
Noordwijk, septem ber 2016

Aan het College van B & W van de gemeente Noordwijk

Betreft: toestemming voor ondenoek ln de toren van de oude Jeroenskerk

Geachte collegeleden, .

I en ondergetekende werken aan een boek over de oude Jeroenskerk. De persoonvan st' Jeroen staat in de aandacht. volgend Jaar wordt gevierd dat de beaevaart"n rzs,;r.," geledenweer zijn begonnen en mogeliJk wordt de RKleroensL.rrt J.n verheven tot basiliek. tk heb aan hetbestuur van de RK Jeroenskerk toestemming gevraagd ,ooi..n ondenoek naar de ouderdom en degenetische herkomst van de relieken van st. Jeroen.be bisschop van Rotterdam verleent hiervoorechter geen toestemming. Een andere mogelijkheid om een dergelijk onderzoek te doen is hetvinden van de verdwenen schedel van St. Jeroen.

lk heb een aanwijzing dat de laatste pastoorvan Noordwijk bij het ultbreken van de Reformatie ínL572 de schedelvan st. Jeroen heeftverborgen bij de rrnJ.r"nr"n van de toren, in een van dehoeken binnen de toren. Het lijkt mij de kosÉn wiard o, Jlt t. onderzoeken. lndien de schedet zouworden gevonden, is wetenschappeiUt onderzoek daarvan mogelijk. omdat de gemeente eigenaar- 
van de toren is, ls uw toestemming nóodzakelÍjk om in ..n rro.L *n de toren wat graafirerk te/ verrichten ' ,werkzaam bij hel arctreotogLch bureau IDDS te Nóordwijk, heeftvoor mij blj versihitlende instanties n.g"rraago of de gemeànte aan een dergelijk onderzoek voorwetenschappelijke doeteinden toesteri'mine mag vedànen. óit utiiLt het gevalte zljn (navraag bijI I via het mailadres 

, of tel.
Mijn vraag aan u is of u toestemming wilt verlenen voor dit onderzoek blnnen de toren.

Hierbij stel ik enkele afspraken voor:
Het onderzoek raiordt uitgevoerd door het Archeologisch Bureau IDDS. Na het graafwerk wordt deoude toestand hersteld. ondergetekende-is verantóoro"lrir, *01. de kosten van het onderzoek .lndien de schedelzou worden ievonden, is de gemeent. .ii.n.., van de schedet. De schedetwordtgeconserveerd en wetenschappetijk ondezochi onder vera-ntwoordelijkheid van IDDS. lndien zouo blijken dat de schedel uit de 9'eeuw stamt en uit de regio west-schotland / lerland afkomstig is,staat het de gemeente vrij om de schedel over te arageï ."nlo bestuur van de oude Jeroenskerk ofaan het bestuur van de RK Jeroenskerk, nadat 

".n 
g.ir.htrreconstructie ls gemaakt.

Met een vriendelfike groet,

I-
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Noordw[ik, 7.tt.2\l7
Aanmevr. M.J. Fles, wethoudervan Culfuur

. 
Betreft: toestemming voor twee wetenschappelijke onderzoeken

Geachte menr. Fles,
u heeft al eerder een verzo-ek ontvangen waarin ik toestemming rrraag voor een onderzoek in de torenvan de oude Jeroens*erk rrier komt-nog een tweede veruoek uïi. OiiUenut;;;J;ek in de steegtussen voorstaat 50en 50a. T.ueiae llïrtËöilffiïJr*rchapperiik onderuoek, De gemeenreheeft oigen bereidsruimtr o* ni.*uàJàtt rurí* u. ;t d;;*r*" nieronder op een rij.
1' Het onderzoek in de toren is voor een wetensohappeliike publicatie ovor de oude reroensker! dieik voorberoid met de bou,r,historic; -i' - 

