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Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Oudewal 115 

Plaats    : Warmenhuizen 

Gemeente   : Schagen 

Provincie   : Noord-Holland 

Projectnummer   : S160034 

Bevoegde overheid  : Gemeente Schagen 

Opdrachtgever   : Melkveehouderij De Moel 

Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 

Datum uitvoering veldwerk  : 21-04-2016 

Uitvoerders veldwerk  : drs. J.H.F. Leuvering (senior prospector / fysisch geograaf) 

Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 3996528100 

Datum onderzoeksmelding : 14-04-2016 

Kaartblad   : 14D 

Centrumcoördinaat  : X: 109.700,  Y: 525.532 

Periode    : ijzertijd tot en met de nieuwe tijd 

Oppervlakte   : Circa 2.500 m
2
 

Perceelnummer(s)  : Sectie H, perceelnummer 1271 (gedeeltelijk) 

Grond eigenaar / beheerder : Melkveehouderij De Moel 

Grondgebruik    : weiland 

Geologie   : Formatie van Naaldwijk met inschakeling van Formatie van Nieuwkoop 

Geomorfologie   : vlakte van getijde-afzettingen 

Bodem    : kalkhoudende poldervaaggrond 

Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

        Provinciaal Depot van Noord-Holland te Castricum 

 

 
�  
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 Samenvatting  
 

Inleiding  

Synthegra heeft in opdracht van Melkveehouderij De Moel een archeologisch bureauonderzoek in combinatie 

met een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Oudewal 115 in Warmenhuizen. De 

aanleiding voor het onderzoek is de nieuwbouw van stal. Het veldwerk is uitgevoerd op 21 april 2016. 

 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum  – 

mesolithicum 

onbekend Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

Vanaf circa 25 m beneden 

maaiveld 

neolithicum - 

bronstijd 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

In laagpakket van Wormer, 

eventueel onder een 

veenrest 

ijzertijd – nieuwe 

tijd 

middelhoog  vanaf maaiveld, in het 

laagpakket van Walcheren 

en/of een eventueel 

aanwezige veenrest 

 

Archeologische interpretatie veldonderzoek 

Aan het plangebied was een middelhoge verwachting toegekend voor archeologische resten uit de periode 

neolithicum tot en met de bronstijd. Resten uit deze periode werden verwacht in het laagpakket van Wormer, 

eventueel onder een veenrest. Tijdens het veldonderzoek is daadwerkelijk een veenrest in alle boringen 

aangetroffen. In de boringen zijn in het Laagpakket van Wormer echter geen indicatoren en is geen 

cultuurlaag aangetroffen, die wijzen op een vindplaats uit deze periode. Op grond hiervan kan de middelhoge 

verwachting voor de periode neolithicum tot en met de bronstijd naar laag worden bijgesteld.  

 

Aan het plangebied was eveneens een middelhoge verwachting toegekend voor archeologische resten uit de 

periode ijzertijd tot en met de nieuwe tijd. Resten uit deze periode werden verwacht vanaf het maaiveld in het 

laagpakket van Walcheren en eventueel in een veenrest. Tijdens het veldonderzoek zijn in dat bodemtraject 

echter geen indicatoren en geen cultuurlaag aangetroffen, die wijzen op een vindplaats uit deze periode. Op 

grond hiervan kan de middelhoge verwachting voor de periode ijzertijd tot en met de nieuwe tijd naar laag 

worden bijgesteld. 

 
�  
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Aanbeveling  

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. 

 

Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat al bodemverstorende 

activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit 

onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Schagen), 

die vervolgens een besluit neemt.  

  



Project:              Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek, 

                          Oudewal 115 te Warmenhuizen 

Projectnummer: S160034�

�

�

© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  7 van 28�

�

1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra heeft in opdracht van Melkveehouderij De Moel een archeologisch bureauonderzoek in combinatie 

met een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Oudewal 115 in Warmenhuizen 

(afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de nieuwbouw van stal.  

De diepte van de toekomstige bedraagt circa 2,25 m beneden maaiveld. Hierdoor zal de bodem tot in het 

archeologische niveau worden verstoord, dat in dit gebied vanaf 50 cm beneden maaiveld verwacht kan 

worden. 

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het Verdrag van Malta 1988, in het kader van een 

omgevingsvergunning voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het 

onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3
1
 en de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek.
2
 Het veldwerk is uitgevoerd op 21 april 2016. 

 

Volgens het vigerend bestemmingsplan dient voor het plangebied een bureauonderzoek opgesteld te worden 

en/of een inventariserend veldonderzoek te worden uitgevoerd in de vroegste fase van de planvorming bij 

plannen groter dan 500 m
2 
en verstoringen dieper dan 50 cm beneden maaiveld.

3
 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Schagen, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een besluit 

nemen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden.  

 

Het doel van het karterend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel door de 

intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventueel aanwezige archeologische resten en/of 

vindplaatsen te inventariseren.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

• Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig?  

• Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 

• Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 

���������������������������������������� ��������������������

1
 SIKB, 2013. 

2
 SIKB, 2012. 

3
 www.ruimtelijkeplannen.nl 
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• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

 
�  
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is circa 2.500 m
2
 groot en ligt aan de Oudewal in Warmenhuizen (afbeelding 1.1). Het terrein 

wordt in het noorden begrensd door het erf van melkveehouderij De Moel en aan de overige zijden door 

weiland. Het plangebied is in gebruik als weiland. De hoogte van het maaiveld varieert van circa 0,9 tot 1,1 m 

-NAP (Normaal Amsterdams Peil).
4
  

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: Topografische Dienst, 1998). 

 
�  

���������������������������������������� ��������������������

4
 Hoogteligging van het plangebied op basis van gemeten maaiveldhoogtes ter plaatse van de boringen. 
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1.4 Toekomstige situatie plangebied 

Binnen het plangebied is de nieuwbouw van een melkveestal gepland. Deze stal zal worden onderkelderd tot 

een diepte van 2,25 m beneden maaiveld.  

 

 

 

Afbeelding 1.2: Toekomstige situatie binnen het plangebied, aangegeven met de donkergrijze figuur (Bron: 

tekening aangeleverd door opdrachtgever). 

 
�  
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2 Bureauonderzoek 
 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 

verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 

relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 

archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-

geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 

historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 

 

2.2 Landschapsgenese  

Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de 

volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  

 

• Geologische Kaart, schaal 1:600.000  

• Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 

• Bodemkaart, schaal 1:50.000 

• Relevante achtergrondliteratuur 

 

Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 

Ondergrond.
5
 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 

 

Geologie en geomorfologie 

Het plangebied ligt in het noordelijk zeekleigebied. Het landschap van dit gebied is ontstaan in het Holoceen 

(vanaf circa 11.755 jaar geleden tot heden). In de diepere ondergrond bevinden zich afzettingen uit de laatste 

ijstijd, het Weichselien (ca. 115.000 – 11.755 jaar geleden). Het betreft rivierafzettingen, die bestaan uit 

grindhoudend grof zand, die worden gerekend tot de Formatie van Kreftenheye. Op de geologische 

overzichtskaart van Nederland 1:600.000 staat aangegeven dat binnen het plangebied de Formatie van 

Naaldwijk aan het maaiveld ligt.
6
 Deze formatie omvat afzettingen van de zee uit het Holoceen. Door de 

zeeinbraken, waarbij deze afzettingen zijn gevormd is de top van de pleistocene afzettingen geërodeerd.
7
 De 

dikte van de holocene afzettingen bedraagt binnen het plangebied ongeveer 25 meter. 

De lithologische samenstelling van de holocene afzettingen is zeer divers en bestaat uit zand, (zandige) klei 

en veen en zullen hieronder besproken worden. 

