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Samenvatting

Amante Vastgoed is voornemens woningen te ontwikkelen in het plangebied 

Oosterzand, gemeente Heiloo. In juni 2016 heeft Archol in opdracht van GP 

Groot een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het noordelijke 

deel van het plangebied. Er zijn twee proefsleuven aangelegd. Het gebied ligt in 

het strandwallengebied; de bodem bestaat uit duinzand, met daaronder veen en 

daaronder getijde- en strandwalflank-/ strandvlakteafzettingen. De bodem is tot circa 

een meter onder het maaiveld verstoord door 19e-eeuwse turfwinning, 20e-eeuwse 

aardbeienteelt en bebouwing. Tussen en onder de verstoringen werden in het duinzand 

drie greppels en een kleine kuil aangetroffen. De greppels dateren waarschijnlijk 

uit de late middeleeuwen, het kuiltje in de late middeleeuwen of Nieuwe tijd. Op 

diepere niveaus, op en in het veen en het strandzand, zijn geen archeologische resten 

aangetroffen. Archol adviseert geen vervolgonderzoek.



6 Plangebied OOsterzand HeilOO



Plangebied OOsterzand HeilOO    7

Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Amante Vastgoed is voornemens 19 woningen te realiseren in het plangebied 

‘Oosterzand’ aan de Oosterzijweg in Heiloo. Voor het noordelijk deel van het 

plangebied geldt een dubbelbestemming archeologie. De geplande werkzaamheden 

kunnen leiden tot aantasting van eventueel in de ondergrond aanwezige 

archeologische waarden. Archol heeft daarom in opdracht van de aannemer, GP 

Groot, een Inventariserend archeologisch veldonderzoek in de vorm van proefsleuven 

uitgevoerd.

Doel van het onderzoek was het waarderen van in de bodem aanwezige 

archeologische resten om tot een selectieadvies te komen met betrekking tot het 

behoud van de archeologische waarden.

1.2 Plangebied Oosterzand

Het plangebied Oosterzand betreft een circa 7.000 m2 groot terrein in de gemeente 

Heiloo (Figuur 1.1). Het ligt tussen de Ypesteinerlaan in het noorden, de Oosterzijweg 

in het oosten, de Lagelaan in het zuiden en de Kennemerstraatweg in het westen. Het 

onderzoeksgebied betreft alleen het noordelijk deel van het terrein, ten noorden van 

de Hoogelaan.

In het plangebied zullen 19 woningen worden gebouwd en er zal een weg worden 

aangelegd (Figuur 1.2). Ter hoogte van de bouwkavels en de weg zal de bodem tot 

onder de daarin aanwezige veenlaag worden uitgegraven (circa 1,5 – 2 m –Mv) en 

opnieuw met zand worden aangevuld.

Ten tijde van het onderzoek was het terrein in gebruik als weidegrond voor paarden. 
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Figuur 1.1 
Ligging van het plangebied (bron: top 25 
kadaster).
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988 en op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. Op 1 januari 2012 is deze wet voor het 

laatst gewijzigd in het kader van de modernisering van de monumentenzorg. Deze wet 

regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten 

waarbij de bodem wordt verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport 

te overleggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het 

plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het 

archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het 

plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd 

uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend 

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages.

Het bureau- en booronderzoek voor het plangebied Oosterzand betreft de in 2001 

door RAAP uitgevoerde aanvullende archeologische inventarisatie (AAI).1 Uit dit 

onderzoek kwam naar voren dat in het plangebied ten zuiden van de Hoogelaan 

geen archeologische resten (meer) bewaard zijn gebleven, maar dat er ten noorden 

van de Hoogelaan wel archeologische resten aanwezig zijn. De uitkomsten van de 

AAI resulteerden in een dubbelbestemming archeologie voor de noordkant van het 

plangebied, wat inhoudt dat verder onderzoek naar deze archeologische waarden 

noodzakelijk is, indien het terrein wordt verstoord. Archol heeft daarom een 

archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Voorafgaand aan dit onderzoek 

1  Tol & Beekius 2002.

Figuur 1.2 
Bestemmingsplan Zandzoom 2005 (bron: 
www.heiloo.nl).
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heeft de gemeente Heiloo een Programma van Eisen (PvE) laten opstellen.2 Het 

onderzoek is grotendeels conform dit PvE uitgevoerd. In overleg met de opdrachtgever 

en het bevoegd gezag is de ligging van de proefsleuven wel verplaatst ten opzichte van 

het PvE. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan. 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd op woensdag 1 juni 2016. Het veldwerk 

is uitgevoerd door een team van Archol, bestaande uit een veldwerkleider en twee 

veldarcheologen. Het team is aangevuld door een vrijwilliger metaaldetectie van de 

Stichting Werkgroep Oud-Castricum (Tabel 1.1). Een machinist van GP Groot heeft de 

graafwerkzaamheden uitgevoerd. Drs. S. Lange (BIAX) trad tijdens het onderzoek op 

als adviseur van het bevoegd gezag, de gemeente Heiloo.

Naam Rol Organisatie

J. van der Leije MA veldwerkleider Archol bv

P. van de Geer MA veldarcheoloog Archol bv

drs. M.E. Hemminga veldarcheoloog Archol bv

Ron van Wezop vrijwilliger metaaldetectie Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Bas Duyn graafmachinist GP Groot

Soort onderzoek: Inventariserend Veldonderzoek proefsleuven (IVO-p)

Projectnaam: Oosterzand

Archolprojectcode: HOZ1613

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 1-6-2016 

Periode van uitvoering uitwerking: juni 2016

Provincie: Noord-Holland

Gemeente: Heiloo

Plaats: Heiloo

Toponiem: Oosterzand

Coördinaten gebied: 108.647/ 511.198

Opdrachtgever: GP Groot (dhr. J. Emmerink)

Bevoegd gezag: Gemeente Heiloo (drs. A. van Breugel)

Adviseur bevoegd gezag: drs. S. Lange (BIAX)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 4000324100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal depot van de provincie Noord-Holland/ E-depot

Geomorfologie: strandvlakte (2M35)

Bodem: dikke eerdgronden (zEZ21), grondwatertrap IV

2  Lange 2016.

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Fysisch-geografische kenmerken

Het plangebied maakt landschappelijk gezien deel uit van het duingebied of het 

strandwallenlandschap van West-Nederland.3 Aan het begin van het Holoceen (circa 

10.000 jaar geleden) steeg de zeespiegel als gevolg van het warmer wordende klimaat. 

