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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

In gemeente Zijpe Noord-Holland is het plan om twee basisscholen te verplaatsen en 

woningbouw te realiseren. Dit betreft vijf locaties in de gemeente Zijpe (één locatie in Sint 

Maartensvlotburg, twee locaties in Sint Maartensbrug en twee locaties in Burgerbrug).  

Grontmij is gevraagd een quick scan natuur uit te voeren om te kijken naar de 

(on)mogelijkheden in het gebied ten aanzien van natuur. 

 

De natuurwetgeving schrijft voor om, voorafgaand aan ruimtelijke ontwikkelingen, een 

inschatting te maken van de natuurwaarden van een plangebied en mogelijke effecten hierop 

veroorzaakt door de voorgestane ontwikkelingen. In deze quick scan natuurwaarden wordt op 

basis van bestaande informatie en een veldbezoek een inschatting gemaakt van de 

natuurwaarden van het plangebied en de mogelijke relaties die er liggen met de omgeving.  

 
1.2 Opzet 

Hoofdstuk twee van deze rapportage bevat een korte beschrijving van het plangebied. In 

Hoofdstuk drie bevindt zich een analyse van het bestaande natuur- en soortenbeleid dat op het 

plangebied van toepassing is. Vervolgens wordt in Hoofdstuk vier een beschrijving gegeven van 

geconstateerde natuurwaarden. In Hoofdstuk vijf worden eventuele effecten op de huidige 

natuurwaarden beschreven bij functiewijziging. Ten slotte worden in Hoofdstuk zes conclusies 

en aanbevelingen gegeven. 
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2 Plangebied 

2.1 Ligging 

Het plan betreft vijf locaties in de gemeente Zijpe in de dorpen Sint Maartensbrug, Sint 

Maartensvlotbrug en Burgerbrug. Het betreft de volgende locaties: 

• Locatie 1 bevindt zich aan de Sint Maartensweg en betreft een schoolgebouw met verhard 

schoolplein en speelveld in Sint Maartensbrug. 

• Locatie 2 bevindt zich aan de Maarten Breestraat naast een tennisterrein en een 

begraafplaats. Het betreft onbebouwd grasland met deels sportveld (ijsbaan/ trapveld) en 

bebossing in Sint Maartensbrug. 

• Locatie 3 bevindt zich langs de Grote Sloot en betreft een (oud) schoolgebouw met verhard 

schoolplein in Burgerbrug. 

• Locatie 4 bevindt zich nabij het kruispunt aan de Burgerweg in Burgerbrug en betreft een 

gymlokaal, speeltuin, trapveld, kantine, volkstuinen en onbebouwd grasland.  

• Locatie 5 bevindt zich achter de bebouwing aan de St. Maartensweg in Sint 

Maartensvlotbrug. Het betreft een speelterrein (trapveld met speeltoestellen) en een opslag 

terrein van bouwmaterialen. Onbebouwd grasveld met enkele speelattributen. 

 

In bijlage 1 staan de begrenzingen van de planlocaties weergegeven. 

 
2.2 Huidige situatie 

Per locatie wordt een gebiedsbeschrijving van de huidige situatie beschreven. 

 

Locatie 1  

Het betreft een schoolgebouw met een verhard schoolplein met enkele speelattributen en een 

fietsenstalling. Het schoolgebouw is nog in goede staat en alle dakgoten zijn nog intact. 

Aansluitend ligt een grasveld met een houtsingel van meidoorn, vlier, braam, iepen, els en 

klimop. Het grasveld wordt gebruikt als trapveld. Rechts van het grasveld is nog een verhard 

terrein aanwezig met een speeltuin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Indicatie van locatie 1 
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Locatie 2 

Het terrein bestaat deels uit een grasveld (ijsbaan) en deels weiland. Langs de huidige ijsbaan 

bevindt zich een aangeplante houtsingel/ strook met: lijnster, potentilla, berberms, veldesdoorn, 

eenstijlige meidoorn, gewone els, krent, gewone es, klimop, esdoorn, zomereik, salix, en 

waterwild. Binnen de houtsingel ligt de huidige ijsbaan die wordt gebruikt als trapveldje en 

honden uitlaatveld. In het achterliggende weiland lopen koeien. 

 

Figuur2 .Indicatie locatie 2 

 

Locatie 3 

De locatie bevindt zich langs de Grote Sloot en is een oud schoolgebouw met verhard 

schoolplein met enkele speelattributen en fietsenstalling. Achter het schoolgebouw bevindt zich 

een doodlopend stuk water, waar weinig tot niets groeit. Op de achterliggende kavel bevindt 

zich een boerderij. Op het terrein is opslag van gewone es, gewone els, kastanje en twee grote 

treurwilgen. In één van de dakgoten van het schoolgebouw zit een rottingsplek/ gat, voor de rest 

is alles nog in goede staat. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Figuur3. Indicatie locatie 3 

 

Locatie 4 

De locatie bevindt zich nabij het kruispunt in Burgerbrug. Het betreft een gymzaal met een 

speeltuin en daarachter een trapveldje, volkstuinen en een stuk grasland. Een deel van het 

grasland wordt beweid door schapen. Naast het trapveld is een kantine/ noodgebouw aanwezig, 

dit gebouw is nog in goede staat en niet geschikt voor vleermuizen. Langs het trapveldje bevindt 

zich een houtsingel/ strook, bestaande uit esdoorn, els, meidoorn, klimop, wilg en lijnster. De 

volkstuinen zijn nog steeds in gebruik en hier wordt diverse groente verbouwd. Het gebied 

wordt begrensd door poldersloten.  

Figuur 4. Indicatie locatie 4 
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Locatie 5 

De locatie betreft deels een speeltuin (trapveld met meerdere speelatributen) en het andere deel 

wordt gebruikt als opslagterrein van diverse bouwmaterialen. Er zijn onder andere bergen 

grond/ zand aanwezig. Het gebied wordt begrensd door poldersloten.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Indicatie locatie 5 

 
2.3 Toekomstige ontwikkelingen 

Locatie 1 

Het huidige schoolgebouw zal verdwijnen en plaats maken voor woningbouw. Achter het 

huidige schoolgebouw zal een nieuwe ijsbaan komen. In de nieuwe situatie zullen 

waarschijnlijk ook groene elementen terugkeren. 

 

Locatie 2 

Het plan is om op het huidige ijsbaanterrein een basisschool met speellokaal en peuterspeelzaal 

te realiseren. Op het resterende deel zal mogelijk nog woningbouw komen. In de nieuwe situatie 

zullen waarschijnlijk ook groene elementen terugkeren. 

 

Locatie 3 

Het huidige schoolgebouw zal verdwijnen en plaats maken voor woningbouw. In de nieuwe 

situatie zullen waarschijnlijk ook groene elementen terugkeren. 

 

Locatie 4 

Het plan is om nabij de bestaande gymzaal en nabij het terrein van de ijsbaan aan de 

noordwestzijde van de Grote Sloot een basisschool met peuterspeelzaal te realiseren. Op het 

resterende deel zal mogelijk nog woningbouw komen. In de nieuwe situatie zullen 

waarschijnlijk ook groene elementen terugkeren. 

 

Locatie 5 

Het speelveld zal verdwijnen en hier zal nieuwe woningbouw gerealiseerd worden. In de nieuwe 

situatie zullen waarschijnlijk ook groene elementen terugkeren. 
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3 Vigerend natuurbeleid 

 

 
3.1 Natuurbeleid in ontwikkeling 

Natuurbeleid en –wetgeving zijn momenteel aan veranderingen onderhevig. De afgelopen jaren 

heeft er een aanscherping plaatsgevonden van de wetgeving en de handhaving hiervan. Veel 

soorten hebben een beschermde status gekregen. Verder is de gebiedsbescherming uitgebreid. 

Hieronder wordt de actuele situatie toegespitst op de planlocaties. 

 
3.2 Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet is een raamwet en werkt volgens het ‘nee-tenzij’-principe. Alle fauna is 

in beginsel beschermd. Bij Algemene Maatregel van Bestuur kunnen diersoorten worden 

aangewezen die hierop een uitzondering vormen, zoals momenteel de bruine rat, de zwarte rat 

en de huismuis en een groot deel van de uitheemse diersoorten. Beschermde plantensoorten zijn 

eveneens aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur.  

 

Volgens artikel 8 t/m 18 van de wet is het verboden beschermde inheemse planten te plukken, te 

verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op een 

andere manier van hun groeiplaats te verwijderen.  

 

Met betrekking tot beschermde dieren is het verboden deze te doden, te verwonden, te vangen, 

opzettelijk te verontrusten, nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, weg te nemen of te verstoren. 

 

De in de Flora- en faunawet opgenomen dier- en plantensoorten zijn sinds 23 februari 2005 

middels de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), “Regeling vrijstelling beschermde dier- 

en plantensoorten” behorende bij de Flora- en faunawet, onderverdeeld in 3 categorieën, resp. 

tabel 1-, 2- en 3-soorten. 

Voor de soorten uit tabel 1 van de AMvB hoeft geen ontheffing meer te worden aangevraagd bij 

ruimtelijke ingrepen of bestendig beheer. Wel blijft voor deze soorten de zorgplicht uit de Flora- 

en faunawet van kracht.  

Voor de soorten uit tabel 2 kan een vrijstelling tot ontheffingaanvraag gelden indien de 

initiatiefnemer van ruimtelijke ontwikkelingen en beheer over een goedgekeurde gedragscode 

beschikt. Dit geldt ook voor de soorten uit tabel 3, mits er alleen sprake is van bestendig beheer 

en onderhoud. Voor andere ontwikkelingen bij soorten uit tabel 3 blijft een ontheffingaanvraag 

verplicht.  

 

In het kader van deze quick scan zijn gegevens verzameld over de aanwezigheid van 

beschermde soorten op de planlocaties. In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de 

resultaten van deze inventarisatie en de consequenties hiervan. 

 
3.3 Natuurbeschermingswet 

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet in werking getreden. De Wet heeft als doel het 

beschermen en in stand houden van bijzondere gebieden (Natura 2000-gebieden en Beschermde 

Natuurmonumenten) in Nederland. Projecten of handelingen die negatieve effecten op deze 
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beschermde gebieden en hun doelsoorten en habitattypen kunnen hebben, zijn verboden. Ook 

activiteiten buiten de beschermde gebieden kunnen verboden zijn, indien deze negatieve 

effecten veroorzaken (externe werking). Bij negatieve effecten is het nodig een vergunning aan 

te vragen op basis van een verslechterings- en verstoringstoets. Het uitvoeren van een passende 

beoordeling (uitgebreide effectenstudie, alternatievenonderzoek en onderbouwing dwingende 

redenen van groot openbaar belang) is noodzakelijk wanneer de negatieve effecten (mogelijk) 

significant zijn.  

