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Benodigde ontwikkelingsruimte

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

0,08 (-)

Rüenberger Venn

0,08 (-)

Liesner Wald

0,08 (-)

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld

0,08 (-)

Schorren en Polders van de Beneden-Schelde

0,08 (-)

Amtsvenn u. Hündfelder Moor

0,08 (-)

Grosses Veen

0,08 (-)

Rheiderland

0,08 (-)

Yerseke en Kapelse Moer

0,08 (-)

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

0,08 (-)

Dornicksche Ward

0,08 (-)

NSG Salmorth, nur Teilfläche

0,08 (-)

NSG Emmericher Ward

0,08 (-)

De Zegge

0,08 (-)

Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich

0,08 (-)

Samerrott

0,08 (-)

Schwarzes Wasser

0,08 (-)

Duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin.

0,08 (-)

Het Zwin

0,08 (-)

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

0,08 (-)

Emsmarsch von Leer bis Emden

0,07 (-)
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ontwikkelingsruimte

Benodigde ontwikkelingsruimte

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

Westermarsch

0,07 (-)

Fleuthkuhlen

0,07 (-)

Durme en Middenloop van de Schelde

0,07 (-)

Felsbachaue

0,07 (-)

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel

0,07 (-)

NSG Kranenburger Bruch

0,07 (-)

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer

0,07 (-)

Militair domein en vallei van de Zwarte Beek

0,07 (-)

Gutswald Stovern

0,07 (-)

Harskamp

0,07 (-)

Fürstenkuhle im Weissen Venn

0,07 (-)

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

0,07 (-)

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

0,07 (-)

Dämmer Wald

0,07 (-)

Lichtenhagen

0,07 (-)

Üfter Mark

0,07 (-)

Wald bei Haus Burlo

0,07 (-)

Roruper Holz mit Kestenbusch

0,07 (-)

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

0,07 (-)

Demervallei

0,07 (-)

Sundern

0,07 (-)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Benodigde ontwikkelingsruimte

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl

0,07 (-)

Herrenholz und Schöppinger Berg

0,07 (-)

Kaninchenberge

0,07 (-)

Wisseler Dünen

0,07 (-)

Kranenmeer

0,07 (-)

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

0,07 (-)

Bachsystem des Wienbaches

0,07 (-)

VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'

0,07 (-)

Steinbach

0,07 (-)

Fehntjer Tief und Umgebung

0,07 (-)

Niederkamp

0,07 (-)

Stollbach

0,07 (-)

Gartroper Mühlenbach

0,07 (-)

De Demervallei

0,07 (-)

Hangmoor Damerbruch

0,07 (-)

Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg

0,07 (-)

Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See

0,07 (-)

Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelij

0,07 (-)

Weißes Venn / Geisheide

0,07 (-)

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven

0,07 (-)

NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung

0,07 (-)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Benodigde ontwikkelingsruimte

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

Wienbecker Mühle

0,07 (-)

Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht

0,07 (-)

Wacholderheide Hörsteloe

0,07 (-)

Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald

0,07 (-)

Staatsforst Rheurdt / Littard

0,07 (-)

Lippeaue

0,07 (-)

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod

0,07 (-)

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

0,07 (-)

Kalflack

0,07 (-)

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek

0,06 (-)

Elmpter Schwalmbruch

0,06 (-)

Postwegmoore u. Rütterberg-Nord

0,06 (-)

Lüsekamp und Boschbeek

0,06 (-)

Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab

0,06 (-)

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee

0,06 (-)

Tote Rahm

0,06 (-)

Vijvercomplex van Midden Limburg

0,06 (-)

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.

0,06 (-)

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich

0,06 (-)

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung

0,06 (-)

Köllnischer Wald

0,06 (-)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Benodigde ontwikkelingsruimte

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

Polders

0,06 (-)

Meinweg mit Ritzroder Dünen

0,06 (-)

Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek

0,06 (-)

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue

0,06 (-)

Helpensteiner Bachtal-Rothenbach

0,06 (-)

Bokrijk en omgeving

0,06 (-)

Schaagbachtal

0,06 (-)

Heidesee in der Kirchheller Heide

0,06 (-)

De Maten

0,06 (-)

Kleingewässer Achterberg

0,06 (-)

De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek

0,06 (-)

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw

0,06 (-)

Stollen im Rothenberg bei Wettringen

0,06 (-)

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

0,06 (-)

Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch

0,06 (-)

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung

0,06 (-)

NSG Grietherorter Altrhein

0,06 (-)

De Maten

0,06 (-)

Vechte

0,06 (-)

Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist

0,06 (-)

Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk

0,06 (-)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Benodigde ontwikkelingsruimte

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

Overgang Kempen-Haspengouw

0,06 (-)

Weiher am Syenvenn

0,06 (-)

Ueberanger Mark

0,06 (-)

NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche

0,06 (-)

Krekengebied

0,06 (-)

Poldercomplex

0,06 (-)

Ilvericher Altrheinschlinge

0,06 (-)

Berger Keienvenn

0,06 (-)

SBZ 3 / ZPS 3

>0,05 (-)

Ahlder Pool

>0,05 (-)

NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl

>0,05 (-)

Syen-Venn

>0,05 (-)

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek

>0,05 (-)

Teverener Heide

>0,05 (-)

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung

>0,05 (-)

NSG Rheinaue Walsum

>0,05 (-)

NSG Weseler Aue

>0,05 (-)

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.

>0,05 (-)

Feuchtwiese Ochtrup

>0,05 (-)

Schnippenpohl

>0,05 (-)

Alter Bierkeller bei Ochtrup

>0,05 (-)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland

>0,05 (-)

Nette bei Vinkrath

>0,05 (-)

Jekervallei en bovenloop van de Demervallei

>0,05 (-)

NSG Reeser Schanz

>0,05 (-)

Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich

>0,05 (-)

Wurmtal südlich Herzogenrath

>0,05 (-)

Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)

>0,05 (-)

Groote Gat

>0,05 (-)

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.

>0,05 (-)

Schwarzes Venn

>0,05 (-)

*

Benodigde ontwikkelingsruimte

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.
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Emissie
(per bron)

Naam

HKwB variant 1ZB
(Zuid)

Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

dieselmaterieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam

Locatie (X,Y)
NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

dieselmaterieel

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Benodigde ontwikkelingsruimte

HKwB variant 1ZB (Zuid)

uitbreidingtransformatorstation
_tbv_HKWB
102493, 500255
446,00 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

0,1 NOx

446,00
kg/j

onshore HKwB variant 1 ZB
(zuid)
101272, 500260
71,00 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,1 NOx

Emissie

71,00 kg/j

offshore HKwB variant 1 ZB
(zuid)
72115, 501152
28,0 m
2,640 MW
Continue emissie
273,95 ton/j
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Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

27,90 ton/j

Naam

Offshore noodstroomgenerator
42295, 515999
3,0 m
0,051 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

2.875,00 kg/j

Naam

Aanleg jacketplatform
42404, 516019
28,0 m
2,640 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Benodigde ontwikkelingsruimte

HKwB variant 1ZB (Zuid)

offshore interlink HKwA-HKwB
45203, 519289
28,0 m
2,640 MW
Continue emissie

47,65 ton/j
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ontwikkelingsruimte
Disclaimer

Rekenbasis

Benodigde ontwikkelingsruimte

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2016L_20180926_2a474e88d4
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Periode
Nieuwe tijd Laat
Nieuwe tijd Midden
Nieuwe tijd Vroeg
Late-Middeleeuwen
Vroege-Middeleeuwen
Romeinse tijd
IJzertijd
Bronstijd
Neolithicum (Nieuwe Steentijd)
Mesolithicum (Midden Steentijd)
Paleolithicum (Oude Steentijd)

Tijd in jaren
1850
1650
1500
1050
450
12
800
2000
5300
8800
300.000

na Chr.
na Chr.
na Chr.
na Chr.
na Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.

-

heden
1850
1650
1500
1050
450
12
800
2000
4900
8800

na Chr.
na Chr.
na Chr.
na Chr.
na Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.

Tabel 1. Archeologische perioden

Provincie:

N.v.t.

Gemeente:

N.v.t.

Plaats:

Noordzee

Toponiem:

Net op zee Hollandse Kust (west Beta)

Kadastrale gegevens:

N.v.t.

Kaartblad:

Hydrografie 1801-1

Route versie

190621

Coördinaten (ETRS89 UTM31N)

Centrum:

E 555530 N 5824397

West

E 548239 N 5829909

Oost

E 608282 N 5818329

Route definitie

Onderzoeksgebied 190621Onderzoeksgebied_offshore.shp
Tracés

T190617offshore_traces_dubbel.shp

Oppervlakte onderzoeksgebied

Onderzoeksgebied offshore: 392.2 km2
Bureauonderzoek (offshore + 200m): 453.4 km2

Huidig watergebruik

Open vaarwater

Waterstaatkundige gegevens

Open zee, zout water, getijdenstroming

Beheerder gebied:

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Bevoegd gezag:

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Contactpersoon namens bevoegd gezag:

Dhr. R. Duijts

Adviesorgaan namens bevoegd gezag:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Deskundige namens de bevoegd gezag:

Mw. M. Snoek

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code):

4716244100

Periplus-projectcode:

19A004-02

Periode van uitvoering:

Juni - juli 2019

Beheer en plaats documentatie:

Periplus Archeomare BV, Amsterdam

Tabel 2. Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied
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Samenvatting
Periplus Archeomare BV heeft in opdracht van Arcadis Nederland B.V. een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor het Net op zee Hollandse Kust (west Beta). Het onderhavige onderzoek
betreft een zoekgebied voor verschillende tracéalternatieven voor het offshore deel van de exportkabels
naar de kust.
Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat binnen alle tracéalternatieven scheeps- en vliegtuigwrakken
en, indien het pleistocene landschap intact is, in situ prehistorische resten verwacht kunnen worden.
Binnen het onderzochte gebied zijn resten van 39 scheepswrakken bekend. Het merendeel is nog niet
geidentificeerd, dus de archeologische waarde is nog niet vastgesteld. De verwachting is, dat binnen het
onderzoeksgebied nog onontdekte wrakken kunnen liggen.
Op basis van de uitkomst van het onderzoek wordt geadviseerd om een inventariserend veldonderzoek
(opwaterfase) uit te voeren om de archeologische verwachting te toetsen.1 Voorafgaand aan het leggen
van kabels op zee wordt standaard een geofysische en geotechnische pre-lay route survey uitgevoerd. De
data van deze survey kunnen worden gebruikt voor de toets (zie onderstaande tabel).
Archeologische
Verwachting

Methode

Doel

Opmerking

Scheeps- en
vliegtuigwrakken

Side Scan Sonar

opsporen, karteren en begrenzen van
wrakken

wrakken die op de bodem
liggen of uit de bodem steken

Multibeam

morfologische karakterisering van
wraklocaties;
opsporen van (deels) begraven wrakken
waarvan de aanwezigheid wordt
gemarkeerd door een slijpgeul

in aanvulling op side scan
sonar

Subbottom Profiler

opsporen begraven objecten waaronder
mogelijke scheeps- en vliegtuigwrakken

aard van het begraven object
kan niet direct worden
vastgesteld

Subbottom Profiler

karteren pleistocene landschap;
specificeren van verwachting

ondersteund door, en
gevalideerd met
boorgegevens

Geologische
Boringen

vaststellen lithostratigrafie, aard
laaggrenzen (erosief of geleidelijk) en
kenmerken van bodemvorming en rijping;
specificeren van verwachting

boorbeschrijvingen moeten
beantwoorden aan de
doelstelling

Sonderingen

vaststellen lithostratigrafie

korreleren met boorgegevens

Magnetometer
Prehistorische
nederzettingen
(kampplaatsen)

Tabel 3. Toetsing van archeologische verwachting met geofysische methoden
Wanneer de onderzoeksmethoden, als in de tabel beschreven, worden toegepast tijdens de route survey
en wanneer de ingewonnen data van voldoende kwaliteit is, dan kan de benodigde archeologische
beoordeling van de kabelroute worden uitgevoerd. Het verdient aanbeveling de technische Scope of Work
af te stemmen met het archeologisch team alvorens met de survey werkzaamheden te beginnen. De eisen
aan de geofysische opnamen dienen vastgelegd te worden in een Programma van Eisen.2
Het is voor de analyse van boorkernen voor archeologische doeleinden van belang dat deze kernen intact
zijn. Monsters die zijn gebruikt voor sterkteproeven en korrelgroottebepalingen zijn in de regel niet meer

1
2

conform KNA waterbodems protocol 4103.
conform KNA waterbodems protocol 4001.
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geschikt voor archeologisch onderzoek, omdat ze niet meer intact zijn. Afstemming van het gebruik van
de monsters is daarom van belang. Een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat de kernen voorafgaand aan het
gebruik voor de bepaling van fysische parameters (sterkte/korrelgrootte) door een gecertificeerd KNA
(Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) prospector waterbodems worden onderzocht.
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1. Inleiding
1.1.

Algemeen

Periplus Archeomare BV heeft in opdracht van Arcadis Nederland B.V. een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor Net op zee Hollandse Kust (west Beta). Het onderhavige onderzoek
betreft een zoekgebied voor verschillende tracéalternatieven voor het offshore deel van de exportkabels
naar de kust.

Afbeelding 1. Ligging van het onderzoeksgebied.

1.2.

Aanleiding

TenneT is voornemens een extra ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren voor een nieuw
windpark op de Noordzee naar een uit te breiden transformatorstation aan de Zeestraat in Beverwijk. De
verbinding is bestemd voor het aansluiten van 700 MW aan windenergie en bestaat uit:





een platform op zee in het windenergiegebied Hollandse Kust (west Beta);
de aanleg van een 66 kV kabel tussen platform Alpha en platform Beta (verbinding tussen de
windenergiegebieden Hollandse Kust (west Alpha en Beta);
elektriciteitskabels vanaf het platform door de zeebodem en ondergronds naar een nieuw te bouwen
transformatorstation op land;
uitbreiding van het transformatorstation (dat gebouwd wordt voor het net op zee Hollandse Kust
(noord) en (west Alpha)), nabij het bestaande hoogspanningsstation te Beverwijk.

Opdrachtgever: Arcadis Nederland B.V.
September 2019 – versie 2.0 (concept)

5

Archeologisch bureauonderzoek
Net op zee Hollandse Kust (west Beta)

Vanaf het platform Beta worden twee kabels gelegd naar de kust. Deze zeekabels transporteren
wisselstroom met een spanningsniveau van 220 kV. Iedere zeekabel bevat drie fasen per kabel, een
zogenaamde 3-fasenkabel.3
De benodigde breedte voor het tracé van de 220 kV-kabels is opgebouwd uit:




Een corridorbreedte van 200 meter;
Een onderlinge afstand tussen de twee kabels van 200 meter;
Een onderhoudszone aan weerszijden van de kabelsystemen van 500 meter.

Hiermee wordt het plangebied gedefinieerd door een strook met een breedte van 1200 meter (corridor
200 meter plus onderhoudszone aan weerszijden van 500 meter). Voor het onderhavig bureauonderzoek
is nog 200 meter extra aan weerszijden toegevoegd waarmee het onderzoeksgebied gedefinieerd door
een strook met een breedte van 1600 meter.
In de Erfgoedwet (2016), voortgekomen uit het verdrag van Malta (1992), is de bescherming van het
archeologische erfgoed geregeld. Door geplande werkzaamheden (het plaatsen van platforms en de
aanleg van de kabels in de zeebodem) kunnen eventuele archeologische waarden worden aangetast. Als
het bodemarchief door geplande bodemingrepen wordt bedreigd geldt de wettelijke verplichting om
archeologisch onderzoek te verrichten. Dit gegeven vormde de directe aanleiding voor het verrichten van
het onderhavige onderzoek.

1.3.

Doelstelling

Het doel van het bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische verwachting voor het
plangebied.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie Waterbodems (KNA
4.1). Een stroomdiagram met de opeenvolgende fasen binnen het archeologische proces is als bijlage 2 bij
dit rapport opgenomen.

3

Informatie / technisch uitgangspunt aangeleverd door TenneT
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1.4.

Onderzoeksvragen

Voor het archeologisch bureauonderzoek waterbodems zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:


Zijn er archeologische waarden in het plangebied bekend? Zo ja: Wat is de aard, omvang,
(diepte)ligging en datering van deze vindplaatsen?



Kunnen in het plangebied, naast eventuele bekende waarden, archeologische resten verwacht
worden? Zo ja: Wat is de aard, omvang, (diepte)ligging en datering van de verwachte
archeologische resten?



Vormt de aanleg van exportkabels een bedreiging voor bekende of verwachte archeologische
waarden? Zo ja: Kan een aantasting van archeologische waarden door planaanpassing worden
voorkomen of beperkt?

Indien de archeologische waarden niet kunnen worden behouden:
 Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van archeologische waarden en
hun omvang, ligging, aard en datering voldoende te kunnen bepalen om te komen tot een
selectiebesluit?
Het bureauonderzoek is uitgevoerd door R. van Lil en S. van den Brenk (beiden Senior Prospector
Specialisme Waterbodems).
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2. Resultaten
2.1.