Hierdoor schoof de kustlijn op richting het oosten, voorbij de huidige kustlijn. Rond 

3000 v. Chr. stabiliseerde de kustlijn zich en werd de Strandwal Boekel-Uitgeest 

gevormd. Toen de kust vervolgens weer zeewaarts verplaatste, werden nieuwe 

strandwallen gevormd, waartussen strandvlakten ontstonden. Op deze manier is een 6 

tot 10 km brede kuststrook gevormd, bestaande uit strandwallen en strandvlakten. Het 

plangebied Oosterzand bevindt zich aan de oostkant van de strandwal Limmen-Heiloo-

Alkmaar, die zich rond 2500 v. Chr. heeft gevormd (Figuur 2.1). De strandafzettingen 

bestaan uit matig fijn zand, vaak schelphoudend en worden gerekend tot de Formatie 

van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort. Toen de grondwaterspiegel rond 1500 v. 

Chr. steeg als gevolg van het sluiten van het zeegat van Bergen ontwikkelde zich in de 

strandvlakte een veenpakket (Formatie van Nieuwkoop, het voormalig Hollandveen). 

In de loop van de tijd vond er verstuiving van de strandwallen plaats, en rond 600 

v. Chr. raakt het veen in het plangebied bedekt met een zandpakket (Formatie van 

Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl). Doordat de invloed van het Oer-IJ, ten zuiden 

van het plangebied, in de eeuwen na Chr. afnam vernatte het gebied opnieuw en 

vond opnieuw veenvorming plaats. Dit veen is tegenwoordig echter grotendeels weer 

verdwenen door ontwatering, oxidatie en ontginning.4   

2.2 Archeologisch kader

2.2.1 Bekende archeologische waarden in de omgeving5

De strandwal Limmen-Heiloo-Alkmaar is bewoond vanaf het neolithicum. Op de 

oostelijke flank zijn bewoningssporen gevonden aan de Kennemerstraatweg.6 

Bovendien zijn toevalsvondsten bekend met een mogelijke neolithische datering, 

zoals een stenen hamerbijl uit Limmen. Op de hogere delen van de strandwal zijn 

tot nu toe nog geen sporen uit de neolithische periode bekend, wat waarschijnlijk te 

maken heeft met de erosieve aard van het dynamische landschap. Bedekt onder een 

enorm stuifzandpakket zijn op de oostelijke en westelijke strandvlakte wel enkele 

vindplaatsen uit de brons- en ijzertijd bewaard gebleven. Sporen uit de late ijzertijd en 

Romeinse periode zijn door latere erosie minder goed bewaard. Losse vondsten komen 

soms wel voor. 

In de directe omgeving van het onderhavig plangebied is archeologisch onderzoek 

uitgevoerd aan de Oosterzijweg 110 en op het terrein aan de Ypesteinerweg/ 

Kennemerstraatweg 652. Op dit laatstgenoemde terrein werden bij een 

proefsleuvenonderzoek perceleringsgreppels, waterputten, dierbegravingen en 

vondstmateriaal aangetroffen uit de vroege middeleeuwen, late middeleeuwen en 

Nieuwe tijd.7 Aan de Oosterzij zijn ook enkele waarnemingen gedaan door amateur-

archeologen. Zo zijn in de directe omgeving van het terrein aan de Oosterzijweg 

prehistorische eergetouwkrassen aangetroffen.8

3  Berendsen 1997.
4  Vos 2015.
5  Het archeologisch kader, zoals hier beschreven, is grotendeels overgenomen uit het PvE (Lange 

2016).
6  De Koning 2016.
7  Rebergen 2009.
8  De Ridder 1995.

2
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart.

Figuur 2.2 
Uitsnede van de verwachtingskaart van RAAP 
(Tol & Beekius 2002) met de globale ligging 
van het plangebied (zwarte belijning). 
Legenda:  
rood = gekarteerde zone waar de aan-
wezigheid van archeologische resten zeker is 
of vermoed wordt.
geel = gekarteerde zone, deels verstoord, 
waar mogelijk archeologische resten aan-
wezig zijn.
blauwgrijs = ontoegankelijk voor onderzoek
gearceerd = verstoord



Plangebied OOsterzand HeilOO    13

Op basis van de eerdere bevindingen kunnen te Oosterzand prehistorische sporen 

van bewoning en akkerbouw worden verwacht vanaf het neolithicum. In Zuiderloo 

is een akkerlaag uit de bronstijd en ijzertijd aangetroffen, die mogelijk in oostelijke 

richting doorloopt. Uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn sporen in de vorm van 

gebouwstructuren, waterputten, verkaveling en infrastructuur te verwachten. Ook 

tuinen en akkers behoren tot de verwachting. Kuilen die met grondverbetering te 

maken hebben, kunnen het archeologisch sporenvlak doorsnijden.

2.2.2 Vooronderzoek

Ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk heeft RAAP in 2001 

een Aanvullende Archeologische Inventarisatie uitgevoerd in het plangebied 

Zandzoomgebied. In het circa 300 ha grote onderzoeksgebied is ook het onderhavige 

plangebied gelegen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat in het zuidelijk deel van 

het plangebied, ten zuiden van de Hoogelaan, geen archeologische waarden (meer) 

bewaard zijn. Op het terrein ten noorden van de Hoogelaan werden wel archeologische 

waarden aangetroffen (RAAP-zone 10) (Figuur 2.2). Het plangebied Oosterzand 

beslaat de zuidelijke helft van zone 10, de vindplaats ‘Zandzoom zone 10’ beslaat 

de noordelijke helft van de zone.9 Volgens de boorgegevens van RAAP bestaat de 

bodem op het terrein uit een pakket duinzand op een veenlaag. Het duinzand zou in 

het zuiden van het terrein vrijwel intact zijn en in het noordelijk deel van het gebied 

tot maximaal 1,35 m –Mv verstoord. In de delen met intact duinzand zijn drie oude 

bodems aangetroffen, die als bewoningslaag zijn geïnterpreteerd. De bovenste laag 

werd in vrijwel de hele zone aangetroffen direct onder de circa 0,4 m dikke bouwvoor. 