3.3.1 Natura 2000 

De Natura 2000-gebieden bestaan uit de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. De 

Vogelrichtlijngebieden zijn aangewezen voor de bescherming van bepaalde vogelsoorten 

(kwalificerende soorten). Kwalificerende soorten zijn soorten waarvan geregeld meer dan 1% 

van de biogeografische populatie in het gebied verblijft of waarvoor het gebied tot de vijf 

belangrijkste gebieden in Nederland behoort. De Europese Habitatrichtlijn richt zich op de 

bescherming van habitattypen (natuurtypen) waarvoor Europa op wereldschaal een bijzondere 

verantwoordelijkheid draagt. In dit kader zijn voor de Habitatrichtlijn Speciale 

Beschermingszones (SBZ) aangemeld voor bijzondere habitats en/of bijzondere planten- en 

diersoorten. Als deze SBZ’s worden aangewezen door Brussel dan vallen ze onder de 

Natuurbeschermingswet 1998, tot die tijd heeft de Habitatrichtlijn rechtstreekse werking. 

 

Locatie 1 en 2 in Sint Maartensbrug liggen binnen een straal van 4 km af van het Natura 2000 

gebied Zwanenwater & Pettermerduinen. 

Locatie 3 en 4 in Burgerbrug liggen binnen een straal van 4 km af van de Natura 2000 gebieden 

Zwanenwater & Pettermerduinen, Schoorlse duinen, Noordzeekustzone en Abtskolk & De 

Putten. 

Locatie 5 in Sint Maartensvlotbrug ligt binnen een straal van 4 km af van de Natura 2000 

gebieden Zwanenwater & Pettermerduinen, Noordzeekustzone en Abtskolk & De Putten. 

 

 
Figuur 1: Natura 2000 gebied (geel) binnen een straal van 4km van planlocaties (rood). 

 



 

Vigerend natuurbeleid 

 

, revisie

Pagina 10 van 13

 

 
3.3.2 Beschermde Natuurmonumenten 

Voor Beschermde Natuurmonumenten die buiten de Natura 2000-gebieden liggen, geldt dat 

handelingen in of rondom Beschermde Natuurmonumenten die schadelijk kunnen zijn voor het 

natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis of voor dieren en planten in dat 

gebied, of die het Beschermde Natuurmonument ontsieren, zijn verboden, tenzij hiervoor een 

vergunning is verkregen. Het beschermingsregime van de gebieden die nu binnen Natura 2000-

gebieden liggen, treedt terug. De natuurwaarden waarvoor deze gebieden waren aangewezen, 

worden opgenomen in de doelstellingen voor instandhouding van het betreffende Natura 2000-

gebied.  

 

Binnen een straal van 4 kilometer rondom de locaties 3 en 4 in Burgerbrug bevinden zich de 

beschermde natuurmonumenten Hargergat en de Schoorlse duinen. In figuur 7 is de ligging van 

de beschermde natuurmonumenten weergegeven. Binnen een straal van 4 km rondom locaties 1, 

2 en 5 zijn geen beschermde natuurmonumenten gelegen.  

 

 
Figuur 2: Beschermde Natuurmonumenten Hargergat en Schoorlse duinen (oranje) 
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3.4 Ecologische hoofdstructuur 

De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord 

toekomstig grondgebruik in het landelijke gebied in onder andere de vorm van de Ecologische 

hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen 

natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden 

en ecologische verbindingszones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt. 

In figuur 8 is de ligging van de EHS rondom de planlocaties in gemeente Zijpe weergegeven.  

De planlocaties vallen buiten de EHS. De EHS kent geen externe werking, er wordt dan ook 

geen invloed van de ontwikkelingen van planlocaties 1 t/m 5 verwacht op de EHS. 

 

 
 

 

 

 
Figuur 3: EHS rondom planlocaties (paars) 
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4 Bestaande natuurwaarden 

 
4.1 Gegevens 

Er zijn gegevens over de aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten opgevraagd bij 

het ‘Natuurloket’ (internetpagina’s). Als aanvulling hierop heeft 11 en 14 augustus 2008 een 

veldbezoek plaatsgevonden.  

Per locatie zal een beschrijving worden gemaakt van de aanwezige natuurwaarden. 

 
4.2 Locatie 1 

 

Flora 

Het Natuurloket geeft aan dat in het betreffende kilometerhok waarin de locatie 1 is gelegen één 

beschermde plantsoort is aangetroffen. Het is een plantsoort van tabel 1 van Flora- en faunawet. 

Dit is waarschijnlijk de zwanebloem die in Noord-Holland vrij algemeen voorkomt. Op locatie 

1 zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde planten soorten aangetroffen. 

 

Onderstaande plantensoorten zijn tijdens het veldbezoek waargenomen. Aangeplante heesters en 

bomen zijn niet vermeld in onderstaande lijst.  

akkerkool    bitterzoet 

kruipende boterbloem   scherpe boterbloem 

gewone braam    grote brandnetel 

duizendblad    gewone ereprijs 

fluitenkruid    melganzevoet 

gewone hoornbloem   witte klaver 

kroontjeskruid    jakobskruiskruid 

madeliefje    akkermelkdistel 

vogelmuur    geel nagelkruid 

paardenbloem    perzikkruid 

straatgras    gewoon varkensgras 

gewone vlier    grote weegbree 

smalle weegbree   harig wilgenroosje 

haagwinde    zevenblad 

zilverschoon    ridderzuring 

 

Fauna 

Zoogdieren 

Bij het Natuurloket is uit het kilometerhok waarin de locatie 1 is gelegen waarnemingen bekend 

van drie soorten zoogdieren. Dit zijn twee beschermde soorten van tabel 1 Flora- en faunawet, 

dit is waarschijnlijk een mol, haas of konijn. Tijdens het veldbezoek zijn molshopen 

waargenomen. De derde soort is beschermd onder de tabel 2/3 van de Flora- en faunawet. Dit is 

waarschijnlijk een vleermuis. Tijdens het veldbezoek zijn geen vaste verblijfplaatsen van 

vleermuizen waargenomen. Wel kan het gebied mogelijk als foerageergebied gebruikt worden 

(lijnelementen zijn aanwezig). 
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Vogels 

Bij het Natuurloket is van het kilometerhok waarnemingen bekend van zo’n 19 (beschermde) 

soorten vogels. Het gaat hierbij om één broedvogel en 18 watervogels. Het plangebied lijkt 

geschikt voor diverse kleine zangvogels. Tijdens het veldbezoek is een vogelnest in de houtwal 

waargenomen. 

 

Vissen 

Bij het Natuurloket is van de locatie 1 geen gegevens bekend van vissen. Aan de rand van het 

plangebied bevindt zich een sloot. Het is waarschijnlijk dat hier de beschermde vissen 

voorkomen als de bittervoorn en kleine modderkruiper. 

 

Amfibieën 

Bij het Natuurloket is van de locatie 1 geen gegevens bekend van amfibieën. Soorten die in de 

plangebieden kunnen voorkomen zijn gewone pad, groene kikker en bruine kikker. Tijdens de 

geplande werkzaamheden wordt mogelijk zand aangebracht. Dit kan een geschikt leefgebied 

bieden voor de rugstreeppad. 

 

Reptielen 

Bij het Natuurloket zijn geen waarnemingen bekend van beschermde reptielen. Ook tijdens het 

veldbezoek zijn geen waarnemingen van reptielen gedaan. 

 

Overige soorten 

Gezien huidige inrichting en beheer worden geen overige beschermde soorten verwacht. 

 

 
4.3 Locatie 2 

 

Flora 

Het Natuurloket geeft aan dat er in het betreffende kilometerhok waarin de locatie 2 is gelegen 

één beschermde plantsoort is aangetroffen. Het is een plantsoort van tabel 1 van Flora- en 

faunawet. Tijdens het veldbezoek is de zwanebloem langs de waterkant waargenomen, deze is 

beschermd onder de tabel 1 van de Flora- en faunawet.  

 

Onderstaande plantensoorten zijn tijdens het veldbezoek waargenomen. Aangeplante heesters en 

bomen zijn niet vermeld in onderstaande lijst.  

kruipende boterbloem   scherpe boterbloem 

gewone braam    grote brandnetel 

fluitenkruid    melganzevoet 

herderstasje    hondsdraf 

hondsroos    grof hoornblad 

gewone hoornbloem   schijfkamille 

kikkerbeet    witte klaver     

kleefkruid    kruipertje     

kweek     madeliefje 

meidoorn    akkermelkdistel 

gekroesde melkdistel   vogelmuur 

geel nagelkruid    berm ooievaarsbek 

perzikkruid    pitrus 

riet     rietgras 

robertskruid    straatgras 

gewone vlier    vijfvingerkruid 

grote weegbree    smalle weegbree 

harig wilgenroosje   zilverschoon 

ridderzuring    waterzuring 

watermunt    zwanebloem 
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Fauna 

Zoogdieren 

Bij het Natuurloket is uit het kilometerhok waarin locatie 2 is gelegen, waarnemingen bekend 

van drie soorten zoogdieren. Waarvan twee beschermde soorten zijn van tabel 1 Flora- en 

faunawet, dit zijn waarschijnlijk mol, haas of konijn. Tijdens het veldbezoek zijn molshopen 

waargenomen. De derde soort is beschermd onder tabel 2/3 van de Flora- en faunawet. Gezien 

de inrichting van het gebied (houtsingels) lijkt het gebied geschikt voor vleermuizen. Tijdens 

het veldbezoek zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen. Het gebied kan 

echter wel als foerageergebied gebruikt worden (lijnelementen zijn aanwezig).  

 

Vogels 

Bij het Natuurloket is van het kilometerhok waarnemingen bekend van zo’n 19 (beschermde) 

soorten vogels. Het gaat hierbij om één broedvogel en 18 watervogels. Het plangebied lijkt 

geschikt voor diverse kleine zangvogels. Tijdens het veldbezoek is een staartmees en een 

kraaiennest in de houtwal waargenomen. Langs de poldersloot is een blauwe reiger 

aangetroffen. 

 

Vissen 

Bij het Natuurloket is van de locatie 2 geen gegevens bekend van vissen. Aan de rand van het 

plangebied bevindt zich een sloot. Het is waarschijnlijk dat hier de beschermde vissen 

voorkomen als de bittervoorn en kleine modderkruiper. 

 

 

Amfibieën 

Bij het Natuurloket is van de locatie 2 geen gegevens bekend van amfibieën. Soorten die in de 

plangebieden kunnen voorkomen zijn gewone pad en bruine kikker. In de poldersloot zijn 

tijdens het veldbezoek bruine kikkers waargenomen 

Tijdens de geplande werkzaamheden wordt mogelijk zand aangebracht. Dit kan een geschikt 

leefgebied bieden voor de rugstreeppad. 

 

Reptielen 

Bij het Natuurloket zijn geen waarnemingen bekend van beschermde reptielen. Ook tijdens het 

veldbezoek zijn geen waarnemingen van reptielen gedaan. 

