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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Uitgeest heeft Hollandia archeologen voor het plangebied 
De Koog in Uitgeest een archeologisch bureauonderzoek opgesteld in het kader van het 
vernieuwen van de nutsvoorzieningen en aanleg van wadi’s. 
Het doel van een bureauonderzoek is om aan de hand van bestaande bronnen informatie 
te verzamelen over bekende of te verwachten archeologische waarden binnen een bepaald 
gebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, gaafheid 
en conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden.
Op basis van de in dit bureauonderzoek geraadpleegde aardwetenschappelijke, historische en 
archeologische gegevens worden archeologische resten vanaf het neolithicum tot en met de 
nieuw tijd binnen het plangebied verwacht. Hierop worden archeologische vervolgstappen 
aanbevolen. 

Aanbeveling
Geadviseerd wordt om in eerste instantie een inventariserend veldonderzoek middels 
verkennende boringen (conform protocol 4003 uit de KNA 4.1) uit te voeren om de 
gespecificeerde archeologische verwachting in dit rapport te toetsen en eventueel aan te 
vullen. Daarbij dient gelet te worden op de verschillende landschappelijke eenheden waarop 
bewoning verwacht kan worden. Het is aan de gemeente Uitgeest om hierover een besluit te 
nemen. 
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Afbeelding 1. Het plangebied, de woonwijk De Koog, op een luchtfoto en in het kader binnen Nederland. 
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1. Inleiding

In opdracht van de gemeente Uitgeest heeft Hollandia archeologen voor het plangebied 
De Koog in Uitgeest een archeologisch bureauonderzoek opgesteld. De aanleiding voor het 
archeologisch vooronderzoek is het voornemen van de gemeente om in de woonwijk de 
volgende werkzaamheden uit te voeren:
-Vervangen van de riolering en het aanleggen van extra buizen voor het afvoeren van het 
regenwater en voor de beheersing van het grondwater;
-Het aanleggen van wadi’s, veelal in kuilen of meertjes voor het tijdelijk opvangen van 
regenwater;
-Het vervangen van kabels en leidingen, waaronder elektrakabels en water- en gasleidingen;
-Het mogelijk aanleggen van een warmtenet, zodra de wijk van het aardgas afgaat.
 
De omvang van het plangebied maakt volgens de huidige bestemmingsregels archeologisch 
onderzoek noodzakelijk. De woonwijk wordt namelijk omgeven door de geestgronden 
Uitgeest in het westen en Benes in het noorden. Hier is bewoning vanaf de late ijzertijd 
tot en met de late middeleeuwen vastgesteld (De Koning 2016, De Koning/Salomons in 
prep.). Het plangebied bevindt zich op de westelijke rand van de strandwal Uitgeest en is 
grotendeels een landschappelijk lager gelegen deel. Vanwege de lagere ligging ten opzichte 
van de hoger gelegen geestgronden wordt hier voornamelijk bewoning vanaf de vroege 
middeleeuwen verwacht, als het omliggende gebied vanaf de geestgronden wordt ontgonnen 
(De Cock 1980, 176). Mogelijk bevindt zich hier een grafelijk hof (Groen 1981). Het doel 
van een archeologisch bureauonderzoek is om in een vroeg stadium van de plannen inzage 
te hebben in de te verwachten archeologische waarden, zodat de bevoegde overheid een 
besluit kan nemen over eventueel te nemen archeologische vervolgstappen. Naderhand zal 
de onderzoeksdocumentatie aan het provinciaal archeologisch depot in Castricum worden 
overhandigd. In het archeologisch informatiesysteem van Nederland (ARCHIS3) staat het 
onderzoek onder nummer 4648415100 geregistreerd. 
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2. Plangebied

2.1 Algemeen

Het plangebied betreft de woonwijk De Koog en wordt begrensd door de laatmiddeleeuwse 
Koogdijk, de Westerweg en de Provinciale weg. De oppervlakte bedraagt ca. 85 ha. 

2.2 Huidige situatie

Het plangebied is een woonwijk, gelegen aan de westzijde van het historische dorpslint. 
Binnen het plangebied zijn woningen, scholen, groenvoorzieningen en recreatiegebieden 
gelegen. 

