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Samenvatting 

In opdracht van de heer Lute heeft Grontmij in september 2009 een archeologisch bureauon-

derzoek uitgevoerd ten behoeve van plangebied Schulpstet 7, 9 en 13. In het plangebied zal na 

de sloop van de bestaande bebouwing nieuwbouw van drie woningen plaatsvinden. Gewoonlijk 

betekent dit dat de funderingen tot 80 cm beneden maaiveld reiken. De funderingen van deze 

huizen worden onderheid met korte betonnen heipalen tot een diepte van 4 m beneden maai-

veld. Ten behoeve van een kelder op Schulpstet 7 zal worden ontgraven tot een diepte van on-

geveer 2,5 m beneden maaiveld.  

 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied is gelegen in een gebied met een hoge 

trefkans op het aantreffen van archeologische waarden. Er kunnen archeologische resten ver-

wacht worden die dateren uit en vanaf de prehistorie tot en met de Nieuwe Tijd. 

 

Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt voor het plangebied 

vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen 

aanbevolen. Hiertoe dienen 3 boringen te worden gezet. 

 

Dit advies dient te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag, in deze de gemeente Castricum.
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van de heer Lute heeft Grontmij Nederland B.V. een archeologisch onderzoek uit-

gevoerd voor plangebied Schulpstet 7, 9 en 13 te Castricum. Het onderzoek heeft bestaan uit 

een bureaustudie en de rapportage hierover.  

 

De totale oppervlakte van het te onderzoeken terrein (plangebied) bedraagt circa 0,15 ha. De 

locatie van het plangebied wordt weergegeven in Bijlage 1. Het maaiveld ter plaatse van het 

plangebied ligt gemiddeld op 0,75 m boven NAP. 

 

De betreffende werkzaamheden zijn conform de richtlijnen van het handboek Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA 3.1) uitgevoerd. Grontmij beschikt over een eigen opgravings-

vergunning afgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

 
1.2 Beleidskader 

De nieuwe Wet op de archeologische monumentenzorg is 1 september 2007 in werking getre-

den waarmee de uitgangspunten van het Europese Verdrag van Malta binnen de Nederlandse 

wetgeving zijn geïmplementeerd. Het belangrijkste uitgangspunt van de nieuwe wet is om ar-

cheologische waarden in de ondergrond (ter plekke) te behouden, omdat de bodem nu eenmaal 

de beste conserveringsomgeving is (behoud in-situ). 

 

Gemeenten zijn vanwege het provinciaal beleid gehouden om in het kader van planontwikkeling 

en bij het vervaardigen of wijzigen van bestemmingsplannen eventuele nog onbekende archeo-

logische vindplaatsen te lokaliseren, te waarderen, te behouden of indien nodig op te graven. 

De kosten van archeologisch onderzoek dienen binnen de projectbegroting te worden bestre-

den. Hieruit volgt dat bij alle planvorming en planontwikkeling steeds het archeologisch aspect 

moet worden afgewogen. Dit betekent dat steeds archeologisch vooronderzoek moet plaatsvin-

den, tenminste bestaande uit een bureauonderzoek. Daarnaast moeten ook de andere cultuur-

historische waarden (historisch-geografisch en historisch (steden)bouwkundige) worden geïn-

ventariseerd en benut. 

 

Door de herziening van de Monumentenwet hebben gemeenten een grotere verantwoordelijk-

heid gekregen op het terrein van het archeologisch erfgoed. Van gemeenten wordt verwacht dat 

zij een eigen archeologiebeleid (laten) opstellen waarvan de uitkomsten worden toegepast op 

onder andere de bestemmingsplannen. Vooralsnog beschikt de gemeente Castricum niet over 

een door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld beleid op het gebied van 

archeologie. 

