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Geachte heren Van der Zande en Presburg,
Hierbij doe ik u een kort verslag toekomen van de eerste bevindingen en conclusies van het
op 8 en 9 juli j.l. uitgevoerde archeologische proefsleuvenonderzoek.
Inleiding
Op woensdag 8 en donderdag 9 juli 2009 is in opdracht van de gemeente Bergen op de
locatie Hoflaan 26 te Bergen een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om te bepalen of er
sprake is van aanwezigheid van archeologische resten van betekenis. De werkzaamheden
vonden plaats conform protocol IVO-P, K.N.A. 3.1.1
Afwijkingen PvE
Vermeld moet worden dat ten tijde van het opstellen van het PvE (Programma van Eisen,
Nijst, 2008) de exacte bouwplannen nog niet bekend waren zodat tijdens de voorbereidingen
reeds sprake was van afwijkingen van het PvE. Deze voorziene wijzigingen zijn opgenomen
in het PvA (Plan van Aanpak, Médard, 2009).
Bij aankomst op de locatie bleken op het terrein zeer veel beelden te staan in verband met
een nieuwe tentoonstelling. De proefsleuven moesten dus tussen de kunstwerken door
worden aangelegd. Hierdoor werd de bewegingsvrijheid van de kraan en de ruimte voor het
storten van de afgegraven grond, evenals de breedte van de sleuven zeer beperkt.
In plaats van de oorspronkelijk geplande sleuf van 44 x 4 meter (PvE) en van de aangepaste
sleuf van 56 x 4 meter (PvA) zijn uiteindelijk twee werkputten aangelegd, van respectievelijk
32 x 3 meter en 12 x 3 meter.

Bevindingen
Werkput 1 is noord-zuid geörienteerd en heeft een lengte van 32 meter bij een breedte van 3
meter. Het vlak is aangelegd op een diepte van ca. 1 meter onder maaiveld. De bovenste ca.
0,7 tot 0,9 m bestaat uit fijn duinzand en is (sub)recent omgezet (zie afb. 1). Dit betekent dat
eventuele archeologische resten tot deze diepte reeds verloren zijn gegaan, voor zover deze
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aanwezig zijn geweest. Met uitzondering van een zeer ondiep kuiltje (2 cm onder het vlak) en
een aantal spitsporen uit vermoedelijk de 18e eeuw zijn in deze sleuf geen archeologische
overblijfselen aangetroffen.
Werkput 2, haaks op de eerste werkput richting museum Kranenburgh aangelegd, heeft
afmetingen van 12 meter bij 3 meter. De stratigrafie alhier is vergelijkbaar met die in de
eerste sleuf. In werkput 2 zijn twee sceptics tanks aangetroffen; van archeologische resten is
geen sprake.
In werkput 1 zijn op twee plaatsen diepere kijkgaten gegraven; deze kijkgaten reikten tot ca.
0,5 m onder de top van de haakwal. Archeologische resten zijn tot op dit niveau ook niet
aangetroffen.
Advies
Op basis van de gegevens uit dit proefsleuvenonderzoek dient door uitvoerder en
vergunninghouder (Hollandia Archeologen) het gebied te worden gewaardeerd voor het
geven van een selectieadvies2. Er zijn geen archeologische vindplaatsen aangetroffen. Er
wordt dan ook geen vervolgonderzoek geadviseerd. Dit betekent dat de voorgenomen
bouwwerkzaamheden inclusief kelder zonder verdere maatregelen kunnen worden
uitgevoerd. Wel blijft er meldingsplicht bestaan, mochten er onverhoopt toch archeologische
resten worden aangetroffen.
A. Médard
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Afbeelding 1: Profielopname; de bovenste 0,9 meter is (sub)recent geroerd.
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