Algemeen

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA
waterbodems 4.1; Protocol 4002). Het betreft in het bijzonder de specificaties LS01wb, LS02wb, LS03wb,
LS04wb en LS05wb. Dit gedeelte van het onderzoek wordt gerapporteerd conform LS06wb.
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht:
 Afbakening plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik;
 Beschrijving van de huidige situatie;
 Beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen binnen een onderzoekscorridor van
1600 meter;
 Beschrijving van bekende archeologische waarden en aardwetenschappelijke gegevens;
 Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden (onder water).
Op grond van deze onderdelen wordt een gespecificeerde verwachting van het gebied opgesteld
(specificatie LS05wb). Hierin wordt verwoord of, en zo ja, welke archeologische waarden verwacht
kunnen worden. De eigenschappen van deze waarden zullen zo gedetailleerd mogelijk worden
aangegeven.
Op basis van de gespecificeerde verwachting worden de onderzoeksvragen beantwoord in hoofdstuk 3.
Het onderzoek wordt afgesloten met een advies in hoofdstuk 4.

2.2.

Bronnen

De volgende bronnen zijn geraadpleegd voor het onderzoek:
 Nationaal Contact Nummer (NCN)
 Dienst der Hydrografie
 Deltares model geologie Noordzee
 GeoTOP model geologie land
 Rijkswaterstaat Noordzee
 TNO-NITG ; geologische boringen en kaarten
 Archis III, beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 Databases Periplus Archeomare
 Nederlandse Federatie voor Luchtvaart Archeologie (NFLA)
 Stichting Aircraft Recovery Group 40-45
 Diverse bronnen op Internet
Voor een volledig overzicht van de geraadpleegde bronnen en literatuur zie referenties op pagina 56.
Schuingedrukte woorden worden toegelicht in de verklarende woordenlijst op pagina 54.
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2.3.

Afbakening plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekomstige
gebruik (LS01wb)

TenneT heeft een aantal tracéalternatieven bepaald om te onderzoeken wat de beste manier is om het
platform op zee van Hollandse Kust (west Beta) aan te sluiten op het landelijk hoogspanningsnet. Hiervoor
is een offshore en nearshore tracé opgesteld. In het tracé zullen twee kabels gelegd worden met een
onderlinge afstand van 200 meter. De totale strookbreedte wordt dan maximaal 1 x 200 + 2 x 500m
onderhoudszone = 1200 meter.
Daarnaast komt er een 66 kV-interlink aansluiting met toekomstig platform Hollandse kust (west) Apha.
Zowel de 66 kV-interlink kabels als de 220 kV kabels zullen op een variërende diepte onder de zeebodem
worden gelegd. De benodigde diepte is afhankelijk van het gebied, de situatie ter plekke en de eisen die
aan de kabeldiepte worden gesteld. TenneT verkent de optimale begraafdiepte voor de kabels op zee om
de kans op schade aan de kabels, beperkingen voor de omgeving en onderhoud aan de begraafdiepte van
de kabels over de levensduur te minimaliseren.
De beschikbare aanlegmethodes voor kabels op zee zijn allereerst onder te verdelen in baggeren en
begraven. Begraven is te verdelen in “simultaneous lay and burial” begraven en “post lay burial”
begraven.4
Bij baggeren wordt voorafgaande aan het leggen en/of begraven van de kabels een geul gebaggerd in het
zeebed. De kabel wordt dan in die geul gelegd of in de bodem van die geul begraven. De geul wordt na
het leggen en/of begraven van de kabels opgevuld met bodemmateriaal, wanneer dat nodig is om aan de
vereiste begraafdiepte na installatie te kunnen voldoen. Wanneer de kabels na het baggeren in het
zeebed worden begraven tot de vereiste diepte bij installatie, dan hoeft de gebaggerde geul niet opgevuld
te worden met bodemmateriaal na de installatie om aan de begraafdiepte vereisten na installatie te
kunnen voldoen. Baggeren voorafgaande aan het installeren van kabels wordt ook toegepast om de
invloed van zeebodemmobiliteit op de begraafdiepte van de kabel te verminderen, bijvoorbeeld door het
baggeren van mobiele zandgolven. In dat geval wordt het baggeren voorafgaande aan het kabel
installeren “pre sweeping” genoemd.
Begraven van de kabel kan tegelijkertijd met het leggen van de kabel gebeuren. In dat geval is er sprake
van “simultaneous lay and burial”. Een kabel kan ook eerst op het zeebed gelegd worden en daarna in een
separate werkgang in de bodem begraven worden. Dat wordt “post lay burial” genoemd.
Voor het begraven van een kabel in het zeebed bestaan verschillende technieken. Met name de vereiste
begraafdiepte, de samenstelling van de grond en de sterkte van de grond bepalen welke techniek
toegepast kan worden. In zand en minder sterke grond kan een kabel met spuitlansen in de grond
begraven worden. Met waterjets wordt de grond dan losgemaakt en kan de kabel op diepte worden
gebracht. Voor het begraven van kabels in cohesieve grond, zoals zwaardere klei en veen, moet de grond
op mechanische wijze los worden gemaakt voordat de kabel in de grond begraven kan worden. Daarvoor
kan een kettingfrees gebruikt worden of een door de grond getrokken kabelploeg.
Kabels worden in het zeebed begraven om ze te beschermen tegen externe bedreigingen, zoals gesleepte
visnetten, gesleepte ankers, verloren lading, zinkende schepen etc. Bij het begraven van kabels op zee

4

Schriftelijke mededeling W. Snip namens TenneT.
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streeft TenneT ernaar om het onderhoud van die begraafdiepte over de levensduur van de kabels tot een
minimum te beperken.
Voor de aanlegdiepte wordt allereerst uitgegaan van de begraafdiepte eisen die volgen uit de vergunning.
Die begraafdieptes worden als minimale installatiediepte aangehouden. Tot drie kilometer uit de kust
geldt een minimum begraafdiepte van drie meter en verder op zee een minimum begraafdiepte van één
meter onder het zeebed.
Het zeebed is op veel plekken in beweging. Mobiele zandgolven verplaatsen zich over het zeebed onder
invloed van de getijdestromen. Tijdens stormperioden verdwijnt zand van het strand en van de
zandbanken en de zone vlak voor het strand naar dieper water. Bij het installeren van de kabels houdt
TenneT ook rekening met de mobiliteit van het zeebed over de levensduur van de kabels.
De lokale externe bedreigingen langs de tracéalternatieven voor de kabels worden door TenneT
voorafgaande aan de installatie van de kabels gekwantificeerd. Die bedreigingen worden vergeleken met
een acceptabel geachte kans op het bezwijken van kabels op zee ten gevolgen van externe bedreigingen.
De begraafdieptes die nodig zijn om de kabels te beschermen tegen de lokale bedreigingen hangen samen
met de bescherming die de lokale grondsoorten kunnen bieden. Op basis van een gekwantificeerde
beschouwing van de lokale externe bedreigingen en van de bescherming die de lokale grondsoort kan
bieden, wordt per sectie van de kabelroute een zogeheten “Risk Based Burial Depth” vastgesteld.
Voor het installeren van de kabels schrijft TenneT installatiedieptes voor aan de aannemers waarbij
rekening gehouden wordt met de eisen uit de vergunning, de zeebed mobiliteit en de Risk Based Burial
Depth. Als gevolg hiervan verschilt de begraafdiepte bij installatie per sectie van de kabelroute.
Op de aanlanding van de Hollandse Kust (west Alpha en Beta) kabels op het strand en in de zone voor het
strand kan de begraafdiepte bij installatie naar verwachting tot 8 meter onder het bodemniveau zijn.
Verder op zee zullen de kabels onder de mobiele zandgolven begraven worden. Daar zal de begraafdiepte
minimaal één meter onder een niet mobiel referentievlak onder de zandgolven zijn. Wanneer de
zandgolven zich weer hersteld hebben na de installatie, zal de begraafdiepte daar lokaal één meter plus
de hoogte van de zandgolf zijn.
Door de ingreep kunnen minimaal tot de verstoringsdiepte archeologische resten worden aangetast. Het
gaat hierbij om een directe verstoring. Indirecte verstoringen zoals slijpgeulvorming worden beperkt
geacht.
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2.4.

Beschrijving van de huidige situatie (LS02wb)

De onderstaande afbeelding toont het onderzoeksgebied op een samengestelde generieke dieptekaart.
De dieptegegevens zijn afkomstig van de Dienst der Hydrografie (25x25m grid, 2009) aangevulde met
hoge resolutie multibeamopnamen van Hollandse Kust (noord) van Fugro (2017) en Hollandse Kust (west)
van Fugro (2019). De diepte langs de verschillende tracéalternatieven varieert van 0 tot 33 meter ten
opzichte van LAT. De gemiddeld diepte bedraagt 21.1 meter.

Afbeelding 2. Diepte langs het tracé in meter ten opzichte van LAT.
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De tracéalternatieven worden gekruist door verschillende bestaande kabels en pijpleidingen. Een
overzicht van de kruisende kabels en leidingen is weergegeven in onderstaande afbeelding en tabellen. De
ligging van de kabels en leidingen zijn gebaseerd op de gegevens van Rijkswaterstaat (augustus 2019). As
Built data van de operators van betreffende kabels en leidingen zijn niet opgevraagd.
Het komt vaak voor dat op zee buiten gebruik gestelde kabels (niet pijpleidingen) worden aangetroffen
die niet in de Rijkswaterstaat database voorkomen.5 Deze kabels worden tijdens de route survey met een
of meer magnetometers opgespoord en in kaart gebracht.
Nr

Naam

Type

Methode

van

naar

KB0029

PANGEA Segment 2

Glasvezel

Geploegd

Lowesoft (GB)

Egmond (NL)

Status
In gebruik

KB0013

OWEZ trace A (vh NSW)

Koper

Onbekend Wijk aan Zee

NSW Tracé A

In gebruik

KB0011

OWEZ trace B (vh NSW)

Koper

Onbekend Wijk aan Zee

NSW Tracé B

In gebruik

KB0012

OWEZ trace C (vh NSW)

Koper

Onbekend Wijk aan Zee

NSW Tracé C

In gebruik

KB0004

TAT14 Segment J

Glasvezel

Geploegd

Katwijk (NL)

Norden (D)

In gebruik

KB0015

Rembrandt 1

Glasvezel

Geploegd

Beverwijk (NL)

Lowesoft (GB)

Verlaten

KB0066

Rioja 3
Atlantic Crossing 1
Segment B2
Atlantic Crossing 1
Segment B1
Prinses Amalia
Windparken (vh Q7-WP)

Glasvezel

Geploegd

Veurne (B)

Egmond (NL)

Verlaten
In gebruik

Glasvezel

Geploegd

Castricum (NL)

Sylt (DK)

Glasvezel

Geploegd

Castricum (NL)

Whitesand (GB)

Koper

Onbekend Wijk aan Zee

KB0026
KB0074
KB0068

In gebruik
In gebruik
Q7-WP_Zuid

Tabel 4. Overzicht van kruisende Electra- en telecomkabels

Nr

Operator

Stof

Diameter

Van

Naar

Status

PL0061_PR

Wintershall Noordzee B.V.

Gas

10.7-inch

Q8-A

Wijk aan Zee

Actief

PL0109_PR

Petrogas E&P LLC

Olie

10-inch

P9-Horizon-A

Q1-Helder-AW

Actief

PL0025_PR

Petrogas E&P LLC

Olie

20-inch

Q1-Helm-AP

IJmuiden

Actief

PL0207_UM Wintershall Noordzee B.V.

Gas

2/8-inch

P9-B

P6-D

Actief

PL0234_PR

Gas

12.75 inch Q10-FA

P15_A_DP

Actief

Tulip Oil

Tabel 5. Overzicht van kruisende pijpleidingen

5

Bron: TenneT.
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Afbeelding 3. Het onderzoeksgebied in relatie met de bestaande kabels en leidingen.
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Overige infrastructuur
Naast de kabels en leidingen wordt het onderzoeksgebied gekruist door andere infrastructuur. Een
overzicht is weergegeven in onderstaande afbeelding.

Afbeelding 4. Overige infrastructuur rondom het onderzoeksgebied.
Het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied overlapt met de IJgeul naar IJmuiden en enkele
zandwingebieden. In het zuidoosten ligt het baggerstortgebied (stort loswal) IJmuiden.
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Eerder uitgevoerde onderzoeken in het gebied
Een overzicht van de eerder uitgevoerde (archeologische) onderzoeken in het gebied is weergegeven in
onderstaande afbeelding.

Afbeelding 5. Overzicht van de eerder uitgevoerde onderzoeken in- en rond het gebied.

Gebied

Type onderzoek

Jaar

Rapport

Windpark Hollandse Kust (noord)

BO / IVO

2018

PPA 17A007-02

Windturbinepark Q4

Bureauonderzoek

2014

PPA 14A021-01

Windturbinepark Tromp-Binnen
Exportkabels Hollandse Kust (noord)
en (west Alpha)
Tulip Q10A to platform P15-D

Bureauonderzoek

2008

PPA 08A014

BO / IVO

2019

ADC Report 4797 (concept)

BO / IVO

2017

PPA 17A035-02

Zoektocht wrak Louise Gerdina

IVO

2012

PPA 12A001

Wraklocatie Heemskerk

Begeleiding

2019

PPA 19A013-02

Tabel 6. Overzicht van de eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken in het gebied
De relevante resultaten van de verschillende onderzoeken worden besproken in paragraaf 2.5. Een
verwijzing naar de rapporten van de onderzoeken is opgenomen in de referentielijst op pagina 56.
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2.5.

Historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03wb)

Prehistorische bewoning in het Noordzeebekken
Het Noordzeebekken vormde ca 12.000 jaar geleden een uitgestrekt dekzandlandschap met een
toendraklimaat. Aan het eind van de laatste IJstijd (ca 11.500 jaar geleden) steeg de temperatuur en als
gevolg daarvan smolten de noordelijke gletsjers. Door het vrijkomende water steeg de zeespiegel en
raakte het Noordzeebekken geleidelijk opgevuld. De bewoners van het gebied moesten naar hoger
gelegen gebieden vertrekken.6
Een voorbeeld van een hoger gelegen gebied is de Doggersbank in het noorden van het Nederlands
Continentaal Plat. Restanten van het toendra-landschap en zijn bewoners worden regelmatig
aangetroffen in de netten van vissers. Het bekendst zijn de vele fossielen die bij de Doggersbank zijn
opgevist. Echter ook dichter bij het Net op zee Hollandse Kust (west Beta) zijn artefacten van been en
gewei opgevist.7 In het gebied kunnen resten van oerbossen (Berk, Den, Eik, Iep en Hazelaar) voorkomen.
Vondsten hiervan zijn wel bekend langs de kust van Engeland, maar (nog) niet bij Nederland.

Afbeelding 6. Reconstructie van de historische kustlijnen in het Noordzeebekken.
De zeespiegelstijging ging samen met het verdrinken van oude landschappen. Deze landschappen zijn
door middel van geofysische en geotechnische technieken in beeld gebracht. Recentelijk is bijvoorbeeld

6
7

Gaffney e.a. 2005.
Louwe Kooijmans 1970.

Opdrachtgever: Arcadis Nederland B.V.
September 2019 – versie 2.0 (concept)

16

Archeologisch bureauonderzoek
Net op zee Hollandse Kust (west Beta)

op basis van seismische gegevens uit de olie industrie een prehistorisch landschap in beeld gebracht nabij
de Engelse oostkust.8

Afbeelding 7. Voorbeelden van prehistorische werktuigen opgevist uit de Noordzee (naar: Kooijmans
1970).
De archeologische resten uit de Noordzee die in Nederland bekend zijn, betreffen voornamelijk losse
vondsten uit zandwingebieden. Zo zijn bij de aanleg van de Maasvlakte I en II en de Zandmotor
verscheidene benen artefacten uit het Jong Paleolithicum en Mesolithicum aangetroffen, die wat betreft
stijlkenmerken zijn onder te verdelen in clusters.9
Bewoningssporen in het kustgebied uit de protohistorie
De zandige strandwallen en duinen die de natuurlijke bescherming vormen van het kustgebied hebben
zich gedurende het laatste millennium v. Chr. gestabiliseerd. Vanaf de late IJzertijd tot en met de
Middeleeuwen zijn bewoningssporen bekend uit de kuststrook van Holland. Er bestaan aanwijzingen dat
zich gedurende de Romeinse Tijd versterkingen bevonden langs de kust van Zeeland en Zuid-Holland.10
Het meest aansprekende voorbeeld vormt de tot nu toe niet gelokaliseerde Brittenburg voor de kust bij
Katwijk aan Zee.11 Voor de Scheveningse kust is vastgesteld dat zich hier een vicus heeft bevonden bij de
Scheveningse weg.12 Een dergelijke civiele nederzetting kan over het algemeen direct in verband worden
gebracht met een Romeins legerkamp. Deze is eveneens tot op heden echter nog niet gelokaliseerd. Het

8

Zie het project ‘North sea paleolandscapes’ van de Universiteit van Birmingham.
Verhart 2005 159.
10 Hessing 1995, 98.
11 Dijkstra en Ketelaar 1965.
12 Waasdorp 1999.
9
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is niet ondenkbaar dat (verspoelde) resten van Romeinse forten zich bevinden in de huidige strand- en
duinzone.
Het Romeinse fort en haven Velsen I is het noordelijkste Romeinse fort op het Europese vasteland en lag
aan het Oer-IJ.13 De Archeologische Werkgroep Haarlem meldt hiervoor het volgende: ‘De versterking is
bijzonder omdat zij zo ver van het Romeinse centrum lag, en omdat het fort een unieke asymmetrische
vorm had. Bovendien is de haven met steigers en boothuizen aangelegd naar mediterraan voorbeeld. Het
geheel is in de jaren ’70 opgegraven en al meermaals het onderwerp geweest van artikelen en
proefschriften, maar nog lang niet alle gegevens waren in beeld gebracht.’