 

 
1.3 Aanleiding en doelstelling 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in het kader van de geplande nieuwbouw. Drie woningen 

in het plangebied zullen vervangen worden door nieuwbouw. Het huis op nummer 13 is inmid-

dels afgebroken. De bodemingrepen die gepaard gaan met de geplande realisatie zullen even-

tueel aanwezige archeologische resten in de bodem verstoren en/of vernietigen. Daarom die-

nen de archeologische waarden binnen het plangebied voorafgaand aan de planuitvoering te 

worden geïnventariseerd. 

 

Het doel van het bureauonderzoek is om de bekende en potentiële archeologische waarden 

van het plangebied in kaart te brengen.  
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In dit rapport is een specifiek verwachtingsmodel opgesteld. Op basis hiervan zal een nader 

advies worden gegeven met betrekking tot de noodzaak van eventueel archeologisch vervolg-

onderzoek en, indien dit het geval is, uit welke stappen dit vervolgonderzoek zal bestaan. Dit 

advies dient te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. 

 
1.4 Werkwijze 

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van bodemkaarten en van geologische, 

topografische en historische kaarten, het Archeologisch Informatiesysteem (Archis2) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Archeologische Monumentenkaart (AMK), de Indica-

tieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en overige relevante literatuur. Aan de hand 

van deze gegevens is een specifieke archeologische verwachting opgesteld. Rond het plange-

bied is een onderzoeksgebied van ongeveer 3 km bij 2 km afgekaderd (zie de Archeologische 

Basiskaart). Voor dit onderzoeksgebied is gekozen omdat op deze wijze een groot deel van de 

bebouwde kom met onder andere de historische kern van Bakkum alsmede een representatief 

deel van de geologische eenheid waartoe het plangebied behoort vertegenwoordigd zijn. 
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2 Landschap en bewoningsgeschiedenis 

2.1 Geologie 

Omdat het landschap altijd een belangrijke rol heeft gespeeld in het nederzettingspatroon van de 

mens is het van groot belang te weten hoe het landschap er in het verleden heeft uit gezien. Daarom 

wordt de geologische opbouw en de bodem van het gebied beschreven. 

 

Het plangebied is gelegen in het Hollands duingebied op een strandwal in het Oer IJ-estuarium 
1
. De 

strandwal maakt deel uit van een grotendeels parallel aan de kust lopend complex van strandwallen 

dat vanaf circa 3000 v. Chr. ontstond ten noorden van de monding van het Oer IJ. Het complex van 

strandwallen breidde zich in westelijke richting uit tot circa 1000 v. Chr. Ten tijde van het ontstaan van 

de eerste strandwal veranderde het landschap in de omgeving van het plangebied van een strand-

vlakte, die periodiek onder water stond, in een droog duinlandschap. Dankzij archeologisch onderzoek 

in de omgeving is gebleken dat de vorming van de zogenaamde Oude Duinen ook een natte fase 

heeft gekend die even voor 800 v. Chr. is gedateerd en die wordt gekenmerkt door veengroei. De 

vorming van de Oude Duinen eindigde waarschijnlijk in de Vroege Middeleeuwen of wellicht al eerder. 

Op de strandwal van het plangebied zijn in de Middeleeuwen de historische kernen van Bakkum en 

Castricum ontstaan. 

 

De afzettingen die in het plangebied aan de oppervlakte voorkomen, dateren uit het Subatlanticum 

(zie Tabel ). 

 

Tabel 1 Indeling van het Holoceen 

chronostratigrafie  jaren geleden 

 Holoceen Subatlanticum  3.000 - heden 

  Subboreaal  5.000 - 3.000 

  Atlanticum  8.000 - 5.000 

  Boreaal  9.000 - 8.000 

  Preboreaal  10.000 - 9.000 

 
2.2 Geomorfologie 

De Geomorfologische kaart
2
 geeft de mate van reliëf aan en de vormen die in het landschap te onder-

scheiden zijn. Het plangebied is echter niet gekarteerd.  

 
2.3 Bodem 

Ook de bodem in het plangebied is niet gekarteerd, bestudering van de bodemkaart 
3
 laat zien dat 

mag worden aangenomen dat de toplaag van de bodem in het plangebied uit zand bestaat. Het plan-

gebied ligt net ten zuiden van de geest van Bakkum
4
. 