 

Overige soorten 

Tijdens het veldbezoek zijn op locatie 2 lantaarntjes en koolwitjes waargenomen, deze zijn 

beide vrij algemeen in Nederland en genieten geen bescherming. 

 

 
4.4 Locatie 3 

 

Flora 

Het Natuurloket geeft aan dat er in het betreffende kilometerhok waar locatie 3 is gelegen twee 

beschermde plantsoorten zijn aangetroffen. Het zijn beide plantsoorten van tabel 1 van Flora- en 

faunawet. Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. 

 

Onderstaande plantensoorten zijn tijdens het veldbezoek waargenomen. Aangeplante heesters en 

bomen zijn niet vermeld in onderstaande lijst.  

gewone berenklauw   kruipende boterbloem 

grote brandnetel   fluitenkruid 

melganzevoet    hondsdraf 

witte klaver    kleefkruid 

rode kornoeltje    kruipertje 

madeliefje    akkermelkdistel 



 

Bestaande natuurwaarden 

 

, revisie

Pagina 15 van 13

 

vogelmuur    paardenbloem 

perzikkruid    straatgras 

valkruid    gewone vlier 

grote weegbree    smalle weegbree 

harig wilgenroosje   ridderzuring 

 

Fauna 

Zoogdieren 

Bij het Natuurloket is uit het kilometerhok waarin locaties 3 is gelegen waarnemingen bekend 

van zes soorten zoogdieren. Waarvan vijf beschermde soorten zijn van tabel 1 Flora- en 

faunawet, dit zijn waarschijnlijk mol, haas, konijn, muizen en egel. De zesde soort is beschermd 

onder tabel 2/3 van de Flora- en faunawet en is waarschijnlijk een vleermuis. Tijdens het 

veldbezoek is op locatie 3 een gat/ rottingsplek in de dakgoot waargenomen. Dit zou een 

verblijfplaats kunnen bieden voor vleermuizen. In de bomen die mogelijk gekapt gaan worden 

zijn geen holtes aangetroffen. Lijnelementen zijn wel aanwezig en lijkt daarom geschikt als 

foerageergebied voor de vleermuis. 

 

 
Figuur 4. Gat in de dakgoot van het schoolgebouw 

 

Vogels 

Bij het Natuurloket is van het kilometerhok waarnemingen bekend van zo’n 19 (beschermde) 

soorten vogels. Het gaat hierbij om één broedvogel en 18 watervogels. Op de achterliggende 

boerderij zijn tijdens het veldbezoek zwaluwen waargenomen. Nesten van zwaluwen zijn 

jaarrond beschermd. 

 

Vissen 

Bij het Natuurloket is van de locatie 3 geen gegevens bekend van vissen. Achter het 

schoolgebouw bevindt zich een doodlopend stuk water. Het is mogelijk dat hier de beschermde 

vissen voorkomen als de bittervoorn en kleine modderkruiper. 

 

Amfibieën 

Bij het Natuurloket is van de locatie 3 geen gegevens bekend van amfibieën. Soorten die in de 

plangebieden kunnen voorkomen zijn gewone pad en bruine kikker. Tijdens de geplande 

werkzaamheden wordt mogelijk zand aangebracht. Dit kan een geschikt leefgebied bieden voor 

de rugstreeppad. 

 

Reptielen 

Bij het Natuurloket zijn geen waarnemingen bekend van beschermde reptielen. Ook tijdens het 

veldbezoek zijn geen waarnemingen van reptielen gedaan. 

 

Overige soorten 

Gezien huidige inrichting en beheer worden geen overige beschermde soorten verwacht. 
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4.5 Locatie 4 

 

Flora 

Het Natuurloket geeft aan dat er in het betreffende kilometerhok waar locatie 4 is gelegen twee 

beschermde plantsoorten zijn aangetroffen. Het zijn beide plantsoorten van tabel 1 van Flora- en 

faunawet. Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. 

 

Onderstaande plantensoorten zijn tijdens het veldbezoek waargenomen. Aangeplante heesters en 

bomen zijn niet vermeld in onderstaande lijst.  

gewone berenklauw   gewoon biggenkruid 

kruipende botterbloem   gewone braam 

grote brandnetel   kleine brandnetel 

akkerdistel    witte dovenetel 

grote ereprijs    fluitenrkruid 

gele ganzenbloem   melganzevoet 

rood Guichelheil   herderstasje 

grof hoornblad    gewone hoornbloem 

klaproos    witte klaver 

kleefkruid    kroontjeskruid 

klein kroos    kruipertje 

kweek     grote lisdodde 

madeliefje    akkermelkdistel 

gewone melkdistel   vogelmuur 

zwarte nachtschade   paardenbloem 

perzikkruid    pijpenstrootje 

engels raaigras    riet 

rietgras     gewoon varkensgras 

gewone vlier    grote weegbree 

smalle weegbree   harig wilgenroosje 

wilgenroosje    haagwinde 

zilverschoon    ridderzuring 

veldzuring 

 

Fauna 

Zoogdieren 

Bij het Natuurloket is uit het kilometerhok waarin locatie 4 is gelegen waarnemingen bekend 

van zes soorten zoogdieren. Waarvan vijf beschermde soorten zijn van tabel 1 Flora- en 

faunawet, dit zijn waarschijnlijk mol, haas, konijn, muizen en egel. De zesde soort is beschermd 

onder tabel 2/3 van de Flora- en faunawet en is waarschijnlijk een vleermuis. Tijdens het 

veldbezoek zijn bij de gebouwen geen sporen van vleermuizen aangetroffen. Ook in de bomen 

die mogelijk gekapt gaan worden, zijn geen holtes aangetroffen. De locaties lijken dan ook geen 

vaste (winter)verblijfplaatsen voor vleermuizen te bieden. Mogelijk wordt het gebied wel als 

foerageergebied gebruikt (lijnelementen aanwezig). 

 

 Vogels 

Bij het Natuurloket is van het kilometerhok waarnemingen bekend van zo’n 19 (beschermde) 

soorten vogels. Het gaat hierbij om één broedvogel en 18 watervogels. Tijdens het veldbezoek 

zijn zwaluw, koolmees, reiger, kraai en ekster waargenomen 

 

Vissen 

Bij het Natuurloket is van de locatie 4 geen gegevens bekend van vissen. Achter de volkstuinen 

en het trapveldje lopen poldersloten. Het is waarschijnlijk dat hier de beschermde vissen 

voorkomen als de bittervoorn en kleine modderkruiper. 
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Amfibieën 

Bij het Natuurloket is van de locatie 4 geen gegevens bekend van amfibieën. Soorten die in de 

plangebieden kunnen voorkomen zijn gewone pad, groene kikker en bruine kikker. In de 

poldersloot zijn tijdens het veldbezoek groene kikkers waargenomen. 

Tijdens de geplande werkzaamheden wordt mogelijk zand aangebracht. Dit kan een geschikt 

leefgebied bieden voor de rugstreeppad. 

 

Reptielen 

Bij het Natuurloket zijn geen waarnemingen bekend van beschermde reptielen. Ook tijdens het 

veldbezoek zijn geen waarnemingen van reptielen gedaan. 

 

Overige soorten 

Tijdens het veldbezoek op locatie 4 zijn de vlindersoorten atlanta, koolwitje en vuurjuffer 

waargenomen. Deze genieten in Nederland geen bescherming. 

 

 
4.6 Locatie 5 

Flora 

Het Natuurloket geeft aan dat er in het betreffende kilometerhok waarin locatie 5 is gelegen 

twee beschermde plantensoorten zijn aangetroffen. Het zijn beide plantensoorten van tabel 1 

van Flora- en faunawet. Tijdens het veldbezoek zijn echter geen beschermde planten soorten 

waargenomen. 

 

Onderstaande plantensoorten zijn tijdens het veldbezoek waargenomen. Aangeplante heesters en 

bomen zijn niet vermeld in onderstaande lijst.  

gewoon biggenkruid   blaartrekkende boterbloem 

kruipende boterbloem   grote brandnetel 

kleine brandnetel   akkerdistel 

duizendblad    schedefonteinkruid 

melganzevoet    herderstasje 

herik     hondsdraf 

grof hoornblad    gewone hoornbloem 

echte kamille    schijfkamille 

witte klaver    klein kruiskruid 

madeliefje    vogelmuur 

zwarte nachtschade   paardenbloem 

perzikkruid    engels raaigras 

straatgras    gewoon varkensgras 

veenwortel    grote waterweegbree 

grote weegbree    smalle weegbree 

vogelwikke    zilverschoon 

ridderzuring 

 

Fauna 

Zoogdieren 

Bij het Natuurloket is uit het kilometerhok waarin de locatie 5 is gelegen waarnemingen bekend 

van vier soorten zoogdieren. Waarvan alle vier beschermde soorten zijn van tabel 1 Flora- en 

faunawet, dit zijn waarschijnlijk mol, haas, konijn en egel. Tijdens het veldbezoek zijn 

molshopen aangetroffen. 
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Vogels 

Bij het Natuurloket is van het kilometerhok waarnemingen bekend van zo’n 19 (beschermde) 

soorten vogels. Het gaat hierbij om één broedvogel en 18 watervogels. Tijdens het veldbezoek 

zijn geen vogels waargenomen 

 

Vissen 

Bij het Natuurloket is van de locatie 5 geen gegevens bekend van vissen. Het plangebied wordt 

begrensd door sloten. Het is waarschijnlijk dat hier de beschermde vissen voorkomen als de 

bittervoorn en kleine modderkruiper. 

 

Amfibieën 

Bij het Natuurloket is van de locatie 5 geen gegevens bekend van amfibieën. Soorten die in de 

plangebieden kunnen voorkomen zijn gewone pad en bruine kikker. Tijdens het veldbezoek zijn 

enkele bergen zand met regenplassen (enkele cm’s diep) aangetroffen. Dit kan een geschikt 

voortplantingswater bieden voor de rugstreeppad. Daarnaast wordt op het terrein bouw 

materialen opgeslagen waar de amfibieën (waaronder rugstreeppad) schuilgelegenheid kunnen 

vinden.  

 

Reptielen 

Bij het Natuurloket zijn geen waarnemingen bekend van beschermde reptielen. Ook tijdens het 

veldbezoek zijn geen waarnemingen van reptielen gedaan. 

 

Overige soorten 

Gezien huidige inrichting en beheer worden geen overige beschermde soorten verwacht. 
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5 Mogelijke effecten op aangetroffen 

natuurwaarden 

 
5.1 Effecten 

Negatieve effecten kunnen in algemene zin bestaan uit:  

• vernietiging: leefgebied verdwijnt; 

• verstoring: planten of dieren, hun verblijfplaats of voedselgebied ondervindt verstoring 

als gevolg van werkzaamheden of gebruik; 

• versnippering: gebieden worden van elkaar gescheiden, hierdoor wordt migratie van 

soorten bemoeilijkt, waardoor populaties geïsoleerd raken; 

• vermesting: het voedselrijker worden van voedselarme situaties; 

• verdroging: het droger worden van natte situaties; 

• vervuiling: door werkzaamheden of toekomstig gebruik kan vervuiling optreden. 