 

Aan het einde van de laatste ijstijd begon de landijskap te smelten met als gevolg een stijging van de 

zeespiegel. Door het stijgen van de zeespiegel is het peil van het grondwater gestegen waardoor het gebied is 

vernat. In het begin van het Holoceen heeft dit tot het ontstaan van moerasgebieden geleid, waarin 

���������������������������������������� ��������������������

5
 De Mulder et al. 2003 en via  www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 

6
 Geologische kaart beschikbaar op www.dinoloket.nl 

7
 www.archis2.archis.nl 
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veenvorming heeft plaatsgevonden. Dit veen, dat direct op de pleistocene zandondergrond ligt, wordt het 

Basisveen genoemd en wordt tot de Formatie van Nieuwkoop gerekend.
8
  

 

Vanaf circa 4.000 v. Chr. is het plangebied vanwege de stijgende zeespiegel steeds meer onder directe 

invloed van de zee komen te staan. In deze periode hebben verschillende transgressiefases(= perioden dat 

de invloed van de zee toeneemt ten opzichte van de voorafgaande periode
9
) plaatsgevonden, tijdens welke 

de top van de pleistocene afzettingen is geërodeerd
10

 en voornamelijk (zandige) klei en zand is afgezet. Deze 

afzettingen worden tot het Laagpakket van Wormer gerekend, dat onderdeel uitmaakt van de Formatie van 

Naaldwijk. Tijdens regressies, wanneer de zee minder invloed heeft, is voornamelijk veen gevormd. Zo is een 

afwisseling van veen- en (zandige) kleilagen ontstaan. Het veen wordt gerekend tot het Hollandveen 

Laagpakket, dat onderdeel uitmaakt van de Formatie van Nieuwkoop. Deze situatie duurde in West-Friesland 

voort tot circa 1.240 v. Chr.
11

 

 

Vervolgens is achter een grotendeels gesloten strandwallensysteem in deze regio een lagune ontstaan, waar 

op grote schaal veen is gevormd. Naarmate de strandwallen hoger worden, krijgt de zee steeds minder 

invloed in het westelijk veengebied, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een veenpakket met een dikte van 

enkele meters.
12

 Tussen de bronstijd en de vroege middeleeuwen was West-Friesland dan ook een 

hoogveengebied.
13

 Ook dit veen wordt tot het Hollandveen Laagpakket gerekend. In de Romeinse tijd zijn 

door deze afwatering grote delen van het veengebied bewoonbaar geworden. Door inklinking van het veen is 

het veengebied geleidelijk weer natter geworden. 

Het veen lag aan het oppervlak tot ca. 1000 na Chr. Rond die tijd begon men in het gebied met ontginningen, 

waardoor het maaiveld sterk daalde en de zee het veenlandschap aantastte. Nieuwe zeegaten als het 

Marsdiep (tussen Den Helder en Texel), het Heersdiep (ter hoogte van Julianadorp) en de Zijpe (tussen 

Callantsoog en Petten) ontstonden en erodeerden aanvankelijk vooral de randen van de veengebieden. 

Hierbij is het Laagpakket van Walcheren, behorend tot Naaldwijk, gevormd. In de omgeving van 

Warmenhuizen is het Hollandveen naar verwachting geheel geërodeerd. Op de geologische overzichtskaart 

staat aangegeven dat het Laagpakket van Walcheren direct op het Laagpakket van Wormer ligt.
14

 

 

Op de geomorfologische kaart van Nederland schaal 1:50.000 (afbeelding 2.1) staat aangegeven dat het 

plangebied in een vlakte van getijdenafzettingen ligt (afbeelding 2.1, code 2M35). De toevoeging “a” bij deze 

eenheid geeft de delen van deze vlakte aan die relatief hoog gelegen zijn. Dit zijn de zandige kreken, die zich 

door de kleiige wadplaten slingerden. Als gevolg van reliëfinversie liggen ze momenteel hoger dan de verder 

ingeklonken wadplaten. Deze wadafzettingen (Laagpakket van Walcheren) zijn afgezet door een waddenzee, 

die via het zeegat van Bergen het land kon binnendringen. Op basis van het Actueel Hoogtebestand 

���������������������������������������� ��������������������

8
 Berendsen 2005. 

9
 Berendsen 2004. 

10
 www.archis2.archis.nl 

11
 Berendsen, 2005. 

12
 Berendsen, 2005. 

13
 Nyst, Van Rooijen en Van der Veen, 2011. 

14
 TNO Bouw en Ondergrond, 2008. 
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Nederland
15

 (afbeelding 2.2) lijkt het plangebied relatief hoog in de vlakte van getijdenafzettingen te liggen, 

weergegeven in en gele kleuren. Het gebied ten oosten en ten noorden van het plangebied ligt lager 

(weergegeven in blauwe kleuren).  

Legenda 

2M35 : vlakte van getijdenafzettingen 

2M35a : vlakte van getijdenafzettingen, relatief hoog gelegen 

Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, 

aangegeven met het rode kader (Bron: Stichting voor Bodemkartering en Rijks Geologische Dienst, 1981). 

 

Ten westen van het plangebied ligt direct langs de West-Friese Omringdijk een ovale laag gelegen zone. 

Vermoedelijk is dit een wiel, die het overblijfsel is van een doorbraak van de dijk. De dijk maakt hier ook een 

opvallende slinger. 

 

���������������������������������������� ��������������������

15
 www.ahn.nl 
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Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), aangegeven 

met het rode kader (Bron: www.ahn.nl). 

 
�  
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Bodem 

Op de bodemkaart van Nederland 1:50.000 (afbeelding 2.3) staat aangegeven dat binnen het plangebied 

kalkrijke poldervaaggronden voorkomen. In de polder Geestmerambacht, waarin Warmenhuizen ligt, liggen 

deze gronden dikwijls op de hogere (kreek-)ruggen. In de Ringpolder en het Geestmerambacht zijn de 

gronden in het kader van ruilverkaveling op grote schaal geëgaliseerd. Dit is op de bodemkaart aangegeven 

met de naar links wijzende pijltjes. Op grond van deze kaart lijkt het plangebied ook in een geëgaliseerd 

gebied te liggen. 

 

LEGENDA 

Mn15A kalkrijke poldervaaggronden in sterk zandige klei 

Mn56A kalkrijke poldervaaggronden in zavel zandige klei 

Mn25A kalkrijke poldervaaggronden in zwak zandige klei 

Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met het 

rode kader (Bron: DLO-Staring Centrum, 1994). 

 

Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven met zogenaamde 

grondwatertrappen. Het plangebied wordt gekenmerkt door een relatief diepe grondwaterstand 

(grondwatertrap VI). Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 40 en 80 cm beneden 

maaiveld en de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen. 
�  



Project:              Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek, 

                          Oudewal 115 te Warmenhuizen 

Projectnummer: S160034�

�

�

© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  16 van 28�

�

2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 

In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische waarden bekend zijn. Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd: 

 

• Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS III) 

• Gegevens uit ARCHIS II
16

 

 

Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

• Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland 

• Archeologische Verwachtingskaart van de voormalige gemeente Harenkarspel 

 

Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt voor het plangebied een 

middelhoge archeologische verwachting (bijlage 2). Op de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie staan 

binnen het plangebied geen bijzonderheden betreffende archeologie vermeld. Deze kaarten zijn indicatief en 

zullen voor het opstellen van een gespecificeerd verwachtingsmodel worden genuanceerd en gepreciseerd, 

aangezien uit deze kaarten niet blijkt wat de aard en ouderdom is van de te verwachten archeologische 

resten. 

 

Op de Archeologische Verwachtingskaart van de voormalige gemeente Harenkarspel heeft het plangebied 

een hoge archeologische waarde. Vanwege het gedetailleerde schaalniveau en het beleid van de gemeente 

wordt deze kaart als leidend beschouwd. 

 

Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de Archeologische Beleidskaart van de voormalige gemeente 

Harenkarspel, aangegeven met het rode kader (Bron: bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel). 

 

���������������������������������������� ��������������������

16
 https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/archis2 
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Uit de archieven en ARCHIS II van de RCE blijkt dat binnen het plangebied geen archeologische 

monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn (bijlage 2). Uit de directe omgeving 

(binnen een straal van 500 m) is één monument en één waarneming en bekend.  