 
2.4 Historische, huidige en toekomstige situatie 

Op de kadastrale minuut uit de periode 1811-1832 is het plangebied aan de zuid, west en noord-zijde 

omgeven door wegen.  Op perceel 57 staat in de noordwesthoek van het plangebied een woning aan-

gegeven. Perceel 58 is nog onbebouwd. De bebouwing ten oosten van het plangebied staat er ook al. 

                                                                  
1
 Gerritsen, 2007 
2
 Geomorfologische kaart van Nederland. 1:50.000 
3
 Bodem van Nederland 1: 50.000 
4
 Een geest bestaat uit afgegraven duinzand dat vermengd met van elders aangevoerde klei een 

vruchtbare bodem vormt en als zodanig als landbouwgebied in gebruik was. 
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Afb. 1 Bron: Watwaswaar. Uitsnede uit het Minuutplan, Kaartblad Castricum en Baccum, sectie B, 

blad 01.  

Het groen omkaderde plangebied is op deze kaart uit de periode 1811 tot 1832 goed herkenbaar.  
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Afb. 2 Bron: Archis: uitsnede uit de Bonnekaart 1900 

 

Op de Bonnekaart 1900 is pal ten noorden van het centraal gelegen blauw omkaderde gebied 

het groen omkaderde plangebied aan de Schulpstet afgebeeld. De bebouwing is schematisch 

weergegeven. Ten opzichte van de situatie rond 1820 is nu bebouwing pal ten zuiden van het 

plangebied verrezen. 

 

Een eeuw nadat de Bonnekaart was vervaardigd staan er drie woningen in het plangebied die 

nu vervangen zullen worden door nieuwbouw. Het huis op nummer 13 is inmiddels afgebroken.  

De bestaande bouw is niet onderkelderd. Volgens het bouwplan zal de nieuwbouw onderheid 

worden met betonnen heipalen die tot 4 meter de ondergrond ingaan. Gewoonlijk is daarbij een 

vorstwerende rand voorzien die tot 0.8 m beneden het maaiveld reikt. Het huis op nummer 7 

krijgt bovendien een kelder die tot ongeveer 2.5 m beneden maaiveld zal reiken.  

 
2.5 Bewoningsgeschiedenis 

Vondsten uit het Mesolithicum vormen bewijs dat de omgeving van het plangebied al bewoning 

kende in deze periode. Inde daarop volgende perioden raakte het gebied overstroomd. Pas 

toen zich een complex van strandwallen aan het vormen was, kon het onderzoeksgebied weer 

in aanmerking komen voor bewoning. Het plangebied ligt op een strandwal die ten westen van 

de strandwal ligt en waarop ondermeer Limmen zich bevindt. De oudste vondsten in het onder-

zoeksgebied die toegeschreven kunnen worden aan de bewoning op de strandwal van Bakkum 

en Castricum dateren uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd. 

In de Middeleeuwen ontstond de historische kern van Bakkum op een geest die met dijken be-

schermd werd. Aangezien geesten in het duingebied liggen was er altijd het gevaar dat de 

geest onder een pakket stuifzand terecht kwam. De heersende windrichting, zuidwest, deed het 

zand vooral in noordoostelijke richting opstuiven. De bewoning was daarom aan de westzijde 

van de geest gesitueerd.  
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De hoofdweg van uit het gebied liep via Beverwijk over de strandwal van Castricum naar het 

noorden. Het omringende gebied was vooral voor agrarische doelen in gebruik. 

In de Nieuwe Tijd hadden mensen zich in het plangebied gevestigd. 
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3 Archeologie 

3.1 Archeologie 
3.1.1 Archeologisch informatie systeem, Archis2 

 

In het Archeologisch informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staan alle 

bekende archeologische onderzoeksmeldingen en waarnemingen in Nederland geregistreerd. 