 

Onderstaand wordt per soortgroep ingegaan op mogelijke effecten die verwacht worden door de 

voorgenomen ontwikkelingen. Eerst wordt beschreven of er negatieve effecten op beschermde 

natuurgebieden worden verwacht. Vervolgens worden eventuele mitigerende maatregelen 

aanbevolen. 

 
5.2 Gebiedsbescherming 

Natuurbeschermingswet 

Per locatie wordt beschreven of de geplande werkzaamheden effect hebben op het naast gelegen 

Natura 2000 gebied(en).  

 

Locatie 1 en 2 

Het verplaatsen van het schoolgebouw en het realiseren van woningbouw zullen naar 

verwachting geen effect hebben op het Natura 2000 gebied Zwanenwater & Pettermerduinen. 

Het plangebied bevindt zich in het stedelijk gebied van Sint Maartensbrug.  

Het Natura 2000 gebied ligt op ruime afstand (3 km) hierdoor is het effect verwaarloosbaar, 

daarnaast wordt de afstand tussen het plangebied en het Natura 2000 gebied nog gescheiden 

door de autoweg N9. 

 

Locatie 3 en 4 

Het verplaatsen van het schoolgebouw in Burgerbrug en het hier realiseren van woningbouw 

heeft naar verwachting geen invloed op de Natura 2000 gebieden Zwanenwater & 

Pettermerduinen, Schoorlse duinen, Noordzeekustzone en Abtskolk & De Putten. Het 

plangebied bevindt zich in het stedelijk gebied van Burgerbrug. Tussen het plangebied en de 

Natura 2000 gebieden is de autoweg N9 gelegen. 

 

Locatie 5 

Het realiseren van woningbouw op locatie 5, zal naar verwachting geen effect hebben op de 

Natura 2000 gebieden Zwanenwater & Pettermerduinen, Noordzeekustzone en Abtskolk & De 

Putten. Het plangebied bevindt zich namelijk in het stedelijk gebied van Sint Maartensvlotbrug 

en is op zodanige afstand van de Natura 2000 gebieden gelegen (2 km) dat hier geen effecten 
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worden verwacht. Daarnaast is tussen plangebied en de Natura 2000 gebieden de autoweg N9 

gelegen. 

 

Beschermde Natuurmonumenten 

Het Beschermd Natuurmonument Hargergat en Schoorlse duinen ligt binnen een straal van 4 

km van de locatie in Burgerbrug (locatie 3 en 4) af. De geplande werkzaamheden zullen echter 

niet van invloed zijn op deze Beschermde Natuurmonumenten. De werkzaamheden vinden 

namelijk plaats in het stedelijk gebied van Burgerbrug. 

 

EHS 

Het plangebied is niet gelegen in de ecologische hoofdstructuur. Er zijn daarom in dit kader 

geen negatieven effecten te verwachten. 

 

 
5.3 Soortenbescherming 

Flora 

Bij de bouw van twee nieuwe schoollocaties en woningbouw op locaties 1, 4 en 5 verdwijnt de 

huidige vegetatie die slechts bestaat uit algemene soorten. Op locatie 2 is een beschermde soort 

waargenomen, namelijk de zwanebloem (tabel 1 Flora- en faunawet). Voor deze soort geldt bij 

een ruimtelijke ontwikkeling een algemene ontheffing op de Flora- en faunawet. Door 

afwezigheid van strikt beschermde soorten vinden geen nadelige effecten plaats op beschermde 

flora. 

 

Zoogdieren 

Tijdens de werkzaamheden die samenhangen met de ontwikkeling van de locaties kan 

verstoring van de aanwezige zoogdieren mol, konijn en haas plaatsvinden. De planlocaties 

worden na bebouwing deels weer geschikt als leefgebied voor deze soorten. Voor de verstoring 

van mol, konijn en haas geldt een algemene ontheffing van de Flora- en faunawet. 

In de kilometerhokken van de locaties 1, 2, 3 en 4 is één beschermd zoogdiersoort 

waargenomen van tabel 2/3. Het gaat hierbij waarschijnlijk om vleermuizen. Verstoring van 

vleermuizen kan plaats vinden als het gebied tijdens en na de werkzaamheden wordt verlicht en 

lijnelementen (bomen en watergangen) worden verwijderd. 

 

Vogels 

Verstoring van de vogelbevolking treedt op wanneer er tijdens de broedtijd (circa 15 maart tot 

circa 15 juli) werkzaamheden plaatsvinden waardoor broedgevallen worden verstoord, zoals het 

vergraven van terrein waar grondbroeders nestelen. Het verstoren van broedsels (inclusief 

broedende vogels, nesten en eieren is niet toegestaan (Flora- en faunawet).  

De waargenomen zwaluwen op locatie 3 hebben naar alle waarschijnlijkheid een nest op de 

achterliggende boerderij. Nesten van zwaluwen zijn jaarrond beschermd. 

 

Amfibieën 

Door uitvoering van de werkzaamheden kan de gewone pad, groene kikker en bruine kikker 

worden verstoord. Voor verstoring van de gewone pad, groene kikker en bruine kikker geldt in 

het kader van ruimtelijke ingrepen echter een algemene ontheffing van de Flora- en faunawet. 

Bij het uitvoeren van de geplande werkzaamheden (realiseren van woningbouw) op locatie 5 

gaat mogelijk leefgebied van de rugstreeppad verloren. Tijdens het bouwrijp maken (zand 

opbrengen) van alle planlocaties wordt een leefgebied voor de rugstreeppad gecreëerd.  

 

Vissen 

Bij het dempen van delen van watergangen verdwijnt het leefgebied van de aanwezige vissen. 

 

Reptielen 

Niet van toepassing 
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Overige soorten 

De waargenomen vlinder- en juffersoorten hebben geen beschermde status, hiervoor geldt om 

deze reden een algemene ontheffing van de Flora- en faunawet.
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Inleiding 

In het voorliggende onderzoek zijn de effecten van de voorgenomen ontwikkelingen getoetst 

aan het beleid, wet- en regelgeving in het kader van de natuurbescherming. In dit hoofdstuk 

wordt aangegeven wat de noodzakelijke procedures zijn en of het noodzakelijk is om ontheffing 

aan te vragen en mitigerende en/of compenserende maatregelen te nemen.  

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen in het plangebied zelf die de schadelijke effecten van 

het plan op de aanwezige beschermde natuurwaarden moeten verminderen. Indien mitigerende 

maatregelen niet voldoende zijn om de schadelijke effecten te kunnen opheffen, is compensatie 

aan de orde.  

 
6.2 Natuurbeschermingswet 

Er worden van de geplande ontwikkelingen op locatie 1, 2, 3, 4 en 5 geen negatieve effecten 

verwacht op Natuurbeschermingswetgebieden Zwanenwater & Pettermerduinen, Schoorlse 

duinen, Noordzeekustzone en Abtskolk & De Putten. Verdere procedures zijn in dit kader dan 

ook niet aan de orde. 

 
6.3 Beschermde natuurmonumenten 

De Beschermde Natuurmonumenten Hargergat en Schoorlse duinen zijn op een dusdanige 

afstand gelegen (4 km) dat door de geplande ontwikkelingen op locatie 1, 2, 3, 4 en 5 geen 

negatieve effecten plaatsvinden. Nadere procedures in dit kader zijn dan ook niet aan de orde. 

 
6.4 Ecologische hoofdstructuur  

Er is geen EHS gelegen binnen de beïnvloedsfeer van de plangebieden. Nadere procedures in dit 

kader zijn dan ook niet aan de orde. 

 
6.5 Flora- en faunawet 

In en rond de plangebieden komen enkele soorten voor die bescherming genieten onder de 

Flora- en faunawet. Het gaat hierbij om vaatplanten, zoogdieren, vogels, vissen en amfibieën. 

Per locatie worden conclusies getrokken en mogelijke aanbeveling gegegeven. 

 
6.5.1 Locatie 1 

Flora  

In het plangebied komt beschermde flora voor. Dit betreffen alleen soorten van tabel 1 van de 

Flora- en faunawet. Hier hoeft geen ontheffing voor te worden aangevraagd. 
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Fauna 

Zoogdieren 

Tijdens de werkzaamheden die samenhangen met de ontwikkeling van het terrein kan verstoring 

van de aanwezige algemene zoogdieren plaatsvinden. De planlocatie wordt na de 

werkzaamheden deels ongeschikt voor deze soorten als leefgebied. Voor verstoring van de 

algemene zoogdieren geldt een algemene ontheffing van de Flora- en faunawet. Verstoring van 

vleermuizen kan worden voorkomen door bestaande lijnelementen te laten bestaan en extra 

lichtuitstraling op deze elementen te voorkomen. Wanneer bestaande lijnelementen verdwijnen 

of veel lichtuitstraling gaat plaats vinden dan dient nader onderzoek te worden verricht naar het 

voorkomen van vleermuizen. 

 

Vogels 

Verstoring van de vogelbevolking treedt op wanneer tijdens de broedtijd (circa 15 maart tot 

circa 15 juli) werkzaamheden plaatsvinden waardoor broedgevallen worden verstoord. Het 

verstoren van broedsels (inclusief broedende vogels, nesten en eieren) is niet toegestaan (Flora- 

en faunawet).  

 

Vissen 

Bij het dempen van (delen van) watergangen dient onderzoek te worden verricht naar het 

voorkomen van vissen. Wanneer beschermde vissoorten in het plangebied voorkomen dan dient 

hier ontheffing voor te worden aangevraagd. 

 

Amfibieën 

Er worden geen effecten verwacht op de amfibieën die in het plangebied voorkomen. Het 

plangebied bouwrijp wordt gemaakt, dan is de kans groot dat de rugstreeppad het gebied gaat 

koloniseren. Dit kan voorkomen worden door paddenschermen rondom de planlocaties te 

plaatsen, zie bijlage 2. 

 
 
6.5.2 Locatie 2 

 

Flora 

In het plangebied komt beschermde flora voor. Dit betreffen alleen soorten van tabel 1 van de 

Flora- en faunawet. Hier hoeft geen ontheffing voor te worden aangevraagd. 