Afbeelding 8. Artist impression van het legerkamp Velsen (illustratie: Ulco Glimmerveen).
Jasper de Bruin, archeoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, refereert in een interview
met het NRC aan de Romeinse geschiedschrijver Tacitus.14 ‘Volgens Tacticus was in het Romeinse fort
Velsen een ruiterij van de Cananefaten gelegerd, als hulptroepen van het Romeinse leger. Bij een opstand
van de Friezen in 28 zou die Cananefaatse ruiterij zware verliezen hebben geleden.’
Scheepvaart
De vroegste en meest concrete aanwijzingen voor scheepvaart op de Noordzee dateren vanaf de
Bronstijd.15 Het gaat dan wel om indirecte gegevens. Het zijn in Nederland gevonden bronzen voorwerpen
die als grafgiften zijn meegegeven aan de doden. Van enkele van deze voorwerpen kan op basis van stijl
gesteld worden dat ze Brits zijn en per schip overgebracht naar het continent. Vanaf de eerste contacten
in de Bronstijd is sprake van een intensivering van de scheepvaart op de Noordzee met enkele historisch
goed gedocumenteerde pieken. Gedurende de Romeinse tijd geldt de Noordzee en in het bijzonder het
Kanaal als verbindingsbrug voor het imperium. Vanaf de vroege Middeleeuwen ontstaan machtscentra

13

Bron: Archeologische Werkgroep Haarlem (https://archeologischewerkgroephaarlem.nl).
NRC, Theo Toebosch, 15-01-2018: De Cananefaten stammen uit Velsen.
15 Maarleveld en Van Ginkel 1990, 42-44.
14
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langs de kust van de Noordzee.16 Deze waren georiënteerd op de Noordzee en scheepvaart, handel en
overzeese contacten speelden daarbij een centrale rol. Verder moeten in dit verband ook de raids
(plundertochten) van de Vikingen genoemd worden. Vanaf de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd
waren de internationale handel en de scheepsbouw dermate ontwikkeld dat de Noordzee een opstap
vormde voor wereldwijde vaarroutes. De scheepvaartgeschiedenis is in hoofdlijnen met vele bekende en
tot op heden onbekende schipbreuken samengegaan. Scheepswrakken vormen de sporen van het
maritieme verleden en deze kunnen onder gunstige conserveringsomstandigheden in de waterbodem
bewaard zijn gebleven.

Afbeelding 9. Ligging van het onderzoeksgebied op de Pascaert uit 1675 van De Wit.

16

Kramer e.a. 2003; Cunliffe 2001, 484-488.
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Afbeelding 10. Ligging van het onderzoeksgebied op historische kaart 1852 (Jacob Swart).
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Vliegtuigwrakken
In totaal stortten tijdens de oorlogsjaren meer dan 5000 vliegtuigen neer in Nederland.17 Verschillende
bronnen zijn niet eenduidig over het aantal vliegtuigen dat nog in het Noordzeegebied vermist wordt.
Bekend is wel dat het gaat om honderden vliegtuigen.18
Gezien de oorlogshandelingen die boven het Kanaal hebben plaatsgevonden kunnen ook in het
plangebied vliegtuigwrakken voorkomen. Tijdens de impact kunnen zware onderdelen van het vliegtuig
(zoals de motor) diep in de bodem doordringen. Op land en in het Waddengebied zijn dergelijke
onderdelen meters onder het maaiveld teruggevonden. Door de grote waterdiepte (meer dan 10 meter)
in het grootste deel van het onderzoeksgebied mag worden aangenomen dat een gevechtsvliegtuig
tijdens zijn crash sterk door het water wordt afgeremd, waardoor het op, en niet in de waterbodem
beland. Migrerende zandgolven kunnen een wrak later afdekken. Door de geringe dikte van de zandige
toplaag in het plangebied wordt verwacht dat eventuele grotere onderdelen op de bodem liggen of uit de
bodem steken.
Bekende verstoringen in het plangebied
Het onderzoeksgebied wordt doorkruist door verschillende kabels en pijpleidingen (zie paragraaf 2.3). De
kabels en pijpleidingen zijn geploegd aangelegd waarbij de bodem verstoord is. Visserij met sleepnetten
kan hebben geleid tot verstoring van de toplaag van de bodem. Dit is vooral van belang voor eventuele
archeologische resten, zoals uit de bodem stekende wrakdelen, die aan deze netten kunnen blijven
haken.

17
18

Bron: NOS Journaal, 01-05-2016.
Nederlandse Federatie voor Luchtvaart Archeologie, NFLA.
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2.6.

Geologische gegevens (LS04wb)

De archeologische verwachting voor prehistorische resten is sterk gerelateerd aan de geogenese van het
plangebied. De geogenese kan worden herleid uit de aanwezige lithostratigrafische eenheden, de aard
van laaggrenzen (erosief versus non-erosief) en indicatie voor bodemvorming in de sedimenten. Daarom
vormen geofysische en geologische data een belangrijke bron om vragen met betrekking tot de aard,
diepteligging, voorkomen, gaafheid en conservering van te verwachten archeologische resten in het
plangebied te beantwoorden.
De zeebodem binnen de tracéalternatieven bestaat uit zand met plaatselijk een bijmenging van grind, silt
of klei (zie onderstaande afbeelding). De zandige sedimenten maken deel uit van het Bligh Bank
Laagpakket, een mobiele zandlaag waarin door getijstromen en golfwerking ruggen, duinen,
stroomribbels en - in de ondiepere delen - golfribbels zijn gevormd.

Afbeelding 11. Oppervlakte sedimenten.
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De dikte van de Holocene afzettingen bestaande uit het Bligh Bank Laagpakket en de Formatie van
Naaldwijk varieert langs de route van 0 tot 26 meter. Aan de kust gaat het Bligh Bank Laagpakket over in
strandafzettingen van het Zandvoort Laagpakket.
Hollandse kust (west Beta)
Bligh Bank Laagpakket
Basis Holoceen

diepte in m onder zeebodem
minimum maximum gemiddeld
0.1
14.5
4.3
0.1
26.0
6.2

Tabel 7. Basis Holoceen (=dikte Bligh Bank Laagpakket + Formatie van Naaldwijk)
Op basis van de dikte van het Bligh Bank Laagpakket en de trench-diepte van de kabels (naar verwachting
maximaal 5 meter) nabij het aanlandingspunt is het aannemelijk dat de kabels plaatselijk zullen worden
aangebracht in de top van de formaties die zich onder het Bligh Bank Laagpakket bevinden. In
onderstaande afbeelding zijn de pleistocene formaties weergegeven die onder een dek van holocene
afzettingen voorkomen.

Afbeelding 12. Top Pleistoceen (naar: Laban 2004).
Opdrachtgever: Arcadis Nederland B.V.
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TNO heeft grids (MSL) beschikbaar gesteld aan Periplus Archeomare van a) de gemodelleerde
diepteligging van de bases van formaties in het Noordzeegebied en b) de diktes van deze eenheden.19 De
grids omvatten de pleistocene Eem Formatie, de Formatie van Kreftenheye en de Formatie van Boxtel en
de holocene Formatie van Naaldwijk en het Bligh Bank Laagpakket. Periplus beschikt niet over grids van
de Drente Formatie en de Drachten Formatie. De TNO grids zijn gebruikt om een geologische profiel langs
de kabelroutes te genereren (zie afbeelding 14).
Volgens geologische kaarten van de Flemish Bight, die in 1984 door de British Geological Survey en de
Rijks Geologische Dienst zijn gepubliceerd komt in het westelijke deel van de kabelroute de ‘Elbow
Formatie’ voor.20 De Elbow Formatie bestaat uit veen dat volgens de huidige naamgeving tot de Basisveen
Laag wordt gerekend en ‘fijn tot zeer fijn, blauwgrijs, slibhoudend zand’ dat nu tot het Laagpakket van de
Wormer binnen de Formatie van Naaldwijk wordt gerekend. De Formatie van Naaldwijk komt volgens de
Deltares grid-modellen niet in dit deel van de kabelroute voor. De dikte van deze afzettingen bedraagt
volgens de Flemish Bight kaarten in het onderzoeksgebied circa 5 meter.
Uit de subcropkaart van de top van het pleistoceen (afbeelding 13) en het profiel (afbeelding 14) blijkt dat
de sedimenten die onder het Bligh Bank Laagpakket schuil gaan in het westen van de route bestaan uit
pleistocene afzettingen van de Eem Formatie. Het Brown Bank Laagpakket komt net ten westen van het
onderzoeksgebied voor. De Eem Formatie komt volgens de Top Pleistocene Map in het oostelijke en
westelijke deel van de kabelroute voor.21 De Eem Formatie bestaat uit marien zand met schelpen en
plaatselijke kleilagen, dat tijdens het Eemien interglaciaal, in de Eem zee is afgezet. De diepteligging van
de top van de Eem Formatie varieert van minder dan 2m in het oostelijke deel tot meer dan 20m in het
westelijke deel van de tracéalternatieven.
De Kreftenheye Formatie is opgebouwd uit slecht gesorteerd rivierzand. Het zand is in de laatste ijstijd,
het Weichselien, tijdens zomerse piekafvoeren van smeltwater in het Noordzeegebied afgezet. De
Kreftenheye Formatie is op veel plaatsen (niet overal) afgedekt door de Formatie van Boxtel.
Opvallend is dat de Eem Formatie in het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied ontbreekt in de
grid data. De oorzaak van de discrepantie tussen de Top Pleistocene Map en de TNO grids is niet bekend.
Wij gaan er echter van uit dat hier eenheden voorkomen waarvan geen grids beschikbaar zijn.
Vermoedelijk betreft het de opvulling van een glaciaal dal met gelaagde smeltwaterafzettingen (zand, silt,
klei) van de formatie van Drente. Dit glaciale dal is gekarteerd op de 1:250.000 Flemish Bight Geologie van
het Kwartair kaart.22 Dit glaciale dal is ook te zien op paleogeografische kaarten die inzicht geven in de
landschappelijke ontwikkeling van de Noordzee (zie afbeelding 16).
In een groot deel van het onderzoeksgebied wordt de top van de pleistocene afzettingen gevormd door
de Formatie van Boxtel. De Formatie van Boxtel is hier waarschijnlijk opgebouwd uit goed gesorteerd fijn
eolisch zand van het Laagpakket van Wierden en/of beekafzettingen in de vorm van zand, leem, klei en
veen van het Laagpakket van Singraven. De top van de Formatie van Boxtel ligt op de meeste plaatsen op
2 tot 7 meter onder de waterbodem. Van west naar oost (richting het strand) neemt de waterdiepte af
van meer dan 20 meter naar 0. Vanzelfsprekend ligt de top van de Formatie van Boxtel hier navenant
dieper.

19

Van Heteren (TNO) 2019.
Brown en Hageman 1984.
21 Laban 2004.
22 Cameron, Laban en Schüttenhelm 1984.
20
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Afbeelding 13. Top Pleistoceen in meter onder de zeebodem (op basis van TNO grids aangevuld met data
Laban 2004).
In het profiel is te zien dat de pleistocene eenheden in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied zijn
afgedekt door de Formatie van Naaldwijk. De vroeg-holocene klastische getijdenafzettingen van de
Formatie van Naaldwijk bestaan uit (zeer) fijn marien zand en gelamineerde klei van het Laagpakket van
Wormer. De basis wordt plaatselijk gevormd door humeuze brak- en zoetwaterklei van het Laagpakket
van Velsen. Volgens de beschikbare modellen is dit relatief dik. Vooral op plaatsen waar grote
getijdengeulen tot ontwikkeling zijn gekomen kan de dikte van het Laagpakket van Wormer in het
onderzoeksgebied oplopen tot 22m.
De vraagtekens in het profiel betekenen dat de afzettingen die op betreffende niveaus voorkomen
onzeker zijn. Zoals in de legenda is aangegeven komen onder het holocene dek en onder de jongere
pleistocene afzettingen van de Eem Formatie, de Kreftenheye Formatie en de Formatie van Boxtel
rivierzanden en -grinden van de Formatie van Urk en gestuwde afzettingen (keizand en keileem) en
fluvioglaciale afzettingen (zand, grind en mogelijk leem en klei) van de Formatie van Drente voor. Op basis
van paleogeografische kaarten van het Laat Saalien is het zeer aannemelijk dat het glaciale dal in het
centrale deel van de route is opgevuld met een afwisseling van zandige en kleiige smeltwaterafzettingen
van het Laagpakket van Uitdam. Het voorkomen en de diepteligging van deze eenheid is niet bekend.
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Afbeelding 14. Geologisch profiel van Hollandse Kust (west Beta) naar de kust bij Wijk aan Zee (data:
Deltares grids).
Uit het profiel van Hollandse Kust (west Beta) naar de kust blijkt dat de sedimenten die onder het Bligh
Bank Laagpakket schuil gaan bestaan uit pleistocene afzettingen van de Eem Formatie, de Kreftenheye
Formatie en de Formatie van Boxtel. De Eem Formatie bestaat uit marien zand met schelpen en
plaatselijke kleilagen, dat tijdens het Eemien interglaciaal, in de Eem zee is afgezet. De Kreftenheye
Formatie is opgebouwd uit slecht gesorteerd rivierzand. Het zand is in de laatste ijstijd, het Weichselien,
tijdens zomerse piekafvoeren van smeltwater in het Noordzeegebied afgezet.
In het westelijke deel van de tracéalternatieven komen onder het Bligh Bank Laagpakket vroeg-holocene
gelamineerde getijdenafzettingen en recentere kustafzettingen van de Formatie van Naaldwijk voor. De
Formatie van Boxtel is opgebouwd uit goed gesorteerd fijn eolisch zand van het Laagpakket van Wierden
en/of beekafzettingen in de vorm van zand, leem, klei en veen van het Laagpakket van Singraven.
In het profiel zijn naast TNO’s geologische modellen van het Noordzeegebied de grids van het GeoTOP
model gebruikt. Het GeoTOP is model samengesteld op basis van boringen op land. De boordichtheid op
land is veel hoger dan op de Noordzee. De kwaliteit van dit model is goed en betrouwbaar. Volgens het
GeoTOP model komen langs kust ter hoogte van Wijk aan Zee rivierafzettingen van de Formatie van
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Kreftenheye voor. De formatie bevindt zich bij Wijk aan Zee op een diepte van 23 tot 33 mLAT (dikte =
10m).
Volgens de TNO grids komen deze rivierafzettingen in het nearshore deel van het onderzoeksgebied niet
voor. De top van de Eem Formatie ligt volgens het GeoTOP model op -33 mLAT; volgens de TNO grids
komt de top van Eem Formatie in de nabijheid van de kust voor rond -23 mNAP. De verschillen kunnen wij
vooralsnog niet goed verklaren.
Het Laagpakket van Wierden is langs de kust afgedekt de Basisveen Laag en door humeuze klei van de
Laag van Velsen.
Drente Formation
De Formatie van Drente bestaat uit glaciale afzettingen uit het Saalien.23 Binnen de Formatie van Drente
het Laagpakket van Gieten, het Laagpakket van Schaarsbergen en het Laagpakket van Uitdam
onderscheiden.
Het Laagpakket van Gieten bestaat uit grondmorene in de vorm van sterk zandige tot uiterst siltige
grindhoudende, grijsblauwe tot bruingrijze klei en leem (‘keileem’) met stenen, keien en blokken. Binnen
het Laagpakket van Gieten wordt de Laag van Gasselte (‘keizand’) onderscheiden. Deze laag bestaat uit
grof zand met een overeenkomstige grofklastische bijmenging als keileem, die is gevormd door
uitspoeling van de fijne fractie.
Het Laagpakket van Schaarsbergen bestaat uit glaciofluviale afzettingen die voor en naast het ijs zijn
afgezet in de vorm van sandrs en kameterrassen en deels ook onder en in het ijs in de vorm van
kameheuvels, eskers en tunneldalopvullingen. De afzettingen bestaan uit grof, grindhoudend kalkloos tot
kalkhoudend zand met een kenmerkende horizontale gelaagdheid. Bovenin komen soms ondiepe
geulinsnijdingen voor.
Het Laagpakket van Uitdam omvat lacustroglaciale bekken-opvullingen in de vorm van uiterst fijn tot
uiterst grof, soms grindhoudend, grijs tot bruin zand en zwak tot matig siltige, kalkrijke, (donker)grijze tot
(donker)bruine, vrij stevige, veelal sterk gelaagde klei (cm-mm), soms met kalkrijke zandlaagjes en lokaal
glauconiet en schelpresten. De Laag van Oosterdok is een warvenafzetting van klei waarin lokaal
‘dropstones’ voor kunnen komen. De afzettingen van deze drie laagpakketten komen naast en boven
elkaar voor.
Eem Formatie
De Eem Formatie bestaat hoofdzakelijk uit schelpenhoudende mariene zanden die tijdens het Eemien
interglaciaal zijn afgezet.24 Op de overgang van het Eemien naar het Weichselien zijn brak- en
zoetwaterkleien afgezet in de lagunes en meren die achterbleven in de glaciale bekkens tijdens de
regressie van de Eem zee. Deze meer- en lagunaire afzettingen zijn apart geclassificeerd als het Brown
Bank Laagpakket binnen de Eem Formatie.