 

In het plangebied zijn geen waarnemingen geregistreerd. In het onderzoeksgebied zijn tweeën-

twintig waarnemingen geregistreerd. De waarnemingen vermelden dat de vondsten in het plan-

gebied dateren uit de perioden Mesolithicum, Romeinse Tijd, Vroege en Late Middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd en zijn een goede indicatie dat het gebied langdurig gunstige omstandigheden voor 

bewoning bood. Uit de waarnemingen blijkt dat het vondstmateriaal uit de late Middeleeuwen 

vaak direct onder de bouwvoor te verwachten zijn. Het oudste materiaal, uit het Mesolithicum is 

te verwachten op een diepte van 1 m beneden maaiveld. 

 

Tabel 4 Waarnemingen in het plangebied en in het onderzoeksgebied. 

waarn.nr complex aard datering 

39338 onbekend vuurstenen schrabber Mesolithicum tot Neolithicum 

22435 onbekend zilveren munt Vroege Middeleeuwen 

15050 onbekend aardewerk Romeinse Tijd 

100370 onbekend aardewerk Vroege tot Late Middeleeuwen 

106501 onbekend   

48611 Huisplaats  Op dal-geulafzetting zijn grondsporen aan-

getroffen die in relatie staan tot de geest 

van Bakkum 

Vroege Middeleeuwen tot 

Nieuwe Tijd 

45487 onbekend Op stroomrug bij monding Oer-IJ aardewerk Vroege Middeleeuwen 

406741 Nederzetting onbepaald Op rug/kwelderwal op 0,3 m – maaiveld 

aardewerk  

Late Middeleeuwen 

100639 onbekend aardewerk Late Middeleeuwen 

100450 onbekend aardewerk Late Middeleeuwen 

100533 onbekend aardewerk  

100530 onbekend aardewerk Late Middeleeuwen 

100605 onbekend aardewerk Late Middeleeuwen 

100635 onbekend aardewerk Late Middeleeuwen 

100539 onbekend aardewerk Romeins 

100641 onbekend aardewerk Vroege tot late Middeleeuwen 

en Nieuwe Tijd 

100622 onbekend aardewerk Vroege tot Late Middeleeuwen 

15051 Nederzetting onbepaald aardewerk Vroege tot Late Middeleeuwen 

15130 Nederzetting onbepaald afvalkuil Vroege Middeleeuwen 

37879 Nederzetting onbepaald Op rug aardewerk Late Middeleeuwen 

39337 onbekend Vuurstenen schrabber Mesolithicum tot Neolithicum 

39331 onbekend Op 1 m – maaiveld vuurstenen spits Mesolithicum 

 

In het onderzoeksgebied staan negen onderzoeksmeldingen geregistreerd.  

In onderzoeksmelding 6921 wordt het onderzochte terrein voorgedragen als archeologisch ter-

rein vanwege de belangrijke archeologische waarden die hier zijn aangetroffen. De vindplaats is 

gedateerd in de Vroege Middeleeuwen en bestaat uit één of meerdere huisplaatsen. 
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Tabel 5 Onderzoeksmeldingen in het plangebied en in het onderzoeksgebied. 

waarn.nr uitgevoerd onderzoek advies selectiebesluit 

19096 bureauonderzoek   

15832 inventariserend veldonder-

zoek 

  

26914 bureauonderzoek   

25881 inventariserend veldonder-

zoek 

geen vervolgonderzoek  

28576 bureauonderzoek geen vervolgonderzoek  

10313 Inventariserend veldonder-

zoek 

  

5223 proefsleuvenonderzoek geen vervolgonderzoek  

6921 inventariserend veldonder-

zoek, 3.5 ha nederzettings-

terrein 

Vroeg Middeleeuws terrein 

voordragen als archeolo-

gisch monument 

 

22773 bureauonderzoek inventariserend veldonder-

zoek 

 

 
3.1.2 Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke archeologi-

sche terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, 

zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). Op grond daarvan zijn 

de terreinen ingedeeld in de categorieën: terreinen van archeologische waarde, van hoge ar-

cheologische waarde, zeer hoge archeologische waarde en beschermde terreinen van zeer 

hoge archeologische waarde (de archeologische monumenten). De AMK is in samenwerking 

met de betreffende provincie en gemeentelijk archeologen ontwikkeld. 