 

Monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 200 m van het 

plangebied: 

 

Monumentnummer 10602:  

Terrein met de West-Friese Omringdijk die zowel in wetenschappelijk-, cultuurhistorisch- als 

cultuurlandschappelijk opzicht een bijdrage levert aan de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van het 

gebied en dient in principe behouden te blijven. De West-Friese Omringdijk is door de provincie als 

cultuurhistorisch monument beschermd. 

 

Waarnemingsnummer 40014: 

Onder dit waarnemingsnummer wordt melding gemaakt van een onbekend aantal fragmenten aardewerk uit 

de Romeinse tijd, alsmede een maalsteen, een wiel en een zeef uit dezelfde periode.  

De vondsten zijn gedaan gedurende het jaar 1968 tijdens ruilverkavelingswerken als onderdeel van de grote 

verkaveling "Geestmermambacht". Daarbij is het hele gebied "blok 1968" door leden van de AWN bekeken en 

onderzocht. Globaal is dit gebied begrensd door de coördinaten 108.9/527.5,110.8/526.7, 110/525 en 

109.7/524.6 (zie kaart bij Schermer 1969). Op sommige plaatsen werden kuilen en putten gevonden, op 

andere plaatsen voornamelijk losse scherven. Naast vooral inheems aardewerk ook wat scherven terra 

sigillata, en een Romeinse zeef. Het materiaal dateert overwegend uit de 1ste tot de 3
de

 eeuw na Chr. Gezien 

de grootte van dit gebied (ca. 2 x 3 km) waarover het materiaal verspreid is, kunnen we hier te maken hebben 

met meer dan een nederzetting. Zie voor de meest noordelijke en meest zuidelijke vindplaats hiervan 

respectievelijk waarnemingsnummers 40015 en 40016. Opmerking: de op het fiche gegeven administratieve 

coördinaten (109/525 e.o.) zijn niet juist. Die vallen buiten het verkende gebied. 

 
�  
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2.4 Historische ontwikkeling 

Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 

dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 

 

De naam Warmenhuizen komt voor het eerst voor in schriftelijke bronnen in de 8
e
 eeuw, zo blijkt uit 

archiefonderzoek door gebiedskenner dhr. Schipper.
17

 Latere bronnen vermelden Warmenhuizen vanaf de 

13
e
 eeuw.

18
 De naam is waarschijnlijk afgeleid van Wier, dat verwijst naar een wierde, of terp, en huizen dat 

verwijst naar een buurtschap of bewoningscluster.
19

 De terpen dateren voor een deel van voor de aanleg van 

de dijken. De oudere terpen zijn op veen aangelegd, de jongere op de klei. In de gemeente zijn mogelijk ook 

terpen van Romeinse ouderdom aanwezig.
20

 De oudste terpen bevinden zich vanaf Warmenhuizen in 

noordoostelijke richting naar Eenigenburg / St. Maarten. De terpen rond het ‘Zuitend’ van Warmenhuizen 

dateren uit de late middeleeuwen, vanaf circa 1200. 

 

Op het geraadpleegde historisch kaartmateriaal is te zien dat het plangebied altijd onbebouwd is geweest. 

Verder is te zien dat de verkaveling in 1965 nog sterk lijkt op die zoals die is weergegeven op het minuutplan. 

Dit strookt met de gegevens van waarnemingsnummer 40014, waar wordt vermeld dat er in 1968 

ruilverkaveling heeft plaatsgevonden in dit gebied.  

Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op het minuutplan uit het begin van de 19
e
 eeuw, aangegeven met 

het rode kader (Bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/). 

���������������������������������������� ��������������������

17
 Informatie dhr. S. Schipper, Warmenhuizen en www.warmenhuizeninoudeansichten.nl 

18
 Van Berkel en Samplonius 2006, 483. 

19
 www.warmenhuizeninoudeansichten.nl 

20
 Nyst, Van Rooijen en Van der Veen 2011, 24. 
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Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1839-1859, aangegeven met het rode kader 

(Bron: Wolters Noordhoff Atlasproducties, 1990). 

Afbeelding 2.7: Ligging van het plangebied op de kaart uit 1908, aangegeven met het rode kader (Bron: 

Uitgeverij Nieuwland, 2005). 
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Afbeelding 2.8: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1955-1965, aangegeven met het rode kader 

(Bron: Uitgeverij 12 Provinciën, 2006/2007). 

 

 

Bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 

benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn 

gegaan.
21

 
�  

���������������������������������������� ��������������������

21
 www.bodemloket.nl 
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  

 

Het plangebied ligt op een vlakte van getijdenafzettingen. Gezien de ouderdom van de te verwachte 

afzettingen kunnen in het plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het neolithicum tot en met de nieuwe 

tijd. 

 

Volgens de IKAW geldt een middelhoge archeologische verwachting (bijlage 2). Op de Cultuurhistorische 

Waardenkaart / Gemeentelijke Verwachtingskaart heeft het plangebied ook een hoge archeologische waarde. 

Op de Archeologische Beleidskaart van de voormalige gemeente Harenkarspel, die is gebruikt in het 

vigerende bestemmingsplan, dient het plangebied onderzocht te worden bij ingrepen groter dan 500 m
2
 en 

dieper dan 50 cm, hetgeen beide het geval is binnen het plangebied. 

 

Archeologische resten uit het laat-paleolithicum en het mesolithicum kunnen worden verwacht in de top van 

de pleistocene afzettingen die binnen het plangebied op grote diepte (circa 25 m beneden maaiveld) liggen. 

Vanwege deze grote diepteligging is onbekend hoe het plangebied er in deze periode precies heeft uitgezien. 

Daarom wordt aan het plangebied een onbekende verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het 

laat-paleolithicum en het mesolithicum. 

 

In het neolithicum komt het plangebied in een getijdegebied te liggen. In dit dynamische en veranderlijke 

gebied kan vanaf deze periode tijdelijke bewoning hebben plaatsgehad, die zich zal hebben geconcentreerd 

op de oevers van de geulen en kreken. Deze situatie hield aan tot ergens in de bronstijd, toen er binnen het 

plangebied veengroei ging plaatsvinden. Ook in het veengebied, dat hierdoor ontstond, kan sprake zijn 

geweest van tijdelijke bewoning. Dat dit in de omgeving van het plangebied ook daadwerkelijk gebeurde wordt 

aangetoond door de hoeveelheid resten uit de Romeinse tijd die tijdens de ruilverkaveling zijn aangetroffen. 

Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van meerdere nederzettingen verwacht in het gebied waar ook het 

plangebied in ligt. Deze situatie hield aan tot aan de late middeleeuwen. Door ontwatering en ontginning klonk 

het veen in. Door de hierdoor veroorzaakte maaivelddaling kon de zee weer invloed krijgen binnen het 

plangebied en werden er weer getijdenafzettingen afgezet. Het gebied is in de late middeleeuwen 

ingepolderd. Op grond van bovenstaande gegevens wordt aan het plangebied een middelhoge verwachting 

toegekend voor archeologische resten uit de periode neolithicum tot en met de nieuwe tijd. 
�  
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Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum  – 

mesolithicum 

onbekend Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

Vanaf circa 25 m beneden 

maaiveld 

neolithicum - 

bronstijd 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

In laagpakket van Wormer, 

eventueel onder een 

veenrest 

ijzertijd – nieuwe 

tijd 

middelhoog  vanaf maaiveld, in het 

laagpakket van Walcheren 

en/of een eventueel 

aanwezige veenrest 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
�  
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3 Inventariserend Veldonderzoek 
 

3.1 Methode 

Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is aan de hand van de 

Leidraad Inventariserend Veldonderzoek
22

 een karterend booronderzoek met een boordichtheid van ten 

minste 20 boringen per hectare uitgevoerd (cf. methode B2 uit de leidraad karterend booronderzoek). 