r. Ik neem hierin het onderzoek naar St. Jeroen ende middeleeuwen voor miin rekaring. zlarS in a""r iogrliË, ,tukken ,tu"tË-i; de bissohopvan Rotterdam toestemming g**gï o. arr.tu["o-rïil"r"* genetisoh en op ouderdom teonderzoeken' Dit verzoek iíóg"*"ïo. oà abt u* n"t tr-*J"iÉ.enona-heeft mij wer toestomminggegeven twee aldaar aanwezige ribben die aan st. Jeroen *ora", to.gusobreven, op ouderdom teonderzoeken' voleens de orà"roiog i. àr g 1572 v;;;;Jiï"nuael van st. Jeroen in de roren vande kerk vorborgenïEen paragnost teoh mij *.t,p. ,*d;;. Dit is geen gebruikel[iko wiize vanonderzook, maar de Nedirhiase p"riti" tóe i" n.t 
"rrr.?r" 

u1uï a" pmagnost t

Ëï:#ffi1'Sl;,l;l1m;ffi :Ímt-Ëï.Ë;Ë':;";ïï;ffi a,,íoa"il-"rsBurgariio,

Het beTreft hier een klinsohalig onderzoek 
in 

«le westllijke hoek van de tóren (ca 2 x2 m),om te zienof de schedel van st' l3roq-uri-orÀ au mau.rtuoË;;;;ö. voorwaarde bii dit onderzoek isdat we plavuizen van hekelfd; §d;kË; kunnea ,ird; il;; vloer te herstelren. De restauratie-deskundige t ;o'iirv*rffir.*.r1, urï.uíàïurip*r*zijn. Dir ondewnekzarworden uitgevoerd door I t "' i v* n"iur.ne,i,r"à; bureau-DDs in Noordwiik.\ , rheeft al overlegd TI'd. Erfgoed-archlËËLï'";"'"-""' voor dit onderzoek is eenfonds besohikb aar datwordt beheerd-door au stionio! Geschiedschriiving Noordwijk. De vraag is nuwelke stappen 
'.og 

gezetmoeten worden ,o* 
"ro 

ofticiële goedkeuring door B & w.
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Graag verneem ik uw reactie.

Met een vriendeliike groe!

I
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Versie 1,3,26-01.2018I. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED

2' AANI.EIDTNG EN MOTIVERXNG VAN HET ONDERZOEK
r De opdrachtgever, heeft aanwfzlngenl dat de schedel van de ge.eeuwseNoordw[Jkse heilÍge*slnt. Jeroen *oóËIurr.rn, hËt #öpJrtààr run de oude Jeroenskerkbegraven zou zlln' Deze hetllge treert"àèï 

.ue1ans4i.te. rírïuïp""ro ln de geschtedents vanNoordwfik, dat tot in de vorÍgle 
"àuï 

àÀn oetanörrj[ uualiàI]*.oord was. Enkete re,ekenvan slnt Jeroen bevtnden zlcÉ ln oà i<eÀ maar ale icneaÀi-È oaar ntet brj; deze was reedsstnds de 9é eeuw verdwenqn, rn tsiË.ts àtËrÏrË;Ë; sc[ede] van stntJeroen feruggevonden, Deze schedet ts verdwen.n àr0"1ïq" R;i;;;r,;ïJ]Lr.zUn aanwtJztngen dar mentudens de Reformaue kerkeruke gó..dèËn r,n oe .tiriÀ'Ëë;;r", heeft, waardoor her nretonmogelfik ts dat dtt ook meíde scneaàr sebeurd tj. 
" :-e,e.

I Door ls.een verzoek hgààËni biJ df gËmeente Noordwfk om tn de toren vande oude Jeroenskerk een zeer É.p.ï[[ Jnoeràér< il.J,.ï;lit;" Drr onderzoek zat bestaanult het verwlJderen van enkele ut[Éà piàrurzen.en Íéirràniiilatig graven van een sar vànmaxtmaat t,s bU r,5 m. De exa*e ràóààe uJ11 r,àtóài;ffiil"",rï;;ffi;;ïó,t De drepre zat arhansen van dË iesurijià1,:wa;illj H;rË;ïrlïïliïut 
""n

beperkende factor vgrm!. nangezten'J-tn een.ar,ch'e"6;Ë;í, monument gegraven wordt,worden de werkzaamhedÉn àËt*;Ëend archeói;gË"röilrzoek gezren. De Eemeente§eT tog.stemmrns geseven ,ooi nËi ,itr."Ën ,uï-ri,í-ànï"ïlo"r,B[ de uttvoerlng van -dtt 
onderzoek r<àn ae È". wileï'ààng"gr"pun om nlet alleen tecontroleren of de schedet van slnt leroàn op. dezeplek àànËlE ls, maar oqk om een beeldfe krlJgen vqn de bodemopbouw ónJëii; à;ff'à;'ïrn'ïi,uouoek re doen naar de

