermoedelijk een cultuurlaag waarop, gelet op de houtskoolfragmenten, menselijke bewoning heeft plaatsgevonden.
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5. Conclusie & advies

Ter hoogte van Bonkelaarsdijk 5 te Schagen zullen drie nieuwe kavels gerealiseerd worden
met bouwvlakken van 150, 120 en 169m2 (afb.2). Hierdoor beslaat het onderzoeksgebied,
de locatie binnen het plangebied waarbinnen de nieuwbouw plaats zal vinden, 439m 2. Naast
de werkzaamheden ten behoeven van de nieuwbouw zal de bestaande bebouwing gesloopt
worden. De schuren die momenteel binnen het plangebied aanwezig zijn hebben en oppervlak van circa 700m2. Het totale oppervlakte dat mogelijk verstoord zal worden beslaat daarmee 1139m2. Binnen het plangebied zijn in totaal 8 boringen gezet tot een diepte van 2,0
meter. De maaiveldhoogte binnen het plangebied bevindt zich rond de 0,2 meter -NAP. In
de boringen is tussen 1,0 en 1,14 meter -NAP een mogelijke cultuurlaag waargenomen.
Eerder onderzoek direct ten noorden van het plangebied heeft in datzelfde niveau archeologische sporen uit de vroege middeleeuwen aangetoond. Deze sporen waren in de natuurlijke
ondergrond aanwezig op een diepte van ongeveer 1,2 meter -NAP. De natuurlijke ondergrond bevindt zich in het plangebied tussen de -1,49 meter NAP en de -0,99 meter NAP.
Hiermee liggen delen van het plangebied, voornamelijk de westelijke helft, hoger dan het
sporenniveau van het oudere onderzoek. Sporen uit deze periode kunnen binnen het plangebied niet uitgesloten worden.
Advies
Gelet op de intacte bodem, het aantreﬀen van een cultuurlaag en de relatief hooggelegen
natuurlijke ondergrond met daarin de kans op archeologische sporen vanaf de vroege middeleeuwen wordt archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Doordat met de sloop en
nieuwbouw binnen het plangebied circa 1139m2 verstoord wordt valt het boven de vrijstellingsgrens van 500m2 waardoor rekening gehouden dient te worden met archeologie.
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Bijlage 2: Archeologische stappenplan
In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld
moet worden als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen.
Het is van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening
te houden met de archeologische waarden en verwachtingen en wel voordat men aanvangt
met de globale invulling van een plangebied.
Het stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de archeologische waarden. Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied)
relevante archeologische informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer
diepgaand onderzoek op speci eke plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over
aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging in het ruimtelijke-ordeningsproces te
kunnen maken.

I. Bureauonderzoek
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande
bronnen - over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het
plangebied. Daarnaast moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd
inventariserend onderzoek (stap II, zie onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archiefen literatuuronderzoek van archeologische en bodemkundige gegevens die bij RCE, provincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, musea) bekend zijn over het
betreﬀende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te behandelen:
* aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat.
Dit in verband met het bepalen van het onderzoekskader;
* beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare
relevante gegevens;
* beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van
het gebied op basis van geofysische, fysische en historisch geogra sche gegevens
o een korte impressie over de onstaansgeschiedenis van het landschap
o een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
* beschrijven bekende archeologische waarden
o archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal
Monumenten Archief (CMA) van de RCE. Dezelfde terreinen zijn tevens
opgenomen op de Archeologische Monumentenkaarten (AMK) van de provincies.
Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke bescherming (ex artikel 3
en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische escherming te krijgen
binnen het bestemmingsplan;
o archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief
(CAA) van de RCE aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de
aanwezigheid van bewonings-sporen uit het verleden;
* beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespeci ceerd en
onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:
o aan de hand van de door de RCE ontwikkelde Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden. Gebieden met een hoge of middelhoge archeologische
verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor een nader archeologisch
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onderzoek in aanmerking;
o aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke
verwachtingskaart;
* rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de
verschillende stadia van het planvormingsproces.

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO)
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van
de uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische
waarden aanwezig zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, conservering en relatieve kwaliteit is. Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen
(PvE) opgesteld te worden. In principe wordt het IVO uitgevoerd op basis van een Plan van
Aanpak (PvA).
Het onderzoek kan bestaan uit de volgende methoden:
* non-destructieve methoden: geofysische methoden ;
* weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering
(putjes van maximaal een vierkante meter);
* destructieve methoden: proefsleuven.
Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De
onderbouwing voor de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inventariserend veldonderzoek moet leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk
selectieadvies.
Nadere toelichting onderzoeksmethoden: 1 en 2: Bij non-destructieve methoden moet men
denken aan elektrische, magnetische en elektromagnetische methoden, eventueel in combinatie met remote sensing technieken.
Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit
houdt in dat het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en
weilanden, waarbij gezocht wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden. Daarnaast wordt door middel van boringen onderzocht hoe het staat met de
bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren te onderscheiden zijn. De aangetroﬀen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een meer diepgaand
booronderzoek . Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is het
nodig om in dit stadium proefputjes te graven. Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd
indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is gebleken dat er in een plangebied
waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel van het graven van een
aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van conservering
van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een
vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal bekeken moeten worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het
provinciaal archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in
situ (ter plekke in de bodem).
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Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek
Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in
situ te bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen
te worden door middel van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III)
noodzakelijk.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
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Bijlage 3: Boorstaten
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