23
24

Saalian: glacial period which ended 130.000 years ago.
Eemien: interglacial period between 130.000 and 115.000 years ago.
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Formatie van Kreftenheye
De Formatie van Kreftenheye is opgebouwd uit fluviatiele afzettingen van de Rijn uit het Weichselien.25 In
de zomerperioden traden pieken op in de afvoer van smeltwater. Grote hoeveelheden zand en grind
werden in deze perioden naar het Noordzeegebied gevoerd. De Rijn had een vlechtend karakter en de
afzettingen waren slecht gesorteerd. De rivier stroomde door een droog periglaciaal landschap.
De zandige sedimenten van de Formatie van Kreftenheye zijn soms moeilijk te onderscheiden van de
afzettingen van de Eem Formatie. Dit is zeker het geval als in de Formatie van Kreftenheye geremanieerde
schelpen van de Eem Formatie voorkomen.
Formatie van Boxtel
De Formatie van Boxtel is vermoedelijk opgebouwd uit eolische afzettingen van het Laagpakket van
Wierden (dekzand) en beekafzettingen in de vorm van klei, leem en fijn zand van het Laagpakket van
Singraven. De afzettingen dateren uit het Weichselien (115.000 tot 12.000 jaar geleden) en het Vroeg
Holoceen (12.000 tot heden). De top van de Formatie van Boxtel kan tijdens afzetting van onder meer het
Bligh Bank Laagpakket en de Formatie van Naaldwijk door erosie zijn aangetast. De Basisveen Laag of
vroeg-holocene klei van de Laag van Velsen (lagunaire klei) daarentegen, kunnen de top van de Formatie
van Boxtel juist hebben beschermd tegen erosie.
Nieuwkoop Formatie
De Basisveen Laag komt in grote delen van het onderzoeksgebied voor. In de onderstaande afbeelding
zijn de bekende veenvoorkomens weergegeven. Ook elders in het gebied kunnen al dan niet afgedekte
veenlagen van de Basisveen Laag voorkomen. Een monster van een veenvoorkomen binnen het
onderzoeksgebied is gedateerd op 7047 – 6828 calBC (gekalibreerde jaren voor Christus, 95,4%
waarschijnlijkheid).26

Afbeelding 15. Bekende veenvoorkomens in het onderzoeksgebied.

25
26

Weichselien: ijstijd van circa 115.000 tot 12.000 jaar geleden.
Van Lil 2017.
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Naaldwijk Formation
Langs de Nederlandse kust zijn de pleistocene eenheden plaatselijk bedekt door holocene
getijdenafzettingen in de vorm van zand en klei. Deze getijdenafzettingen maken deel uit van het
Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk). De vroegste klastische afzettingen zijn die van de
eerder genoemde Laag van Velsen. De Laag van Velsen bestaat uit stevige humeuze klei, soms met
aanzienlijke hoeveelheden Hydrobia schelpen. Evenals de Basisveen Laag kunnen de stratigrafische
eenheden onder de Laag van Velsen goed bewaard zijn gebleven. In de kustzone komen strandzanden
voor die worden geclassificeerd als de Laag van Zandvoort (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van
Walcheren). Het Laagpakket van Zandvoort wigt naar het westen uit en gaat, zo wordt verondersteld,
over in het Bligh Bank Laagpakket.
Bligh Bank Laagpakket
Het Bligh Bank Laagpakket bestaat uit mariene, matig fijn tot matig grof kalkrijk geelbruin zand met
plaatselijk kleilenzen. Aan de basis kan het Bligh Bank Laagpakket grindig zijn.
Paleogeografische kaarten geven een goed beeld van de landschappelijke ontwikkeling tijdens de ijstijden
en het warme Eem interglaciaal. De kaarten van het Saalien laten zien dat het landijs ruggen heeft
opgestuwd die in de ondergrond van de tracéalternatieven voorkomen.
Formatie

Laagpakket
Laag

Lithologie

Ouderdom

Genese

Opmerking

Southern
Bight

Bligh bank

Zand

Holoceen

open marien

mobiele laag

Naaldwijk

Zandvoort

Zand

Holoceen

marien

strand

Wormer

klei en zand

Holoceen

marien

getijdenafzettingen

Velsen

humeuze klei

Holoceen

lagunair

IJgeulgebied

Nieuwkoop

Basisveen

Veen

Vroeg
Holoceen

organoleptisch

kustveen

Boxtel

Wierden

fijn zand

eolisch

dekzand;
poolwoestijn

Singraven

zand, leem, klei
en veen

Weichselien
tot Vroeg
Holoceen

fluviatiel

beekafzettingen

Kreftenheye

-

grof zand

Weichselien

fluviatiel

vlechtende rivieren;
beddingafzettingen

Eem

-

zand en klei

Eem tot
Vroeg
Weichselien

marien

schelpenhoudend

Drente

Uitdam

zand, silt en klei

Saalien

glaciolacustrien

gelamineerde
afzettingen, soms
warvengelaagdheid

Schaarsbergen

zand

fluvioglaciaal

sandrs, kameheuvels,
eskers en
tunneldalopvullingen

Gieten

grindig klei,
leem en zand
met stenen

Glaciaal

keileem en keizand

Tabel 8. Lithostratigrafie binnen het onderzoeksgebied
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Afbeelding 16. Landschappelijke ontwikkeling tijdens het Laat Saalien, Eemien en Weichselien.
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2.7.

Archeologische waarden (LS04wb)

Archeologie Continentaal Plat algemeen
Door de voormalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB, nu Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed) is in samenwerking met Rijkswaterstaat dienst Zee en Delta en TNO-NITG op basis van
geologische en archeologische waarnemingen een globale archeologische kaart voor het Continentaal Plat
opgesteld (zie afbeelding 17).27

Afbeelding 17. Overzichtskaart archeologiewaarden van het Nederlands Continentaal Plat.

27

IKAW 3e generatie, RCE 2008.
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De Globale Archeologische Kaart van het Continentale Plat geeft de trefkans van goed geconserveerde
scheepswrakken (en daarmee veelal een scheepsvondst van hoge archeologische waarde) voor het
Nederlandse deel van het Continentale Plat weer. Deze kaart is echter zeer beperkt bruikbaar, mede door
de kleinschaligheid van 1: 500.000. Daarnaast hangt de mate van conservering sterk samen met geologie
en morfologie. De achterliggende redenering hierbij is dat in geulafzettingen of gebieden met een “slap”
sediment, een wrak snel wegzakt in de bodem en daardoor in goede staat bewaard blijft. In andere
gebieden is de trefkans op scheepsresten niet per definitie lager, maar wel de trefkans op een goed
geconserveerd schip waarbij de lading en de uitrusting van het schip nog aanwezig is.
Op de kaart zijn ook gebieden aangegeven waar venen en kleien bewaard zijn gebleven. Deze afdekking
met klei/veen zegt uitsluitend iets over de mogelijke ligging van pleistocene afzettingen aan/nabij de
zeebodem. Daar waar holocene kleien/venen zijn geërodeerd, kunnen pleistocene niveaus met
artefacten/faunaresten aanwezig zijn. Waar het om vroeg holocene afzettingen gaat, kunnen
bewoningsresten uit de Prehistorie voorkomen gerelateerd aan afgedekte pleistocene en vroeg-holocene
landschappen.
Uit onderzoek is gebleken dat de kans op het aantreffen van prehistorische bewoningsresten in de
Noordzee veel groter is dan aanvankelijk werd gedacht.28 De archeologische verwachtingskaart voor het
Nederlands Continentaal Plat zal daarom moeten worden herzien. In 2016 heeft Deltares een eerste
verwachtingskaart opgezet van het prehistorische potentieel van de Noordzee29.

28

Zie het project ‘North Sea paleolandcapes’ van de Universiteit van Birmingham en North Sea Research and management Framework
2009 (Peeters e.a. 2009).
29 Vonhögen et al. 2016
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Afbeelding 18. Archeologische potentie voor prehistorische vondsten.
Volgens dit model zijn in het centrale westelijke deel en noordoostelijk deel van het onderzoeksgebied
(grijs in bovenstaande afbeelding) geen prehistorische resten meer intact te verwachten.
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Omgeving plangebied
ARCHIS II is de officiële database van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waarin alle archeologische
vondsten en waarnemingen binnen Nederland en de territoriale wateren zijn opgeslagen. De database
bevat meer dan 85.000 locaties (voornamelijk op land) waar archeologische waarnemingen gedaan zijn.
Afbeelding 19 geeft een overzicht van bekende waarnemingen uit ARCHIS geprojecteerd op de IKAW3.

Afbeelding 19. Overzicht van de ARCHIS waarnemingen rondom het onderzoeksgebied.
Binnen het onderzoeksgebied zijn vijf archeologische waarnemingen bekend:
ETRS89 UTM31N
NCN

ARCHIS

2028

Beschrijving

Easting

Northing

4029972100

561468

5820378

Wrak Countess of Durham (Sunbird), vergaan in 1881

270

46657

604654

5816167

269

46658

604424

5816318

Noordzee Ncp Blok Q11 1. Wrak van de Louise Gerdina, vergaan of gemeld
in 1879. Destijds stak de mast boven water uit.
Wrak van de Baloeran, vergaan in 1942

9359

50782

604480

5816380

518

404907

Bijl, opgebaggerd ongeveer 3 km ten NW van de pier van IJmuiden, ter
hoogte van de Baloeran boei begin jaren '90 door baggerschip "Zaandam”
historisch wrak. Losse houten scheepsfragmenten, mogelijk van het dek
waaronder een knie, dekbalken en dekplanken (zware eikenhouten delen).

Tabel 9. Bekende waarnemingen uit ARCHIS rondom het onderzoeksgebied
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Overige objecten en waarnemingen
Voor een overzicht van bekende waarnemingen binnen het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de
database van het Nationaal Contact Nummer (NCN).
Het Nationaal Contact Nummer (NCN)
De NCN database combineert de gegevens van drie verschillende overheidsbronnen:
 Het Wrakkenregister van de Dienst der Hydrografie;
 De SonarReg92 objecten database van Rijkswaterstaat;
 De ARCHISII database van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De NCN database is eigendom van en wordt beheerd door Rijkswaterstaat Zee en Delta. Toestemming
voor het gebruik van de gegevens is verleend door de contactpersoon bij Rijkswaterstaat Zee en Delta30.
Binnen de NCN database heeft ieder object op de Nederlandse waterbodem een uniek nummer (NCN).
Dit is gebaseerd op één of meerdere onderliggende databases.
In totaal zijn 39 wrakken en 501 andere bekende waarnemingen bekend binnen het onderzoeksgebied.
Een overzicht wordt gegeven in de onderstaande afbeelding en tabel op de volgende bladzijde.

Afbeelding 20. Bekende wrakken en andere waarnemingen (NCN) binnen het onderzoeksgebied.

30

P. de Boer, gegevensbeheerder RWS (ZD) per e-mail
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Het aantal bekende scheepwrakken in het onderzoeksgebied bedraagt 39. Een lijst met beschrijvingen is
opgenomen in de volgende tabel.

NCN
50
263
269

ETRS89 UTM31N
E
N
595446 5812514
504548 5760216
604420 5816317

270

604650

379
518

R95
5
5
1

Diepte
-17.5
-16.8
-12.0

Omschrijving
Wrak van de Cycloop, sleepboot vergaan in WO2
Wrak van de Hondsbosch, vergaan 13-11-1973
Wrak van de Baloeran, wrakresten liggen over een groot gebied
verspreid. Op 31 augustus 1943 op een mijn gelopen.
Wrak Louise Gerdina, vergaan 12-04-1879. Niet teruggevonden op de
locatie

5816167

1

-11.0

588029
587866

5817119
5816055

0
2

-21.0
-20.6

660
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2028
2037

564044
603282
603855
605005
602015
603254
603409
602376
604100
605902
598431
598876
607745
605364
561468
594635

5830147
5816661
5816525
5816329
5817626
5817034
5816821
5818407
5818041
5818451
5819662
5818953
5818010
5818934
5820379
5823642

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1000
5
5
1
1000
5
5

-22.5
-12.5
-12.1
-9.1
-14.8
-13.9
-14.2
-14.5
-13.0
-9.0
-13.5
-16.1
-12.6
-11.2
-23.4
-16.9

Onbekend wrak HY3125
Historisch wrak .Losse houten scheepsfragmenten, mogelijk van het dek
waaronder een knie, dekbalken en planken (zware eikenhouten delen).
Onbekend wrak DHY 206
Onbekend wrak DHY 2192
Onbekend wrak HY2193
Wrak van de Herta M., gezonken 16-09-1970
Wrak gemeld in 1912
Wrak gemeld in 1893
Onbekend wrak DHY 2201
Onbekend wrak DHY 2202
Onbekend wrak DHY 2203
Onbekend wrak DHY 2204
Onbekend wrak DHY 2206
Onbekend wrak HY12322
Wrak van de Heemskerk, gestrand 07-11-1923
Onbekend wrak DHY 2209
Wrak stoomschip Countess of Durham, vergaan 15-10-1881
Onbekend wrak DHY 2223, bijna vergaan. grootste deel onder het zand.

2038
2039

594806
595758

5823450
5823197

5
20

-19.1
-17.5

Onbekend wrak DHY 2224
Wrak Skoghaug, vergaan 24-12-1947, niet teruggevonden

2040
2041
2043

597665
597418
590712

5822087
5823616
5824349

20
20
5

-14.8
-14.6
-18.8

Onbekend wrak DHY 2226
Onbekend wrak DHY 2227
Onbekend wrak DHY 2230 grotendeels verdwenen onder het zand.
kleine slijpgeul.

2044
2045

594318
595480

5825508
5824870

5
5

-16.0
-18.3

Wrak van de Hellas, niet teruggevonden
Klein wrak DHY 2232. intact. kleine slijpgeul visueel. Steekt ongeveer
2mtr boven de bodem uit.

2046

595968

5824005

5

-18.3

Wrak DHY 2233, is bijna niet visueel. nagenoeg verdwenen onder het
zand.

2051
2057
2058
2060

589301
550864
569328
588397

5826959
5827791
5828365
5827512

20
1
5
5

-17.3
-25.8
-23.9
-18.5

Wrak van de Eton, gezonken 1912, niet teruggevonden
Nederlands visserschip Stellendam 4, vergaan 1969
Onbekend wrak DHY 2249
Onbekend wrak DHY 2251, gebroken. deels onder het zand.

2065
2066
2519
17714
190219

580767
591639
584604
565309
565418

5830306
5830773
5819212
5817420
5815487

20
20
5
8
0

-22.7
-16.6
-20.2
-25.4
0.0

Wrak van de TX 24 (Nellie), gezonken 29-05-1957
Onbekend wrak DHY 2258
Onbekend wrak DHY 2942
Contact/mogelijk wrakresten
Onbekend wrak DHY 4166, heeft nog geen formeel NCN

Tabel 10. Lijst van bekende scheepswrakken binnen het onderzoeksgebied
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Van een (beperkt) aantal wraklocaties zijn geofysische opnamen beschikbaar. Hieronder worden enkele
voorbeelden gegeven.
In het westen van het onderzoeksgebied ligt het wrak van het Nederlandse visserschip Stellendam 4,
vergaan in 1969.

Afbeelding 21. Sonarbeeld van NCN 2057 (Bron: Dienst der Hydrografie).
Het wrak heeft geen archeologische waarde, maar kan wel een obstakel vormen.
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In het zuiden van het onderzoeksgebied ligt een nog niet geidentificeerd wrak (NCN 379). Het zichtbare
wrakdeel heeft een lengte van 20 meter en een breedte van 7 meter.

Afbeelding 22. Sonarbeeld van NCN 379 (Bron: Dienst der Hydrografie).
Dit wrak is in 2005 door de Dienst der Hydrografie gevonden. Het wrak is nog niet geidentificeerd, de
archeologische waarde is dus nog niet vastgesteld.
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Vlak voor de kust van IJmuiden, in de zuidelijke tracéalternatieven liggen drie scheepswrakken: De Louise
Gerdina, de Herta M. en de Baloeran.