Aangezien het plangebied circa 2.500 m
2
 groot is, zijn in totaal 5 boringen gezet. Vanwege het geringe 

oppervlak en de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) zijn de boringen zo 

gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld. De exacte boorlocaties zijn ingemeten met een Rover 

GRX1 GPS apparaat. Hierbij zijn ook de maaiveldhoogtes ter plaatse van de boringen gemeten. 

 

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, aangevuld met een guts met een diameter 

van 3 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot 3 m beneden maaiveld. Het opgeboorde sediment is verbrokkeld en 

versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De boringen zijn 

lithologisch beschreven conform de NEN 5104
23

 en bodemkundig
24

 geïnterpreteerd. 

 

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

De locaties van de boringen staan in bijlage 3 en de boorprofielen in bijlage 4. Binnen het terrein zijn geen 

hoogteverschillen waargenomen. Het terrein is dus relatief vlak.  

 

Aan de basis van de boringen is een klastisch pakket aangetroffen, dat onderin uit zeer fijn, sterk siltig zand 

met dunne horizontale kleilaagjes bestaat. Het zand is sterk kalkhoudend en bevat schelpenresten. Het zand 

gaat geleidelijk over in zandige klei, met enkele dunne zandlaagjes. De klei is zwak tot matig kalkhoudend. Dit 

klastische pakket is geïnterpreteerd als een kwelderafzetting en wordt gerekend tot het Laagpakket van 

Wormer, dat onderdeel uitmaakt van de Formatie van Naaldwijk. De top van dit pakket ligt op 1,87 à 1,97 m –

NAP.  

Op dit pakket kwelderafzettingen is een dunne laag veen aangetroffen. Het veen heeft in de meeste boringen 

een geleidelijke ondergrens. Het is geïnterpreteerd als een dunne rest van het grotendeels door erosie en 

inklinking verdwenen Hollandveen Laagpakket. Het maakt onderdeel uit van de Formatie van Nieuwkoop. De 

top van het veen ligt op 1,64 à 1,83 m –NAP. 

Op het veen is weer een klastisch pakket aangetroffen. Het bestaat uit zwak zandige klei, die zwak 

kalkhoudend is en vanaf maaiveld roestvlekken bevat. Deze klei is geïnterpreteerd als een overstromingsdek 

en wordt gerekend tot het Laagpakket van Walcheren, dat onderdeel uitmaakt van de Formatie van Naaldwijk. 

De bouwvoor bestaat uit matig humeuze zandige klei en is maximaal 25 cm dik. 

 

3.3 Archeologische indicatoren 

Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die 

wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Ook is er in de ondergrond geen 

archeologische laag (cultuurlaag of ophogingslaag) aangetroffen. 

���������������������������������������� ��������������������

22
 SIKB 2006. 

23
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 

24
 De Bakker en Schelling 1989. 
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Afbeelding 3.1: bodemprofiel ter plaatse van boring 1 (Foto: Synthegra B.V.). 

 

3.4 Archeologische interpretatie  

Aan het plangebied was een middelhoge verwachting toegekend voor archeologische resten uit de periode 

neolithicum tot en met de bronstijd. Resten uit deze periode werden verwacht in het laagpakket van Wormer, 

eventueel onder een veenrest. Tijdens het veldonderzoek is daadwerkelijk een veenrest in alle boringen 

aangetroffen. In de boringen zijn in het Laagpakket van Wormer echter geen indicatoren en is geen 

cultuurlaag aangetroffen, die wijzen op een vindplaats uit deze periode. Op grond hiervan kan de middelhoge 

verwachting voor de periode neolithicum tot en met de bronstijd naar laag worden bijgesteld.  

 

Aan het plangebied was eveneens een middelhoge verwachting toegekend voor archeologische resten uit de 

periode ijzertijd tot en met de nieuwe tijd. Resten uit deze periode werden verwacht vanaf het maaiveld in het 

laagpakket van Walcheren en eventueel in een veenrest. Tijdens het veldonderzoek zijn in dat bodemtraject 

echter geen indicatoren en geen cultuurlaag aangetroffen, die wijzen op een vindplaats uit deze periode. Op 

grond hiervan kan de middelhoge verwachting voor de periode ijzertijd tot en met de nieuwe tijd naar laag 

worden bijgesteld.   
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek een 

onbekende verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en een 

middelhoge verwachting voor nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd. Het doel van 

het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van deze verwachting. 

 

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  

 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

De ondergrond van het plangebied bestaat, zoals op grond van het bureauonderzoek werd verwacht, 

uit twee pakketten mariene afzettingen, die van elkaar zijn gescheiden door een dunne veenrest. De 

mariene afzettingen onder de veenrest worden gerekend tot het Laagpakket van Wormer, het pakket 

boven de veenrest is geïnterpreteerd als het Laagpakket van Walcheren. Beide laagpakket maken 

onderdeel uit van de Formatie van Naaldwijk. De bodem binnen het plangebied is intact en kan 

worden geclassificeerd als een kalkhoudende poldervaaggrond. Ook dit is zoals werd verwacht op 

grond van het bureauonderzoek.  

 

• Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig? 

In geen van de boringen zijn indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een 

archeologische vindplaats. De kans dat binnen het plangebied een archeologische vindplaats 

aanwezig is, wordt daarom klein geacht.  

 

Op grond van de beantwoording van de bovenstaande vraag zijn de twee onderstaande 

onderzoeksvragen niet meer van toepassing. 

 

• Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 

 

• Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 

 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

De verwachting is dat binnen het plangebied geen archeologische resten in situ aanwezig zijn, 

waardoor ook geen archeologische resten worden bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling van 

het gebied. 

 
�  
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4.3 Aanbevelingen 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. 

 

Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat al bodemverstorende 

activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit 

onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Schagen), 

die vervolgens een besluit neemt.  

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 

volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten tijdens de 

geplande werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988 (herzien in 2007) een meldingsplicht geldt bij de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap of bij de hem vertegenwoordigende bevoegde overheid, de gemeente Schagen. 

 
�  
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Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
tijdvakken 
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Bijlage 2:    Combinatiekaart IKAW, AMK en Archis waarnemingen 
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Bijlage 3:    Boorpuntenkaart 
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Bijlage 4:    Boorprofielen 
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Plan voor landschappelijke inpassing 
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 1 1  Inleiding 

 
 

Voorliggende landschappelijke inpassing is onderdeel van de partiële herziening van het 

bestemmingsplan voor de locatie Oudewal 115-115a te Warmenhuizen Het 

bestemmingsplan wordt partieel herzien om de uitbreiding van het bestaande 

melkveebedrijf en de wijziging van de bestemming van een tweede bedrijfswoning van 

wonen naar plattelandswoning mogelijk te maken. Ruimtelijke kwaliteit vormt één van de 

voorwaarden om het bedrijf te mogen uitbreiden. Conform artikel 15 van de provinciale 

Ruimtelijke Verordening (Ruimtelijke kwaliteitseis) dient een landschappelijke inpassing te 

worden opgesteld. Voorliggende rapportage betreft de Landschappelijke inpassing.  
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2    Beleidskader 
 

 

In dit hoofdstuk worden de voorwaarden en eisen vanuit het gemeentelijke en provinciale 

beleid en regelgeving weergegeven. Dit beleid en regelgeving vormt het kader voor het 

opstellen van de landschappelijke inpassing.  

 

2.1 Gemeentelijk beleid en regelgeving 

 

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 

Harenkarspel’ van de gemeente Schagen. De provincie heeft een reactieve aanwijzing 

gegeven op dit bestemmingsplan. Voor het onderhavige plan heeft dit echter geen 

gevolgen. Het plangebied aan de Oudewal 115 is gelegen in een gebied met de 

bestemming 'Agrarisch met waarden’. Ter plaatse van het bedrijfsperceel is in het 

bestemmingsplan grotendeels een bouwvlak opgenomen voor de uitoefening van een 

agrarisch bedrijf met een grondgebonden bedrijfsvoering. Binnen deze bestemming mogen 

gebouwen worden opgericht ten behoeve van een veehouderij. De woning op het adres 

Oudewal 115a heeft binnen het bestemmingsplan een bestemming voor wonen. 

