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Uitgevoerd archeologisch onderzoek

1.1

Algemeen

In opdracht van de heer J. Pater heeft Sweco Nederland B.V. een archeologisch onderzoek
uitgevoerd naar een locatie aan de West 49A te Avenhorn, gemeente Koggenland (zie
afbeelding 1). De aanleiding voor dit onderzoek is de voorgenomen gedeeltelijke sloop van
een oude bedrijfshal en de verbouwing van de rest van de hal. In de hal worden diverse
gemeenschappelijke ruimtes gebouwd. Ook worden er in de hal drie appartementen en een
studio gebouwd. Aan de hal worden vijf woningen gebouwd, plus één losstaand woonhuis
aan de zuidoostzijde. Daarnaast wordt er een zwembad aangelegd.

Afbeelding 1: de ligging van het plangebied
1.2
Archeologie
Het archeologisch onderzoek bestond uit een inventarisatie van de aanwezige
archeologische waarden, en het onderzoeken van de vrijstellingsgrenzen voor het
archeologisch onderzoek in het bestemmingsplan en de gemeentelijke archeologische
beleidskaart. Na inventarisatie van deze eisen (een verstoring van 20.000 m2 en dieper dan
40 cm) en van de verwachte verstoring bleken de vooringenomen ingrepen aan het
plangebied deze eisen niet te overschrijden. Archeologisch onderzoek is dus niet nodig.
Ook zijn de ingrepen en de aanwezige archeologische waarden voorgelegd aan het
bevoegd gezag (C. Soonius van Archeologie West Friesland), die via mail bevestigde dat er
geen nader archeologisch onderzoek uitgevoerd hoeft te worden. De voorgenomen
ingrepen kunnen worden uitgevoerd.

Sweco
Kraanspoor 48
1033SE Amsterdam
Nederland

T +31 88 811 66 00
www.sweco.nl

Sweco Nederland B.V.
Handelsregister 30129769
Statutair gevestigd te De Bilt

Leonie Ouwerkerk
Adviseur Archeologie
T +31 88 811 65 13
M +31 6 206 139 89
1 (2)

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden toch onverwacht archeologische resten
worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de
desbetreffende vondsten bij de minister verplicht (vondstmelding via de bevoegde
overheid).
Bijlagen:
Bijlage 1: een overzicht van de gemeentelijk beleidskaart van de gemeente Koggenland
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Bijlage 1

Archeologische beleidskaart van de gemeente Koggenland met het plangebied in
rood gemarkeerd