 

Fauna 

Zoogdieren 

Tijdens de werkzaamheden die samenhangen met de ontwikkeling van het terrein kan verstoring 

van de aanwezige algemene zoogdieren plaatsvinden. De planlocatie wordt na de 

werkzaamheden deels ongeschikt voor deze soorten als leefgebied. Voor verstoring van de 

algemene zoogdieren geldt een algemene ontheffing van de Flora- en faunawet. Verstoring van 

vleermuizen kan worden voorkomen door bestaande lijnelementen te laten bestaan en extra 

lichtuitstraling op deze elementen te voorkomen. Wanneer bestaande lijnelementen verdwijnen 

of veel lichtuitstraling gaat plaats vinden dan dient nader onderzoek te worden verricht naar het 

voorkomen van vleermuizen. 
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Vogels 

Verstoring van de vogelbevolking treedt op wanneer tijdens de broedtijd (circa 15 maart tot 

circa 15 juli) werkzaamheden plaatsvinden waardoor broedgevallen worden verstoord. Het 

verstoren van broedsels (inclusief broedende vogels, nesten en eieren) is niet toegestaan (Flora- 

en faunawet).  

 

Vissen 

Bij het dempen van (delen van) watergangen dient onderzoek te worden verricht naar het 

voorkomen van vissen. Wanneer beschermde vissoorten in het plangebied voorkomen dan dient 

hier ontheffing voor te worden aangevraagd en mogelijk mitigerende maatregelen worden 

getroffen. 

 

Amfibieën 

Er worden geen effecten verwacht op de amfibieën die in het plangebied voorkomen. Het 

plangebied bouwrijp wordt gemaakt, dan is de kans groot dat de rugstreeppad het gebied gaat 

koloniseren. Dit kan voorkomen worden door paddenschermen rondom de planlocaties te 

plaatsen, zie bijlage 2. 

 
 
6.5.3 Locatie 3 

Flora 

In het plangebied komt beschermde flora voor. Dit betreffen alleen soorten van tabel 1 van de 

Flora- en faunawet. Hier hoeft geen ontheffing voor te worden aangevraagd. 

 

Zoogdieren 

Tijdens de werkzaamheden die samenhangen met de ontwikkeling van het terrein kan verstoring 

van de aanwezige algemene zoogdieren plaatsvinden. De planlocatie wordt na de 

werkzaamheden deels ongeschikt voor deze soorten als leefgebied. Voor verstoring van de 

algemene zoogdieren geldt een algemene ontheffing van de Flora- en faunawet. Verstoring van 

vleermuizen kan worden voorkomen door bestaande lijnelementen te laten bestaan en extra 

lichtuitstraling op deze elementen te voorkomen. Wanneer bestaande lijnelementen verdwijnen, 

het schoolgebouw gesloopt wordt of veel lichtuitstraling gaat plaats vinden dan dient nader 

onderzoek te worden verricht naar het voorkomen van vleermuizen.  

 

Vogels 

Verstoring van de vogelbevolking treedt op wanneer tijdens de broedtijd (circa 15 maart tot 

circa 15 juli) werkzaamheden plaatsvinden waardoor broedgevallen worden verstoord. Het 

verstoren van broedsels (inclusief broedende vogels, nesten en eieren) is niet toegestaan (Flora- 

en faunawet).  

 

Vissen 

Bij het dempen van (delen van) watergangen dient onderzoek te worden verricht naar het 

voorkomen van vissen. Wanneer beschermde vissoorten in het plangebied voorkomen dan dient 

hier ontheffing voor te worden aangevraagd en mogelijk mitigerende maatregelen worden 

getroffen. 
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Amfibieën 

Er worden geen effecten verwacht op de amfibieën die in het plangebied voorkomen. Wanneer 

de nieuwe schoollocaties worden gebouwd en er een zandbodem wordt gemaakt, dan is de kans 

groot dat de rugstreeppad het gebied gaat koloniseren. Dit kan voorkomen worden door 

paddenschermen rondom de planlocaties te plaatsen, zie bijlage 2. 

 

 
6.5.4 Locatie 4 

Flora 

In het plangebied komt beschermde flora voor. Dit betreffen alleen soorten van tabel 1 van de 

Flora- en faunawet. Hier hoeft geen ontheffing voor te worden aangevraagd. 

 

Fauna 

Zoogdieren 

Tijdens de werkzaamheden die samenhangen met de ontwikkeling van het terrein kan verstoring 

van de aanwezige algemene zoogdieren plaatsvinden. De planlocatie wordt na de 

werkzaamheden deels ongeschikt voor deze soorten als leefgebied. Voor verstoring van de 

algemene zoogdieren geldt een algemene ontheffing van de Flora- en faunawet. Verstoring van 

vleermuizen kan worden voorkomen door bestaande lijnelementen te laten bestaan en extra 

lichtuitstraling op deze elementen te voorkomen. Wanneer bestaande lijnelementen verdwijnen 

of veel lichtuitstraling gaat plaats vinden dan dient nader onderzoek te worden verricht naar het 

voorkomen van vleermuizen. 

 

Vogels 

Verstoring van de vogelbevolking treedt op wanneer tijdens de broedtijd (circa 15 maart tot 

circa 15 juli) werkzaamheden plaatsvinden waardoor broedgevallen worden verstoord. Het 

verstoren van broedsels (inclusief broedende vogels, nesten en eieren) is niet toegestaan (Flora- 

en faunawet).  

 

Vissen 

Bij het dempen van (delen van) watergangen dient onderzoek te worden verricht naar het 

voorkomen van vissen. Wanneer beschermde vissoorten in het plangebied voorkomen dan dient 

hier ontheffing voor te worden aangevraagd en mogelijk mitigerende maatregelen worden 

getroffen. 

 

Amfibieën 

Er worden geen effecten verwacht op de amfibieën die in het plangebied voorkomen. Het 

plangebied bouwrijp wordt gemaakt, dan is de kans groot dat de rugstreeppad het gebied gaat 

koloniseren. Dit kan voorkomen worden door paddenschermen rondom de planlocaties te 

plaatsen, zie bijlage 2. 

 

 
6.5.5 Locatie 5 

Flora 

In het plangebied komt geen beschermde flora voor.  

 



 

Conclusies en aanbevelingen 
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Fauna 

Zoogdieren 

Tijdens de werkzaamheden die samenhangen met de ontwikkeling van het terrein kan verstoring 

van de aanwezige algemene zoogdieren plaatsvinden. De planlocatie wordt na de 

werkzaamheden deels ongeschikt voor deze soorten als leefgebied. Voor verstoring van 

algemene zoogdiersoorten geldt een algemene ontheffing van de Flora- en faunawet. 

 

Vogels 

Verstoring van de vogelbevolking treedt op wanneer tijdens de broedtijd (circa 15 maart tot 

circa 15 juli) werkzaamheden plaatsvinden waardoor broedgevallen worden verstoord. Het 

verstoren van broedsels (inclusief broedende vogels, nesten en eieren) is niet toegestaan (Flora- 

en faunawet).  

 

Vissen 

Bij het dempen van (delen van) watergangen dient onderzoek te worden verricht naar het 

voorkomen van vissen. Wanneer beschermde vissoorten in het plangebied voorkomen dan dient 

hier ontheffing voor te worden aangevraagd en mogelijk mitigerende maatregelen worden 

getroffen. 

 

Amfibieën 

Er dient in het voorjaar nader onderzoek te worden verricht naar het voorkomen van de 

rugstreeppad op locatie 5. Wanneer de rugstreeppad op locatie 5 voorkomt, dan dient hier 

ontheffing voor te worden aangevraagd en compenserende maatregelen te worden getroffen. 

Wanneer de rugstreeppad niet voorkomt dan dient het plangebied tijdens de werkzaamheden 

afgeschermd te zijn met paddenschermen, zie bijlage 2. 



 

Bijlage 1. Locaties 
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Bijlage 1. Locaties 

Locatie 1 
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Locatie 2 
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Locatie 3 
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Locatie 4 
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Locatie 5 
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Bijlage 2.  Aanbrengen van schermen tegen 

kolonisatie van de rugstreeppad 

Mitigerende maatregelen met betrekking tot de rugstreeppad 

In de periode tussen 15 april en 15 september dienen de werkzaamheden te worden omrasterd 

met een paddenscherm. 

De ‘binnen’ de afrastering (op het werk) aanwezige rugstreeppadden dienen te worden 

weggevangen en uitgezet. 

Zo gauw de werkzaamheden op een bepaald deeltraject zijn afgerond dienen de rasters en de 

emmers te worden verwijderd. 

Het omrasteren en wegvangen van rugstreeppadden dient op onderstaand beschreven wijze te 

worden uitgevoerd. 

 
Locatie scherm 

Rugstreeppadden worden aangetrokken door ‘kale rulle grond’, om (‘s nachts) te foerageren en 

om zich (overdag) te kunnen ingraven. Om te voorkomen dat padden op de werkterreinen of het 

eventueel te gebruiken gronddepot afkomen, dient een scherm rondom deze terreinen te worden 

aangebracht voor de periode dat daar werkzaamheden plaatsvinden.  

Dwars op de werkweg dient alleen wanneer er niet gewerkt wordt  een paddenscherm te worden 

gespannen om te voorkomen dat het werkverkeer overdag ernstig wordt belemmerd in de 

uitvoering.  

 
Type schermen 

Als paddenscherm kan folie (landbouwplastic) worden gebruikt. Folie dient strak gespannen te 

worden omdat de padden er anders gewoon op klimmen. Daarnaast moet het voldoende sterk te 

zijn om kans op scheuren te voorkomen. De hoogte van het scherm moet minimaal 40 cm 

bedragen, waarbij gaas of folie ca. 10 cm wordt ingegraven. Dit ingraven kan het meest 

eenvoudig gebeuren door het vooraf graven van een sleuf. Zoals reeds gemeld kan gaas of folie 

eventueel aan bestaand raster bevestigd worden, voor zover aanwezig. Bij verharde 

oppervlakken is ingraven onmogelijk. Er moet dan op de één of andere manier gezorgd worden 

dat het scherm zó aansluit op de verharding, dat de padden niet tussen scherm en bekleding 

kunnen doorkruipen. Voor een ontwerpschets zie Handreiking maatregelen voor de fauna langs 

weg en water, RWS-DWW, 1995. 

 
Wegvangen rugstreeppadden 

Om de reeds op de terreinen aanwezige padden weg te vangen, dienen er om iedere 40 m (of 

minder) langs het scherm emmers ingegraven te worden. De emmers moeten aan de ‘binnen’-

zijde langs het scherm worden ingegraven (in geval van het dijktraject dus aan de 

Westerschelde-zijde!). De diepte van de emmers is minimaal 40 cm en de bodem van de 
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emmers heeft voldoende gaatjes zodat het regenwater kan weglopen en er geen water in blijft 

staan. Tussen de rand van de emmer en het gat in de grond mag geen ruimte zijn. In de emmers 

dient beschutting te worden aangebracht in de vorm van een laagje bladeren en/of potscherven. 

Beschutting is van belang om predatie door roofdieren te voorkomen alsmede uitdroging door 

de zon. Tevens moet in iedere emmer een tak of stokje worden gezet, dat van de bodem tot 

boven de rand komt. Dit is noodzakelijk om muizen, die onverhoopt in de emmer zijn gevallen, 

de kans te geven uit de emmer te klimmen. Deze dieren overleven een nacht zonder voedsel 

niet. 