liffï:H-e -i,llfrt ontstdit-óË d;;;;ài;ö Ë"t"ï'àrïro v?h de ouaeraom Àn àË

I votgens parö§inost I 
- dt" ln de toren een waarnemlng kreeo, zóu dsörJacob starck ln tle zuldwesthoekvan het törenportaal het hooff van st. Jercen begraven zljn. starck ías ecfi monhlk van de EgrnondÉè Abdu enr4/as de laat§te katholreke pastoor rn Noor:dwrJk. n-r1 arenae de gemeente tussén 1541j1573.
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3. EERDER UITGEVOERD ONDER:ZOEK

De gegeven§ ult dlt PvE zun grotendeels overgenomen uit een bouwhlstorlsche qulckscan
dle Is ultgevoerd om de waarde van de plqvulzenvloer ln de kerktoren vast te stellen (van
Dam 2018).

2 Kloos 1928, p.28.
3 Klgos 1928, p,105 en p,112,
a Kloos 1928, p.113 en noot 283.

4. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING

4.1, Historischecontext
Sínt Jeroen
Hèt.verhaal gaat dat ln 847 Jeroen, een Ierse priester, op het NoordwUkse strand landde
om het chrlstendom ln deze streek te versprelden. BU een'lnval van de lioormannen ln 856
werd h[. onthoofd, waarna de dorpsbewöners hëlmelljk ziJn llchaam begroeven. De locaile
van de begraafplaats raaKe ln vergetelheld totdat leroén tn 973 aan de bqer Notbodus
verscheen, en hem de locatle van z§n gràf wees, 2 De relleken werden naar de Egmondse
abdf gebracht en op de locatie van het graf werd de eerste voorganger van dó huldlge
kerk gebsuwd.
De schedel van Jeroen was echter nletblj de relleken, de ondiarkaak wel, In 1316, blJ een
verbouwing v-an het hoofdaltaar, werd het hoofd teruggevonden. Althans, dat de gàvohden
schedel aan Jeroen zou hebben toebehoord was voor de dorpsbewoneÉ duideltjk, oirect
1a de vpndst begonnen namellJk de kerkklok,lSen spontaan tè lutden (zonder menseluke
tussenkomst) en een geqsteszleke man werd 9p slag genezen. Jeroen wànO trefiig verHaàrd
en de schedel vormde het centrum van dlens vererlng. Na de reformafle, dle lriNoordwfik
zonder beeldenstórm gepaard glng, verdwenen gaandeweg de kerkelt3lie joèaeren. t lo
ook de vermeende schedel van Jeioen. Aangerrofren werd-dat aezà tn-liàrtiveistopt was
of welllcht naar een andere plaàts bulten Noordwfik was gebracht. Hoe dan ootí de schedel
was onvlridbaar. In 1909, b[ dë restaur.dtle van de koorbanken, werd' blnnen de
opgegraven fundamenten van het hoofdaltaar een losse schede! gevonden,4 Aangezlen er
ygrdgr alleen grafkelders warén aangetroffèn, en geen zandgraven, weriJ aangenormen dat
dlt de schedel moest zfn dle vanaf 1316 als dle van Jeroén weid vereerd] Later bteek
echter dat het de schedel van een vrouw betrof. Doör wetenschappellJk onderzoék ln onze
tljd ls bekend dat relieken van helllgen doorgaans de resten van óddeie of Jongere mensen
zljn, of een ander geslacht hebben, dan de vermeende héiltge. Dlt houdtíerÉand met de
vroegere handel ln "relleken". Het ls daarom aannemelfk aal de schedel dle ln Ig09 werd
opgegraven lnderdaad het befaamde rellek was (hoewel deze dus ntet aan Slnt Jeroen
toebehosrde). Maar de sciede{ van Slnt Jeroen bleef en blfft tot de verbeelding spreken,

6

§pecialistlseh onderzoek
Bouwhlstorlsche gulckscan DarR, M.c, van, 2018: Bouwhistoilsche qulcl<xan:

Wof$raat 44, Noordllgk, torenpottaat Oude
Jeroenskerk, Noordwfik (IDDS Archeologle en
bouwhlstorle).