2.3 Toekomstige situatie

De openbare ruimte in de woonwijk wordt heringericht. Behalve het vernieuwen van de rio-
lering en verhardingen wordt gekeken naar toepassingen op het gebied van klimaatadaptatie 
en energietransitie. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

· Vervangen van de riolering en het aanleggen van extra buizen voor het afvoeren
van het regenwater en voor de beheersing van het grondwater;
· Het aanleggen van wadi’s, veelal in kuilen of meertjes voor het tijdelijk opvangen van regen-
water;
· Het vervangen van kabels en leidingen, waaronder elektrakabels en water- en gasleidingen;
· Het mogelijk aanleggen van een warmtenet, zodra de wijk van het aardgas afgaat.

2.4 Bekende bodemverstoringen

Voorafgaand aan de aanleg van de woonwijk was het gebied in gebruik als weidegrond. 
De percelen waren gescheiden door sloten, die de oorspronkelijke bodemopbouw hebben 
vergraven. 

Bij de aanleg van de woonwijk zal de ondergrond eveneens geroerd zijn. Daarnaast is er 
grond opgebracht. Het oude maaiveld voorafgaand aan de aanleg van de woonwijk lag op ca. 
0,6 m onder NAP. Het huidige maaiveld ligt ca. 0,8 m hoger, op 0,2 m boven NAP. 
De nutsvoorzieningen zijn op verschillende dieptes ingegraven tussen 1,5 en 1,0 m onder het 
maaiveld (1,4 - 0,9 m -NAP). 
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Afbeelding 3.De archeo-
logische beleidskaart van 
de gemeente Uitgeest. Het 
plangebied is aangegeven 
met een zwart kader. 
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3. Beleid

Archeologisch waardevol gebied (AWG)
Type Omschrijving Oppervlakte Diepte
AWG1 Rijksmonumen-

ten
Altijd Altijd

AWG2 Historische 
dorpskern Uit-
geest

>100m2 >0,35m

AWG3 AMK-terreinen >0m2 >0,35m

Archeologisch waardevol verwachtingsgebied (AWV)
Type Omschrijving Oppervlakte Diepte
AWV1 Strandwallen >500m2 >0,35m
AWV2 Geulen en oever-

wallen
>1000m2 >0,35m

AWV3 Klei-op-veenge-
bied

>2500m2 >0,35m

AWV4 Stroomruggen in 
het Oer-IJ-estu-
arium en moge-
lijke strandwallen 
buiten bebouwde 
kom. 

>5000m2 >0,35m

AWV5 Geen onderzoek 
nodig

n.v.t. n.v.t.

In 2008 heeft de gemeente Uitgeest ‘Uitgeest, droge plek aan open water - Archeologienota 
gemeente Uitgeest’ laten opstellen (De Boer et al. 2008). Hierin worden suggesties gedaan 
hoe de gemeente Uitgeest haar archeologiebeleid zou kunnen inrichten. In 2011 is daar 
een  notitie op verschenen die het archeologiebeleid van de gemeente uitgebreider beschrijft 
(Kloosterman 2011). Het archeologisch beleid van de gemeente Uitgeest heeft tot doel het 
archeologische erfgoed waar nodig te beschermen als bron van het gemeenschappelijke 
geheugen en als middel voor geschiedkundige en wetenschappelijke studie zonder meer 
maatschappelijke lasten in het leven te roepen dan strikt noodzakelijk (Kloosterman 2011, 
9). 

Plangebied
Voor het onderhavige plangebied gelden de volgende dubbelbestemmingen AWV1, 3 en 5. 
Op afbeelding 3 zijn dit respectievelijk de rode, de gele en de groene zone. De groene zone is 
vrijgegeven wat betreft archeologie, maar ook hier kunnen archeologische resten aanwezig zijn. 
Het plangebied omvat een groter gebied dan de minimale oppervlaktes en bodemverstorende 
dieptes waardoor in het kader van de verguningverstrekking een vroegtijdig inventariserend 
onderzoek vereist wordt. 
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Afbeelding 4. Overzichtskaarten van het Oer-IJ estuarium en de ontwikkeling daarvan over tijd. Het 
plangebied is bij benadering met rood weergegeven. Uit: Vos 2015, 113-114. 
Oranje: strandvlakte, geel: strandwal, donkerbruin: oligotroof veen, lichtbruin: eutroof veen, donker-
blauw: getijde-vlakte, lichtgroen: hogere wadplaten, groen: voormalige en droogliggende getijde-vlakte, 
olijfgroen: voormalige en droogliggende hogere wadplaten, donkergroen: voormalige en droogliggende 
oevers/geul. 
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4. Aardwetenschappelijke gegevens

Type gegevens Bron Omschrijving
Geologie Vos 2015 Naaldwijk formatie, 

laagpakket van Wal-
cheren/ laagpakket van 
Zandvoort/Schoorl. 