 
Uitzetten van gevangen dieren 

De padden zijn actief van zonsondergang tot zonsopgang en bij bewolkt weer ook wel overdag. 

Aangenomen dat de dieren enige tijd in de emmers kunnen overleven, dienen de emmers om de 

dag en wel ’s ochtends bij aanvang van de werkzaamheden te worden gecontroleerd. 

Vervolgens dienen aanwezige padden en eventueel andere dieren direct te worden uitgezet. De 

gevangen dieren dienen buiten het raster te worden uitgezet, op open plekken met voldoende 

schuilmogelijkheden (lage vegetatie, planken, steenhopen etc.).  
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In opdracht van de gemeente Zijpe heeft Archaeological Research & Consultan-
cy (ARC bv) een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel
van boringen uitgevoerd op vijf locaties in de Zijpe, gemeente Zijpe. Twee locaties
liggen in Sint Maartensbrug (A1 en A2), twee in Burgerbrug (B1 en B2) en één
locatie ligt in Sint Maartensvlotbrug (C). Aanleiding tot dit onderzoek vormt de
voorgenomen sloop van de scholen op locaties A1 en B1 en de nieuwbouw van
scholen en woningen op de locaties A2, B2, en C. Deze plannen hebben mogelijk
invloed op het archeologisch erfgoed. Conform de op 1 september 2007 in werking
getreden Wet op de archeologische monumentenzorg dient de locatie eerst te wor-
den onderzocht op de aanwezigheid van archeologische waarden. Het veldwerk
is op 8 en 11 augustus uitgevoerd door drs. A.J. Wullink, met medewerking van
drs. H.H. Bürmann van ARC bv en een uitzendkracht van Vriens Archeoflex. Voor-
afgaand hieraan is een bureau-onderzoek uitgevoerd door drs. A.J. Wullink. Het
archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen die gesteld worden in de
Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.1), de richtlijnen
van de provincie Noord-Holland en de gemeente Zijpe.1

1.2 Doel van het onderzoek

1.2.1 Bureau-onderzoek

Doel van het archeologisch bureau-onderzoek is het aan de hand van bekende ge-
gevens opstellen van een specifiek archeologisch verwachtingsmodel voor de on-
derzoekslocatie. Om tot dit verwachtingsmodel te komen wordt gekeken naar de
huidige situatie, de historische situatie en bekende archeologische en aardweten-
schappelijke waarden. Hierbij wordt ook gekeken naar eventuele bodemverstoren-
de ingrepen die in het (recente) verleden hebben plaatsgevonden.

1De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op www.sikb.nl
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1.2.2 Inventariserend veldonderzoek

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) dient ertoe het voorgestelde verwach-
tingsmodel te verifiëren dan wel aan te vullen. Het IVO verloopt in drie stapppen:
verkennend, karterend en waarderend. Het verkennende onderzoek richt zich op
de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen, die de archeologische trefkans
kunnen beı̈nvloeden. Het karterende onderzoek probeert vast te stellen of er arche-
ologische waarden aanwezig zijn en het waarderende onderzoek bepaald de waarde
van eventueel aanwezige archeologie. Het hier beschreven IVO is uitgevoerd als
verkennend booronderzoek. Naast een booronderzoek is, voor zover mogelijk, ook
een oppervlaktekartering uitgevoerd.

1.3 Werkwijze

1.3.1 Bureau-onderzoek

Een beschrijving van de huidige situatie en de effecten van de geplande bodem-
ingrepen op het bodemarchief wordt gegeven aan de hand van topografisch kaart-
materiaal, gegevens van milieukundig onderzoek, gegevens en plannen van de op-
drachtgever, luchtfoto’s en, indien van toepassing, informatie van omwonenden.
Voor de archeologische waarden wordt gebruik gemaakt van Archis, de online
archeologische database van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap
en Monumenten (RACM), de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
en de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), alsmede van informatie over
eerder uitgevoerd onderzoek en archeologische waarnemingen. Voor de bekende
aardwetenschappelijke waarden wordt gebruik gemaakt van geologische, geomor-
fologische en bodemkundige kaarten die onder andere in Archis beschikbaar zijn
gemaakt. Voor een beschrijving van de historische situatie is gebruik gemaakt van
historisch-topografisch kaartmateriaal, dat door het het Zijper Museum ter beschik-
king is gesteld.

1.3.2 Inventariserend veldonderzoek

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) op de vijf locaties is uitgevoerd als ver-
kennend booronderzoek. Locaties A1 en B1, de huidige schoollocaties, waren
grotendeels verhard. Hierdoor zijn op deze locaties respectievelijk 3 en 2 boringen
geplaatst. Op een deel van locatie C is grond in depot gezet; hier zijn eveneens
3 boringen geplaatst. Op de grotere locaties A2 en B2 zijn de boringen geplaatst
in een grind van 50×40 m (5 boringen per hectare). Op deze locaties zijn respec-
tievelijk 25 en 9 boringen geplaatst. Alle boringen zijn tot minimaal 2,5 m –mv
geplaatst met behulp van een edelman met een diameter van 7 cm en een guts met
een diameter van 3 cm. De locatie van de boorpunten is bepaald, dan wel vastge-
legd, met behulp van GPS. De boringen zijn beschreven volgens de archeologische
standaard boorbeschrijvingsmethode (ASB) van TNO Bouw en Ondergrond.

2
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2 Bureau-onderzoek

2.1 Geologische ontwikkeling van de Zijpe

De geologische ontwikkeling van de kop van Noord-Holland hangt nauw samen
met de holocene zeespiegelbewegingen. Aan het begin van het Holoceen (10.000
jaar geleden) stond de zeespiegel ruim 100 m lager dan tegenwoordig. Tot ca. 8.000
jaar geleden steeg de zeespiegel tot 20 m onder het huidige niveau. Vanaf dat mo-
ment kon de zee via oude rivierdalen uit het Weichselien het land binnendringen en
ontstonder in deze dalen getijdebekkens met een waddenmilieu. In dit waddenge-
bied werden de mariene sedimenten van het Laagpakket van Wormer (Formatie van
Naaldwijk) afgezet. Aan de rand van deze waddengebieden ontstonden door uit-
tredend grondwater zoete kustmoerassen, waarin veenvorming optrad. Naarmate
de zeespiegel verder steeg, kwamen de kustlijn en daarmee ook de veenmoeras-
sen steeds verder landinwaarts te liggen. Het reeds gevormde veen werd daardoor
bedekt door mariene afzettingen. Dit veen vormt de Basisveen Laag binnen de
Formatie van Nieuwkoop. Aan de zeezijde werd het waddengebied begrensd door
strandwallen. Rond 4.000 jaar geleden sloten de strandwallen zich aaneen, waar-
door achter deze strandwallen een lagune ontstond waarin de mariene activiteit
sterk werd beperkt en verzoeting optrad. Hierdoor ontstond een veenmoeras waarin
in eerste instantie rietveen werd gevormd en later veenmosveen. Dit veenmosveen
was niet afhankelijk van grondwater en vormde op den duur hoogveenkussens, die
meters boven het zeeniveau konden liggen. Dit veen vormt het Hollandveen Laag-
pakket binnen de Formatie van Nieuwkoop (Berendsen 2000; De Mulder et al.
2003; Berendsen 2004).

Dit veengebied werd in de Romeinse Tijd lokaal bewoond, met name rond
veenriviertjes zoals de Rekere, die voor wat afwatering zorgden. Met name in de
omgeving van Schagen zijn vondsten uit de Romeinse Tijd aangetroffen (Diederik
1991). Aan het eind van de Romeinse Tijd raakte de kop van Noord-Holland gro-
tendeels ontvolkt. Vanaf de 7e eeuw werd het veengebied ontgonnen. Deze ontgin-
ning had door ontwatering een daling van het veenoppervlak tot gevolg, waardoor
het gebied van de Zijpe al vrij snel een lagune werd. Toen in de 9e eeuw een zeegat
ontstond in de strandwal tussen Petten en Callantsoog, kon de zee het achterland
binnendringen, waardoor achter de strandwallen een waddengebied ontstond. Aan
dit zeegat, de Zijpe, dankt het gebied haar naam. In de 12e en 13e eeuw bereikte
de Zijpe haar grootste omvang. Tegen het gevaar van de steeds verder binnendrin-
gende zee werden de in het gebied aanwezige dijkjes aaneengesloten en ontstond
de West-Friese Omringdijk. In de loop van de 14e eeuw verzande het zeegat en
rond 1360 was de kust weer aaneengesloten. Door de St. Elizabethsvloed van
1421 wist de zee weer binnen te dringen. In de 15e en 16e eeuw werden ver-
schillende pogingen ondernomen om de Zijpe te bedijken. Dit met name om de
West-Friese Omringdijk tegen de zee te beschermen. Pas in 1552 werd de bedij-
king voltooid. Deze dijk werd twee maal doorbroken (1555 en 1570), waardoor de
polder weer onder water kwam te staan. In 1573 werd de polder geı̈nundeerd om
de Spaanse opmars bij Alkmaar te stoppen. Pas in 1597 werd de polder definitief
drooggelegd. In de tussenliggende periode was er weer sprake van getijdewerking,
waardoor in een groot deel van de polder 90 tot 120 cm sediment werd afgezet
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(Alders & Husken 2007). Alle afzettingen die sinds het ontstaan van de Zijpe
zijn afgezet, worden tot het Laagpakket van Walcheren gerekend, dat ook tot de
Formatie van Naaldwijk behoort. Ten oosten van de Grote Sloot, die de Zijpe in
tweeën deelt, zijn de afzettingen van Walcheren over het algemeen kleiiger en kan
in de ondergrond Hollandveen voorkomen. Aan de westzijde is het sediment zan-
diger en komen nollen voor, kleine duintjes die zijn onstaan op een moment dat de
strandvlakte droog genoeg was. Een overzicht van de genoemde geologische en
archeologische periodes wordt weergegeven in bijlage 6.

2.2 Sint Maartensbrug

Locatiegegevens Sint Maartensbrug, A1

Toponiem Sint Maartensweg
Plaats Sint Maartensbrug
Gemeente Zijpe
Provincie Noord-Holland

Kaartblad 14D
RD-coördinaten N: 110390/532790

O: 110415/532750
Z: 110390/532705
W: 110305/532755

Oppervlakte 0,65 hectare
Archis-nummer 30271

Locatiegegevens Sint Maartensbrug, A2

Toponiem Maarten Breetstraat
Plaats Sint Maartensbrug
Gemeente Zijpe
Provincie Noord-Holland

Kaartblad 14D
RD-coördinaten N: 110390/532790

O: 110415/532750
Z: 110390/532705
W: 110305/532755

Oppervlakte 4,5 hectare
Archis-nummer 30272

4
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Afbeelding 1 Topografische kaart van de onderzoekslocaties en omgeving (blauw
omlijnd), voorzien van RD-coördinaten. Bron: Topografische Dienst Nederland.
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2.2.1 Beschrijving van de onderzoekslocaties

De ligging van de onderzoekslocaties A1 (Sint Maartensweg) en A2 (Maarten
Breetstraat) is weergegeven in afbeelding 1.