 

De ligboxenstal past binnen de regels van het bestemmingsplan, m.u.v. de bouwhoogte. 

De ligboxenstal heeft een bouwhoogte van 11,7 m. Het huidige bestemmingsplan bevat 

echter een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid om de vorenvermelde bouwhoogte 

mogelijk te maken. De overige genoemde te realiseren bouwwerken passen niet binnen 

het aan de locatie Oudewal 115 toegekende bouwvlak. 

 

Om de strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen wordt een juridisch-planologische 

procedure doorlopen in de vorm van een partiële herziening van het bestemmingsplan. 

 
 

2.2 Provinciaal en gemeentelijk beleid en regelgeving 

 

Het voor decentrale overheden en private partijen juridisch bindende beleid en regelgeving 

wordt geboden door de Ruimtelijke Verordening. Elk ruimtelijk plan waarvoor een 

procedure gevolgd wordt dient te voldoen aan de regelgeving in deze Verordening. 

Onderstaand is de voor de voorliggende landschappelijke inpassing relevante regelgeving 

weergegeven. 

 

Ruimtelijke Verordening provincie Noord Holland 

Artikel 15 Ruimtelijke kwaliteitseis ingeval van verstedelijking in het landelijk gebied en voor 

windturbines 

1. Een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van 

bestaande verstedelijking als bedoeld in de artikelen 12, 13, 13a en 14 in het landelijk 

gebied, voldoet aan de uitgangspunten zoals vermeld in de Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie (PS d.d. 21 juni 2010) ten aanzien van: 

a. de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige 

waarden als bedoeld in artikel 8; 

b. de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd; 

c. de openheid van het landschap daarbij inbegrepen stilte en duisternis; 

d. de historische structuurlijnen; 

e. cultuurhistorische objecten. 
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2. De toelichting van een bestemmingsplan geeft aan in welke mate ten aanzien van de 

in het eerste lid bedoelde functies rekening is gehouden met:  

a. de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap;  

b. de ordeningsprincipes van het landschap; 

c. de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) 

ter plaatse; 

d. de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere 

landschapseenheid); 

e. de bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond) als hiervoor 

bedoeld en de maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze 

kwaliteiten op te heffen in relatie tot de nieuwe functies. 

3. Een bestemmingsplan dat voorziet in bestemmingen en regels die het bouwen of 

opschalen van een of meer windturbines binnen de op kaart 9 en op de digitale 

verbeelding ervan aangegeven herstructureringsgebieden mogelijk maken voldoet aan 

de uitgangspunten voor ruimtelijke kwaliteit zoals vermeld in het beleidskader wind op 

land (PS 15 december 2014). 

4. In het kader van de bestemmingsplanprocedure als bedoeld in het eerste lid wordt de 

Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) om advies gevraagd over plannen 

met grote impact. 

5. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de uitgangspunten 

als bedoeld in het eerste lid teneinde te garanderen dat de ruimtelijke kwaliteit 

toeneemt. 
 

Conclusie 

Het onderhavige plan betreft geen stedelijke uitbreiding in de zin van artikel 12, 13, 13a en 

14 van de Verordening. Het onderhavige plan betreft namelijk geen ‘stedelijke ontwikkeling 

in het landelijk gebied’ (uitbreiding van een agrarisch bedrijf betreft geen verstedelijking van 

het landelijk gebied). In artikel 26 (Gebied voor grootschalige landbouw) wordt echter 

alsnog naar de voorwaarden in artikel 15 verwezen. De landschappelijke inpassing is 

conform de voorwaarden opgesteld.  

 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 
De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie geeft aan welke kernkwaliteiten van landschap 

en cultuurhistorie van provinciaal belang zijn. Provinciale Staten willen dat deze kwaliteiten 

op een zorgvuldige wijze worden meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen waar nut en 

noodzaak van zijn onderbouwd. Of veranderingen wel of niet plaatsvinden is eigenlijk geen 

discussiepunt, het gaat om de wijze waarop, de mate waarin en de vormgeving ervan. De 

provincie gebruikt deze leidraad bij de ontwikkeling van eigen ruimtelijke plannen en bij de 

beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit van gemeentelijke plannen. 

 

Landschapstypen als basis 

De provincie omschrijft ruimtelijke kwaliteit aan de hand van de volgende kernkwaliteiten 

van het landschap: aardkundige waarden, archeologische waarden en tijdsdiepte (tezamen 

‘Ondergrond’), historische structuurlijnen, cultuurhistorische objecten, openheid en stilte en 

donkerte (tezamen ‘Landschaps-DNA’) en ‘Dorps-DNA’. 
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Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk 
Het plangebied ligt vlakbij de Westfriese Omringdijk. De Westfriese Omringdijk heeft de 

status van provinciaal monument. Deze status beschermt alleen het dijklichaam zelf. De 

provincie Noord-Holland streeft naar ‘behoud door ontwikkeling’, wat inhoudt dat nieuwe 

ontwikkelingen moeten bijdragen aan het behoud en de versterking van de 

cultuurhistorische en landschappelijke waarde en het karakter van de Westfriese 

Omringdijk. Als toetsingskader voor ontwikkelingen die het dijklichaam raken en voor 

ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving ervan, heeft de provincie het ‘Beeldkwaliteitsplan 

Westfriese Omringrijk’ opgesteld.  

 

De beleving van de landschappelijke waarde wordt bepaald door een aantal ruimtelijke 

karakteristieken: 

· de openheid rondom de dijk; 

· zicht van en naar de dijk; 

· de continuïteit van het dijkprofiel; 

· de relatie tussen de dijk en zijn kralen (waarmee een reeks van aan de dijk 

gerelateerde cultuurhistorische elementen wordt bedoeld); 

· de afwisseling van de kralen; 

· de herkenbaarheid van de verschillende dijktracés. 

 

In het beeldkwaliteitsplan wordt de dijk ingedeeld in verschillende deelgebieden. Twee van 

deze deelgebieden maken ook deel uit van Harenkarspel. Dit betreft het deel langs het 

Noord-Hollandsch Kanaal en het deel dat in het beeldkwaliteitsplan ‘Boven het landschap’ 

wordt genoemd (tussen Schoorldam en Kolhorn, via Schagen). Het plangebied is gelegen 

in dit laatste deel. 

 

Het gedeelte van de dijk ten noorden van Schoorldam is zeer kenmerkend door het grillige 

verloop vol bochten en wielen. De hoogte van de dijk en de openheid van het landschap 

maken een zeer weids uitzicht mogelijk. Op dit traject vinden verschillende ontwikkelingen 

plaats ter versterking van de belevingswaarde van de dijk. Eén van deze ontwikkelingen 

ligt binnen het plangebied en betreft de reconstructie van ’t Huys te Nuwendore. Om de 

openheid van dit traject van de dijk te behouden, is het van belang de agrarische functie 

binnen deze zone te behouden en bij nieuwe verdichtende ontwikkelingen een zo groot 

mogelijke afstand van de dijk te behouden. 

 

Het beeldkwaliteitsplan voor de Westfriese Omringdijk is een provinciaal 

beeldkwaliteitsplan. De richtlijnen genoemd in het beleidsstuk moeten een plek krijgen 

binnen de instrumenten van de Wet ruimtelijke ordening en de provinciale 

monumentenverordening. Aan de hand van de algemene principes kunnen plannen en 

ontwikkelingen op en rond de onderscheiden trajecten van de Westfriese Omringdijk 

getoetst worden.   