In de boringen toonde deze bodem vuilgrijs van kleur (door bewoning/ beakkering). De 

twee andere bodems werden in slechts enkele boringen aangetroffen, op circa 0,5 en 

1,15 m –Mv. In twee boringen werden tevens scherfjes aardewerk aangetroffen. Alleen 

het aardewerk uit de bovenste oude bodem was determineerbaar en dateert uit de late 

middeleeuwen. De top van het veen werd tussen 1,0 en 1,8 m –Mv aangetroffen en was 

vaak veraard, wat betekend dat er in de periode ijzertijd tot vroege middeleeuwen op 

gewoond kan zijn.10 

Op basis van de resultaten van het onderzoek van RAAP geldt voor het noordelijke 

deel van het plangebied een gemiddeld hoge verwachting en heeft het een 

dubbelbestemming archeologie gekregen.

9    Rebergen 2009.
10  Tol en Beekius 2002, 51.
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Methodiek

3.1 Doelstelling

Doel van het onderzoek is conform het PvE11 het waarderen van archeologische sporen 

om tot een selectiebesluit te komen. In geval van een positief selectiebesluit dienen 

de archeologische waarden veilig gesteld te worden door middel van het opgraven, 

documenteren en verzamelen van materiaal.

3.2 Vraagstellingen

In het PvE Staan de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

A  algemeen 
A1  Wat is de ouderdom, gaafheid, conservering en complexiteit van de archeologische 

resten? 

A2  Wat is de aard en omvang van eventuele verstoringen door gebruik in het verleden? 

A3  Wat is de exacte locatie van de archeologische resten? 

A4  Wat is de diepte- (t.o.v. maaiveld) en de hoogteligging (t.o.v. NAP) van de 

archeologische resten? 

A5  Zijn er diepere cultuurniveaus aanwezig en zo ja: Wat is de aard, omvang en datering 

van deze niveaus? Datering? 

A6  In hoeverre sluiten de resultaten aan bij de resultaten van het onderzoek van 

vindplaatsen in een straal van circa 500 meter om het plangebied? Indien er geen 

aansluiting is, hoe is dat te verklaren? 

A7  Geeft het onderzoek aanleiding om de verwachting voor de directe omgeving bij te 

stellen? 

B  landschap en landgebruik 
B1  Wat is de mate van gaafheid van het landschap?

B2  Wat is de landschappelijke ontwikkeling van het onderzoeksgebied, vooral op lokaal 

niveau, door de tijd heen? Zijn stuifzandlaagjes aanwezig? Zijn er restanten van een 

veenlaag aanwezig? 

B3  Welk beeld geeft het onderzoek van de natuurlijke vegetatie en wat zegt dit over de 

(veranderingen in) aanwezigheid of invloed van de mens? 

B4  Zijn er intacte vegetatiehorizonten aanwezig, bijvoorbeeld afgedekte bodems of 

plaggen, en wat zeggen deze over het toenmalige landschap(sgebruik)? 

C  menselijke aanwezigheid 
C1  Wat is de onderlinge relatie tussen eventueel aanwezige sporen en vondsten? 

C2  Is de eventuele afwezigheid van archeologische waarnemingen per periode te 

verklaren door specifieke natuurlijke omstandigheden in het verleden; door conserve-

ringsomstandigheden en/of door (recente) verstoringen? 

C3  Hoe relateren zich eventueel aanwezige sporen en vondsten tot de bekende 

vindplaatsen? 

C4  Zijn er aanwijzingen voor activiteiten in relatie tot een bestaanseconomie, zoals 

akkerbouw of beweiding? Zijn er aanwijzingen voor veranderingen in de bestaanseco-

nomie gedurende verschillende bewoningsfasen? 

11  Lange 2016.

3
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C5  Zijn er uitspraken mogelijk over de voedseleconomie, over landbouw en veeteelt in het 

verleden? Over de inrichting van het landschap als landbouwgrond, voor akkerbouw 

of/en beweiding? Zijn er aanwijzingen voor bemesting van akkers? 

C6  Zijn er aanwijzingen voor ambachten en nijverheid? 

C7  Zijn er aanwijzingen voor paden of wegen? 

C8  Zijn er aanwijzingen voor rituele of funaire praktijken, zoals grafheuvels, palenkransen 

of (processie)wegen? 

C9  Bestaat er een relatie tussen eventueel aangetroffen bewoningssporen en sporen van 

landinrichting tot de bestaande infrastructuur, tot de Oosterzij?

C10  Is er sprake van zonering van activiteiten? 

D  archeologische monumentenzorg (AMZ) 
D1  In hoeverre komen de resultaten overeen met de verwachting? 

D2  In hoeverre levert het onderzoek nieuwe kennis op die kan worden gebruikt bij de 

evaluatie van het huidige archeologische beleid van de gemeente Heiloo?