Locatie A1, Sint Maartensweg
Locatie A1, aan de zuidzijde van de Sint Maartensweg, vormt de huidige school-
locatie. Op de locatie bevinden zich het schoolgebouw, het schoolplein en een
speelplaats. De totale oppervlakte van de locatie is circa 1 ha.

Locatie A2, Maartenbreetstraat
De nieuwbouwlocatie voor de school in Sint Maartensbrug ligt ten noorden van
de oude schoollocatie aan de Maarten Breetstraat. Op dit moment is de locatie
grotendeels in gebruik als grasland, deels als sportveld en ten dele bebost. De totale
oppervlakte is circa 4,5 ha. Ten zuidoosten van de locatie ligt de de begraafplaats.

2.2.2 Bekende aardwetenschappelijke waarden

Beide locaties in Sint Maartensbrug liggen geomorfologisch gezien op een inge-
sloten strandvlakte, al dan niet met afgevlakte duinen (afb. 5, eenheid 2M40). Bo-
demkundig gezien worden er beekeerdgronden in grof zand aan getroffen (afb. 6,
eenheid pZg30). Beekeerdgronden hebben een minerale A-horizont (bouwvoor)
met een dikte van 30 tot 50 cm. Ook komen er binnen 50 cm roestvlekken voor,
hetgeen duidt op een hoge grondwaterstand. Daarnaast komen in de omgeving
ook kalkhoudende vlakvaagronden in grof zand voor (eenheid Zn30A). Dit zijn
bodems waar nauwlijks sprake is van een bodemprofiel, bijvoorbeeld doordat er is
gediepploegd, waardoor de oorspronkelijke bodemopbouw is verstoord.

2.2.3 Bekende archeologische en historische waarden

Volgens de IKAW (afb. 7) ligt Sint Maartensbrug in een zone met een lage arche-
ologische trefkans. Deze lage trefkans heeft vooral betrekking op sporen van voor
de drooglegging; die zijn dan ook niet aangetroffen. Vlak ten oosten van het dorp
ligt echter een zone met een middelhoge archeologische trefkans. Hier is waar-
schijnlijk nog veen in de ondergrond aanwezig waarop sporen uit de Romeinse
Tijd/Vroege Middeleeuwen aanwezig kunnen zijn. Sint Maartensbrug is ontstaan
direct na de drooglegging van de Zijpe in 1597. Op de historische kaart uit 1600
(afb. 4) is al te zien dat er bebouwing is op de kruising van de Grote Sloot en de
Sint Maartensweg. Dit is waarschijnlijk het ‘gemeenlandsch huis’, nu bekend als
de Commandeurswoning. Een kerk en kerkhof zijn niet veel later ingericht. De
huidige kerk dateert uit 1696. De kadastrale kaart uit circa 1830 (niet opgenomen,
maar te raadplegen op www.watwaswaar.nl) laat zien dat op beide locaties geen
sprake is van bebouwing. De oude dorpskern heeft volgens de AMK (afb. 7) een
hoge archeologische waarde. De contouren zijn gebaseerd op de aanwezigheid
van bebouwing op topografisch kaartmateriaal uit circa 1850. Beide onderzoeks-
locaties liggen net buiten deze kern. In afbeelding 8 wordt de situatie in 1900
weergegeven. Behalve de kerk en een kerkhofje ten zuidoosten van locatie A2, is
te zien dat er ten zuidwesten van de kruissing Grote Sloot/Sint Maartensweg al een
school aanwezig is. Dit is mogelijk het huidige schoolgebouw.
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2.2.4 Specifiek archeologisch verwachtingsmodel

De archeologische beleidsnota van de gemeente Zijpe beschrijft binnen de gemeen-
te twaalf archeologische gebieden, waarvoor verschillende archeologische regimes
gelden (Alders & Husken 2007). Locaties A1 en A2 vallen onder gebiedsbe-
schrijving 12: Overig grondgebied en waterbodems in de gemeente zonder ho-
ge verwachtingswaarde en dan meer specifiek de zone tussen de Grote Sloot en
het Noord-Hollands Kanaal (afb. 9; blauw, middenkleur). Hier zijn in de diepere
ondergrond in principe bewonings- en ontginningssporen te verwachten uit diver-
se periodes (Romeinse Tijd/Vroege Middeleeuwen), mits deze niveaus niet zijn
geërodeerd door de Zijpe. Dit betekent dus dat er een kans op sporen uit deze pe-
riodes bestaat indien er nog veen aanwezig is in de ondergrond. Het beleid van
de gemeente is er op gericht om door middel van inventariserend veldonderzoek
vast te stellen of er inderdaad sprake is van oude bewoningsniveaus. Het meest
oostelijke puntje van onderzoekslocatie A2 grenst net aan de Grote Sloot. Voor de
strook (geel) hierlangs geldt dat er structuren uit de periode na de drooglegging van
de Zijpe zijn te verwachten. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk
bebouwing heeft gestaan.
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2.3 Burgerbrug

Locatiegegevens Burgerbrug, B1

Toponiem Grote Sloot, oostzijde
Plaats Burgerbrug
Gemeente Zijpe
Provincie Noord-Holland

Kaartblad 14D
RD-coördinaten N: 108935/529545

O: 108980/529520
Z: 108955/529465
W: 108910/529490

Oppervlakte 0,2 hectare
Archis-nummer 30284

Locatiegegevens Burgerbrug, B2

Toponiem Grote Sloot, westzijde
Plaats Burgerbrug
Gemeente Zijpe
Provincie Noord-Holland

Kaartblad 14D
RD-coördinaten N: 108705/529415

O: 108810/529365
Z: 108705/529240
W: 108620/529320

Oppervlakte 2 hectare
Archis-nummer 30285

8
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Afbeelding 2 Topografische kaart van de onderzoekslocaties en omgeving (blauw
omlijnd), voorzien van RD-coördinaten. Bron: Topografische Dienst Nederland.
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2.3.1 Beschrijving van de onderzoekslocaties

De ligging van de onderzoekslocaties B1 (Grote Sloot oostzijde) en B2 (Grote
Sloot westzijde) is weergegeven in afbeelding 2.

Locatie B1, Grote Sloot, oostzijde
Locatie B1, aan de oostzijde van de Grote Sloot op nummer 116a, vormt de hui-
dige schoollocatie. Op de locatie bevindt zich het schoolgebouw. De rest van de
locatie is grotendeels verhard. Aan de oostzijde van het terrein is een klein stukje
onverhard. De oppervlakte van de locatie bedraagt circa 2.000 m2.

Locatie B2, Grote Sloot, westzijde
De nieuwbouwlocatie voor de school in Burgerbrug ligt ten westen van de Grote
Sloot. Op dit moment is de locatie grotendeels in gebruik als sportveld en weiland.
Ook zijn er een gemeenschapshuis en volkstuintjes op de locatie aanwezig. De
totale oppervlakte is circa 2 hectare.

2.3.2 Bekende aardwetenschappelijke waarden

Beide locaties in Burgerbrug liggen geomorfologisch gezien op een zee-erosielaagte
(afb. 10, eenheid 3N9). Bodemkundig gezien worden op locatie B1 kalkrijke pol-
dervaaggronden (afbeelding 11, eenheid Mn15A) in licht zavel aangetroffen en op
locatie B2 leek-/woudeerdgronden in zavel (eenheid pMn55A). Poldervaaaggron-
den hebben een minerale A-horizont (bouwvoor) dunner dan 30 cm. Ook komen
er binnen 50 cm roestvlekken voor, hetgeen duidt op een hoge grondwaterstand.
Woud-/leekeerdgronden hebben een moerige bouwvoor, vaak het restant van ver-
spoeld veen dat in de onderliggende klei is verploegd.

2.3.3 Bekende archeologische en historische waarden

Volgens de IKAW (afb. 12) ligt Burgerbrug in een zone met een lage archeologi-
sche trefkans. Deze lage trefkans heeft vooral betrekking op sporen van voor de
drooglegging; die zijn dan ook niet aangetroffen in de omgeving. Vlak ten oos-
ten van het dorp ligt echter een zone met een middelhoge archeologische trefkans.
Hier is waarschijnlijk nog veen in de ondergrond aanwezig waarop sporen uit de
Romeinse Tijd/Vroege Middeleeuwen aanwezig kunnen zijn. Burgerbrug is in de
loop van de 17e eeuw onstaan. Rond de kruising van de Grote Sloot en de Bur-
gerweg vestigden zich handwerkslieden, terwijl langs de Grote Sloot boerderijen
en buitenplaatsen ontstonden. De kadastrale kaart uit circa 1830 (niet opgenomen,
maar te raadplegen op www.watwaswaar.nl) laat zien dat op locatie B1 nog geen
bebouwing aanwezig is. De boerderijen ‘Welgelegen’ en ‘Burgerhout’, die op de
kaart uit 1900 (afb. 14) staan weergegeven, zijn ook rond 1830 al aanwezig. De
kerk die op de kaart uit 1900 staat, moet dus na 1830 zijn gebouwd. Op locatie
B2 is zowel in 1830 als 1900 geen bebouwing aanwezig. De oude dorpkern heeft
volgens de AMK (afb. 12) een hoge archeologische waarde. De contouren zijn
gebaseerd op de aanwezigheid van bebouwing op topografisch kaartmateriaal uit
circa 1850. Beide onderzoekslocaties liggen buiten deze kern.
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2.3.4 Specifiek archeologisch verwachtingsmodel

De archeologische beleidsnota van de gemeente Zijpe beschrijft binnen de gemeen-
te twaalf archeologische gebieden, waarvoor verschillende archeologische regimes
gelden (Alders & Husken 2007). Locatie B1 ligt in de strook waar historische lint-
bebouwing van na de drooglegging aanwezig kan zijn (afb. 13; geel). Zoals gezegd
zijn hier op het historisch kaartmateriaal geen aanwijzingen voor. Locatie B2 ligt
ten dele binnen het historische bebouwingslint. De westelijke helft ligt evenals lo-
caties A1 en A2 in de zone tussen de Grote Sloot en het Noord-Hollands Kanaal
(afb. 13; blauw, middenkleur). Ook hier geldt dat er mogelijk restanten veen aan-
wezig kunnen zijn met sporen uit de Romeinse Tijd/Vroege Middeleeuwen en dat
dit nader onderzocht dient te worden.
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2.4 Sint Maartensvlotbrug

Locatiegegevens Sint Maartensvlotbrug, C

Toponiem G. van der Sluijsstraat
Plaats Sint Maartensvlotbrug
Gemeente Zijpe
Provincie Noord-Holland

Kaartblad 14D
RD-coördinaten N: 109330/533270

O: 109420/533235
Z: 109375/533145
W: 109290/533185

Oppervlakte 0,9 hectare
Archis-nummer 30292
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Afbeelding 3 Topografische kaart van de onderzoekslocatie en omgeving (blauw
omlijnd), voorzien van RD-coördinaten. Bron: Topografische Dienst Nederland.
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2.4.1 Beschrijving van de onderzoekslocaties

De ligging van onderzoekslocatie C (aan de G. van der Sluijsstraat), is weergegeven
in afbeelding 3. De onderzoekslocatie grenst aan de west- en noordzijde aan de G.
van der Sluijsstraat. Deze noordwesthoek is in gebruik als speelveld met een aantal
speeltoestellen. Aan de oost- en zuidzijde van de locatie ligt een bouwweg. Ook is
hier grond in depot gezet en zijn er bouwketen aanwezig. Dit alles heeft te maken
met rioleringswerkzaamheden aan de Sint Maartensweg. De oppervlakte van de
locatie bedraagt circa 9.000 m2.