Geraadpleegde bronnen en paËiJen
Overlge llteratuur Kloos, J,, 1928: Noordwitrk ln den loop der eeuwen,

Noordwlïk.
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De hlstorle van de kerk.voeft te;ug tot de 10è eeuw, toen door de inwoners van Noordwgkeen kerk of kapel werd gebouwal ott àÀrsm aouwwerl'àïngetwl3feld een bescheldenfiorrnaat hebben oehad 

"n 
utt trout vervààrdrgd zun È;;;rt. Rond de 12è eeuw werd hethouten gebouw íervangen ooói 

"Ln-irËi.n.n kerkgebouw, vermoèdelryk met een rechtgesloten koor. Toen roÀa het trrteede [waft vAn de ig" 
"àí*' 

ae flnanciën het toelleten,werd het kerkJe verbouwd. rn 1303 werd rirdï;[s;;;kt il;;; ;:;il; #lïËir*"n.
I:r,:IlÍ lrylg"_,?oïw ypn deze kerk w"iíà" torfi;;;Ëiroïffi.,
ue KerK Kreeg zun hqldlge vorm. na een brand tn t+Éo-. rÀ iliiajsn ts door de RoB eenbeperkt at'cheoloslsch ohderzoet< ulGuàà.a i:ï,inïié#.,iÀ'iiu*urr<raamheden,6 TUdensdit ondez'oek werden rcsten g.vnÀoèï vin oe irrst".àn"rààrriËrr.. De ktezetfun.derlns vande zaatkerk doorsneed rntluríatregràïàn:ar" *àËÀ[jkË;;ë;btj de houren voorsanser(BROB 197t, p,76).

Torcnrestaurafles ln de twlnflgste eeuw
In de perlode 1901-190s werd ae ouoe.:eroenskerk gerestaureerd onder leldíng van deLeldse archltect H. Jesse. Deze restauiuti. nua ,à"iàr"Ëtr[«tng op het kerkgebouw, enIn mlndere mate de toren, oe toren liwim twee oecennu làtàr aan de beufi toen aan debekende Amsterdamse archltect n. Kok àpdragnt íurà ïËrr.iïa o. gebreken aan de torente lnventarlseren en qel .r€:ElFtlepiàn oq te stellen. Deze restauratÍE kwam tn 1925ssreed' Kok vestlgde zich.ih 1920 als'pàrtrÈíirÀr;Ët#;;'À'terd zrch met name b"rï;ï.:phet gebled van rest?uratle'. l-l.et uligingspunt vàn xà[iJn'ïunrten van restauraue wasgegrond rn de rdee dat hersterrrngi*Ëi[I"àmneoón u"ringruËer waren dan hrsrorrserendetÖevoeglngen. ook wal.Kok oan-menin! uat aó ilwffid,gà toestand van een gebouwleldend zou moeten zUn vooruàí'iËitauratie., r<ot-wul"à. voorstander van om bUrestaurattes zoveet mogeiljk gebruik t" màlieÀ vàn ËËàrË;h bïuwmater.laat, aftomstiE utt!e! rggla.uraHeobject of slóofipanden.- "'

ook bU de restauratle van de toren werd verordonneerd dat zoveel mogelflk gebruik zoumoeten worden semaakt van afkomend materra;i.. ï;-;;naen van de vloer In hettorenpoÉaal werd sesteld dat deze gèn;i mË;Ï;;rd"nïtöËnoren, een ondervtoer vanoude stenen gemaakt zou moetei w*a"n 
"n "en 