 

Beeldkwaliteitsplan Landelijk gebied Harenkarspel 

In de gemeente Harenkarspel is een aantal landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

en kenmerken te herkennen, waarmee rekening gehouden dient te worden bij de inpassing 

van nieuwe ontwikkelingen. De Westfriese Omringdijk is een belangrijk cultuurhistorisch en 

landschappelijke element. Het is een beeldbepalend element in het landschap door de 

continuïteit van de dijk en de openheid van het omliggende landschap. De betekenis van 

de dijk in historisch ruimtelijke zin als scheiding tussen oud land en de zee en daarna als 

scheiding tussen oud land en nieuw land is tevens een belangrijke aspect van de 

Westfriese Omringdijk. Deze dijk is dan ook aangemerkt als een provinciaal monument. Dit 

betekent onder andere dat aandacht wordt gegeven aan het behoud van deze dijk en haar 
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directe omgeving. Het landelijke gebied van Harenkarspel is een vrij open gebied, waarin 

per gebied verschillen bestaan in de mate waarin bebouwing voorkomt. Daarnaast bestaan 

er aan de westzijde van het gebied vele 'doorzichten' in de richting van de duinen. De 

openheid, het zicht op de duinen en de oost-west zichtrichting die hiermee samenhangt 

zijn kwaliteiten die behouden dienen te blijven.  

 

Het voorliggende plan verstoort de doorzichten niet. De nieuw te realiseren bouwwerken 

worden gesitueerd achter de bestaande bebouwing. Vanaf het openbaar gebied zijn ze 

nagenoeg niet zichtbaar. 

 

Conclusie 
De voorliggende landschappelijke inpassing is opgesteld conform de in paragraaf 2.1 en 

2.2 weergegeven voorwaarden en eisen. 
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 3 3Omgevingskwaliteiten 
 

 

In dit hoofdstuk worden de omgevingskwaliteiten weergegeven. Op basis van deze 

omgevingskwaliteiten wordt de doorwerking voor het onderhavige plan beschreven. Aan 

de hand van deze omgevingskwaliteiten is vervolgens de landschappelijke inpassing 

gebaseerd.  

 

 
Afbeelding 1: luchtfoto plangebied 
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Afbeelding 2: luchtfoto omgeving plangebied 
 

 

3.1 Topografische ligging van het plangebied 
 

Het plangebied is gelegen in de gemeente Schagen. Schagen is een van oudsher 

bestaande gemeente in de provincie Noord-Holland, sinds 2013 de naam van een 

fusiegemeente die bestaat uit de voormalige gemeenten Schagen, Zijpe en Harenkarspel. 

De gemeente Schagen bevindt zich deels in de regio West-Friesland en nabij de 

noordzeekust. West-Friesland betreft dat deel van Noord Holland dat door de Westfriese 

Omringdijk wordt omsloten (zie het met de blauwe lijn aangegeven gebied in de 

onderstaande afbeelding).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3: Ligging Westfriese Omringrijk 

 



 
        Landschappelijke Inpassing – Oudewal 115-115a – Warmenhuizen   11 

 

Binnen de gemeente is het plangebied gelegen in Warmenhuizen. Warmenhuizen is van 

oorsprong een echt agrarisch dorp. Het bedrijfsperceel in het onderhavige plan is in het 

buitengebied aan de westzijde van Warmenhuizen gelegen, tussen de bebouwde kom van 

Warmenhuizen en de Westfriese Omringdijk  (zie afbeelding 2). 

 

 

3.2 Kenmerken van de omgeving en het plangebied 

 

Aardkundige waarden 
 De verscheidenheid aan bodemeigenschappen die we nu aantreffen is het resultaat van 

de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van de provincie Noord-Holland. Het gaat hierbij om 

de abiotische waarden van de bodem. Bovendien treffen we in de bodem sporen aan van 

het gebruik dat generaties voor ons achterlieten: de antropogene waarden van de bodem. 

Behoud van deze bodemeigenschappen betekent dat het nu en in de toekomst mogelijk is 

en blijft informatie aan de bodem te ontlenen voor reconstructie van de ontstaanswijze van 

de Provincie Noord-Holland en de bewoningsgeschiedenis van de vroegere Noord-

Hollanders. Conform afbeelding 4 zijn in het plangebied geen ‘Aardkundige monumenten’ 

of ‘Aardkundig waardevolle gebieden’ gelegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 4: Aardkundige waarden ligging van het plangebied 
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Archeologische waarden  
De Provincie Noord-Holland wordt gekenmerkt door een rijk bodemarchief, waarvan de 

bewaarcondities over het algemeen gunstig zijn. Dat maakt dat bijna de gehele provincie 

een potentiële archeologische verwachting heeft. De archeologische waarden worden 

reeds beschermd door de vigerende bestemmingsplannen binnen de gemeente Schagen. 

In de ruimtelijke onderbouwing wordt dit deel nader verantwoord. Naar aanleiding van het 

uitgevoerde archeologisch bureau- en veldonderzoek hoeft er geen nader onderzoek 

plaats te vinden.  

 

Historische structuren  
in de directe omgeving van het plangebied zijn geen van belang zijnde historische 

structuren aanwezig. De Westfriese Omringdijk betreft het meest in de nabijheid gelegen 

historische lijn en ligt op een afstand van circa 800 meter vanaf het plangebied. Het 

onderhavige plan oefent geen invloed uit op deze dijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5: Historische structuren  

Cultuurhistorische objecten 

De historische structuurlijnen zijn op hun beurt weer de dragers van de cultuurhistorische 

objecten. Cultuurhistorische objecten zijn medebepalend voor de identiteit en beleving van 

het Noord-Hollandse landschap.  

 

In het onderhavige plangebied is zijn geen cultuurhistorische objecten gelegen.  
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Open gebied  
Het onderhavige plangebied is gelegen in het ‘open’ tot ‘zeer open’ gebied. Binnen de open 

gebieden in het landelijke gebied gelden beperkingen aan bouwhoogten van nieuwe 

ontwikkelingen. Gebouwen mogen niet hoger worden gebouwd dan 12 meter. In het 

onderhavige plan wordt niet hoger gebouwd dan 12 meter. Daarnaast voorkomen te 

worden dat zichtlijnen door beplantingen verdwijnen. Daarnaast is er voor gekozen om 

geen bovengrondse mestsilo te realiseren maar een (kapitaal intensievere) mestkelder 

onder de nieuw te realiseren stal. Beplantingen worden uitsluitend in de vorm van een 

houtwal (dichte groenstructuur) gerealiseerd op locaties waar geen zichtlijnen verloren 

gaan. Zie voor de doorwerking van dit beleid de verbeelding van de landschappelijke 

inpassing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 6: Openheid 
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Stilte en donkerte 
Stilte en donkerte zijn kernkwaliteiten van het landschap. In de Provincie Noord-Holland 

staan deze beide kwaliteiten onder druk door de hoge bebouwingsdichtheid, de vele 

activiteiten (zowel bedrijfsmatig en recreatief) en verkeersbewegingen (over weg, spoor en 

in de lucht). Stilte en donkerte dragen niet alleen bij aan de ruimtelijke kwaliteit maar ook 

aan de leefomgevingskwaliteit, belevingskwaliteit en milieukwaliteit. Daarnaast bevordert 

de aanwezigheid van stilte en donkerte de gezondheid van mens en dier. Het onderhavige 

plan is niet gelegen binnen een stiltegebied. Met deze gebieden hoeft derhalve geen 

rekening te worden gehouden in de planvorming.  

 

 
Afbeelding 7: Stiltegebieden 

 

  



 
        Landschappelijke Inpassing – Oudewal 115-115a – Warmenhuizen   15 

Landschap: Oude zeekleilandschap 
Het plangebied is gelegen in ‘Oude Zeekleilandschap’. In het pleistoceen bestonden grote 

delen van Noord-Holland uit wadvlakten, doorsneden door kreken. Vanaf 5000 tot 3000 

jaar geleden heeft in dit voormalig getijdengebied opslibbing van zand en klei uit zee 

plaatsgevonden. Door de steeds hoger opgeslibte oeverwallen woonden al in de Nieuwe 

Steentijd mensen en is het gebied rijk aan ondergrondse nederzettingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: Oude zeekleilandschap 

Door de lange perioden van opslibbing ligt dit landschapstype vergeleken met het 

omliggend kleigebied hoog. Op de kleibodem ontwikkelde zich, na de sluiting van het 

Zeegat van Bergen, een omvangrijk veenpakket. Om het zeewater voorgoed buiten te 

sluiten is de Westfriese Omringdijk gerealiseerd en vormt nog steeds de markante 

begrenzing van het oude zeekleigebied. Nadien is het veen, door ontginning, klink en 

oxidatie, weer verdwenen waardoor het onderliggende landschap weer aan de oppervlakte 

kwam. 