2.4.2 Bekende aardwetenschappelijke waarden

De locatie in Sint Maartensvlotbrug ligt geomorfologisch gezien op op een inge-
sloten strandvlakte, al dan niet met afgevlakte duinen (afb. 15, eenheid 2M40). Ten
noordoosten en zuiden van Sint Maartensvlotbrug komen nollen voor, dit zijn lage
duintjes (eenheid 3L7). Bodemkundig gezien worden er kalkhoudende vlakvaag-
ronden in grof zand aangetroffen (afb. 16; eenheid Zn30A). Dit zijn bodems waar
nauwlijks sprake is van een bodemprofiel, bijvoorbeeld doordat er is gediepploegd,
waardoor de oorspronkelijke bodemopbouw is verstoord.

2.4.3 Bekende archeologische en historische waarden

Volgens de IKAW (afb. 17) ligt Sint Maartensvlotbrug in een zone met een lage
archeologische trefkans. Deze lage trefkans heeft vooral betrekking op sporen van
voor de drooglegging; die zijn dan ook niet aangetroffen. Sint Maartensvlotbrug is
in de loop van de 19e eeuw ontstaan na de aanleg van het Noordhollands Kanaal
(1819 – 1824), rondom de vlotbrug die het kanaal overspant. In afbeelding 19
wordt de situatie in 1900 weergegeven. Er is slecht sprake van enkele gebouwen
rondom de vlotbrug. Op de onderzoekslocatie is geen bebouwing aanwezig.

2.4.4 Specifiek archeologisch verwachtingsmodel

De archeologische beleidsnota van de gemeente Zijpe beschrijft binnen de gemeen-
te twaalf archeologische gebieden, waarvoor verschillende archeologische regimes
gelden (Alders & Husken 2007). Locatie C valt onder gebiedsbeschrijving 12:
Overig grondgebied en waterbodems in de gemeente zonder hoge verwachtings-
waarde en dan meer specifiek de zone tussen de Grote Sloot en het Noord-Hollands
Kanaal. Hier zijn in de diepere ondergrond in principe bewonings- en ontginnings-
sporen te verwachten uit diverse periodes (Romeinse Tijd/Vroege Middeleeuwen),
mits deze niveaus niet zijn geërodeerd door de Zijpe. Dit betekent dus dat er een
kans op sporen uit deze periodes bestaat indien er nog veen aanwezig is in de
ondergrond. Het beleid van de gemeente is er op gericht om door middel van
inventariserend veldonderzoek vast te stellen of er inderdaad sprake is van oude
bewoningsniveaus.
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3 Inventariserend veldonderzoek

3.1 Beschrijving van de boringen per locatie

3.1.1 Sint Maartensbrug, locatie A1

De resultaten van het verkennend booronderzoek zijn weergegeven in bijlage 1. De
locatie van de boringen is weergegeven in afbeelding 20. Op de locatie zijn 3 borin-
gen geplaatst. De bodemopbouw binnen de onderzoekslocatie is redelijk uniform.
Vanaf het maaiveld tot circa 130 cm –mv is een pakket matig fijn siltarm zand
aangetroffen. Hieronder is een pakket uiterst siltige danwel zwak zandige kleien
met zandlaagjes aangetroffen tot 140 cm –mv (boring 3) à 250 cm –mv (boring 1).
Hieronder volgt tot 300 cm –mv, het einde van de boringen, een afwisseling van
zwak siltige, al dan niet licht humeuze kleien en veenlagen. De grens tussen de
uiterst siltige/zandige kleien en de onderliggende zwak siltige kleien is erosief.

3.1.2 Sint Maartensbrug, locatie A2

De resultaten van het verkennend booronderzoek zijn weergegeven in bijlage 2.
De locatie van de boringen is weergegeven in afbeelding 21. Op de locatie zijn
25 boringen geplaatst. De bodemopbouw binnen de onderzoekslocatie is op het
onderzochte deel van het plangebied vrij uniform en lijkt op de bodemopbouw
op locatie A1. Vanaf het maaiveld tot 80 à 130 cm –mv is een pakket matig fijn
siltarm zand aangetroffen. Ter plaatse van het sportveldje is de top van dit pakket
sterk geroerd. Op de overige delen van het terrein is een bouwvoor van cica 40
cm dik aanwezig. Onder dit zandpakket is een pakket zwak tot matig zandige
kleien met zandlaagjes aangetroffen tot 130 à 200 cm –mv. Onder deze zandige
kleien worden meestal zwak siltige, licht humeuze kleien aan getroffen. In een
deel van de boringen (2, 3, 6 – 8, 10, 14) bevindt zich tussen de zandige kleien en
de humeuze kleien nog een pakket zwak siltige kleien. Waar dit het het geval is,
is in de top van de humeuze kleien nog een dun laklaagje aanwezig. Tussen 160
en 220 cm –mv begint een veenpakket waarin ook kleiige veenlagen en al dan niet
humeuze kleilagen worden aangetroffen. Deze afwisseling wordt aangetroffen tot
het einde van de boringen op 3 m –mv. Alleen boring 16 wijkt hiervan af. Hier
worden tot 3 m –mv zandige kleien aangetroffen. In boring 25, langs de Grote
Sloot, is in de bouwvoor baksteengruis aangetroffen.

3.1.3 Burgerbrug, locatie B1

De resultaten van het verkennend booronderzoek zijn weergegeven in bijlage 3. De
locatie van de boringen is weergegeven in afbeelding 22. De locatie was bebouwd,
dan wel verhard, hierdoor zijn er 2 boringen geplaatst, waarvan er één is gestaakt.
In de geplaatste boring werd tot 50 cm –mv een kleiige ophooglaag met steenkool
en metaal aangetroffen. Hieronder werd een pakket sterk zandige kleien aangetrof-
fen tot 110 cm –mv, waarvan de bovenste 40 cm de voormalige bouwvoor vormde.
Tot 150 cm –mv werd een zandpakket afgewisseld met kleilagen aangetroffen. Aan
de basis hiervan werd een schelplaagje aangetroffen. Hieronder werd tot het einde
van de boring een kleipakket met veenlaagjes en plantenresten aangetroffen.
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3.1.4 Burgerbrug, locatie B2

De resultaten van het verkennend booronderzoek zijn weergegeven in bijlage 4. De
locatie van de boringen is weergegeven in afbeelding 22. Op de locatie zijn 9 borin-
gen geplaatst. De bouwvoor bestaat uit uiterst siltig zand en heeft een dikte van 20
tot 60 cm. Onder de bouwvoor wordt zwak tot sterk zandige klei aangetroffen tot
60 à 100 cm –mv. In boring 4 wordt de zandige klei tot 250 cm –mv aangetroffen.
In de drie meest oostelijke boringen (1, 7 en 8) worden onder de zandige klei een
dunne mineraalarme veenlaag aangetroffen tot circa 100 cm –mv. Deze veenlaag
is geoxideerd en wordt naar onderen kleiiger. Hieronder worden kleien aangetrof-
fen waarin ook plantenresten en veenlagen voorkomen. In boringen 3 en 5 wordt
in plaats van een mineraalarme een kleiige veenlaag aangetroffen. In de overige
boringen (2, 6 en 9) worden onder de zandige kleien direct kleien met veenlagen
en plantenresten aangetroffen. In boringen 6 en 8 wordt op een diepte van circa
200 cm –mv een zandlaag aangetroffen waarin ook plantenresten voorkomen.

3.1.5 Sint Maartensvlotbrug, locatie C

De resultaten van het verkennend booronderzoek zijn weergegeven in bijlage 5.
De locatie van de boringen is weergegeven in afbeelding 23. Op de locatie zijn
3 boringen geplaatst. De bodemopbouw binnen de onderzoekslocatie is redelijk
uniform. Vanaf het maaiveld tot circa 140 cm –mv is een pakket matig fijn siltarm
zand aangetroffen. Hieronder is een pakket sterk siltige en sterk zandige kleien
met zandlaagjes, danwel matig siltige zanden met kleilaagjes aangetroffen tot 240
à 270 cm –mv. Hieronder volgt tot 260 à 280 cm –mv een al dan niet humeuze
kleilaag. Tot het einde van de boringen op 300 cm –mv wordt veen aangetroffen.

3.2 Interpretatie afzettinsmilieu

3.2.1 Sint Maartensbrug en Sint Maartensvlotbrug, locaties A1, A2 en C

De drie locaties in Sint Maartensbrug en Sint Maartensvlotbrug vertonen grote
overeenkomsten in geologische opbouw. Er worden drie opeenvolgende pakketten
aangetroffen die karakteristiek zijn voor een bepaald afzettingsmilieu en gekoppeld
kunnen worden aan een bepaalde fase van ontwikkeling. Het bovenste pakket is
circa 120 cm dik en bestaat uit zwaksiltige zanden. Vaak is er aan de basis van
deze zanden sprake van een sterke concentratie van schelpen, hetgeen duidt op een
mariene oorsprong. Aangezien de locaties geomorfologisch gezien als ingesloten
strandvlakte zijn geklassificeerd, kunnen deze zanden dan ook als strandafzettingen
worden geı̈nterpreteerd. Deze afzettingen vormen het Laagpakket van Zandvoort
binnen de Formatie van Naaldwijk. Hieronder wordt een pakket zandige kleien
met zandlaagjes aangetroffen. Dit zijn getijdeafzettingen van het Laagpakket van
Walcheren, Formatie van Naaldwijk. Hieronder wordt een afwisselling van zwak
siltige, al dan niet humeuze kleien met veenlagen aangetroffen. Dit zijn lagunaire
afzettingen van het Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk, afgewisseld
met veen van de Formatie van Nieuwkoop. Aangezien er nog lagunaire kleien
voorkomen boven de bovenste veenlaag, is het onwaarschijnlijk dat hier nog resten
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