uuiïË. van ,,Írode en zwartevloerbakken, handvorm, atles tn mórtei'àrs de bunenm-ur"ii.; iea.t op Kok,s opvattrngenls het waarschrinlut gàt. de oude t"g"r, van 
. 
het irr#i werden hergebruÍkt, B[ degraafinrerkzaamheden ln het torenporíail wÀraen-ifióu.-rituLsante vondsten gedaan.Allereerst werden de aanzcrten vah oË Ëorspronf,"ir:f.Ëtöièïenffee gevonden, op bastswaarvan de vorm en proflferlng van ae-"ntrcË''l ;"à;;;il;en gereeónsrueerd. Maarspectaculalr was de vondst Ygn óqn vljftrencà-eeuË ËÉi;Ë-óilent, Het berrof het r.estantvan een enset, dat votgens. Ktoos b[ dï versrorjng ,un à;ïLiË'nj'oË ;;;i#;à,rin r++sin de kerk zal zun geplàatst' 11 ryas-rotg"ni-NróoË Ë;àËË mèt de Beetdenstorm dte tn1566 door het land ragsde; ult histortsËÉà o.uïí"ïiËiuË;#;"re aan NoordwtJk vöorbfiglng' Eerder valt te denkén dat tijdeni oe nefoÀàlË aïàJemen utt de kerk werdenverwijderd, en dat men een aeel rri àé'vloer va.n net iàËÀpóitaat heeft begraven. ro Het

$:r#ffirïiig 1;,i:,ïloos' 
tussenkoÀÉrin uruir<ieen-sóËrÉi à.n net stàoËrr.lk-iqu="r,n

ö De funderlng van de kerk en dE eerste twee geledlngèn vàn de toren zl3n opgetrokken met hëtzelfde forrnaatbaksteen: 28 x 14 x 7' scheepstra rr-tz, zte ook KNoB 1971, nnunrnrsl.li, p, ls-76ToREN EN FUNDATTEKERK torentransept zle Scheèpstra 11 en 17,
q KNOB 1971, HALBERTSMA,PtT5_76.
7 Haaksman 2008, p, 16-20.

l3:,t:l,r::ly"^ïjln: Art, 4 Mersetwerk en Art. 6 rimrnerwerk, p. 15,- ELu, arcntefDlok 0900, lnventarisnummer 1953. Bestèk En voorwatrrde, p, /.10 Brlef J, l(loos medlo hovember 1935, ELO archlefnr. ##L Èrief J, Kloos medlo novérnber rgss, elo 
"rcii#., ++
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Ín L974 werd de kerk opnlguw gerestaureerd, ditmaal onder leldlng van de Leldse archltect
van der sterre dle zlcï, net als Kok, vooral bezlghleld met restauiatÍes en dan met name
dle van kerken en ke.rktorens.. n ZIJn werkwUze wras tn zekereiln vergetfikbaar meidle van
Kok, namelflk: terughoudend en (zo blljkt ult de gegevehs van Ae reitaíratie van de oude
Jer_oenskerk) zoveel rnogelljk gebrulkmakend vaí afkomend mater.laai, op iC ot<tooÀi
1974 vond een overleg plaats- wagrblj het plan tot het verhogen v"n àÈ portàatvtoér. wera
hesproken. Dlt werd noofzakelfik gèacht om de toeganke-tukr,eiA vàn ue Ëien en ae
aanslultlng. op het vóoï?lèrn, aàt à'n 70 Èm noger-tÈi àà-n rret vtoerntveàu-van het
KerKportaal, te verbetèren. DIt plan werdnlet geheel doorgevoerd, Wèl werd toestemmlng
gegeven om de vloer van het portaal 15 cm te verhogeri. BIJ het overleg werd tevens
aangemerkt dat een aantal plàwlzen vernleuwd moeít wo.rdËn en ;,rn ieïei àËvat alteplavulzen moèten worden gellcht'!,13
Het ve-rwilderen van de vloer was sowleso noodzakelljk, aangezlen ln de kerktoren
funderingsherstel dlende te plaats te vtnden. En aangezten trót ioreïBóÈuui toèÉ onïórarun
werd kon men dlrect diverce verwarmlngsbulzen aanbrengen.la ooí< de iloàr van íe rcrf
werd b[ deze bouwcaf.pggng aangepalit. Na het aanlegíèn van de vloerverwarmlng en
l'"t verstevlgen mlddels betoncohstructies werd A-e zerken- en ptavutienvtoer
teruggebracht, In de destljds nleuwgebouwde pastorle werden nleuwe plavuizen gelegd en
voor het terras blj de pastode werden oude zérken tot plavulsformaat'g"l.r"lit- tu- - -

4.2. Aard en ouderdom van de vindplaats(err)
In het plangebled wordeh t'i:sten van de kerktorèn ult vermoedelijk het begln van de 13e
eeuw veruvacht' Daa-rnaast kunnen obSecten ult de kerk worden ïerwacht-àle t6àens de
Reformatle ln de 16e eeuw.lntet torenportaal zuh begraven. ook i.unnàn àimËÀiefUr<e
begravlngen worden aangetroffen dle daieren vanaf oe ts" eeuw ór;uA;i, sËàne[ góat
er een verwachtlnÈ op de herbegraven schedel van de Noordwfikse helllge SË, Jeroen.