Afbeelding 23. De omgeving van het wrak de Baloeran.
Tijdens eerder onderzoek op de locatie in 201831 is het gebied rondom het wrak van de Baloeran
geïnventariseerd. Hierbij zijn zowel het wrak van de Baloeran als de Herta M. nauwkeurig gekarteerd. Het
wrak van de Louise Gerdina is niet gevonden. Rondom de Baloeran liggen verschillende clusters met
rechthoekige stenen blokken tot 3 x 2 x 1 meter.

31

Van den Brenk, 2018
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Een zoektocht naar de herkomst van deze stenen leverde het volgende op. In de periode 1960-1965 zijn
de havenpieren van IJmuiden vervangen. De heer B. Stuut, voormalig hoofdopzichter van Rijkswaterstaat
bij de bouw van de pieren meldt hierover het volgende:
‘Tijdens de bouw van de tuimelkade is gebruik gemaakt van blokken uit het oude gesloopte pierlichaam en
afgedekt met steenasfalt. De resterende blokken uit de oude pier zijn door een Franse firma met een
onderlosser bij de Baloeran gestort. (buitengaatse visplek voor o.a. gul en zeebaars op circa een halve mijl
vanaf de Noordpier gerekend, WNW van IJmuiden).’
Onderstaande afbeelding toont de multibeamopname van de Baloeran met een aantal stenen rondom.

Afbeelding 24. Hoge resolutie multibeamopname van het wrak van de Baloeran.
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NCN 2025 – wrak van de Heemskerk
Dicht bij de locatie waar de kabels aan land komen ligt het wrak van de Heemskerk (NCN 2025).

Afbeelding 25. Locatie van wrak NCN 2025, de Heemskerk.

Afbeelding 26 Foto van het wrak in 1923 (links) en 1988 (rechts.
In september 2019 is door TenneT een nader onderzoek uitgevoerd op de locatie waarbij is vastgesteld
dat het inderdaad om het wrak van de Heemskerk gaat en wat de exacte ligging van het wrak is.32

32

Van den Brenk en van Lil, in voorbereiding. Onderzoek wrak Heemskerk
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Overige objecten
Naast de wrakken zijn in de SonarReg database van Rijkswaterstaat nog 501 andere contacten bekend
binnen het onderzoeksgebied. Een samenvatting wordt gegeven in onderstaande tabel.
Type

Aantal

Anker

11

Bodemverstoring

46

Container

1

Kabel / ketting

66

Man made object

16

Onbekend

356

Schelpen

2

Stenen

2

Veen

1

Totaal

501

Tabel 11. Overzicht van de overige objecten binnen het onderzoeksgebied
Tien van de gekarteerde contacten betreffen afsluiters (wellheads) van boorgaten uit de olie en
gasindustrie. Hierbij zijn de boorgaten afgesloten met cement. Dit kunnen obstakels vormen voor de
voorgenomen werkzaamheden.
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Vliegtuigwrakken
In totaal stortten tijdens de oorlogsjaren meer dan 5000 vliegtuigen neer in Nederland.33 Verschillende
bronnen zijn niet eenduidig over het aantal vliegtuigen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog dat nog in
het Noordzeegebied vermist wordt. Het gaat in ieder geval om honderden.34
Voor het IJsselmeergebied bezit Rijkswaterstaat een overzichtskaart waarop vondsten en vermissingen
zijn weergegeven. Een vergelijkbare kaart van de Noordzee bestaat (nog) niet35. Onderstaande afbeelding
toont een overzicht van bekende vliegtuigwrakken in de omgeving van het onderzoeksgebied uit diverse
bronnen.

Afbeelding 27. Bekende waarnemingen van vliegtuigwrakken in de omgeving.
Ten zuidwesten van IJmuiden ligt een locatie met (mogelijke) vliegtuigresten (NCN 9520, aangetroffen
door Rijkswaterstaat in 2013). Het is denkbaar dat zich meerdere onontdekte resten bevinden in de
omgeving. In de buitenhaven van IJmuiden zouden zich ook nog resten van een vliegtuigwrak bevinden.36

33

Bron: NOS Journaal, 01-05-2016.
Nederlandse Federatie voor Luchtvaart Archeologie, NFLA.
35 Persoonlijk commentaar Majoor A. Kappert, voormalig bergingsofficier Koninklijke Luchtmacht
36 http://haagsebunkerploeg.com/Forteneiland_IJmuiden/Wrakopruiming
34
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2.8.

Gespecificeerde verwachting (LS05wb)

Vroege prehistorie
In de ondergrond van de tracéalternatieven kunnen bewoningsresten uit het Midden Paleolithicum, het
Laat Paleolithicum en het Vroeg Mesolithicum voorkomen. De top van de pleistocene afzettingen vormt
het archeologische niveau voor laat-paleolithische en mesolithische kampplaatsen en begravingsresten.
Resten uit deze perioden kunnen ook aan de basis van de holocene afzettingen voorkomen. Op een
dieper niveau kunnen in de top van de Formatie van Drente kampplaatsen van Neanderthalers
voorkomen. De correlatie tussen archeologische niveaus en lithostratigrafische eenheden is in
onderstaande tabel samengevat.
Formatie

Laagpakket
Laag

Lithologie

Ouderdom

Archeologische
Verwachting*

Periode

Southern
Bight

Bligh bank

zand

Holoceen

I, IV

ME – NT

Naaldwijk

Zandvoort

zand

Holoceen

I

ME – NT

Wormer

klei en zand

Holoceen

I

ME – NT

Velsen

humeuze klei

Holoceen

II

VMESO

Nieuwkoop

Basisveen

veen

Vroeg
Holoceen

II

VMESO

Boxtel

Wierden

fijn zand

III

LPALEO – VMESO

Singraven

zand, leem, klei en
veen

Weichselien
tot Vroeg
Holoceen

II en III

LPALEO – VMESO

Kreftenheye

-

grof zand

Weichselien

IV

LPALEO

Eem

Brown Bank

klei

Eem tot
Vroeg
Weichselien

II en III

MPALEO

-

zand en klei

Eem

IV

MPALEO

Uitdam

zand, silt en klei

Saalien

II en III

MPALEO

Schaarsbergen

zand

II

MPALEO

Gieten

grindig klei, leem en
zand met stenen

III

MPALEO

Drente

Tabel 12. Archeologische verwachting gerelateerd aan de lithostratigrafie
*
Archeologische verwachting
I
Scheepswrakken en scheepvaartgerelateerde objecten; vliegtuigwrakken
II
Verloren of gedumpte objecten, waaronder vuurstenen en benen jachtattributen, visweren,
visfuiken en boomstamboten
III
Kampplaatsen en begravingsresten
IV
Verspoelde artefacten
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In tabel 12 is te zien dat sporen van prehistorische nederzettingen (III) in dekzand van het Laagpakket van
Wierden en beekafzettingen van het Laagpakket van Singraven worden verwacht. De locaties waar intacte
dekzandruggen en -kopjes of randen van beekdalen binnen de tracéalternatieven voorkomen is niet
bekend.
Onder de Formatie van Naaldwijk kan het pleistocene landschap intact bewaard zijn gebleven. De kans
hierop is vooral groot in zones waar geen erosie door getijdengeulen is opgetreden en waar de basis van
de holocene opeenvolging wordt gemarkeerd door de Basisveen Laag en/of de Laag van Velsen. Het
voorkomen van de Laag van Velsen en de Basisveen Laag is goed bekend binnen de begrenzing van het
plangebied Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). De voorkomens zijn hier op basis van een subbottom
profiler survey gekarteerd. Echter ook het voorkomen van veen en klei in het gebied rond de IJgeul is
bekend. Veen en klei zijn hier vaak ontsloten aan de waterbodem. Deze ontsluitingen zijn waargenomen
op sidescan sonar beelden.
De aanwezigheid van kampplaatsen (III) wordt gemarkeerd door vuurstenen en benen artefacten,
botresten, houtskool en/ of verbrande zaden en noten (hazelnootdoppen). De grootte van de
kampplaatsen kan variëren van klein (eenmalig kortstondig gebruikte jachtkampen) tot groot (herhaald
intensief gebruik en seizoensbewoning).
Het is onbekend in hoeverre het vroeg-holocene landschap, en daarmee de gaafheid van de verwachte
prehistorische nederzettingen, ter plaatse van de tracéalternatieven door erosie is aangetast. Gezien de
zeer snelle ‘verdrinking’ van het pleistocene landschap in het Vroeg Holoceen en de afdekking van
archeologische niveaus door veen en klei kunnen prehistorische resten (zeer) goed geconserveerd zijn.
Deze verwachting geldt zowel voor organische als anorganische resten. Indien de archeologische niveaus
niet door menselijk handelen (denk bijvoorbeeld aan zandwinning) of natuurlijke processen (erosie) zijn
aangetast, kunnen daarom prehistorische resten met een zeer hoge fysieke kwaliteit worden verwacht.
Dit in tegenstelling tot de vroeg-mesolithische vindplaatsen die in de hooggelegen zandgebieden van
Nederland zijn aangetroffen. Bij deze vindplaatsen is de vondstlaag vaak opgenomen in de bouwvoor en
bevinden de grondsporen zich direct onder de bouwvoor en boven de grondwaterspiegel. De fysieke
kwaliteit van deze vindplaatsen is altijd in meer of mindere mate aangetast.
Een ander punt waarop de verwachte nederzettingen langs de tracéalternatieven zich onderscheiden van
de bekende vindplaatsen op het vasteland is hun lage ligging in het Noordzeegebied. Van de vroegholocene bewoners van het Noordzeegebied, van hun nederzettingen en van de wijze waarop zij zich
handhaafden in het snel veranderende landschap is weinig bekend. De informatiewaarde van de
verwachte nederzettingen in het gebied is daarom groot. Dit wordt ook gesteld in de Nationale
onderzoeksagenda voor de Vroege Prehistorie: Vindplaatsen en eventuele omringende fenomenen die zich
bevinden in paleolandschappelijke contexten die nog niet of nauwelijks zijn onderzocht, hebben per
definitie een grote informatiewaarde.37
Historische scheepswrakken
Binnen het onderzoeksgebied zijn 39 scheepswrakken bekend. Van de meeste van deze wrakken zijn
weinig details bekend; de herkomst en ouderdom zijn nog niet vastgesteld. Ze kunnen dus een

37

Nationale onderzoeksagende 2006, hoofdstuk 11: De Vroege Prehistorie.
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archeologische waarde hebben. De verwachting is, dat binnen het onderzoeksgebied nog onontdekte
wrakken kunnen liggen.
Indien een schip zinkt en uiteindelijk op de zeebodem terecht komt, zal door de getijdenstroming het
casco zich snel in een losse, zachte bodem inslijpen tot op het niveau van een harde bodem. Hoe dikker
de laag met los materiaal, hoe meer van het schip hierin wordt verpakt en bewaard blijft.
Vooral in gebieden waar de losse laag bestaat uit materiaal met een hoger kleigehalte zal die afdichting
een sterke conserverende werking hebben. In meer zandige gebieden zal dit effect door de grotere
zandfractie veel minder groot zijn.

Afbeelding 28.Voorbeeld van een wrakvormingsproces (Graham Scott).
Op het moment dat wrakken door erosie of andere oorzaken aan het oppervlak van de zeebodem komen
te liggen kunnen zij worden aangetast door voortgaande erosie en zeeorganismen zoals de paalworm. Het
hout van scheepswrakken wordt door de paalworm opgevreten wat leidt tot een sterke aantasting van de
gaafheid en conservering van het wrak.
Vliegtuigwrakken
In totaal stortten tijdens de oorlogsjaren meer dan 5000 vliegtuigen neer in Nederland.38 Verschillende
bronnen zijn niet eenduidig over het aantal vliegtuigen dat nog in het Noordzeegebied vermist wordt. Het
gaat in ieder geval om honderden. In de omgeving van het onderzoeksgebied is één melding van een
vliegtuigwrak bekend. Het is denkbaar dat zich meerdere onontdekte resten bevinden in de omgeving.
De gecombineerde archeologische verwachting wordt samengevat in de afbeelding op de volgende
bladzijde.

38

Bron: NOS Journaal, 01-05-2016.
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Afbeelding 29. Samenvatting van de gespecificeerde archeologische verwachting.
De modellen waarop deze afbeelding is gebaseerd zijn onzeker en moeten getoetst worden.
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3. Beantwoording onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek worden de onderzoeksvragen beantwoord.
Zijn er archeologische waarden in het plangebied bekend? Zo ja: Wat is de aard, omvang, (diepte)ligging
en datering van deze vindplaatsen?
Binnen het plangebied plus 200 meter rondom zijn vijf archeologische waarnemingen bekend binnen
ARCHIS. Dit betreffen vier (resten van) historische scheepswrakken en één vondst van een Laat
middeleeuwse ijzeren bijl.
Kunnen in het plangebied, naast eventuele bekende waarden, archeologische resten verwacht worden? Zo
ja: Wat is de aard, omvang, (diepte)ligging en datering van de verwachte archeologische resten?
In het onderzoeksgebied kunnen onontdekte scheeps- en vliegtuigwrakken en overblijfselen van
prehistorische nederzettingen verwacht worden. Binnen het gebied zijn 39 scheepswrakken bekend
waarvan het merendeel nog niet is onderzocht of geidentificeerd, en waarvan de archeologische waarde
dus nog niet is bepaald.
a) scheeps- en vliegtuigwrakken
De verwachting betreft vooral scheepswrakken uit de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. Het gaat
om geïsoleerde vindplaatsen met in de omgeving mogelijk objecten die aan het wrak gerelateerd zijn,
zoals verloren lading of door erosie verspoelde delen van het wrak of de lading. Scheepswrakken kunnen
overal in het gebied voorkomen; locaties zijn moeilijk te voorspellen. Resten worden vooral binnen het
Bligh Bank Laagpakket verwacht. De dikte van deze laag varieert langs de tracéalternatieven van 0 tot 10
meter. De gaafheid en conservering van wrakken is sterk afhankelijk van het materiaal (hout of staal) en
de context van de resten. Schepen die kort na het vergaan zijn afgedekt door sediment en ingebed in
sediment bewaard zijn gebleven kunnen gaaf en goed geconserveerd zijn. Wrakken die aan het oppervlak
liggen staan bloot aan erosie en aantasting door mariene organismen zoals de paalworm.
De verwachting voor vliegtuigwrakken betreft overblijfselen van gevechtsvliegtuigen uit WOII. Door de
grote impact tijdens een crash kunnen resten over een groot gebied verspreid voorkomen.
b) prehistorische nederzettingen
De verwachting betreft kampplaatsen uit het Midden Paleolithicum, het Laat Paleolithicum en het Vroeg
Mesolithicum. De grootte van de kampplaatsen kan variëren van klein (eenmalig kortstondig gebruikte
jachtkampen) tot groot (herhaald intensief gebruik en seizoensbewoning). In situ resten worden verwacht
in gebieden waar het pleistocene landschap intact is. Dit is mogelijk het geval waar het pleistocene
landschap is afgedekt door de Basisveen Laag en/of de Laag van Velsen. De lithostratigrafische context
wordt gevormd door dekzandafzettingen van het Laagpakket van Wierden en beekafzettingen van het
Laagpakket van Singraven. Deze eenheden liggen offshore en nearshore op een diepte van meer dan 20
mLAT. Langs de Hollandse kust kunnen dekzandkopjes en -ruggen op geringere diepte voorkomen. Vooral
offshore vormt de Formatie van Drente de context voor kampplaatsen van Neanderthalers. Indien het
pleistocene landschap intact aanwezig is worden nederzettingen van hoge fysieke kwaliteit en grote
informatiewaarde verwacht.
Naast kampplaatsen kunnen in de vroeg-holocene afzettingen (Basisveen Laag en Laag van Velsen), en
verloren of gedumpte objecten, waaronder vuurstenen en benen jachtattributen, visweren, visfuiken en
boomstamboten verwacht worden. De mariene zanden en getijdenafzettingen van de Eem Formatie, de
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Formatie van Naaldwijk en het Bligh Bank Laagpakket kunnen verspoelde artefacten bevatten. Deze
verwachting geldt ook voor de Formatie van Kreftenheye.
Vormt de aanleg van de kabels een bedreiging voor bekende of verwachte archeologische waarden? Zo ja:
Kan een aantasting van archeologische waarden door planaanpassing worden voorkomen of beperkt?
De aanleg van kabelsleuven kan een bedreiging vormen voor de verwachte archeologische resten.
Vervolgonderzoek in de vorm van side scan sonar, magnetometer en subbottom profiler (inventariserend
veldonderzoek opwaterfase) kan uitsluitsel geven over de aanwezigheid van deze resten. In hoeverre
aanleg van de kabels een bedreiging vormt voor in situ prehistorische resten is op dit moment lastig in te
schatten, omdat de ploegdiepte en de aard, diepteligging en intactheid van het pleistocene landschap op
detailniveau niet bekend zijn.
Indien de archeologische waarden niet kunnen worden behouden:
Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van archeologische waarden en hun
omvang, ligging, aard en datering voldoende te kunnen bepalen om te komen tot een selectiebesluit?
Om de aanwezigheid van archeologische waarden en hun omvang, ligging, aard en datering te kunnen
bepalen wordt een vervolg onderzoek in de vorm van een geofysisch onderzoek (opwaterfase)
geadviseerd. Met behulp van deze technieken kan meer informatie verkregen worden over de
aanwezigheid van bekende en onbekende archeologische resten in het plangebied. Aan de hand van de
resultaten van dit onderzoek kan de route van de kabels worden aangepast binnen de grenzen van de
vergunde corridor. Ook de resultaten van het onderzoek naar niet gesprongen explosieven kunnen
aanleiding geven tot het verleggen van de kabelroutes binnen de corridor. Wanneer binnen de corridor
voldoende ruimte kan worden gevonden voor het verleggen van de kabelroutes, dan kunnen de
archeologische waarden op die manier behouden blijven.
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4. Conclusies en advies
Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat binnen alle tracéalternatieven scheeps- en vliegtuigwrakken
en, indien het pleistocene landschap intact is, in situ prehistorische resten verwacht kunnen worden.
Binnen het onderzochte gebied zijn resten van 39 scheepswrakken bekend. Het merendeel is nog niet
geidentificeerd, dus de archeologische waarde is nog niet vastgesteld. De verwachting is, dat binnen het
onderzoeksgebied nog onontdekte wrakken kunnen liggen.
Op basis van de uitkomst van het onderzoek wordt geadviseerd om een inventariserend veldonderzoek
(opwaterfase) uit te voeren om de archeologische verwachting te toetsen.39 Voorafgaand aan het leggen
van kabels op zee wordt standaard een geofysische en geotechnische pre-lay route survey uitgevoerd. De
data van deze survey kunnen worden gebruikt voor de toets (zie onderstaande tabel).
Archeologische
Verwachting