Geomorfologie ALTERRA Niet gekarteerd, in de 
directe omgeving  
binnendelta-welvingen/
strandvlakte met lage 
duinen.

Bodemkundig ALTERRA Niet gekarteerd, in 
de direct omgeving 
moerige eerdgronden 
zonder duidelijk humus-
podzol B.            

Grondwatertrap ARCHIS3 niet gekarteerd.

Genese van het landschap
Het onderzoeksgebied bevindt zich in de binnendelta van het voormalige Oer-IJ estuarium, 
een aftakking van de Rijn die zich een weg heeft gebaand tussen de strandwallen Uitgeest-
Akersloot-St. Pancras (zie afbeelding 4). 
Het Oer-IJ is een paleogeografische interpretatie van een een oude getijdegeul die in het 
huidige landschap alleen nog zichtbaar is in oude waterlopen en de verkavelingstructuur. Een 
van deze oude waterlopen is de zuidelijk gelegen Hendriksloot en meer richting het noorden 
de Schulpvaart, die beide teruggaan op de hoofdgeul van dit Oer-IJ.
Het Oer-IJ is een afgeleide benaming van de term Oer-IJ afzettingen dat werd geïntroduceerd
door de Turkse bodemkundige Güray bij een van de naoorlogse bodemkarteringen van het 
gebied. Naderhand begon men ook de processen die tot deze zo ver landinwaarts gelegen 
mariene afzettingen hadden geleid te begrijpen. Het Oer-IJ, een voorloper van het huidige IJ,
was een noordelijke aftakking van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. Ter hoogte 
van Castricum was het strandwal- en oude duingebied onderbroken door een kilometers 
brede opening naar zee. Rond 500 v. Chr. vond er een verhoogde activiteit van het Oer-IJ 
estuarium plaats, waardoor het onderzoeksgebied onder getijdeinvloeden stond. Ter hoogte 
van het onderzoeksgebied ontstond wad en hoger gelegen kwelderwallen. Als rond de 
jaartelling het Oer-IJ estuarium zich langs de kust sloot, verlandde landinwaarts de kwelders. 

Geo(morfo)logie / bodem 
Het onderzoeksgebied is niet gekarteerd, maar de geraadpleegde gegevens in de omgeving 
geeft aan dat de ondergrond zich in een binnendelta van het Oer-IJ heeft gevormd, die 
geologisch tot het laagpakket van Walcheren binnen de formatie van Naaldwijk gerekend 
kan worden. De strandwal van Uitgeest betreft de formaties van Zandvoort (strandwal) en 
Schoorl (lage duinen). De directe ondergrond zal waarschijnlijk bestaan uit opgebracht zand 
met daaronder een moerige eerdgrond. 
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5. Doel en methode

 
Het doel van een bureauonderzoek is om aan de hand van bestaande bronnen informatie 
te verzamelen over bekende of te verwachten archeologische waarden binnen een bepaald 
gebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, gaafheid 
en conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden. Afhankelijk 
van de omvang van de werkzaamheden, de aard van de aanleiding tot het onderzoek en 
de vraagstelling (Welke archeologische waarden kunnen binnen het plangebied verwacht 
worden? En in hoeverre zullen de graafwerkzaamheden deze archeologische resten bedreigen?) 
zullen aanvullende gegevens verzameld dienen te worden.