 

In het plangebied zijn geen AMK-terreinen geregistreerd. In het onderzoeksgebied zijn vier 

AMK-terreinen geregistreerd (zie tabel 6). Ten noorden van het plangebied liggen twee dijkjes 

rond de geest van Bakkum. Hier is onder andere middeleeuws aardewerk aangetroffen. 

 

Tabel 6 Monumenten in het plangebied en in het onderzoeksgebied. 

AMK.nr. complex waardering Datering en nadere gegevens 

13941 Zuiddijk Archeologische waarde Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 

4660 Nederzet-

ting/landbouw 

Archeologische waarde  Vroege Middeleeuwen 

13940 Historische kern 

Bakkum 

Hoge archeologische waarde  Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 

15752 Middeleeuws dijkje 

met ingesloten ter-

rein met sporen van 

bewoning. 

Hoge archeologische waarde Middeleeuws aardewerk, vindplaats in 

top kwelderafzettingen 

 
3.1.3 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) 

De IKAW geeft voor heel Nederland de trefkans aan op de aanwezigheid van archeologische 

resten. Die trefkans is aangegeven in vier categorieën: hoge, middelhoge, lage en zeer lage 

trefkans. De kaart is voornamelijk gebaseerd op de bodemkaart. Volgens de IKAW heeft het 

plangebied een hoge trefkans op het aantreffen van archeologische resten. De Informatieve 

Kaart Archeologische Waarden (IKAW) geeft een hoge verwachting voor het aantreffen van 

archeologische waarden ter plaatse aangezien de planlocatie gelegen is op een strandwal die 

van oudsher gunstig was voor bewoning. 

 
3.1.4 Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland (CHW)  

In aanvulling op de landelijke waardenkaarten hebben veel provincies eigen waardenkaarten 

vervaardigd, waarin veel lokale gebiedskennis is opgenomen.  
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Deze kaarten hebben over het algemeen een hoger detailniveau dan de landelijke kaarten. De 

CHW geeft inzicht in de archeologische, historisch-stedenbouwkundige en de historisch-

geografische waarden van de provincie Noord-Holland. De laatste jaren is de Cultuurhistorische 

Waardenkaart niet meer bijgewerkt voor wat betreft de archeologische gegevens en loopt der-

halve voor de archeologische waarderingen achter op de gegevens in Archis2. Voor het plan-

gebied zijn geen waarden op de CHW vermeld. 

 
3.1.5 Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH) 

In KICH staan veel gegevens opgenomen betreffende cultuurhistorie. Hierin staan onder andere 

ook de zogenaamde MIP monumenten weergegeven. Dit zijn waardevolle cultuurhistorische 

gebouwde objecten uit de periode 1850-1940 (Jongere bouwkunst). Deze gegevens zijn ver-

zameld tijdens het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). De MIP-monumenten hebben ove-

rigens geen beschermde status. Voor het plangebied zijn geen waarden op KICH vermeld. 

 
3.2 Gespecificeerde archeologische verwachting en conserveringsgraad 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken kunnen uitspraken worden gedaan over de te ver-

wachten sporen en vondsten in het gebied.  

 

De conserveringsgraad en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische sporen zijn op 

voorhand moeilijk te bepalen. Wat een rol van betekenis speelt, is de mate waarin de sporen 

zijn verstoord tijdens de bouw van de huidige gebouwen op het terrein. Gezien de samenstel-

ling van de zandige bodem, zullen de vondsten van organisch materiaal niet goed bewaard zijn 

gebleven in de bodem. Naar verwachting zullen de vondsten van ijzer eveneens slecht bewaard 

zijn gebleven. 