 

Doordat het gebied is ontgonnen als veengebied, kent het ook de ruimtelijke 

karakteristieken van een veengebied, met langgerekte lintdorpen, een regelmatige, 

opstrekkende verkaveling en veel sloten, vaarten en tochten om het water af te voeren/op 

te slaan. De eerste ontginningen zijn meestal vanaf waterlopen uitgevoerd. Vanuit deze 

nederzettingen werd het land aan weerzijde ontgonnen, door loodrecht/schuin op de 

bewoningslinten stroken te graven. Door de ontwatering is het maaiveld verder 

ingeklonken. Deze structuur is in de directe omgeving van het plangebied nog steeds 

waarneembaar.  

 

Het plangebied maakt deel uit van het hier boven beschreven Oude zeekleilandschap. In 

de omgeving is het typische structuur van het afgegraven veenlandschap nog zichtbaar. 

Wel is de in 1835 aanwezige fijnmazige structuur van sloten grover van structuur gemaakt 

door het dempen van sloten zodat de huidige gebruikers en onderhouders (de agrariërs) 

de gronden ten behoeve van de moderne landbouw kunnen gebruiken. Op de leggerkaart 
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van het Hoogheemraadschap is te zien dat van een fijnmazig slotenstructuur geen sprake 

meer is.  

 

Dorps-DNA 
Warmenhuizen betreft een typisch Noord-Hollands samengesteld lintdorp: Dorpen die 

ontstaan zijn door het aaneengroeien van verschillende linten vallen onder de categorie 

samengestelde linten. Linten zijn lineaire dorpen, langzaam gegroeid langs 

structuurdragers zoals een weg, kanaal of dijk. Deze morfologie komt in Noord-Holland het 

meeste voor. Warmenhuizen betreft een wegdorp. 

 

Het boerenerf is traditioneel in te delen in “voor” en “achter”. Het “voor” was het domein van 

de boerin. Het lag goed zichtbaar vanaf de weg. Het voorerf werd intensief beheer, het was 

het visitekaartje naar de buitenwereld. Het “achter” was het domein van de boer. Hier werd 

het bedrijf gerund: het vee en de stallen. Deze ordening heeft een puur bedrijfsmatige 

grondslag. Het achtererf werd extensief beheerd. Op een boerenerf had alles een 

functioneel bestaansrecht. Niets stond er zomaar, alles had zijn nut.  

 

In het onderhavige plan wordt dan ook de stal op het achtererf geplaatst. In ruimtelijk 

opzicht blijven de woningen goed zichtbaar en omliggende woningen hebben op deze wijze 

minder overlast. Het uitzicht blijft een functioneel agrarisch bedrijfsperceel. 
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 4 4Landschappelijke inpassing 
 

 

De planontwikkeling heeft een grote relatie met de kernkwaliteiten van de bestaande 

dorpsstructuur van Warmenhuizen en de nabijheid van de Westfriese omringdijk. Het 

gebied ligt tussen de bebouwde kom van het dorp Warmenhuizen en de Westfriese 

omringdijk in. Rijdend over de Oudewal is het plangebied zuidelijk gelegen. Het bedrijf is 

beeldbepalend voor de dorpsbewoners en vanaf de Oudewal gezien reeds fraai 

landschappelijk ingepast. Het is derhalve van belang dat het bedrijfsperceel wordt voorzien 

van een goede aanvulling op de al bestaande landschappelijke inpassing waarmee een 

juiste balans in de verscheidenheid aan landschappelijke kwaliteiten blijft behouden, en 

waar mogelijk wordt verbeterd. 

 

Daarnaast is het tevens van belang dat een duurzame agrarische bedrijfslocatie ontstaat. 

De agrarische sector is en blijft de belangrijkste gebruiker van het buitengebied en zorgt 

bovendien voor het onderhoud van dat landschap en de daarvoor noodzakelijke 

financiering.  

 

 

4.1 Situering bedrijfsperceel, bebouwing en beplantingsstructuren 
 

Het bouwvlak ten behoeve van het bedrijfsperceel wordt uitgebreid tot maximaal 1,65 

hectare. Bij het situeren van de uitbreidingsrichting van het bedrijfsperceel zijn de 

omliggende structuren bepalend geweest. Door een zo compact mogelijke situering van de 

bebouwing en voorzieningen blijft de openheid van het landschap zoveel mogelijk 

behouden. De planlocatie ligt op meer dan 200 meter van de Westfriese Omringdijk. 

Behoud van openheid is met name van belang tot en met 200 meter vanaf de Westfriese 

Omringdijk.  

 

De nieuwe ligboxenstal wordt haaks op de verkavelingsrichting gesitueerd, echter parallel 

aan de bestaande stallen, wat qua functionaliteit, erfindeling en toekomstbestendigheid de 

meest logische keuze is. De bestaande begrenzing van de slotenstructuur blijft 

gehandhaafd. Beplanting wordt uitsluitend in de vorm van een dichte groenstructuur 

gerealiseerd op locaties waar geen zichtlijnen verloren gaan. Dat betekent dat deze dichte 

groenstructuren hoofdzakelijk aan de oost- en westzijde worden aangeplant waardoor de 

stallen en kuilvoeropslagen vanaf deze zijden worden ingepast in het groen. Op deze wijze 

wordt het zicht op de bedrijfsbebouwing vanaf de Oudewal uit het zicht ontnomen. 

 

Beplantingssoorten  
Er wordt aan zowel de oost-, west- als noordzijde in aansluiting op de bestaande beplanting 

een bosstruweel geplaatst bestaande uit bomen en struiken. De bomen worden 

aangekocht op stam uit de volle grond. De struikvormers worden aangekocht als stekjes.  

Er is gekozen voor gangbare soorten in de polder, bomen en struiken die goed groeien in 

natte gronden en een sierlijk uiterlijk hebben. Onderstaand worden de keuzes van bomen 

en struiken gepresenteerd en kort toegelicht. De bomen en struiken zijn afgebeeld in 

afbeelding 9. 

 

Eenstijlige meidoorns [Crataegus x monogyna] 50% 

De meidoorn is een kleine boom met goed herkenbare bladeren. De groene bladeren zijn 

gelobd (3 tot 7 lobben) en ingesneden. Op de twijgen zitten takdoornen. In het voorjaar 

bloeit de meidoorn rijk met geurende witte bloemen. In de herfst verschijnen er rode 
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vruchten aan de boom. De meidoorn wordt hoofdzakelijk als landschappelijke beplanting 

(inheems) toegepast in struwelen of bosplantsoenen. De meidoorn is ook geschikt als 

(landschappelijke) haag. De boom is minder geschikt als straatboom. Door een slechte 

verankering waait de boom gemakkelijk om. 

 

Vlierbessen [Sambucus nigra] 50% 

De vlierstruik is een overjarige, meestal halfhoutachtige/kruidachtige struik of heester. Het 

groene blad is samengesteld, oneven geveerd en heeft bij kneuzing een onaangename 

geur. De bladrand is gezaagd.  Om vlierbessen (steenvruchten) te bekomen zijn geen 

mannelijke bestuivers noodzakelijk. Vlierstruiken kunnen bij sterke groei 3-8 m hoog en 3-

5 m breed worden. De scheuten zijn aanvankelijk groen en met wratten bedekt. Later wordt 

de schors grijsachtig en vertoont talrijke scheurtjes. Onder de schors bevindt zich een 

tweede schors die lichtgroen van kleur is. De twijgen zijn gevuld met wit merg. 