4,3. Begrenzlng en oppervlakte van de vlndptaats(en)
De vindplaats, zljnde de kerk met omllggend gratuàd, ts Èegrlnsd met AMK-terretn 4044,

4,4, Structuren en sporen
Funderingen, lnhurnatlegraven, knekelkullen, putnlagen, ophooglagen,

4,§. Anörganlsche aÉefaoten
Aardewerk, metaal, bouwmaterlaa l, gl às, natuursteèh.

4;6, OrganischeaÉèfacten
organlsche aftefacten zoals leer, (bewerkt) hout, (bewerkt) bot, tel<Uel, etc. worden allëèn
.v.eryacf! onder de grondwatersplesel, dlehaar vei"wachun! abber: tiöi bàíoà ài.Ëàroi"pt".Verkoold organlsci materiaal kan wel bewaard zfn geblevàn boven àe gronAwËterspiegel.

4.7, Archeozoölogische, archeobotanische en fysisch antropotogische resten
ArcheozÓöloglscte en archeobotanlsche resten worden nlet verwaifrt títret plangebled,rv"l.rl antropologische nesten worden wel verwacht en zullen bestaan un lnr,Jnïaii."g.run
en los botmaterlaal.

4.8, Mstivatie
De archeologlsche vervvachtlng is gepaseerd op de gegevens zoals vermeld ln de
voorgaa nde pa ragrafen.

12 Van der Sterre restaureerde 36 kerken en 13 toren§, peetoom 192g,
13 ËL0 Inventarlsnummer 1449: Brlef dhr, Vah V€en, tg oKobèr 19711
torenvloer,
14 ELO Inventarlsnumrner 1449: Begro8ng werk, blad VII[.
15 ELO Inventarlsnummer 144gi Begrotlng werk, blad IX.

betteffende het verhogen van de
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pi;ï:[, :fl iSI,lT]i3::, J._"^"1 !:!enG;Ë # il;;'àË Ë,ffià de s es evens u I t het
::iïg:?Jl..il.:3ï^1:ui3syÀiàe1;töiÈ;iËrd:ëff ;ffi i,1".Ë,'ï??,,ïlïJ#J"ï
:ll:""ff:I§: yn-1:.Tg y"J _."1 mrnrmàià ï,IË,à, ïsï;,",Èïï;l;;ï.,ï,#{l ï.rï
9:,u:::::1,":iL'T::1y'r"f:l :{: à,{rffi,"öiö";.ï b".,,ïtl;,Ë" H;ï",;,i:ffi,*ï
::::g:flg,zun. Exacte diepres zun;;i;"; Ë';",#rï#d"àïilÉiïï,,ii[oïEo,iff:ï1.ï:?ondezocht is,

4.tO. Gaafheid elr conserverlng
Er worden veBtorlngen verwacht'íte zun ontstaan b[ de restauraue van de toren en hetrunderlnssherstel ln de Jaren rgzo. Htéruu iívlóËíË;il;ö'.*Ëàöffiïïïe vtoerverstevlgdmlddelsbetoÀconstrucfles. "Yv''v,rs'rrrl

5. DOELSTELLING EN VRAAGSTELLXNG

5.Í. Doelstelling
De doelstelÍlng van-een.opgravlng ls het documenteren van gegevens en het velligstellenvan materiaalvan vlndplaaisen om daarm;à rri;;;ËtËÏàËoroen dte van berans ts voorde kenntsvorming over het verleOÈn,--'

5,2, Relatie met NOaA en/o.i andere onderaoekskaders
Het onderzoek ts waarschtjniljk Ée tt"rnicf.,à[g om 

"ànïlia.àà" 
te kunnen leverqn aan dehatlonalè or provlnctale onàeÉoek.àgà"dË';. il/;i'rrËi ËiiËlïio"r. van sroot rokaaÍ berans.