Het bureauonderzoek resulteert in een rapport met een gespecificeerd verwachtingsmodel. 
Op basis van dit verwachtingsmodel wordt een (selectie)advies gegeven. Het bevoegd gezag, 
in dit geval de gemeente Uitgeest, kan hierop een (selectie)besluit maken ten aanzien van 
(eventueel) vervolgonderzoek. Tevens kan door middel van het bureauonderzoek in een 
vroeg stadium in de planvorming rekening gehouden worden met aanwezige archeologische 
waarden in de bodem. Bij een bureauonderzoek worden, indien voorhanden, bronnen 
geraadpleegd die informatie verschaffen over de geologie en archeologie van het betreffende 
gebied. Onder andere wordt gebruik gemaakt van:
1. Kaartmateriaal, zoals bodemkundige, geomorfologische, geologische en historische 
kaartgegevens evenals beleidskaarten zoals gemeentelijke en provinciale verwachtingskaarten.
2. Gegevens omtrent eerder verricht onderzoek en vondstmeldingen in het gebied uit de 
database van het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS3) van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed (RCE).
3. Relevante geologische, historische en archeologische literatuur.
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Afbeelding 5. Een kaart met de lokaties van archeologische monumenten op de Indicatieve kaart archeolo-
gische waarden (IKAW). Deze verwachtingskaart is gebaseerd op de ondergrond. Opvallend is de aanwe-
zigheid van een rug (oranje-rood) aan westelijke zijde van het plangebied. Dit kan een strandwal zijn of 
een geul/oever van het Oer-IJ estuarium. 
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6. Bekende historische en archeologische gegevens

Type gegevens Bron Omschrijving plangebied
Archeologische monu-
mentenkaart

ARCHIS3 Geen archeologische monu-
menten aanwezig. 

Indicatieve kaart 
archeologische waar-
den (IKAW)

ARCHIS3 Middelhoog en hoge trefkans 

Historische kaart Rollerus 1737 Buurtschap Benes ten westen 
van Koogdijk in noordelijk deel 
van plangebied. 

Historische kaart Kadastrale 
minuut 1811-
1832

Geen bebouwing. Buurtschap is 
verplaatst. 

Luchtfoto 1958 Groen 1981 Grasland, langs de Koog/Ziens-
dijk verspreide bebouwing. In 
zuidelijk deel reliëf zichtbaar 
dat volgens A. Groen mogelijk 
een burcht betreft  uit de 10e-
11e eeuw. 

Archeologisch onder-
zoek Benes

Groen 1982/De 
Koning 2014

Restanten van boerderijen, 
erfstructuren, aanlegplaats en 
verkaveling uit de late ijzertijd/
vroege middeleeuwen/late mid-
deleeuwen/nieuwe tijd.

Archeologisch onder-
zoek De Dog

Besteman 1990/ 
De Koning 
1992/Dijkstra 
1992

Nederzetting uit de vroege 
middeleleeuwen.

Archeologisch onder-
zoek Dorregeest

De Koning 2016 Nederzetting uit de Romeinse 
tijd.

Buurtschap benes
In het noordelijk deel van het plangebied is het buurtschap Benes aanwezig.  Benes wordt in 
de eerste helft van de 12e eeuw vermeld in een goederenlijst van het klooster van Egmond 
(Banes II libras) (Künzel et al. 1988, 81 ) De precieze ligging van de laatmiddeleeuwse 
goederen is niet bekend, maar aangenomen kan worden dat het buurtschap, zoals dat op 
18e eeuwse kaarten wordt weergegeven, hieruit voortkomt. De bebouwing bevindt zich 
voornamelijk in het noordwestelijk deel van het onderzoeksgebied, langs de Zien- of latere 
Koogdijk. Een uitzondering hierop is een noordelijk gelegen boerderij langs de Hendriksloot. 
Op de kadastrale minuut uit 1811-1834 wordt de bewoning langs de Zien- of Koogdijk 
niet meer weergegeven. Uit belastinggegevens van onroerend goed (100e penningen) blijkt 
dat reeds in 1727 geen inkomsten meer uit het buurtschap komen. Deze teloorgang hang 
waarschijnlijk samen met de economische achteruitgang van de Republiek tussen 1650 
en 1750, waarbij de boeren kampen met teruglopende prijzen van producten en grond en 
bovendien getroffen zijn door veeziekten (Groen 1982, 274-275).  
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Afbeelding 6. Uitsnede van de kaart van Rolle-
rus uit 1737 waarop het buurtschap Benes staat 
aangegeven. 