Talrijke voorjarige scheuten, welke het jaar erop bloemen dragen. De witte schermbloemen 

verschijnen in mei-juni en zijn bruikbaar voor limonade te maken. 

 

        
Afbeelding 9: Meidoorn en vlierbes 

 

 

4.2 Beheer en onderhoud 
 

Het aanplanten van een houtwal of singel kan plaats vinden tussen half november en half 

maart, mits het niet vriest. Voor de aanplant wordt vaak gekozen voor 2- tot 3-jarig 

bosplantsoen met de maat 60-80 tot 80-100 cm hoogte. Voordat de bomen en struiken 

kunnen worden aangeplant, dient de grond losgemaakt te worden (frezen).  

 

De verschillende soorten dienen in groepen aangeplant te worden, waarbij er tenminste 7 

stuks per soort een groep vormen. Boomvormers dienen in het midden van de singel 

aangeplant te worden. In de eerste twee jaar na de aanplant kan het in droge periode 

noodzakelijk zijn de jonge aanplant water te geven. Vraat en/of begrazing van vee moet 

voorkomen worden. 

 

Houtsingels en houtwallen kunnen het best worden onderhouden middels hakhoutbeheer. 

Bij hakhoutbeheer wordt de begroeiing in een cyclus van 8 tot 20 jaar aan de grond (20 

cm) afgezet. Als onderhoud uitblijft, groeien houtwallen uit tot rijen hoge bomen zonder 

ondergroei. De boomvormers in de singels dienen éénmaal, na 10 jaar, uitgedund worden 

zodat de gewenste boomafstand van 8 tot 10 meter bereikt wordt. 

 

Om variatie in leeftijd te krijgen kan bij het beheer zo nu en dan een plant intact gehouden 

worden. Ecologisch gezien is een begroeiing het meest waardevol als er zoveel mogelijk 
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variatie is: oude bomen naast pas uitlopende stobben, een goed ontwikkelde boom-, struik- 

en kruidlaag, meerdere soorten bomen en struiken. Door slechts een deel van de houtwal 

groepsgewijs onder handen te nemen kan ook variatie in leeftijd verkregen worden. Ook 

kunnen dieren zich dan terugtrekken in het behouden gedeelte.  

 

De zaag- en afzetwerkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen, in de 

periode tussen 1 september en 1 april. Het snoeimateriaal kan afgevoerd worden of 

opgehoopt in de houtsingel achter blijven. 

 

Het verdient de aanbeveling de bomen op stam aan te kopen. Om de takvrije stam te 

verkrijgen moeten er de eerste 10 tot 15 jaar regelmatig takken weggesnoeid worden. De 

bomen vergen verder weinig onderhoud. Onderhoud kan worden beperkt tot het 

verwijderen van dode takken om uitwaaien te voorkomen en het verwijderen van 

overhangende takken. 
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  Bijlage 1 
Foto’s locatie 
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 Bijlage 2 
Verbeelding landschappelijke inpassing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Separate bijlage 4 
Natuurbeschermingswetvergunning 

 

 







































































 Separate bijlage 5 
Watertoets 
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datum 18-8-2016

dossiercode   20160818-12-13553

Project: Melkveehouderij De Moel
Gemeente: Schagen
Aanvrager: Ing. A.S. Dijkstra
Organisatie: Agrifirm Exlan

Geachte heer/mevrouw Ing. A.S. Dijkstra,

Voor het plan Melkveehouderij De Moel heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl.
Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige invloed hebben op de
belangen van het hoogheemraadschap dat de normale procedure moet worden gevolgd. Dit betekent dat wij in overleg met u
willen bespreken hoe in uw plan rekening kan worden gehouden deze waterhuishoudkundige belangen.

Om het watertoetsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen wij u als bijlage een automatisch gegenereerd concept
wateradvies. Dit conceptadvies is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel van het conceptadvies geven wij aan over welke
onderwerpen nader overleg met het hoogheemraadschap noodzakelijk is. Het tweede deel van het conceptadvies bevat de
onderwerpen die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die ondervangen
kunnen worden met standaard maatregelen. Dit tweede deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te
geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog openstaande
waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582
8282 en vragen naar de contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde conceptadvies
kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het algemeen: 
https://www.hhnk.nl/portaal/water_3556/item/watertoets_3017.html.

LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren. Bij het hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op  https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

CONCEPT Wateradvies
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie
te geven op het plan Melkveehouderij De Moel. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er voor één of meerdere
wateraspecten nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij in het eerste deel van
dit concept wateradvies. In het tweede deel komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte invloed hebben op de
belangen van het hoogheemraadschap en die hierdoor ondervangen kunnen worden met standaard maatregelen. Dit deel van
het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw
plan.

DEEL I



Hieronder vindt u de aspecten waarover nader contact met het hoogheemraadschap noodzakelijk is:

U heeft aangegeven dat de verhardingstoename ten gevolge van uw plan meer dan 2000 m2 bedraagt. Een dusdanige
toename van het verharde oppervlak heeft negatieve gevolgen voor het watersysteem. Het hemelwater stroomt versneld af en
komt direct tot afvoer. Compensatie in de vorm van waterberging of infiltratie is noodzakelijk om deze negatieve effecten op te
heffen. Bij een verhardingstoename van meer dan 2000 m2 berekent het hoogheemraadschap aan de hand van diverse
plangebiedkenmerken een specifiek compensatiepercentage.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en te komen tot advies over bovenstaande
waterbelangen.

DEEL II
Dit tweede deel van het advies kunt u direct gebruiken om een aanzet te maken voor de waterparagraaf in de ruimtelijke
onderbouwing.

De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening
(BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet
af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit,
waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie)
en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen
waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en
uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de
thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende
klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer
mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de
ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2009. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website
kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Waterkwaliteit en riolering
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. Dit komt
overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te
scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt
afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet
doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling
adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die
voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

De WaterToets 2014



datum 18-8-2016

dossiercode   20160818-12-13553

Gegevens aanvrager:
Ing. A.S. Dijkstra
Agrifirm Exlan
Postbus 1033
7940 KA
Meppel
088-4882902
age.sjoerd.dijkstra@exlan.nl

Gegevens project:
Melkveehouderij De Moel is voornemens om een nieuwe ligboxenstal, (kuil)voeropslagen en een vaste mestopslag te
realiseren. Tevens wordt de bestemming van een bestaande tweede bedrijfswoning gewijzigd. Als compensatie voor de
toename aan verharding zullen een aantal bestaande sloten worden verbreed binnen hetzelfde peilgebied.
Oudewal 115-115a
1749 CC
Warmenhuizen

Gegevens plangebied:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Schagen

Basisvragen:
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Vervolgvragen:
Neemt in het plan het verharde oppervlak van verharding en bestrating toe met meer dan 2000 m2?
ja

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is of wordt genomen?
nee

Heeft het plan een tijdelijke of permanente verandering van het oppervlaktewaterpeil tot gevolg?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van (grond)wateroverlast? (Vraag andere partijen (particulieren) als u het antwoord
niet weet)
nee

Betreft het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan,
tracébesluit, landinrichtingsplan of grootschalige wegreconstructie?
nee

Aanvullende vragen (normale procedure)
Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe met een hoeveelheid tussen de 800 en 2000 m2?



nee

Hieronder kunt u in m2 aangeven met welke hoeveelheid de verharding toeneemt. Indien er geen toename is, vult u 0 in.
5045 m2

Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?
Via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater

Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak waardoor verontreinigingen kunnen afspoelen en het oppervlaktewater
mogelijk belast wordt?
nee

Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?
ja

Worden er in het plan wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem aangebracht of vinden er werkzaamheden plaats binnen 5
meter van een waterloop?
nee

Is er sprake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing?
nee

Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen

De WaterToets 2014