5-3, Vraagstelling
Het onderzoek betrJft.een archeologlschë-opgravlng. De vraagstelllng ls gerlcht op hettnztcht verscharfen in de archeotogisèïè;e[.ffi l; ÀËriír"rËLïruu.

5.4. Onderzoeksyràgenr Is er een losse schedel aanwezlg? En zo ja;o wat ls de context? ZUn einog 
ïpo.rq! aanwezlg van een kuÍ1, klst, foudraal, etc.?o zUn er aanwlJzlngen dat de §chedel néwu.iöËa"r dL vtoer is geplaatst en zo jawelke?

o Kan op basls van schedelkenmerken een lnschatung gema,akt worden van hetgeslacht en de leeftUd van de persoon?o Wat kan er gezegd wo-rden ovér de mogelryke ouderdom van de schedel?,ö Kan er op basts vEn de bekende gàg"rili1à";;;Ëu" getegd worden mer stntleroen?c ziin er nog andere archeorogÍsche sporen of vondsten aanwezrg? zo ja:o wat ls de daterlng van de arèheotogts"rrà v"íàriànËn tot welke vondsttypen ofvondstcategorleën b_ehoren zl1 ?o wat ls de aard, omvang, t<waíttelt en het verloop van de arclreologlsche sporenen sporenclusters?

- .: -Uit 
welke perlode dateren de spsren?

' lnqlen funderingen worden-aangetroffèn: hoe zfin deze opgebouwd en wat zegt dlt overde bouwwlJze en de ouderdom -vAn 
Oe-tor"fi en eventuele herstelfasen?' wat zlJn- de overeenkomsten 

"n arwfr«ngen-il;;ö'àe archeorogrs-ëhe en debouwhlstorlschegegevens?' -r7'vrr"'vvrr LscèErI
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6.1. Methoden en technieken
Algemeen

' l'let onderzoek dlent conform de heersende Kwallteitsnsrm Nederlandse Archeologle te
worden ultgevogrd.r plrgct na afloop van het onderzoek wordt de werkput dlcht geworpan.

" De hoofdmeetpunten worden uttgezet en perlodiekdoor de aÍcrreolbóó of veldtechnlcus

Aanleg van de werkput. Het graafwerk wordt ultEevoe( met een schep, of waar nodÍg met klelnef materleel,
' Ïjdens. de graafwerkzaamheden wordt syóteniatiich geb?uk gemaakt vàn e"n

metaaldetector voor het opsporen van metalen voorwerpe-n.r Bij het verdlepen worden vondsten verzameld.

Reglstratle

' Er dlenen foto's gemaakt te worden van de beglnsituatle, van de algemene sltuage
tfldens het veldwerk, de vlakken, de proflelen, ïran gronàrporn tn Éi viaÈ ían ae
@upes, van belangwekkende/kwetsbarre vondsten en-van dé oplevering, '

r Het opgravingsvlak wordt waar nodlg geschaafd, lngekrast 
"n'gÀbk"ía 

op maxlmaal
schaal 1:20.. Alle vlakken worden lngemeten (x, y, z-coördlnaten).. Proflelen en coupes worden scha-aí jizo of groter getekend,r Tevens wordén op Vlaktekenl.ngeh de NAp-hoog[en van het vlak en het maaiveld
aangeEev€n en de locatle waar de proflelen getet<énd zlJn en waar foto,s zl3n gemaakt,

' op tekenlngen van proflelen ën corjpeE wordén de bfbeÉorende fotonurnmËrs-OutOelrjf
aangegeven,

' 9p de. profleltekenlngen worden de NAP-hoogten àangegeven. ïevens zal de
hoogtellgglng van het.opgravlngsvlak aangegeveíworden ip àó pronertèr<enrng.-

' TUdens het veldwerk worden detallfotó'J en overztchdfotoË gàíomàn ían oe
werkzaamheden ter documentaHe en voor publlcafledoeletnden.