Methode

Doel

Opmerking

Scheeps- en
vliegtuigwrakken

Side Scan Sonar

opsporen, karteren en begrenzen van
wrakken

wrakken die op de bodem
liggen of uit de bodem steken

Multibeam

morfologische karakterisering van
wraklocaties;
opsporen van (deels) begraven wrakken
waarvan de aanwezigheid wordt
gemarkeerd door een slijpgeul

in aanvulling op side scan
sonar

Subbottom Profiler

opsporen begraven objecten waaronder
mogelijke scheeps- en vliegtuigwrakken

aard van het begraven object
kan niet direct worden
vastgesteld

Subbottom Profiler

karteren pleistocene landschap;
specificeren van verwachting

ondersteund door, en
gevalideerd met
boorgegevens

Geologische
Boringen

vaststellen lithostratigrafie, aard
laaggrenzen (erosief of geleidelijk) en
kenmerken van bodemvorming en rijping;
specificeren van verwachting

boorbeschrijvingen moeten
beantwoorden aan de
doelstelling

Sonderingen

vaststellen lithostratigrafie

korreleren met boorgegevens

Magnetometer
Prehistorische
nederzettingen
(kampplaatsen)

Tabel 13. Toetsing van archeologische verwachting met geofysische methoden
Wanneer de onderzoeksmethoden, als in de tabel beschreven, worden toegepast tijdens de route survey
en wanneer de ingewonnen data van voldoende kwaliteit is, dan kan de benodigde archeologische
beoordeling van de kabelroute worden uitgevoerd. Het verdient aanbeveling de technische Scope of Work
af te stemmen met het archeologisch team alvorens met de survey werkzaamheden te beginnen. De eisen
aan de geofysische opnamen dienen vastgelegd te worden in een Programma van Eisen.40
Het is voor de analyse van boorkernen voor archeologische doeleinden van belang dat deze kernen intact
zijn. Monsters die zijn gebruikt voor sterkteproeven en korrelgroottebepalingen zijn in de regel niet meer
geschikt voor archeologisch onderzoek, omdat ze niet meer intact zijn. Afstemming van het gebruik van
de monsters is daarom van belang. Een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat de kernen voorafgaand aan het
gebruik voor de bepaling van fysische parameters (sterkte/korrelgrootte) door een door een

39
40

conform KNA waterbodems protocol 4103.
conform KNA waterbodems protocol 4001.
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gecertificeerd KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) prospector waterbodems worden
onderzocht.
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Verklarende woordenlijst en toelichting afkortingen
Term
Antropogeen
Allerød
interstadiaal
ARCHIS
Crevasse afzetting

Discordant
Geogenese
Geofysisch
onderzoek

Geotechnisch
onderzoek
Holoceen
In situ
Klastische
rivierafzettingen
KNA
LAT
Lithostratigrafie
Magnetometer
Mesolithicum

Multibeam
echosounder
Nearshore
Offshore
Paleolithicum
Pleistoceen

Omschrijving
Door menselijk handelen
Het Allerød-interstadiaal is warme en nattere periode tijdens het laatste glaciaal
(IJstijd) dat duurde van 13.900 tot 12.850 jaar geleden.
ARCHeologisch Informatie Systeem. Het door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed beheerde archeologische informatiesysteem
Een crevasse afzetting bestaat uit een doorbraak van een rivier die niet heeft
doorgezet. Door de doorbraak is een afzetting ontstaan met sediment uit de
oeverwal. Crevasse-afzettingen zijn bewaard gebleven doordat ze hoger liggen in
het landschap.
Hiaat tussen twee sedimentaire lagen, komt vaak tot uiting in een hoekverschil
Ontstaansgeschiedenis
Non-destructief onderzoek van natuurlijke en antropogene fenomenen, op, aan
of onder de waterbodem door de inzet van een surveyschip dat is toegerust met
specialistische meetapparatuur (side scan sonar, single/multibeam echo sounder,
magnetometer, subbottom profiler, etc.)
Bodempenetrerend onderzoek door middel van grondboringen of sonderingen
om de samenstelling en fysieke eigenschappen van de ondergrond vast te stellen.
Jongste geologisch tijdperk (vanaf de laatste IJstijd, circa 9000 v.Chr. tot heden)
Ter plaatse, in de oorspronkelijke toestand
Klastisch wil zeggen dat een gesteente of sediment is opgebouwd of bestaat uit
fragmenten van afgebroken gesteente (zogenaamde klasten).
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
Lowest Astronomical Tide
Studie van de gesteentelagen binnen de stratigrafie en geologie.
Techniek om afwijkingen veroorzaakt door de aanwezigheid van ferro-magnetisch
materiaal (ijzer) in het natuurlijke magnetische veld te detecteren
De periode (8800-4900 voor Chr.) die begint na het aflopen van de laatste ijstijd
en eindigt wanneer een samenleving overschakelt op landbouw en veeteelt en tal
van nieuwe technologieën ontwikkelt of overneemt (Neolithicum)
Vlakdekkend akoestisch meetinstrument dat met verschillende bundels of beams
de waterdiepte onder een meetvaartuig meet, waarna een gedetailleerd
topografisch model van de waterbodem kan worden gemaakt
Het kustnabije deel van de zee vanaf de 0m dieptecontourlijn tot 3km uit de kust,
of het punt waarop de waterdiepte sterk toeneemt
Diepere deel van de zee, dat verder van de kust verwijderd ligt dan het nearshore
gedeelte
De oudste periode in de voorgeschiedenis van de mens en zijn materiële cultuur
(300.000-8800 v. Chr.)
Geologisch tijdperk dat ongeveer 2 miljoen jaar geleden begon. De tijd van de
IJstijden maar ook van gematigd warme perioden. Het Pleistoceen eindigt met
het begin van het Holoceen, ca 11700 jaar geleden
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Term
Seismiek
Side scan sonar

Stratigrafie
Stroomribbels

Survey
TNO-NITG
Vicus

Omschrijving
Een methode om een beeld te krijgen van de ondergrond met behulp van
kunstmatig opgewekte akoestische golven.
Akoestisch meetinstrument dat vlakdekkend de sterkte van reflecterende
geluidssignalen van de waterbodem onder een meetvaartuig registreert.
Vergelijkbaar met het maken van een zwart/wit foto van de waterbodem; wordt
gebruikt om objecten op te sporen en bodemmorfologie en type te classificeren
De volgorde van opeenvolgende gesteentelagen. Hiermee kunnen aardlagen
worden beschreven en gedateerd.
Asymmetrisch golfpatroon van het bodemoppervlak veroorzaakt door
langsstromend water. De steile zijden van de ribbels liggen altijd aan de
stroomafwaartse kant.
Onderzoek, standaardterm uit de offshore industrie
De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Nederzetting in de Romeinse tijd bij een Romeins castellum (legerplaats)
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Overige bronnen
 ARCHIS III, archeologische database Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 Correspondentie en gesprekken met Majoor P. Petersen en Majoor A. Kappert, bergingsofficieren
Koninklijke Luchtmacht
 Databases Periplus Archeomare
 KNA Waterbodems 4.1
 Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 2.0
 SonarReg contacten database Rijkswaterstaat Zee en Delta
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Bijlage 1. Archeologische en geologische tijdschaal
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Archeologisch bureauonderzoek
Net op zee Hollandse Kust (west Beta)

Bijlage 2. Protocol KNA 4.1 Waterbodems

INVENTARISATIE

Verkennen en/of Waarderen

BUREAUONDERZOEK
Gespecificeerde verwachting

INVENTARISEREND
VELDONDERZOEK (IVO)

IVO-ONDERWATER
IVO-OPWATER

FASE 1 VERKENNEN
FASE 2 WAARDEREN

MAATREGELEN

SELECTIE

WAARDERING

SELECTIEBESLUIT
Door bevoegde overheid

EINDE ARCHEOLOGISCH
ONDERZOEK
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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding van het onderzoek

In opdracht van TenneT TSO B.V. (hierna: Tennet) heeft Arcadis Nederland bv een archeologisch
bureauonderzoek uitgevoerd voor het landgedeelte van het plangebied net op zee Hollandse Kust west
Beta. TenneT wil een kabelverbinding aanleggen tussen het toekomstige windpark op zee Hollandse Kust
(west Beta) en het nog te realiseren transformatorstation Beverwijk. Tussen het windmolenpark op zee en
het transformatorstation op land worden op dit moment vier alternatieven en één variant afgewogen. Voor de
kabelverbinding wordt (de capaciteit van) het geplande transformatorstation aan de Zeestraat in Beverwijk
uitgebreid. Dit bureauonderzoek heeft betrekking op het kabelgedeelte op land van de tracéalternatieven. De
uitbreiding van het transformatorstation is reeds onderzocht ten tijde van de procedure van het net op zee
project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) (Coppens 2018). Bij de uitvoering van de voorgenomen
ontwikkelingen kunnen mogelijk archeologische waarden worden verstoord. Het bureauonderzoek heeft als
doel inzicht te verschaffen in de archeologische waarden die zich in het plangebied kunnen bevinden.

1.2

Plangebied en onderzoeksgebied

Het plangebied bestaat uit de vier tracéalternatieven en één variant, de in- en uittredepunten met
werkterreinen voor de gestuurde boringen, en de uitbreiding van het transformatorstation voor net op zee
Hollandse Kust (west Beta). In een eerder stadium is door TenneT gestart met het project net op zee
Hollandse Kust (noord) en (west Alpha), waarvoor een transformatorstation wordt gerealiseerd. Het
toekomstige transformatorstation voor het onderliggende project (net op zee Hollandse Kust (west Beta)) is
een uitbreiding van het station voor net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) (Figuur 1; Figuur 2).
Het plangebied ligt in het duingebied rondom Wijk aan Zee en bestaat uit vier tracéalternatieven met elk een
lengte van circa 2500 meter. De twee kabelsystemen worden aangelegd met gestuurde boring. De diepte
van de boring is afhankelijk van de lokale situatie en aanwezige infrastructuur en is over het algemeen
tussen de 10 en 40 meter onder maaiveld. Er zijn maximaal vijf locaties voor in- en/of uittredepunten per
tracéalternatief bepaald. De werkterreinen hebben een omvang van circa 2.500 m2. Daarnaast is op land
een transformatorstation voorzien om de stroom van 220 kV te transformeren naar 380 kV. Voor uitbreiding
van het transformatorstation Zeestraat voor aansluiting van 700 MW voor net op zee Hollandse Kust (west
Beta) is ongeveer 2 ha nodig.
Voor het bureauonderzoek is uitgegaan van een onderzoeksgebied dat bestaat uit het plangebied en een
zone van 500 meter daaromheen. Hierdoor wordt een completer beeld verkregen van de aanwezige
waarden in en rondom het plangebied en kunnen resultaten uit de omgeving worden geëxtrapoleerd. Het
deel van de locatie van het transformatorstation dat reeds is onderzocht, maakt geen onderdeel uit van het
onderzoeksgebied. De uitbreiding voor net op zee Hollandse Kust (west Beta), maakt wel deel uit van het
onderzoeksgebied.
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Figuur 1. Plangebied onderzoeksgebied van het landgedeelte.

Figuur 2. Het plangebied op een luchtfoto (2016).
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1.3

Administratieve gegevens

Tabel 1. Administratieve gegevens.
Objectgegevens onderzoek
Arcadis Projectnummer

C05057.000220

Projectnaam

Hollandse Kust west Beta (HKwB)

Plaats

Wijk aan Zee

Gemeente

Gemeente Heemskerk, gemeente Beverwijk,
gemeente Velsen

Provincie

Noord-Holland

Centrumcoördinaat (X,Y)

102027; 500563

Lengte tracé /Oppervlakte plangebied

Vier alternatieven en één variant met elk een
lengte van circa 2.500 m. Verschillende
werkterreinen met verschillende oppervlaktes.

Onderzoeksmelding Archis3

4713360100

Uitvoerder

Arcadis Nederland BV

Contactpersoon

Eimert Goossens
Arcadis Nederland B.V.
Eimert.goossens@arcadis.com

Opdrachtgever

TenneT TSO B.V.

Bevoegd Gezag

Gemeente Heemskerk, Beverwijk en Velsen
Gemeente Heemskerk
Mevr. W. Oostendorp
e.oostendorp@heemskerk.nl
0251 256 680

Contactgegevens

Gemeente Beverwijk
Mevr. Van Rijn-Spits
c.vanrijn@beverwijk.nl
Gemeente Velsen
Mevr. Joke de Groot
j.groot@velsen.nl
0255 56 77 50

Uitvoeringsperiode onderzoek

Juni tot oktober 2019

Beheerder en plaats documentatie

Arcadis Nederland BV, locatie Arnhem

1.4

Doel van het bureauonderzoek

1.

Het bureauonderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de archeologische waarden die zich
mogelijk in het plangebied bevinden of verwacht worden.
Aan de hand van het bureauonderzoek resulteert in een verwachtingsmodel opgesteld voor het
aantreffen van archeologische resten.
Het bureauonderzoek bevat een advies over de noodzaak van archeologisch vervolgonderzoek en
indien nodig, uit welke onderzoeksmethode het vervolgonderzoek zou moeten bestaan.

2.
3.
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1.5

Werkwijze

De landschappelijke en archeologische situatie wordt beschreven op basis van een aantal bronnen. De
opbouw en ontwikkeling van het onderzoeksgebied zegt veel over de mogelijke aanwezigheid van
archeologische waarden in het plangebied. In combinatie met gegevens over bekende archeologische
vondsten en historische gegevens wordt een verwachting opgesteld voor de kans op het aantreffen van
archeologische resten. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over de verwachte aan- of afwezigheid,
aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden. Voor
het bureauonderzoek archeologie worden de volgende bronnen geraadpleegd:
•
•
•
•
•
•

Archeologische Monumenten Kaart (AMK);
Gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaarten;
Relevante publicaties van reeds uitgevoerd archeologisch onderzoek;
Bodemkaart, geomorfologische kaart, het AHN;
Informatie uit Archis 3;
Indien aanwezig geomorfologische kaart van de gemeente.

1.6
1.6.1

Juridisch- en beleidskader
Verdrag van Malta (1992)

Op 16 januari 1992 is door de Raad van Europa het Europese verdrag van Malta - ook wel bekend als de
Conventie van Malta of het Verdrag van Valletta - gesloten. Het verdrag beoogt het cultureel erfgoed dat zich
in de bodem bevindt beter te beschermen. Grondslag van het verdrag is dat dit archeologische erfgoed
integrale bescherming nodig heeft en krijgt. In het verdrag zijn drie uitgangspunten ten aanzien van de
omgang met archeologie geïntroduceerd:
•
•

•

Het streven naar het behouden van archeologie in de bodem, het zogenaamde "behoud in situ"
(artikel 4, tweede lid). Opgraven is het (gedocumenteerd) vernietigen van het bodemarchief en is in
principe niet het eerste streven.
Tijdig rekening houden in de ruimtelijke ordening met de mogelijkheid of aanwezigheid van
archeologische waarden, zodat er nog ruimte is voor archeologievriendelijke alternatieven (artikel 5). Zo
wordt voorgesteld om vooraf onderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische
waarden om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de bouw te beperken.
Elke lidstaat die het Verdrag van Malta ondertekent is verplicht maatregelen te treffen om ervoor te
zorgen dat bij particuliere of openbare ontwikkelingsprojecten de kosten van de noodzakelijke
archeologische maatregelen worden gedekt (artikel 6). In de Nederlandse wetgeving is dit vertaald in het
‘de verstoorder betaalt’-principe (Wet op de archeologische monumentenzorg 2008). Dit principe is
geïntroduceerd als een stimulans om locaties voor ruimtelijke ontwikkeling te zoeken waarbij de
archeologische verwachtingswaarden minder hoog zijn.