3.3 Strategie

Het onderzoek is uitgevoerd conform het PvE en de vigerende versie van de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). De enige afwijking zit in het 

puttenplan. Het plan is om praktische reden aangepast na overleg met de 

opdrachtgever, het bevoegd gezag en de adviseur van het bevoegd gezag. Eén van 

de twee sleuven, gepland langs de Hoogelaan, is enkele meters naar het noorden 

verplaatst, vanwege de aanwezigheid van kabels in de ondergrond. De tweede sleuf, 

haaks op sleuf 1, is verlegd om deze samen te laten vallen met het tracé van de aan te 

leggen weg (Figuur 3.1).12 

In het PvE is uitgegaan van een gefaseerde aanpak. Indien de resultaten van 

de proefsleuven daartoe aanleiding geven, zou in het westelijk deel van het 

onderzoeksgebied een derde proefsleuf gegraven worden, om de verspreiding 

en omvang van de archeologische resten vast te stellen. Na de aanleg en het 

documenteren van de proefsleuven zou eventueel direct worden overgegaan tot het 

opgraven van de aangetroffen archeologische resten. Op basis van de resultaten van 

de eerste twee proefsleuven is echter, in overleg met de adviseur van het bevoegd 

gezag, besloten niet over te gaan op het graven van een derde sleuf of het opgraven 

van (een deel van) het terrein. 

De aangelegde proefsleuven hebben een breedte van 4 m en een lengte van 30 en 40 

m. Hiermee is in totaal 280 m2 blootgelegd, 4% van het plangebied.

3.4 Werkwijze

De proefsleuven zijn aangelegd met behulp van een graafmachine voorzien van een 

gladde bak. De bovengrond is laagsgewijs verwijderd, waarbij het tussenvlak steeds 

visueel en met een metaaldetector is afgezocht op vondsten. Aanleg vondsten zijn 

verzameld in vakken van 4 x 4 m, bijzondere (metaal)vondsten zijn als puntvondst 

ingemeten. De archeologische sporen zijn handmatig opgeschaafd en vervolgens 

genummerd. Vervolgens is het archeologisch vlak gefotografeerd en ingetekend met 

een DGPS. De sporen zijn in het veld direct beschreven in de projectdatabase, waarna 

de sporen zijn gecoupeerd en gedocumenteerd. De sporen zijn vervolgens geheel 

12  Zie bijlage 1 in Lange 2016 voor het oorspronkelijke puttenplan.
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afgewerkt met het oog op het verzamelen van vondsten (met uitzondering van de 

kuilen uit de 19e en 20e eeuw). 

Om inzicht te krijgen in eventuele diepere archeologische niveaus en in de 

landschappelijke opbouw zijn verspreid over de proefsleuven zeven kijkgaten gegraven 

tot in de strandafzettingen (Figuur 3.1). Hiermee is in totaal 52 m2 aangelegd tot in de 

strandafzettingen. Ter hoogte van deze kijkgaten is het profiel telkens gefotografeerd 

en geregistreerd in het programma Deborah. Er is geen gebruik gemaakt van 

bemaling, waardoor de diepere delen van de profielen snel volliepen met water en de 

wanden instortten. Het diepste deel van de bodemopbouw kon hierdoor niet overal in 

detail worden gedocumenteerd. 

Conform het PvE zou in elke sleuf één lengteprofiel in zijn geheel gedocumenteerd 

moeten worden, maar gezien de mate van verstoring van het profiel boven het eerste 
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sporenvlak bleek dit niet zinvol en is hier grotendeels van afgezien. In put 1 is het 

lengteprofiel over ongeveer de helft van de put wel in het geheel opgeschaafd en 

gefotografeerd. 
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

Het onderzoeksgebied bevindt zich op de overgang van de strandwalflank naar de 

strandvlakte. De bodemopbouw wordt nu van onder naar boven besproken. 

 De strandafzettingen (Laagpakket van Zandvoort) bevinden zich op 1,65 – 2,0 m –

Mv (1,15 – 1,35 m –NAP) en bestaan uit lichtgrijs, zwak siltig, matig fijn zand (Figuur 

4.1).13 In put 2 zijn de strandafzettingen niet aangesneden, omdat deze hier dieper 

in de ondergrond liggen en het gezien de veiligheid niet mogelijk was de profielen 

nog dieper aan te leggen. In put 2 bestaat de basis van de profielen uit grijze, sterk 

siltige klei (getijdeafzettingen, Laagpakket van Wormer). De bovenkant van dit pakket 

is grijsbruin en humeus als gevolg van inspoeling van humeuze resten uit het veen 

(Figuur 4.2). De top van de getijdeafzettingen ligt rond 2,25 cm –Mv (1,5 – 1,65 m –

NAP). Deze afzettingen niet aangetroffen ter hoogte van put 1. De verklaring ligt in de 

hogere ligging van de top van de strandafzettingen op deze locatie, buiten het bereik 

van de getijdeafzettingen.

Op het hele onderzochte terrein bevindt zich boven de strand- en getijdeafzettingen 

een veenpakket (Formatie van Nieuwkoop). Dit pakket heeft een dikte van 70 cm 

ter hoogte van put 1 en 45 – 60 cm ter hoogte van put 2. Het onderste deel kan als 

rietveen worden beschreven. In put 1 is de top van het veen veraard. In het zuiden ligt 

de top van het veen rond 1,8 m –Mv (1,0 m –NAP). Richting het noorden ligt de top 

hoger, op maximaal 1,0 m –Mv (0,5 m –NAP, profiel 104). 

Het veen wordt afgedekt door een 1 tot 1,8 m dikke zandlaag. Dit betreft duinzand 

en behoort tot het Laagpakket van Schoorl. In put 1 is dit pakket bijna helemaal 

verstoord. Plaatselijk is alleen de onderste 10 tot 20 cm onverstoord. In put 2 is het 

duinzandpakket dikker, waardoor circa 1 m onverstoord is. Het onverstoorde duinzand 

is lichtbruingrijs, zwak siltig en matig fijn. Binnen de duinafzettingen zijn geen oude 

bodemlagen herkend. 

In put 1 bestaat de verstoring van het duinzand uit circa 70 cm diepe moestuinbedden, 

die over de hele lengte van de put zijn aangetroffen. Boven de moestuinbedden 

bevindt zich nog een circa 25 cm dikke verstoorde menglaag. De bovenste 5 cm 

van het profiel kan als recente bouwvoor worden omschreven. In put 2 lijken ook 

moestuinbedden aanwezig geweest te zijn. Deze zijn later echter bijna volledig 

omgezet. Mogelijk heeft dit te maken met een gebouw dat zich hier volgens de 

topografische kaart bevonden heeft. De circa 15 cm dikke bouwvoor bevindt zich onder 

een 30 cm dikke, opgebrachte laag zand.