Afbeelding 7. Kadastrale minuut uit 1811-1832 met daarop Uitgeest.  Het gebied ten westen, noorden is 
rechts, is vrij van bewoning. Het buurtschap Benes bestaat niet meer. 
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Archeologische onderzoek Benes 1975-1983
Vanwege de ontwikkeling van een woonwijk in de jaren ‘70 en begin jaren ‘80 in de 
Zienpolder heeft de archeologische werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Zaanstreek 
verscheidene archeologische (nood)opgravingen uitgevoerd. In de eerste jaren voeren zij 
het archeologische onderzoek nog zelf uit, maar vanaf 1979 krijgen zij ondersteuning van 
de Vereniging Oud-Uitgeest. In 1983 voer het Instituut voor prae- en protohistorische 
archeologie (IPP )van de Universiteit van Amsterdam een eigen onderzoek uit, terwijl in 
datzelfde jaar de amateur archeologen op een andere lokatie nog funderingsresten in kaart 
brengen. 
De resultaten van de campagne van de AWN en Vereniging Oud-Uitgeest zijn door Arthur 
Groen samengevat in de Westerheem (Groen 1982, 262-275). De onderzoeksresultaten van 
het IPP zijn gepubliceerd in de archeologische kroniek van Holland (Besteman 1984, 229-
230) en leidde tot een opgraving in 1987 en 1988 waarover in de volgende paragraaf meer. 
De AWN en de Vereniging Oud-Uitgeest hebben voornamelijk de funderingen van 17e 
eeuwse boerderijen en erfstructuren opgetekend en bij de bewoning behorend huisraad uit de 
17e en 18e eeuw. De eerste 17e eeuwse boerderij is in 1975 bij een noordopgraving vrijgelegd. 
In 1979 is een bijna complette plattegrond van een 17e eeuwse langhuisstelpboerderij 
onderzocht, waar op een dieper niveau aanwijzingen waren voor een 16e eeuwse voorganger. 
Een langhuisstelpboerderij wordt gekenmerkt met een lang woonhuis met daarachter een 
vergroot en/of verhoogd stalgedeelte. Twee jaar later zou op 12 m ten zuiden van deze 
boerderij een tweede gebouw worden aangetroffen. Het is waarschijnlijk een bijgebouw. 
In 1980 is op een perceel in het noorden een klein 17e eeuws gebouw aangetroffen, met 
daarnaast een waterput. Als in 1983 het IPP het proefsleuvenonderzoek uitvoert, hebben 
de amateur-archeologen elders langs de Ziensdijk een klein en deel van een groter gebouw 
opgetekend, waarin een mogelijke laatmiddeleeuwse waterput was gelegen. 
Resten uit de late middeleeuwen zijn in de jaren daarvoor eveneens door de leden van de 
AWN en Vereniging Oud-Uitgeest gezien en gedocumenteerd. Deze bevinden zich veelal op 
een dieper niveau onder de funderingsresten uit de 16e-17e eeuw en dikwijls in toentertijd 
niet functionerende sloten. Het materiaal, de sloten en de enkele waterput zijn sterke 
aanwijzingen dat op de plek van de 16e-17e eeuwse gebouwen in de late middeleeuwen 
eveneens boerderijen hebben gestaan. 
Meer resten van laatmiddeleeuwse erven zijn aangetroffen tijdens een inventariserend 
veldonderzoek middels proefsleuven langs de Hendriksloot in het uiterste noorden van Benes 
in 2014 (De Koning / Salomons in prep.). De aangetroffen resten bestonden uit met huisraad 
opgevulde sloten. Daarnaast leverde het onderzoek een houten structuur langs de Hendriksloot 
op, die in de Karolingische tijd kon worden gedateerd en een nederzettingsterrein uit de late 
ijzertijd. 

Archeologisch onderzoek ‘De Dog’ en Dorregeest
Het proefsleuvenonderzoek uit 1983 is in 1987 en 1988 gevolgd door een proefopgraving 
van de stichting Oud-Uitgeest en AWN-Zaanstreek in het terrein ten zuiden van molen 
De Dog, dat direct ten oosten ligt van het onderhavige onderzoeksgebied. In 1989 is het 
onderzoek vervolgd met een grootschalige opgraving op het terrein bij De Dog door het 
Instituut voor Pre- en Protohistorische archeologie van de Universiteit van Amsterdam 
(Besteman 1990; De Koning 1992; Dijkstra 1992). Hierbij werd een groot deel van een 
7e-8e eeuws nederzettingsterrein opgegraven met vele huisplattegronden en waterputten. 
Al eerder en iets verder naar het noordoosten lag een terrein bij Groot-Dorregeest dat al 
een veel oudere archeologische voorgeschiedenis heeft. Hier heeft een terrein gelegen dat 
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Afbeelding 8. Luchtfoto uit 1953 waarop met letter A de lokatie van een burcht wordt aangegeven. Uit: 
Groen 1981, 24.
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al in de 18e eeuw bekend stond als het Oude kerkhof. Later werd het ook Russenkerkhof 
genoemd. Volgens de stad- en dorpsbeschrijver Van Ollefen werd hier vele menselijke botten 
aangetroffen en werd zelfs een stenen doodskist gevonden.
In 1941 is er meer richting Akersloot een van de eerste archeologische opgravingen uitgevoerd 
door het Rijksmuseum van Oudheden. Hierbij werden sporen gevonden van een inheemse 
nederzetting uit de Romeinse tijd waaronder huisplattegronden, greppelsystemen en veel 
waterputten (De Koning 2016). 