1.6.2

Erfgoedwet (2016) en Monumentenwet (1988)

De Erfgoedwet harmoniseert de bestaande wet- en regelgeving omtrent roerend en onroerend erfgoed en
vormt één integrale Erfgoedwet voor het beheer en behoud van cultureel erfgoed. Een belangrijke wijziging
voor archeologie is dat in de Erfgoedwet de regels voor de archeologische monumentenzorg aan de orde
komen. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving wordt onderdeel van de Omgevingswet. Tot
dat de Omgevingswet ingaat blijven de artikelen uit de Monumentenwet 1988 die niet terugkomen in de
Erfgoedwet van kracht, waaronder regelingen omtrent omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen:
•

•

Op grond van artikel 38a van de Monumentenwet 1988 en op grond van de Wet ruimtelijke ordening
(artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening), zijn gemeenten verplicht de belangen van de archeologische
monumentenzorg in hun bestemmingsplannen te verankeren. De verankering vindt plaats door het
toekennen van de bestemming of dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’. In een gemeentelijke
verordening en in het bestemmingsplan worden regels opgenomen met betrekking tot het gebruik van de
grond. Aan deze regels kan een omgevingsvergunningstelsel voor onder meer het gebruik van de grond
en bodemwerkzaamheden worden gekoppeld.
Op grond van artikel 2.22, derde lid onder d, van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht kunnen
in het belang van de archeologische monumentenzorg, voorschriften aan de omgevingsvergunning
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worden verbonden. Deze voorschriften kunnen inhouden dat de aanvrager van een
omgevingsvergunning een rapport overlegd, waarin de archeologische waarde wordt vastgesteld van het
terrein dat volgens de aanvraag wordt verstoord.

1.6.3 Gemeentelijk beleid
De gemeentes binnen het plangebied zijn de gemeente Heemskerk, de gemeente Beverwijk en de
gemeente Velsen.

1.6.3.1

Gemeente Beverwijk

De gemeente Beverwijk heeft haar beleid vastgesteld middels de Beleidsnota Cultuurhistorie Beverwijk 2007
(gemeente Beverwijk 2007). Op de bijbehorende cultuurhistorische waardenkaart zijn verschillende
categorieën waarde-archeologie aangeduid met bijbehorende vrijstellingsgrenzen.
Tabel 2 Archeologiebeleid gemeente Beverwijk.

Waarde in
Onderzoeksadvies
kaartbijlage voor VKA

Categorie

Beschrijving

Vrijstelling

Waarde 2

Archeologisch relevante terreinen

Bodemverstorende
ingrepen kleiner dan
Bekend
30 m2 en tot 35 cm -Mv

Archeologisch relevante terreinen
‘het Jonge Duingebied’

Waarde 3

Waarde 4

-

1.6.3.2

Bodemverstorende
ingrepen kleiner dan
500 m2 en tot 40 cm Mv voor ingrepen
beneden 6 m + NAP

Zie betreffende
vindplaats beschrijving

Verkennend
booronderzoek

Hoog
Bodemverstorende
ingrepen kleiner dan
2500 m2 en tot 40 cm Mv voor ingrepen
boven 6 m + NAP

Overige archeologisch relevante
terreinen echter zonder hoge
verwachtingswaarde

Bodemverstorende
ingrepen kleiner dan
Middelhoog
2500 m2 en tot 40 cm Mv

Verkennend
booronderzoek

Historisch geografische structuren
en elementen / provinciaal
monument

-

Onderzoek afstemmen
met bevoegd gezag

Bekend

Gemeente Heemskerk

De beleidsnota archeologie van de gemeente Heemskerk is in 2009 vastgesteld., Deze is in 2015
samengevoegd met het monumentenbeleid en cultuurbeleid in het Plan van aanpak cultuurbeleid 2015-2018
'Cultuur, het creatieve hart van Heemskerk' (Gemeente Heemskerk 2015). Op de gemeentelijke
archeologische waardenkaart zijn verschillende categorieën waarden-archeologie aangeduid met
verschillende vrijstellingsgrenzen.
Tabel 3 Archeologiebeleid Heemskerk

Categorie

Vrijstelling

Waarde in
kaartbijlage

Onderzoeksadvies voor
VKA

Waarde 3
(donkergroen)

Plangebieden kleiner dan 500 m2 en
bodemingrepen tot 40 cm -Mv

Middelhoog

Verkennend booronderzoek.
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Waarde 4 (grijs)

1.6.3.3

Plangebieden kleiner dan 2500 m2
en bodemingrepen tot 40 cm -Mv

Laag

Verkennend booronderzoek.

Gemeente Velsen

Op de beleidskaart van de gemeente Velsen uit 2017 is het bekende aanwezige archeologisch erfgoed en
de verwachting op het aantreffen van archeologische resten in de bodem weergegeven (gemeente Velsen
2017). Op basis van deze archeologische waarde zijn categorieën vastgesteld met elk hun eigen regime.
Tabel 4 Archeologiebeleid Velsen

Beschrijving

Vrijstelling

Waarde in
kaartbijlage

Onderzoeksadvies
voor VKA

Reeds aangewezen
archeologische monumenten,
beschermd door het Rijk

Geen vrijstelling

Bekend

Onderzoek
afstemmen met
bevoegd gezag

1

AMK-terreinen. Locaties waar
op een klein oppervlak
belangwekkende
archeologische resten bekend
zijn of verwacht worden
(monumentwaardige
terreinen).
Daarnaast de bodem van het
beschermde dorpsgezicht van
Velsen-Zuid

Geen vrijstelling in
oppervlakte.
Bodemingrepen tot 30
cm -Mv

Bekend

Zie betreffende
vindplaats
beschrijving

2

AMK-terreinen, het overige
deel van de historische kern
van Velsen-Zuid en de
historische kernen van
Santpoort en Driehuis

Plangebieden kleiner
dan 75 m2 en
bodemingrepen tot 30
cm -Mv

Bekend

Zie betreffende
vindplaats
beschrijving

3

Plangebieden kleiner
AMK-terreinen (uiteenlopende
dan 100 m2 en
periodes, inclusief
bodemingrepen tot 40
buitenplaatsen)
cm -Mv

Bekend

Zie betreffende
vindplaats
beschrijving

4

Gebieden met een hoge
archeologische verwachting

Plangebieden kleiner
dan 500 m2 en
bodemingrepen tot 40
cm -Mv

Hoog

Verkennend
booronderzoek

5

Gebieden met een
archeologische verwachting;
land en Noordzeebodem

Plangebieden kleiner
dan 2500 m2 en
bodemingrepen tot 60
cm -Mv

Middelhoog

Landbodem:
Verkennend
booronderzoek

Categorie

Monumenten
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2

LANDSCHAP

2.1

Inleiding

Het menselijke doen en laten werd in het verleden in grote mate bepaald door de landschappelijke omgeving
en de mogelijkheden die daardoor geboden worden; de keuze van mensen om zich op een bepaalde locatie
te vestigen was afhankelijk van de landschappelijke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van vruchtbare
gronden voor akkerbouw, beschikbaarheid van zoet water, bouwmaterialen en natuurlijke voedselbronnen.
De geologische, geomorfologische en bodemkundige situaties zijn daarom van belang voor een
archeologisch onderzoek.
De geomorfologische opbouw binnen het tracé is grotendeels bepaald door de ontwikkeling van de NoordHollandse kust. In de eerste helft van het Holoceen bestond de kust voornamelijk uit zandige wadplaten
waartussen een groot aantal west-oost georiënteerde geulen lagen. Meer landinwaarts gingen de zandige
platen over in lagunes waarin klei werd afgezet. Rond 3800 voor Chr. veranderde de situatie langs de kust.
Op de zandige wadplaten ontstonden strandwallen. De strandwallen breidden zich verder westwaarts uit en
sloten de kust geleidelijk af (Figuur 3). De zee kon in deze periode alleen nog via enkele openingen in de
kustlijn, zogenoemde zeegaten, in het achterland doordringen. De kust breidde zich snel uit en in de
tussenliggende strandvlakte en op de strandwallen ontstonden plaatselijk kleine duinen, beter bekend als de
oude duinen. De kustlijn lag in die tijd meer naar het oosten dan tegenwoordig (De Boer et al. 2008).
Rond 1000 voor Chr. schoof de kustlijn steeds verder westwaarts en in de periode tussen 1500 en 500 voor
Christus werd een deel van het plangebied opgenomen in het kustgebied. In de strandvlakte tussen de
strandwallen ontstond op uitgebreide schaal veengroei als gevolg van de verslechterende afwatering. De
laaggelegen duintjes en de randen van de strandwallen raakten in deze periode langzaam overgroeid met
veen. Ter plaatse van de verschillende tracéalternatieven heeft dit echter nooit plaatsgevonden, daarvoor
zijn deze te veel westwaarts gelegen (Figuur 3).
In het laatste millennium voor Chr. werd het Oer-IJ-estuarium actief; deze mondde uit in zee ter hoogte van
Castricum (Figuur 3). Tijdens de ontwikkeling van het estuarium ontstond een geulensysteem waarvan de
sporen nog steeds in het landschap te zien zijn. Ze bestaan uit zandige geulsedimenten die tot de Oer-IJafzettingen worden gerekend (voorheen: Afzettingen van Duinkerke-0 en Duinkerke-I). Verder van de
(hoofd)geulen werd kleiiger sediment afgezet in de kwelderzone. De grote geul ligt tussen Assum en
Heemskerk. De afzettingen die rond 100 na Chr. aan of nabij het oppervlak lagen, liggen er nu nog. Het OerIJ-estuarium is grotendeels verzand. Alleen bij extreme stormen kon soms nog zeewater naar binnen
komen, de zogenaamde washovers. Deze overstromingen hebben zanden afgezet tot in de Vroege
Middeleeuwen. De kreek- en overwalsystemen in de voormalige kwelderzone vormden als gevolg van
reliëfinversie aantrekkelijke bewoningslocaties (De Boer et al. 2008; Dütting & Verniers 2019).
Specifiek voor het plangebied geldt dat de zone gekenmerkt wordt door jonge en oude duinen, die na 1500
voor Chr. zijn ontstaan op de zandige wadplaten strandwallen. De strandwallen breidden zich verder
westwaarts uit en sloten de kust geleidelijk af. De bodem in deze zone is met name opgebouwd uit
Duinvaaggronden (Figuur 5). Het duingebied vormt een hooggelegen zone in het landschap met lokale
duinen en bijbehorende laagtes (Figuur 6).

Onze referentie: 083929049 0.9 - Datum: 17 oktober 2019

11 van 35

BUREAUONDERZOEK ARCHEOLOGIE HKWB

Figuur 3. Paleogeografische ontwikkeling van het kustgebied ter plaatse van het plangebied.
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2.2

Geomorfologie en bodem

Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied in gebieden die zijn aangegeven als kustduinen en
afgegraven duinen (Figuur 4). Een aantal gebieden zijn niet aangeduid met geomorfologische eenheid, dit
betreft bebouwde gebieden of gebieden die niet gekarteerd zijn. Op de bodemkaart is het plangebied
gelegen in kalkhoudende duinvaaggronden en kalkhoudende vlakvaaggronden met grof zand en matig fijn
zand (Figuur 5).
Een duinvaaggrond is een bodemtype binnen het Nederlandse systeem van bodemclassificatie en behoort
tot de xerovaaggronden. Deze hoge zandgronden komen voor in de duinen langs de kust en
in stuifzanden in het binnenland. Duinvaaggronden vertonen, afgezien van een schrale bouwvoor, een
micropodzol of enkele humeuze laagjes, weinig tekenen van bodemvorming. Op de zandkorrels bevindt zich
een dun laagje ijzerhoudend materiaal (ijzerhuidjes). In hoge stuifzandkopjes en duinen kunnen de
ijzerhuidjes tot op grote diepte voorkomen.
In uitgestoven laagtes in het Pleistocene zandlandschap, komen ijzerarme nattere zandgronden voor,
de vlakvaaggronden. Deze gronden hebben de lichtgrijze kleur van schoon zand en geen ijzerhuidjes op de
zandkorrels

2.3

Hoogtebestand (AHN) en grondwater

Het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) geeft de precieze en gedetailleerde maaiveldhoogtes van
Nederland in meters ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). De maaiveldhoogtes worden in
een kleurenschaal weergegeven (Figuur 6). Op het AHN is het onderscheid tussen het duingebied en het
afgegraven duingebied goed zichtbaar. Duinen zijn ontstaan door verplaatsing van zand door de wind en dit
kenmerkt zich door paraboolvormige patronen, waardoor ze zich onderscheiden van andere zandgebieden.
Vrijwel alle geëgaliseerde gebieden zijn bebouwd, waarbij het gebied rondom de Zeestraat een uitzondering
vormt. Het gebied waar het transformatorstation wordt gebouwd is op de geomorfologische kaart (Figuur 4)
niet aangegeven als geëgaliseerd, maar de hoogtekaart laat op deze plaats wel een vlak gebied zien.
Het grondwaterpeil bepaalt voor een groot deel de mate van conservering van archeologische waarden in de
bodem. Archeologische resten die zich onder de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) bevinden,
worden door het water tegen degradatie beschermd. Vooral organische resten blijven in een natte omgeving
veelal goed geconserveerd. Resten die boven de GLG liggen raken in de loop van de tijd steeds ernstiger
aangetast door verdroging en oxidatie. Wanneer de grondwaterstand door verstoringen verandert kan dat
ernstige gevolgen hebben voor het in de bodem aanwezige bodemarchief. Diepte en dynamiek van de
grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld wordt aangeduid met de term grondwatertrappen (Gt).
Grondwatertrappen worden op de bodemkaart van nat naar droog aangeduid met de Romeinse cijfers I-VII
en zijn gebaseerd op de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand (afgekort met GHG
en GLG). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de indeling van de grondwatertrappen met
bijbehorende grondwaterstanden. In het plangebied bevindt zich voornamelijk grondwatertrap VII (Figuur 5).
Deze grondwatertrap met een zeer lage grondwaterstand is typisch voor zandgronden, omdat het water hier
gemakkelijk wegsijpelt.
Tabel 5. Grondwatertrappen.

Grondwatertrap

I

II

III

IV

V

VI

VII

GHG in cm beneden
maaiveld

(<20)

(<40)

<40

>40

<40

40-80

>80

GLG in cm beneden
maaiveld

<50

50-80

80-120

80-120

>120

>120

(>160)
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Figuur 4. Het plangebied op de geomorfologische kaart.

Figuur 5. Het plangebied op de bodemkaart.
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Figuur 6. Het plangebied op het AHN (maaiveldhoogtes).
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3

HISTORIE

3.1

Inleiding

Strandwallen zijn opgebouwd uit langgerekte, noord-zuid lopende, vaak verdichte zones met bos,
landgoederen en buitenplaatsen en bebouwing. Op de oudste strandwallen wordt nog steeds intensief
gewoond en geleefd, waardoor veel vroege bewoningssporen verloren zijn gegaan. Daarentegen is een deel
van de jongere Oude Duinen door een dik pakket Jong Duin bedolven geraakt, waardoor de
bewoningssporen bijzonder goed geconserveerd zijn (Provincie Noord-Holland, 2010).
Vanaf circa 600 na Christus vestigde mensen zich op de randen van de hoge duinen. Vanaf hier ontgon men
langzaam het aangrenzende veengebied, de strandvlakten. Op de strandwallen werden akkers aangelegd,
ook wel geesten genoemd. In de lagergelegen strandvlakten kon vee grazen op de grasvlakte. Deze
geestdorpen bestonden uit een ovale opbouw met in het midden de bouwlanden die waren omgeven met
boerderijen. Heemskerk is een voorbeeld van een nederzetting met een geeststructuur. Zowel de belangrijke
routes als de nederzettingen hadden vaak een noord-zuid oriëntatie. De richting van de nederzettingen was
dan ook overwegend noord-zuid. Ook de hoofdroutes volgen de strandwallen. Vanwege de velen natuurlijke
obstakels in het gebied zoals geulen en kreken wordt het landschap gekenmerkt door een onregelmatig
verkavelingspatroon. Met de verkaveling en de waterhuishouding moest hierop worden ingespeeld.
Vanaf de 17de eeuw ontstonden op de strandwallen landgoederen. Na herverkaveling van oude
landgoederen ontstonden vanaf de late 19de eeuw de eerste villaparken op de hoge zandgronden (Provincie
Noord-Holland 2010; Dütting & Verniers 2019).