In put 1 is het archeologisch vlak 70 tot 90 cm –Mv aangelegd (0,2 – 0,3 m –NAP, Figuur 

4.3). Op dit niveau werden tussen de moestuinbedden archeologische sporen zichtbaar. 

In put 2 is het archeologisch vlak circa 1 m –Mv aangelegd (0,3 m –NAP). De hoogte 

van het maaiveld ligt tussen 0,45 +NAP in het noorden van het onderzoeksterrein en 

0,75 cm +NAP in het zuiden (Figuur 4.3).

13  Zie bijlage III voor de beschrijvingen van de gedocumenteerde profielen.

4
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Figuur 4.1 
Profielopbouw in het noorden van put 1 (pro-
fiel 103).

Figuur 4.2 
Profielopbouw in het westen van put 2 (profiel 
205).
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Archeologische resultaten

5.1 Inleiding

Het archeologisch vlak is aangelegd in het duinzand, 70 cm tot 1 m beneden maaiveld. 

Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van archeologische resten op de diepere 

niveaus, namelijk het veen en de onderliggende strandwalflank/ de strandvlakte, 

zijn enkele kijkgaten gegraven tot op de strandvlakte. Ter hoogte van put 1 is de top 

van het veen veraard. Dit wijst op ontwatering in het verleden, die het veen geschikt 

maakte voor bewoning en andere activiteiten. Tijdens het graven van de kijkgaten zijn 

echter geen archeologische resten aangetroffen. Niet op het veen en ook niet op het 

onderliggende strandzand.

5.2 Aangetroffen sporen en vondsten in het duinzand

Moestuinbedden
Op basis van het booronderzoek van RAAP werd het bovenste archeologische vlak 

tussen 0,4 en 0,8 m –NAP verwacht. Bij de aanleg van de werkputten bleek een groot 

deel van het onderzoeksgebied echter verstoord te zijn (Figuur 5.1). De bodemlagen 

die in de boringen zijn herkend, blijken geen archeologische lagen, maar de 

opvulling van moestuinbedden (sporen 1 en 6). Deze circa 70 cm diepe, rechthoekige 

bedden werden zichtbaar onder de bouwvoor en een circa 25 cm dikke menglaag/ 

verstoringslaag. Ze zijn 0,8 x 2 m groot en worden door smalle stroken onverstoorde 

grond van elkaar onderscheiden (Figuur 5.2). Volgens Ron van Wezop (ervaren amateur 

metaaldetectie uit Castricum) worden vergelijkbare verstoringen overal in Heiloo 

aangetroffen en zijn het de resten van aardbeienteelt tussen circa 1900 en 1940.

De moestuinbedden zijn met name in put 1 herkend. In put 2 lijken ze zich ook 

bevonden te hebben, maar in een latere fase is de bodem hier sterk omgezet, 

waardoor de bedden over grote delen niet meer te herkennen zijn.

In de moestuinbedden is vondstmateriaal uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd 

aangetroffen (Tabel 5.1). Het is niet duidelijk of het opgespit materiaal betreft, of 

aangevoerd materiaal dat bij de bewerking en het onderhoud van de moestuin in de 

bedden is gekomen. In ieder geval is het meeste materiaal verweerd.

vondstnummer determinatie datering

2 industrieel wit 20e eeuw

2 kogelpot 10e – 14e eeuw

2 steengoed geglazuurd 17 - 19e eeuw

3 Andenne (?) (verweerd) 12e – 13e eeuw

3 baksteen

3 ijzeren spijker

3 roodbakkend aardewerk late middeleeuwen/ Nieuwe tijd

3 steengoed 14e – 15e eeuw

6 industrieel wit 20 e eeuw

6 kogelpot 10e – 14e eeuw 

6 roodbakkend aardewerk late middeleeuwen/ Nieuwe tijd

6 metaalslak

7 baksteen Nieuwe tijd

7 roodbakkend aardewerk 16e – 18e eeuw

8 industrieel wit 20e eeuw

8 roodbakkend 2e helft 16e eeuw

8 kogelpot 10e – 14e eeuw

8 geglazuurd steengoed 15e – 16e eeuw

Tabel 5.1 
Determinatie van het vondstmateriaal in 
de aardbeibedden. Determinatie van het 
aardewerk door M.A. Goddijn, Archol.
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Turfwinningskuil
In het midden van put 1 bevindt zich over een lengte van 8 m een grote, diepere 

verstoorde zone (spoor 5). Hier is de natuurlijke bodemopbouw verstoord tot in 

het veen. In de verstoorde bovenkant van het veen zijn sporen van turfwinning 

aangetroffen (Figuur 5.3). Uit het veen zijn rechthoekige blokken gesneden ter grootte 

van bakstenen. Enkele van de gewonnen turfblokken zijn ook in de vulling van de kuil 

aangetroffen. Daarnaast werd in de kuil een porseleinen kopje uit de 19e eeuw, een 

glasscherf, een spijker en een leren schoen aangetroffen.14 

Greppels
Er zijn drie greppels aangetroffen, één in put 1 (spoor 4) en twee in put 2 (sporen 

8 en 9). Alle drie de greppels hebben een NNO-ZZW oriëntering, zijn circa 60 cm 

breed en hebben een bruingrijze tot bruine opvulling. De opvulling van spoor 8 

heeft een verrommelde gelaagdheid en is humeus (Figuur 5.4). De greppel in put 

1 werd zichtbaar onder de menglaag, in de smalle onverstoorde zones tussen de 

moestuinbedden. Ook in put 2 werden de greppels direct onder de verstoorde 

laag zichtbaar. Het is niet duidelijk of de sporen oorspronkelijk vanaf de top van de 

duinafzettingen insneden, of vanaf een dieper niveau binnen het duinzand.