Een burcht?
Aan de hand van een luchtfoto uit 1953 wordt door amateur-archeoloog Arthur Groen binnen 
het plangebied een mogelijk burcht (motte) gelokaliseerd (Groen 1981).1 De lokatie bevindt 
zich ten noordwesten van De Kuil, een zandwinput die thans als een meertje dienstdoet. 
De contouren op de luchtfoto suggereert een met grachten omgeven hoofdburcht met 
daarvoor een voorburcht. Een mottekasteel wordt gekenmerkt door een droge of natte 
gracht omgeven en op een heuvel gelegen houten of stenen structuur, met daarvoor een (of 
meerdere) voorburchten. De motte moet beschouwd worden als een verdedigbare (vlucht)
heuvel in geval van belegering of plunderingen en wordt gedateerd tussen 1000 en 1250 na 
Chr (Janssen 1996, 38). 
Laatmiddeleeuwse bronnen vermelden, voor zover dit bekend is, geen burchten bij Uitgeest. 
Het vermoeden wordt echter wel geuit. De historisch geograaf De Cock vermoed in zijn 
proefschrift over Kennemerland de aanwezigheid van een grafelijk hof (curtis) in Uitgeest, 
samenvallend met Westergeest (De Cock 1980, 176). Westergeest grenst ten westen van het 
plangebied. Arthur Groen denkt dat de burcht mogelijk gelegen is op de plek van de curtis. 
Op basis van de luchtfoto wordt een reconstructie gemaakt (afbeelding 9). Het voorhof 
was aan de west, noord en zuidzijde omgeven door een wal en twee grachten. De Oostzijde 
had waarschijnlijk twee wallen en vier grachten. Aan de oostzijde bevond zich mogelijk 
een toegangsweg richting de Westergeest. De vierkante woontoren, de hoofdburcht, was 
omgeven door een wal en twee grachten (Groen 1981, 25). 

1 Van Giffen meldt in 1912 een mogelijk kasteelterrein op een verhoging. Deze melding was in 1981 niet bekend. 

Afbeelding 9. Twee 
afbeeldingen ver-
vaardigd door Arthur 
Groen van het kasteel-
terrein. Een archeo-
logisch onderzoek 
bevestigt de aanwezig-
heid van grachten. uit: 
Groen 1981, 25;27. 
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Archeologisch onderzoek naar de Burcht
Tussen 30 juni en 7 juli 1981 is de vereniging Ou-Uitgeest (AWN) in de gelegenheid gesteld 
om een beperkt gravend onderzoek te doen op het terrein (Groen/Zonneveld 1983). Omdat 
de R.O.B. een opgraving uitvoerde bij Dorregeest werd een graafmachine ter beschikking 
gesteld. In totaal zijn vier proefputten aangelegd waarbij een sloot op 0,8 m -NAP (1 m 
onder het huidige maaiveld) kon worden opgetekend. Hieruit zijn scherven uit Pingsdorf 
(900-1200) en fragmenten steengoed uit het Duitse Rijnland  (1200-1500) geborgen. 
Het onderzoek toont aan dat het fenomeen op de luchtfoto een omgrachte structuur is 
geweest, naar alle waarschijnlijkheid van een burcht.

Afbeelding 10. Een overzichtstekening met de 
huidige situatie, de luchtfoto en de behaalde 
onderzoeksresultaten van het archeologisch 
onderzoek. Uit: Groen/Zonneveld 1983, 374. 
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7. Gespecificeerde archeologische verwachting

Periode Trefkans Diepteligging t.o.v. 
maaiveld

Te verwachte 
archeologische 
resten

Late 
prehisto-
rie

Hoog in 
geel gebied. 
laag in rood 
gebied.