 

De archeologische verwachting ziet er als volgt uit: 

 

Prehistorie en Romeinse Tijd 

De planlocatie bevindt zich op een strandwal. De kans dat hier prehistorische bewoningssporen 

aanwezig zijn wordt als hoog ingeschat (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden).  

Vondsten uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd kunnen worden aangetroffen. De aard van deze 

vondsten is onbekend. 

 

Vroege en Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 

Waarnemingen in de directe omgeving laten zien dat binnen het plangebied bewoningsporen uit 

de Middeleeuwen mogen worden verwacht. In de ondergrond kunnen sporen vanaf de Middel-

eeuwen op geringe diepte, direct onder de bouwvoor/graszode worden verwacht. Naar ver-

wachting betreft het sporen van bewoning en agrarisch gebruik. 
Archeologisch onderzoek heeft bevestigd dat in de Vroege Middeleeuwen bewoning op de 
geest van Bakkum plaats vond. Hetzelfde geldt voor de daaropvolgende periode, de Volle en 
Late Middeleeuwen. De verwachting voor deze perioden is hoog. 
Het is goed mogelijk dat zich binnen het plangebied archeologische resten uit de Nieuwe Tijd 
bevinden, op historisch kaartmateriaal is aan de noordwestzijde bebouwing afgebeeld. Wellicht 
zijn van dit gebouw in de bodem restanten bewaard gebleven. Ook voor deze periode is de 
verwachting gesteld op hoog. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

4.1 Conclusie 

In opdracht van de heer Lute heeft Grontmij in het kader van nieuwbouwplannen een bureau-

onderzoek uitgevoerd. 

 

Duidelijk is dat de te verrichten grondwerkzaamheden zullen leiden tot verstoring van de bodem 

en dus ook van de mogelijk daarin aanwezige archeologische waarden. Gezien de diepte van 

de geplande bodemverstoring kan het daarbij gaan om archeologische waarden en sporen uit 

de prehistorie, Romeinse Tijd, Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.  

 
4.2 Aanbevelingen 

Om de uitgesproken archeologische verwachting te kunnen toetsen, dient nader onderzoek te 

worden uitgevoerd. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in de vorm van een inventariserend 

veldonderzoek middels boringen (IVO-B), verkennende fase. Een booronderzoek is een weinig 

destructieve methode om in eerste instantie te bepalen of de bodemopbouw in tact is en als 

kansrijk voor het aantreffen van archeologische waarden kan worden beschouwd. 

 

Het verkennend onderzoek dient plaats te vinden voorafgaand aan de uitvoering van de bouw-

plannen en dient te worden verricht tot 30 cm onder de diepte die door de grondroerende werk-

zaamheden in het kader van de planvorming wordt verstoord, dat wil zeggen tot 1,5 meter be-

neden maaiveld. Daar waar de toekomstige kelder is gesitueerd dient een boring tot 3 meter 

beneden maaiveld of een halve meter in de top van de strandwal te worden doorgezet. Mocht 

de verstoringsdiepte groter zijn, dan kan aanpassing van het voorgestelde onderzoek noodza-

kelijk zijn. Hiertoe dienen in totaal 3 boringen te worden gezet.  

 

Doel van dat onderzoek zal zijn om de mate waarin het terrein reeds verstoord is vast te stellen 

en indien het terrein nog redelijk in tact is de door de planontwikkeling bedreigde archeologi-

sche waarden te documenteren voordat zij verdwijnen. Indien het lagenpakket voldoende in tact 

is, zal verder vervolgonderzoek nodig zijn. 

 

Het archeologisch onderzoek moet verricht worden door een bedrijf, dat is bevoegd tot het ver-

richten van archeologische opgravingswerkzaamheden. 

 

Met betrekking tot de resultaten van het onderzoek en deze aanbeveling dient contact op te 

worden genomen met de bevoegde overheid, de gemeente Castricum.
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Bijlage 1  

 
Locatie plangebied 

 

Bron: google/maps
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Bijlage 2  

 
Archeologische basiskaart en een kaart met de ge-

nummerde waarnemingen 
Bron: Archis2 
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