3.2

Historische informatie

De historie van een plangebied speelt een grote rol bij het bepalen van de archeologische verwachting.
Historische bronnen verschaffen informatie over de ontwikkelingen in het plangebied. Om een indicatie te
verkrijgen van de historische ontwikkeling van het plangebied en mogelijke historische bewoningsplaatsen
zijn historische kaarten een zeer waardevolle bron.
De historische kaarten zijn bestudeerd voor het inventariseren van historische elementen met
archeologische betekenis zoals historische erven, boerderijen en dijken. Uit de historische kaarten valt af te
leiden dat er een historisch erf aanwezig is op het terrein waar het transformatorstation wordt gerealiseerd,
dat is aangeduid als boerderij Tussenwijk (Figuur 7).
Tussenwijk
Op het terrein van het toekomstige transformatorstation wordt op de historische kaarten aan de voormalige
Tussenwijkse weg een erf weergegeven. Erf Tussenwijk bestaat uit een hoofdgebouw aan de oostzijde van
de weg en een klein bijgebouw aan de westzijde van de weg (kadastrale minuut 1832). In de 19de eeuw is er
een extra bijgebouw aan de oostzijde gebouwd. Inmiddels is het gebouw gesloopt.Tussenwijk kan een
buitenplaats zijn geweest maar ook een boerderij of herberg. Het is niet bekend hoe oud het erf is en er is
verder ook geen literatuur over beschikbaar (Dütting & Verniers 2019).
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Figuur 7. Het plangebied op een historische kaart uit circa 1900.

3.3

De Tweede Wereldoorlog

Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich verschillende elementen uit de Tweede Wereldoorlog. Het zijn
voornamelijk objecten die door de Duitsers zijn aangelegd als onderdeel van de Atlantikwall. De Atlantikwall
is een tussen 1943 en 1945 gebouwd front langs de kust van Noorwegen tot Spanje, bestaande uit een
samenhangend geheel van gewapend betonnen verdedigingswerken, loopgraven en diverse soorten
installaties die zich voornamelijk in het reliëf van het jonge duingebied bevinden en niet of slechts ten dele
zichtbaar zijn (Dütting & Verniers 2019; Provincie Noord-Holland 2010).
In het onderzoeksgebied gaat het hierbij om de volgende elementen, zie ook Figuur 8 (AVG 2019):
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Militair werk met CE-indicatie: Deze werken zijn verdacht op CE (conventionele explosieven). Dit houdt in
dat in deze gebied mogelijk nog explosieven aanwezig zijn.
Splitterbox: Aarden wallen in de vorm van een hoefijzer die door de Duitse bezetter zijn aangelegd,
bedoeld om vliegtuigen te camoufleren en te beschermen tegen bombardementen.1
Versperring: Versperringen, bovengronds, zoals strand-versperringen en Drakentanden.
Stelling: Een stelling is een combinatie van verdedigingselementen.
Wapenopstelling: Opstelling van handvuurwapen, machinegeweer of andere (semi)automatisch wapen,
niet zijnde onderdeel van een verdedigingswerk.
Loopgraaf: Militaire Loopgraaf. Doorgaande uitgraving als gevechtsopstelling of verbindingsgang voor
troepen, of ten behoeve van het vervoeren of opslaan van voorraden munitie. Ook heb je
schuilloopgraven deze waren bedoeld voor burgerbevolking om in te schuilen.
Tankgracht: Een diepe (al dan niet droge) gracht of geul met steile wanden, aangebracht om
pantservoertuigen tegen te houden.
Prikkeldraadafzetting: Afzettingen van prikkeldraad ter verdediging.

http://www.vliegbasistwenthe.info/ontdek/splitterbox/
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•

Verdedigingswerk: Groepering van wapenopstellingen en/of geschutsopstellingen, rondom afgezet met
een versperring (bijvoorbeeld weerstandskern of steunpunt).

Figuur 8 Tweede Wereldoorlog elementen in het onderzoeksgebied (AVG 2019)
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4

ARCHEOLOGISCHE INFORMATIE

4.1

Inleiding

Om een archeologische verwachting voor een gebied op te kunnen stellen, is eerst kennis nodig van de
reeds bekende archeologische waarden en van de verwachting die voor het gebied geldt. In dit hoofdstuk
worden de bekende archeologische waarden en verwachtingen aan de hand van verschillende bronnen
beschreven.
Tabel 6. Archeologische perioden (Bron: ABR).

Periode

Begin

Einde

Nieuwe Tijd

1500

Heden

Late Middeleeuwen

1050

1500

Vroege Middeleeuwen

450

1050

Romeinse Tijd

12

v. Chr.

450

IJzertijd

800

v. Chr.

12

v. Chr.

Bronstijd

2.000

v. Chr.

800

v. Chr.

Neolithicum

5.300

v. Chr.

2.000

v. Chr.

Mesolithicum

8.800

v. Chr.

4.900

v. Chr.

Laat Paleolithicum

35.000 v. Chr.

8.800

v. Chr.

Midden Paleolithicum

300.000 v. Chr.

35.000 v. Chr.

4.2

Gemeentelijke archeologische verwachtingskaart

De archeologische verwachtingswaarde van een gebied geeft de verwachting op de aan- en afwezigheid
van archeologische waarden aan. De gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten vormen de basis
hiervoor.
In de gemeente Heemskerk ligt het plangebied volledig in een waardevol gebied van de derde categorie,
waar een ondergrens geldt voor archeologisch onderzoek indien de ingrepen groter zijn 500 m 2 en dieper
gaan dan 40 cm beneden maaiveld (Figuur 9). In de gemeente Beverwijk ligt het plangebied in een zone met
“Archeologisch relevante terreinen het Jonge Duingebied” en in gebieden met “Overige archeologische
relevante terreinen echter zonder hoge verwachtingswaarde”. Delen van tracés van gestuurde boringen
gaan langs oude forten van de Linie van Beverwijk, die aangemerkt zijn als “Archeologisch relevante
terreinen” en een deel ook als Provinciaal Monument (Figuur 10). In de gemeente Velsen ligt het plangebied
deels in een zone met categorie 4 en deels in een zone met categorie 5 (Figuur 11). Categorie 4 betreft
gebieden met een hoge archeologische verwachting, categorie 5 betreft gebieden met een middelhoge
verwachting.
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Figuur 9. Het plangebied op de gemeentelijke verwachtingskaart van de gemeente Heemskerk.

Figuur 10. Het plangebied op de gemeentelijke verwachtingskaart van de gemeente Beverwijk.
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Figuur 11. Het plangebied op de gemeentelijke verwachtingskaart van de gemeente Velsen.
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Figuur 12. Het plangebied met bekende vondsten, AMK-terreinen en onderzoeksmeldingen (bron: Archis 3).
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4.3

Archeologische informatie

In dit hoofdstuk worden bekende archeologische waarden besproken, die gedocumenteerd zijn in de online
archeologische database Archis 3. Het betreft AMK-terreinen, vondsten en onderzoeksterreinen.

4.3.1

AMK-terreinen

Op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) zijn bekende en waardevolle archeologische vindplaatsen
weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen terreinen van waarde, hoge waarde, zeer hoge
waarde, en zeer hoge waarde – beschermd. In het laatste geval is het terrein een beschermd
Rijksmonument. Het uitgangspunt bij AMK-terreinen is in principe behoud van archeologische resten in situ.
Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich zes AMK-terreinen (Figuur 12 en Tabel 7). Geen van de AMKterreinen bevindt zich op een werkterreinen. Wel gaat er een aantal tracéalternatieven langs of onder een
AMK-terrein door.
Tabel 7. AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied.

AMKnummer

Waarde

1869

Terrein met de fundering van een vuurtoren uit de Late Middeleeuwen
(buitenwerk van circa 4 bij 4 meter), die duidelijk zichtbaar is in een sterk
Terrein van hoge
vergraven duin. Deze fundamenten leveren zowel in wetenschappelijk- als in
archeologische waarde cultuurhistorisch opzicht een belangrijke bijdrage aan de bewoningsgeschiedenis
van het gebied en dienen derhalve in principe behouden te blijven.

13950

Historische kern van het dorp Wijk aan Zee. De begrenzing van deze historische
kern is bepaald op grond van de historische kaart uit 1849-1859, schaal 1:25.000.
De archeologische waarde van historische kernen bestaat uit de reeds
aangetroffen of te verwachten aanwezigheid, boven of onder de grond, van
Terrein van hoge
bouwhistorische resten en archeologische sporen en voorwerpen. Samen
archeologische waarde bevatten zij een veelheid aan historische informatie over de ouderdom en
ruimtelijke ontwikkeling van de kern. De onderzoeken met meldingsnummers
13338 en 16708 (op een deel van het monument) hebben de verwachting
bevestigd.

13951

13952

13953

13954

4.3.2

Beschrijving

Terrein met kerkgebouw met toren uit de Late Middeleeuwen en kerkhof. Het koor
en transept zijn verdwenen. In de bodem zijn nog resten aanwezig van de kerk
archeologische waarde van vóór 1573, evenals begravingen uit (in ieder geval) de periode 1420-1869.
Terrein van

Terrein met resten van een lunet. De lunet maakte onderdeel uit van de linie van
Beverwijk die rond 1800 is aangelegd om een aanval vanuit het noorden af te
archeologische waarde kunnen slaan. Er bevinden zich nog archeologische resten in de ondergrond.
Terrein van

Terrein met resten van een lunet. De lunet maakte onderdeel uit van de linie van
Beverwijk die rond 1800 is aangelegd om een aanval vanuit het noorden af te
archeologische waarde kunnen slaan. Er bevinden zich nog archeologische resten in de ondergrond.
Terrein van

Terrein met resten van een lunet. De lunet maakte onderdeel uit van de linie van
Beverwijk die rond 1800 is aangelegd om een aanval vanuit het noorden af te
archeologische waarde kunnen slaan. Er bevinden zich nog archeologische resten in de ondergrond.
Terrein van

Vondstlocaties waarnemingen

Vondstlocaties zijn archeologische vondsten en waarnemingen die geregistreerd zijn in Archis. Binnen het
onderzoeksgebied bevinden zich vijf vondstlocaties (Figuur 12 en Tabel 8). Geen van deze vondsten liggen
in een gebied dat is aangegeven als werkterrein. Het betreft strandvondsten, een detectorvondst en een
Romeins spinklosje waarvan de verwervingswijze niet gedocumenteerd is.
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Tabel 8. Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied.

Zaak
IDnummer

Datum en Plaats

Beschrijving

3282739100

2013, Wijk aan Zee

Verschillende vondsten gedaan op het strand na een storm door
een particulier. Het betreft hout (wielrest), steengoed en
roodbakkend geglazuurd aardewerk.

3034213100

1960, Wijk aan Zee

Strandvondst, stuk hout van schip.

3229854100

2007, Wijk aan Zee

Strandvondst, stuk hout van schip met roestsporen.

3145832100

1994, Heemskerk

Detectorvondst, metalen ring, ongedateerd.

3051426100

1954, Wijk aan Zee

Een inheems Romeins spinklosje. Vondst gedaan door A.J.
Schotman, verwervingswijze niet te bepalen.

4.3.3

Eerder uitgevoerd onderzoek

Op verschillende locaties in het onderzoeksgebied is eerder archeologisch bureau- en veldonderzoek
uitgevoerd (Figuur 12 en Tabel 9). Relevant is onderzoek nr. 4041643100 ter plaatse van een werkterrein.
Uit dit onderzoek is de verwachte bodemopbouw aangetroffen (Jong Duinzand op Oude Duin- en
Strandzanden) maar zijn geen archeologische relevante lagen aangetroffen. Voor dit gebied is geen
vervolgonderzoek geadviseerd. In de werkterreinen van tracéalternatief 1 en het gebied waar de uitbreiding
van het transformatorstation wordt gerealiseerd, is een verkennend en deels karterend booronderzoek
uitgevoerd (Coppens 2018; Coppens 2019). In het gebied van het transformatorstation is een zone
geïdentificeerd met een hoge verwachting op een historisch erf en een zone met een hoge verwachting op
resten uit de perioden Bronstijd – IJzertijd en mogelijk Romeinse tijd in het paleolandschap van de Oude
Duinen.
Tabel 9. Uitgevoerde onderzoeken binnen het onderzoeksgebied (bron: Archis 3).

Zaak
IDnummer

4607437100

4607437100

Datum/ uitvoerder/
Type onderzoek

Resultaten

2019/RAAP/
booronderzoek

Vindplaats 1 is aangetroffen in het westelijk deel van het plangebied op
een (diepe) laag in het Oude duinlandschap. Het wordt afgedekt door
Oud Duinzand dat op zijn beurt van het Jonge Duinzand wordt
gescheiden door een dunne veen- of humeuze laag. Verspreid over de
vindplaats zijn fragmenten verbrand bot, onverbrand bot en aardewerk
aangetroffen. Daarnaast hebben de zeefresiduen veel houtskool
opgeleverd. De aard en exacte omvang van de vindplaats is onduidelijk.
De begrenzing is dus onscherp. Deze onderzoeksmelding staat niet
afgebeeld op Figuur 11.

2018/ RAAP/
booronderzoek

Betreft een verkennend en deels karterend booronderzoek (Coppens
2018). Het onderzoek heeft deels overlap met het huidige onderzoek,
namelijk bij het transformatorstation en de werkterreinen bij alternatief 1.
Voor de werkterreinen is geen vervolgonderzoek geadviseerd. In een
deel van het transformatorstation is een karterend booronderzoek
geadviseerd (zie hierboven) en in een deel karterend
proefsleuvenonderzoek. Deze onderzoeksmelding staat niet afgebeeld
op Figuur 11.
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Zaak
IDnummer

Datum/ uitvoerder/
Type onderzoek

Resultaten

4593035100

2018/ Arcadis/
bureauonderzoek

Betreft een bureauonderzoek voor de kabelverbinding Hollandse Kust
(noord) en (west Alpha) (Van der Heijden 2018). Het onderzoek heeft
deels overlap met het huidige onderzoek, namelijk bij het
transformatorstation en de werkterreinen bij alternatief 1. In het
bureauonderzoek is voor deze gebieden een booronderzoek
geadviseerd, dat is uitgevoerd (zie boven, 4607437100). De
onderzoeksmelding staat niet afgebeeld op Figuur 11.

3997451100

2016/ NMF/
Bureauonderzoek

Geen beschrijving in Archis en nog niet afgemeld.

4041643100

2017/ RAAP/
Booronderzoek

Plangebied Windpark Ferrum in Wijk aan Zee, gemeente Velsen;
archeologisch vooronderzoek: een aanvullend bureau- en
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). Tijdens het
veldonderzoek is onder een recent verstoord pakket een opbouw van
Jong Duinzand op Oude Duin- en Strandzanden aangetroffen.
Het booronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de
aanwezigheid van een archeologische relevante laag in het plangebied,
in de vorm van bijvoorbeeld een vegetatiehorizont,
vondst- en/of cultuurlaag (Coppens 2017).

2206061100

2008/ Periplus/
Bureauonderzoek

Archeologisch bureauonderzoek ten behoeve van de aanleg van een
windturbinepark en kabels op de Noordzee. Rapport niet beschikbaar in
Archis.

2453177100

2014/ Periplus/
Bureauonderzoek

Bureauonderzoek voor toekomstig windmolenpark Q4 en het kabeltracé
naar de kust bij Wijk aan Zee. Geen rapport beschikbaar in Archis.

2115017100

2006/ ADC/
Archeologische
begeleiding

Beschrijven (Lohof en Ploegaert 2008).

2459406100

2014/ Hollandia/
Archeologische
begeleiding

Archeologischse begeleidingsrioolwerkzaamheden aan de
Gasthuisstraat in Wijk aan Zee, gemeente Beverwijk. Bij de
archeologische begeleiding zijn grondlagen aangetroffen die aangeven
dat de Gasthuisstraat vanaf de 16e eeuw reeds als infrastructuur in
gebruik was. Op ca. 5,0 m -NAP, op ca. 1,0 m onder het maaiveld, is een
verhardingsniveau aanwezig bestaande uit baksteenpuin. Verder is er
muurwerk en een slordig gemetselde put uit de 18de /19de opgetekend
(Salomons 2015).

2446843100

2014/ Hollandia.
Bureauonderzoek

Zie boven.

4564134100

2017/ Hollandia/
Archeologische
begeleiding

Archeologische begeleiding aanleg riool- en drinkwaterleiding in de St.
Odulfstraat in Wijk aan Zee, gemeente Beverwijk (zie 3994008100). Op
drie plaatsen binnen het onderzoeksgebied is de bodemopbouw
gedocumenteerd. In het oosten en midden is een
laatmiddeleeuwse/nieuwetijdse cultuurlaag op jong duinzand
aangetroffen. Deze cultuurlaag is in de nieuwe tijd overstoven geraakt. In
het westelijk deel van het onderzoeksgebied zijn geen archeologische
resten aangetroffen. De ondergrond blijkt daar sterk vergraven te zijn ten
behoeve van nutsvoorzieningen. Er zijn geen menselijke skeletresten
aangetroffen (Salomons 2017).

3994008100

2016/ Hollandia/
Bureauonderzoek

Een bureauonderzoek op de locatie van de Sint Odulfstraat en de
Middenweg waar rioolwerkzaamheden plaatsvinden. Voor een deel van
de werkzaamheden is een opgraving geadviseerd en voor een deel een
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