Onbekend, vanaf 0,8 m 
-mv. 

Nederzettingssporen, 
ploegsporen, cultuurla-
gen, greppels, kuilen, 
begravingen, waterput-
ten, aardewerk, natuur-
steen, gewei, voorwerpen 
van been, metaal, hout 
en leer, archeobotanisch 
materiaal.

Romeinse 
tijd

Hoog in geel 
gebied. mid-
delhoog in 
rood gebied.

Onbekend, vanaf 0,8 m 
-mv. 

Nederzettingssporen, 
ploegsporen, cultuurla-
gen, greppels, kuilen, 
begravingen, waterput-
ten, aardewerk, natuur-
steen, gewei, voorwerpen 
van been, metaal, hout 
en leer, archeobotanisch 
materiaal.

Vroege 
middel-
eeuwen

Hoog in geel 
en paars 
gebied. Mid-
delhoog in 
rood gebied.

Onbekend, vanaf 0,8 m 
-mv. 

Nederzettingssporen, 
ploegsporen, cultuurla-
gen, greppels, sloten, 
kuilen, begravingen, 
waterputten, aardewerk, 
natuursteen, voorwerpen 
van been, metaal, hout 
en leer, archeobotanisch 
materiaal.

Late 
middel-
eeuwen

Hoog binnen 
blauw en 
paars gebied. 
Middelhoog 
binnen geel 
en rood 
gebied

vanaf 0,8 m -mv. Nederzettingssporen, 
sporen van een verde-
digingswerk, grachten, 
ploegsporen, cultuurla-
gen, greppels, (afval)
kuilen, begravingen, 
waterputten, aardewerk, 
glas, natuursteen, voor-
werpen van been, metaal, 
hout en leer, archeobota-
nisch materiaal.

Nieuwe 
tijd

Hoog binnen 
blauw 
gebied. 
Middelhoog 
binnen rood 
gebied. 

vanaf 0,8 m -mv. Nederzettingssporen, 
ploegsporen, cultuur-
lagen, sloten, opho-
gingslagen, (afval)kuilen, 
begravingen, waterput-
ten, aardewerk, natuur-
steen, glas, voorwerpen 
van been, metaal, hout 
en leer, archeobotanisch 
materiaal.
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Binnen het plangebied kunnen archeologische resten verwacht worden uit de late prehistorie 
tot en met de nieuwe tijd. Voor bepaalde periodes geldt op specifieke lokaties een hogere 
kans op het aantreffen van archeologische resten. Deze zijn zichtbaar op afbeelding 11. Ten 
grondslag hieraan liggen de lokaties van mogelijke strandwal/oeverwal zoals aangegeven op 
de IKAW (geel), de aanwezigheid van het buurtschap Benes (blauw) en de een eventuele 
burcht/curtis (paars). De rest van het plangebied wordt op de IKAW gekenmerkt met een 
middelhoge trefkans. Dit deel is een landschappelijk lager gelegen deel, dat nog onderhevig 
is geweest aan getijdewerking tot de 1e eeuw voor Chr. Menselijke activiteiten zijn dan ook 
niet waarschijnlijk, hoewel rites in natte contexten niet kunnen worden uitgesloten. Het 
aantreffen van dergelijke vondsten moet als toeval worden beschouwd. 
Als het Oer-IJ estuarium zich sluit, kan het lager gelegen gebied aantrekkelijk geweest zijn 
voor landbouw. Bewoning zal eerder op de hogere delen in het landschap (geel gebied) hebben 
gelegen, zoals bij het onderzoek bij Benes of meer richting het noordoosten bij Dorregeest 
aangetoond is. 
Het laatmiddeleeuwse en nog tot in de nieuwe tijd bewoonde buurtschap Benes kan aan 
de hand van historische kaarten geplot worden (blauw). Het buurtschap kan in zich verder 
hebben uitgestrekt dan op historische kaarten zichtbaar is. Daarbuiten is het plangebied in 
gebruik geweest voor agrarische doeleinden als het vanaf de (late) middeleeuwen is bedijkt. 
De aanwezigheid van een mogelijke burcht neemt een bijzondere plek in binnen het 
plangebied (paars). Deze wordt op basis van het aangetroffen vondstmateriaal in de periode 
900-1500 worden gedateerd, en kan dus mogelijk teruggaan tot de vroege middeleeuwen. 
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Afbeelding 11. Luchtfoto met daarop het plangebied en de verschillende gebieden die op basis van de 
geraadpleegde gegevens een hogere archeologische verwachting hebben. Het plangebied zelf heeft een mid-
delhoge archeologische verwachting.  
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8. Conclusie en aanbeveling