Alleen spoor 8 heeft vondstmateriaal opgeleverd, namelijk één scherf blauwgrijs 

aardewerk (vnr. 12), dat in de late middeleeuwen kan worden gedateerd. Op basis van 

14  Omdat het profiel snel instortte, kon het leer niet worden geborgen.

Figuur 5.2 
Aardbeienbedden in put 1.

Figuur 5.3 
Detail van profiel 102 (put 1) met sporen van 
turfwinning.
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de vondst en de datering van vergelijkbaar georiënteerde greppels die in het noorden 

van RAAP-zone 10 zijn aangetroffen,15 dateren de greppels uit de late middeleeuwen. 

Kuil met kipresten
In put 2 is in het duinzand een klein rond kuiltje van 40 cm doorsnede aangetroffen. In 

de kuil bevonden zich de resten van een kip. Op basis van de goede conservering van 

het botmateriaal en de ligging op vergelijkbaar niveau als de greppels dateert de kuil 

waarschijnlijk uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd.

Overige sporen en vondsten
Naast de reeds beschreven sporen zijn in put 1 tijdens de vlakaanleg nog drie sporen 

gedocumenteerd (sporen 2, 3 en 7). Na het couperen bleken de sporen echter vlekken 

en natuurlijke verkleuringen in het duinzand te betreffen.

Bij de aanleg zijn ook uit de menglaag direct onder de bouwvoor enkele vondsten 

verzameld: aardewerk uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd (vergelijkbaar met de 

assemblage uit de moestuinbedden), maar ook enkele spijkers en een zilveren ketting 

(vnr. 13). De ketting betreft een soort schakelketting, die vrij modern oogt (Nieuwe tijd 

C).

15  Rebergen 2009, 18-19.

Figuur 5.4 
Doorsnede van een van de greppels in put 2 
(spoor 8). Foto richting het zuiden.



Plangebied OOsterzand HeilOO    27

Synthese

6.1 Conclusies

In deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten samengevat en worden in de in 

paragraaf 3.2 benoemde onderzoeksvragen beantwoord. 

Omdat Amante Vastgoed voornemens is enkele woningen te bouwen op een terrein 

met dubbelbestemming archeologie heeft Archol een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd in het plangebied Oosterzand. Het onderzoeksgebied bevindt zich 

in de door RAAP gedefinieerde zone 10. Op basis van het in 2001 uitgevoerde 

booronderzoek werden in deze zone bodemlagen in het duinzand verwacht, rond 

40 – 80 cm beneden maaiveld.16 In 2005 werd in het noordelijk deel van zone 10 een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij direct onder de bouwvoor sporen en 

vondsten uit de volle middeleeuwen, de late middeleeuwen en de Nieuwe tijd werden 

aangetroffen.17 Op basis van het booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek werden 

vergelijkbare archeologische resten in het zuidelijk deel van RAAP-zone 10, het huidige 

onderzoeksgebied, verwacht.

Het onderzoek bestond uit het aanleggen en documenteren van twee proefsleuven. 

De bodemopbouw voldoet aan het verwachte beeld. De ondergrond bestaat uit 

strandzand dat in het zuiden van het terrein dieper gelegen is dan richting het 

noorden; in het lage deel is het overdekt met kleiige getijdeafzettingen. Boven de 

strand- en getijdeafzettingen bevindt zich over het hele terrein een veenpakket, dat 

vervolgens weer is afgedekt door duinzand. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de 

natuurlijke vegetatie, hierover kunnen daarom geen uitspraken worden gedaan.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek dat het terrein verstoord is tot grofweg een 

meter onder het huidige maaiveld. De meeste verstoringen dateren uit de 20e eeuw en 

zijn te relateren aan het gebruik van het terrein als aardbeienveld en bebouwing. Ter 

hoogte van put 1 is de bodem tot bijna op het veen verstoord, er is slechts een dunne 

laag onverstoord duinzand bewaard gebleven. Ter hoogte van put 2 is er wel nog een 

circa 80 cm dik onverstoord pakket duinzand bewaard. In een deel van put 1 heeft 

turfwinning in de 19e eeuw bovendien geleid tot verstoring van de bodem tot in het 

veen. In de verstoringen is wel vondstmateriaal aangetroffen uit de middeleeuwen en 

verschillende perioden in de Nieuwe tijd. Gezien de grote spreiding van de verstoringen 

zijn de ‘bodemlagen’ die RAAP aangeboord dacht te hebben in feite de vulling van 

20e-eeuwse moestuinbedden.

Onder en tussen de verstoringen zijn toch nog enkele archeologische sporen 

aangetroffen. In put 1 werd in de smalle onverstoorde zones tussen de 

moestuinbedden een greppel aangetroffen. Ook in put 2 werden twee greppels 

aangetroffen, direct onder de verstoorde laag. De greppels dateren waarschijnlijk 

uit de late middeleeuwen en kunnen mogelijk als perceelsbegrenzing worden 

geïnterpreteerd. Daarnaast is in put 2 een kleine kuil aangetroffen met de botten 

van een kip. De kuil dateert naar alle waarschijnlijkheid uit de late middeleeuwen of 

Nieuwe tijd. De sporen bevonden zich 0,7 – 1,0 m beneden maaiveld, tussen 0,2 en 0,5 

m –NAP.

16  Tol & Beekius 2002.
17  Rebergen 2009.
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Het aangetroffen vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit aardewerk uit de 

middeleeuwen en Nieuwe tijd en in mindere mater uit metaal, metaalslak, glas en 

dierlijk bot.18 

In de kijkgaten die op verschillende plekken tot op het strandzand zijn gegraven, zijn 

geen archeologische resten aangetroffen op diepere niveaus: op en in het veen en in de 

top van de strandwalflank/ strandvlakte.