Op basis van de in dit bureauonderzoek geraadpleegde aardwetenschappelijke, historische en 
archeologische gegevens worden archeologische resten vanaf het neolithicum tot en met de 
nieuw tijd binnen het plangebied verwacht. Aan de westelijke en de oostelijke rand van het 
plangebied zijn mogelijke strandwallen/oeverwallen aanwezig waarop bewoning vanaf het 
neolithicum plaats heeft gehad. Het gebied daartussen is een landschappelijk lager gelegen 
deel dat pas aantrekkelijk werd nadat het Oer-IJ estuarium rond de eerste eeuw voor Chr. 
verlandde. Toevalsvondsten in dit gebied van eventuele rituele handelingen kunnen niet 
worden uitgesloten.  
In de (late) middeleeuwen wordt het gebied omdijkt en kan de wateroverlast buiten worden 
gehouden. Er ontstaat in het noordelijk deel langs de Ziens- of Koogdijk een buurtschap dat 
Benes wordt genoemd. Hier zal tot en met de 18e eeuw gewoond worden. Een historische 
kaart uit het begin van de 19e eeuw geeft hier geen bewoning weer maar is het plangebied als 
agrarisch gebied in gebruik. 
Een bijzondere plek is een eventueel kasteelterrein in het zuiden van het plangebied. Deze 
burcht kan een voorganger hebben gehad die teruggaat naar een grafelijk hof. Een korte 
opgraving leverde grachten op met daarin aardewerk uit de periode 900-1500. 
Geconcludeerd kan worden dat binnen het plangebied verschillende zones zijn waar een 
hoge trefkans is voor het aantreffen van archeologische resten binnen de verstoringsdiepte 
van de voorgenomen plannen, dat voornamelijk het vervangen van het riool en kabels en 
leidingen betreft. De nieuwe nutsvoorzieningen komen namelijk dieper te liggen dan het 
opgebrachte grondpakket ten behoeve van de aanleg van de woonwijk De Koog. Daarom 
worden archeologische vervolgstappen aanbevolen. 

Aanbeveling
Geadviseerd wordt om in eerste instantie een inventariserend veldonderzoek middels 
verkennende boringen (conform protocol 4003 uit de KNA 4.1) uit te voeren om de 
gespecificeerde archeologische verwachting in dit rapport te toetsen en eventueel aan te 
vullen. Daarbij dient gelet te worden op de verschillende landschappelijke eenheden waarop 
bewoning verwacht kan worden. Het is aan de gemeente Uitgeest om hierover een besluit te 
nemen. 
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Bijlage 1: Archeologische perioden 
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Vroege-Bronstijd

Late-Bronstijd

Midden-Bronstijd B   1.500-1.100

A   1.800-1.500

     1.100-800

     2.000-1.800

Vroege-IJzertijd

Midden-IJzertijd

Late-IJzertijd 12 na Chr.-
250 v. Chr.

    500-250

    800-500

Vroeg-Romeinse tijd

Miden-Romeinse tijd

Laat-Romeinse tijd

 

B    350-450

A    270-350

B    150-270

A      70-150

B        25-70

A        12-25

 
Vroege-Middeleeuwen 

Late-Middeleeuwen  

Late-Middeleeuwen 

B  1.250-1.500

A  1.050-1.250

C        725-900

D     900-1.050

B        525-725
A        450-525

Nieuwe tijd 

Nieuwe tijd 

Nieuwe tijd 

  C  1.850-heden

 B  1.650-1.850

A  1.500-1.650
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Laat-Paleolithicum B   18.000-8.800

A   35.000-18.000

  300.000-35.000

           -300.000

Vroeg-Mesolithicum

Midden-Mesolithicum

Laat-Mesolithicum 6.450-4.900

7.100-6.450

8.800-7.100

Vroeg-Neolithicum 

Midden-Neolithicum

Laat-Neolithicum B    2.450-2.000

A    2.850-2.450

B    3.400-2.850

A    4.200-3.400

B    4.900-4.200

A    5.300-4.900
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