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek komen niet overeen met de verwachting 

die is opgesteld op basis van het booronderzoek. Er zijn geen bodemlagen met 

archeologische resten aangetroffen en het terrein is in veel grotere mate verstoord 

dan werd verwacht. Direct ten noorden van het onderzoeksgebied zijn archeologische 

sporen direct onder de bouwvoor, circa 20-30 cm –Mv, aangetroffen. Indien zich in 

onderhavig onderzoeksgebied vergelijkbare archeologische resten bevonden hebben, 

dan moeten deze in de 19e en 20e eeuw grotendeels vergraven zijn. De resultaten van 

het proefsleuvenonderzoek impliceren dat de bestaande archeologische verwachting 

voor het onderzoeksgebied Zandzoom op basis van het onderzoek van RAAP niet 

overal correct is en mogelijk bijgesteld dient te worden.

6.2 Waardebepaling en advies

Het uitgevoerde onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek door middel 

van proefsleuven. Doel van het onderzoek was waarderen van archeologische resten. 

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van 

de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Daarbij wordt aan de 

hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven over vindplaatsen, 

namelijk of ze al dan niet behoudenswaardig zijn. In de eerste plaats wordt nagegaan 

of vindplaatsen vanwege hun belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of 

herinnering (met een score van 1 tot 3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd 

kunnen worden. De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit 

beoordeeld: in principe wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, 

indien de criteria gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) 

scoren. Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de 

inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudens-

waardig is. Indien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt 

gescoord, wordt de vindplaats ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ 

heeft tot doel te voorkomen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar 

desondanks inhoudelijk van groot belang, niet behouden worden.

Op basis van deze parameters en de bijbehorende criteria volgt nu per vindplaats een 

waardering van de aangetroffen sporen en vondsten (Tabel 6.1).

Beleving
Deze aspecten hebben voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten en zijn 

zodoende niet van toepassing. De waarde zal daarom moeten blijken uit de fysieke en 

inhoudelijke kwaliteit.

18  Er zijn geen aanwijzingen voor ambachten en nijverheid, paden of wegen en rituele of funaire 
praktijken gedaan (onderzoeksvragen C6 t/m C8). Tevens zijn de onderzoeksvragen met 
betrekking tot beweiding, beakkering en de voedseleconomie niet te beantwoorden (C4 en 
C5).
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Fysieke kwaliteit
Het onderzoeksgebied scoort laag op gaafheid. Het gebied is verstoord tot in het 

verwachte archeologische niveau. De weinige sporen die zijn aangetroffen zijn door 

deze verstoringen afgetopt en deels vergraven. Op conservering scoort de vindplaats 

middelhoog. Anorganisch materiaal is aangetroffen, maar wel in enige mate verweerd 

en vermoedelijk niet in situ. Anorganisch materiaal is aangetroffen in de vorm van 

dierlijk botmateriaal, dit had een goede conservering, maar dateert waarschijnlijk ook 

in de Nieuwe tijd.

De totaalscore bedraagt 4 punten. Er wordt daarom naar de inhoudelijke 

kwaliteitscriteria gekeken, om te bepalen of de vindplaats toch behoudenswaardig is.

Inhoudelijke kwaliteit
Vindplaats 2 scoort laag (1 punt) op zowel zeldzaamheid, informatiewaarde, 

ensemblewaarde en representativiteit. Op basis van de weinige resten die zijn 

aangetroffen, kunnen de onderzoeksvragen uit de NOaA niet worden beantwoord. 

Een vergelijking van de resten met andere archeologische vindplaatsen in de regio is 

evenmin mogelijk. 

waarden criteria score

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 1

Representativiteit 1

Er wordt geen aanvullend archeologisch onderzoek geadviseerd. Voor wat de 

archeologie betreft is er geen belemmering voor de uitvoer van de civieltechnische 

werkzaamheden. Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning 

de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden 

gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen.19

19  Het advies is reeds tijdens het veldwerk onderschreven door de adviseur van het 
bevoegd gezag S. Lange en als zodanig aan het bevoegd gezag, de gemeente Heiloo en de 
opdrachtgever GP Groot gecommuniceerd. 

Tabel 6.1 
Waardering van de aangetroffen 
archeologische resten.
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Tabel 1.2 Administratieve gegevens. 

Tabel 5.1 Determinatie van het vondstmateriaal in de aardbeibedden. 

Tabel 6.1 Waardering van de aangetroffen archeologische resten. 
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Bijlage I Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering diepte nap (m) opmerking

1 kuil nieuwe tijd c (tot heden) 20 0,2 aardbeienbedden 1900-1940: met alu folie etc.

2 vlek nieuwe tijd (tot heden) 6 -0,36

3 vlek 10 -0,27 lijkt natuurlijke laag in duinzand met inspoeling van ijzer

4 greppel 16 -0,23

5 kuil nieuwe tijd (tot heden) 115 0,36 ten behoeve van veenwinning (turfblokken). Ook leren schoen en industrieel wit

6 kuil nieuwe tijd c (tot heden) 0,17 moestuinbedden

7 laag 12 -0,18 natuurlijk grijs lagje in duinzand

8 greppel 36 -0,51

9 greppel 17 -0,49

10 kuil 5 -0,19 kipresten

999 recente verstoring nieuwe tijd c (tot heden) verstoring van oude kabel

5000 bouwvoor

5005 laag verstoorde laag onder bouwvoor

5030 laag duinzand

5050 laag veen

6000 laag       strandwal/ strandvlakte
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Bijlage II Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht spoor put vlak vak vul

1.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 7 38,5 5005 1 1 1

2.1 Dakpan 1 21,5 1 1 1 2

2.2 Aardewerk Nieuwe Tijd 3 10,7 1 1 1 2

2.3 Baksteen 1 6,1 1 1 1 2

3.1 Metaal ijzer 1 44,4 1 1 1 4

3.2 Baksteen 3 55,1 1 1 1 4

3.3 Aardewerk Nieuwe Tijd 3 62,4 1 1 1 4

4.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 9 140,7 5 1 1 3

4.2 Metaal ijzer 1 9,2 5 1 1 3

4.3 Steen onbepaald 1 16,1 5 1 1 3

4.4 Glas 1 2,8 5 1 1 3

5.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 2 42,3 5005 1 1 5

5.2 Metaal ijzer 1 57 5005 1 1 5

6.1 Metaalslak 1 32,7 1 1 1 6

6.2 Baksteen 1 10,3 1 1 1 6

6.3 Metaal ijzer 1 8,5 1 1 1 6

6.4 Aardewerk Nieuwe Tijd 6 16,3 1 1 1 6

7.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 6 37,6 1 1 1 7

8.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 9 34,4 1 1 1 8

9.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 1,1 5005 2 1 1

10.1 Aardewerk middeleeuwen 3 17,5 5005 2 1 2

12.1 Aardewerk middeleeuwen 1 4,9 8 2 1 1

13.1 Metaal Zilver 1 31,5 5005 2 1

14.1 Metaal onbepaald 1 1,4 5005 2 1

15.1 Metaal ijzer 1 125,5 5005 2 1

16.1 Metaal ijzer 1 35,8 5005 2 1

17.1 Dierlijk bot 50 170 10 2 1    
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Bijlage III Profielbeschrijvingen

1

profiel: HOZ-101
beschrijver: JL, datum: 1-6-2016, X: 108.663, Y: 511.159, kaartblad: 19C, hoogte: 0,64, provincie: Noord-Holland, gemeente: Heiloo, plaatsnaam: Heiloo, opdrachtgever: GP 
Groot, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,64 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: s5000

23 cm -Mv / 0,41 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: spikkels houtskool

52 cm -Mv / 0,12 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Archeologie: interpretatie: spoor
Opmerking: S1

115 cm -Mv / 0,51 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 0,66 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, veraard veen, spoor plantenresten

138 cm -Mv / 0,74 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor plantenresten

199 cm -Mv / 1,35 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

200 cm -Mv / 1,36 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde profiel op 210 cm -Mv / 1,46 m -

profiel: HOZ-102
beschrijver: JL, datum: 1-6-2016, X: 108.666, Y: 511.174, kaartblad: 19C, hoogte: 0,51, provincie: Noord-Holland, gemeente: Heiloo, plaatsnaam: Heiloo, opdrachtgever: GP 
Groot, uitvoerder: Archol BV, opmerking: profiel was ingestort, geen goede waarnemingen

0 cm -Mv / 0,51 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,36 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: spoor 5

130 cm -Mv / 0,79 m -
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: bovenkant verstoord/ gewonnen

165 cm -Mv / 1,14 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: strandvlakte

 Einde profiel op 175 cm -Mv / 1,24 m -
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2

profiel: HOZ-103
beschrijver: JL, datum: 1-6-2016, X: 108.668, Y: 511.183, kaartblad: 19C, hoogte: 0,45, provincie: Noord-Holland, gemeente: Heiloo, plaatsnaam: Heiloo, opdrachtgever: GP 
Groot, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,45 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: s5000

5 cm -Mv / 0,40 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: S5005

28 cm -Mv / 0,17 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Archeologie: interpretatie: spoor
Opmerking: S1

90 cm -Mv / 0,45 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

103 cm -Mv / 0,58 m -
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, veraard veen, spoor plantenresten
Opmerking: deels weggeslagen

110 cm -Mv / 0,65 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeggeveen, spoor plantenresten

165 cm -Mv / 1,20 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde profiel op 175 cm -Mv / 1,30 m -

profiel: HOZ-104
beschrijver: JL, datum: 1-6-2016, X: 108.671, Y: 511.194, kaartblad: 19C, hoogte: 0,50, provincie: Noord-Holland, gemeente: Heiloo, plaatsnaam: Heiloo, opdrachtgever: GP 
Groot, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,50 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: s5000

5 cm -Mv / 0,45 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: S5005

30 cm -Mv / 0,20 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Archeologie: interpretatie: spoor
Opmerking: S1

88 cm -Mv / 0,38 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

102 cm -Mv / 0,52 m -
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, veraard veen, spoor plantenresten
Opmerking: deels weggeslagen

110 cm -Mv / 0,60 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen, spoor plantenresten

172 cm -Mv / 1,22 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, normaal (alleen zand en veen), matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde profiel op 175 cm -Mv / 1,25 m -
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3

profiel: HOZ-205
beschrijver: JL, datum: 1-6-2016, X: 108.631, Y: 511.156, kaartblad: 19C, hoogte: 0,75, provincie: Noord-Holland, gemeente: Heiloo, plaatsnaam: Heiloo, opdrachtgever: GP 
Groot, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,75 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 0,15 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

104 cm -Mv / 0,29 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen

140 cm -Mv / 0,65 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dikke zandlagen, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,05 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig plantenresten

225 cm -Mv / 1,50 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten
Opmerking: WAD

 Einde profiel op 235 cm -Mv / 1,60 m -

profiel: HOZ-206
beschrijver: JL, datum: 1-6-2016, X: 108.640, Y: 511.154, kaartblad: 19C, hoogte: 0,66, provincie: Noord-Holland, gemeente: Heiloo, plaatsnaam: Heiloo, opdrachtgever: GP 
Groot, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,66 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

33 cm -Mv / 0,33 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

46 cm -Mv / 0,20 m +
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

68 cm -Mv / 0,02 m -
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Archeologie: interpretatie: spoor

90 cm -Mv / 0,24 m -
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

102 cm -Mv / 0,36 m -
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,04 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop

230 cm -Mv / 1,64 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, weinig plantenresten

 Einde profiel op 260 cm -Mv / 1,94 m -
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4

profiel: HOZ-207
beschrijver: JL, datum: 1-6-2016, X: 108.653, Y: 511.152, kaartblad: 19C, hoogte: 0,72, provincie: Noord-Holland, gemeente: Heiloo, plaatsnaam: Heiloo, opdrachtgever: GP 
Groot, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,72 m +
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

35 cm -Mv / 0,37 m +
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

49 cm -Mv / 0,23 m +
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

88 cm -Mv / 0,16 m -
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

142 cm -Mv / 0,70 m -
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 1,03 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop

225 cm -Mv / 1,53 m -
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, weinig plantenresten

 Einde profiel op 260 cm -Mv / 1,88 m -
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