6.2. §trategie
op aanw[zen van I wordt een werkput van rnaxrmaal lrs x 1rs m handmattg
laagsgewijs ontgraven. B[ het aantreffen van ffsrsch ànt"opàrogrschq resten of bijzondgrevondsten wqrden deze vootzrchflg vrrJ geregd, óefotogiafed;à;ïi getekend,

BiJ het aantleffen van bljzondere archesloglsche resten dle nlet behoren tot de scope van
{ft qroJgct, zoats hterboven beschreven,- worden aà ópuràcntgàver en ae ÉeïoegOeoverhetd onmlddelt[k sewaarschuwd, in seuameht6Ë óvàirJg [ussËn:Èrrtuà, zalvervolgens worden bepaald hoe met deze restén dient té *orden omgegaan,

G3. Omgang kwetsbare vsndsten en monsters
Kwetsbare vondsten dlenen op de plaats van aantreffen gefotografeerd te worden. BU deomgans met deze vondsten wordt gebrulk gemaakt van 

-de 
rcriràaa xrrrÀ E&Ë ÉíË UU

Kwetsbaar Vondstmaterlaal.

6.4. Structuren en grondsporen
Alle sporen (met uÍtzonderlng van aantoonbaar recente spor:en) worden gecoupeerd en
afgewerld, veor zover dlt mogelUk ls blnnën !e grenzen van Oé ontgr:aving,
Documentatle van bouwhlstorlsche resten vlndtllaats door een boíwhlstórlcus,
B[ het voorkornen van nÍet-recsnt bakstenen muurwerk arent mÉ]fràiiïé'iio-rllntar"
omvang, de b,ovenkan! e.n de onderzfde op terÀnrnö-öàieglstreero te worden.
Daarnaast moet hèt metsetverband va.stgetegd'woi.derr, d1É í;rí;;n-íu-friaàrinöin
de manler, waarop de hoeken sèvorrnd zÍn,6venal"veÉnUaiÀà"n. Vistóeregàïàrd;n

a

a

10
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Versie l;3, 2B-01-2018per muur de steensoott, de baksteenmaat en de hoogte van 10 lagen of zoveel lagen,als er nog aanwezlg z[n,'o van nlet-recente bakstenen vloeren wordt de omvang, hoogte .en constructievastgelegd.
. pUzonder gevormde bakstenen wgrden.compleet vcstgefegd en bewaard,. 

I;rffi:.i;blokken 
tn de context ten ualrs{énil ffi;l* worden càmÉtÀet vasrsetesd

9:5., Llchten(b'rg'waterbodems)
Nlet van toepasslng,

16,6, Aardwetensohappelijk onderzoek
Naar verwachtlng zullen de 

-graarwer[eaamheden 
n]et relkeh tot in natuurlUke lagen,wàardoor aardwërenscha pperu k onoeaoek ni;i,ra; ffiuuIi ns r",

6.7. ^AnorganÍsche aÉefactenr Stortvondsten worden verzame[d €n geregtstreerd.
' BU de aanleg van de vl'akken'wordt vÀndsfmaterlr.t ,oue"l mogelfk per straggr.aflscheeenheid (laag of spoor.) veaameld.. Vondsten uÍt ëen wqsn. of afuallqag WoïJen apart verzameld.r Indlen sprake tE van vondstconeen[raUes t"oËcËÀtiàtË'yan schervén o,.l.d,), wordendeze als punten of polygonen ingeineten. '
r Ail€ vondsten worden nauwkeurig oF X-, y- en z-coördinaat lngemeten/getekend(behatve recent materiaal en ros Àïtehaat'ari a,araewÀiËcheruen e,a.;.. Frlgleje en/of belànswekkende ,onAsieÀ 

:Of;;;;';p* 
de ptaats van aantrcffenEefotogr.qfeerd te Wordèh"

' vondsten en mons-ters, wgrd$ geborEen en behandeld volgens de richflgnen van develdhandleldlng archeajoq|e. à ËÀàrg rlrcrff een.puËialËiinEesctrat<etd tefvoorkorningvan informafl everl ies of beschadlgÍn!,

5,8, OrganischeaÉefacten

3,liillï:i: 
artefacten worden nret verwacht. zíe verder parasraaf 6.7 - Anorsanrsche

6'9' Areheozoöloglsche, archeobotanlsohe en fysisch antrsHglogische res.tenr Uit sporèn me-t hóubkoot, rosraa[vlrkreurrnósnj 6;iil" sf andersztns opvailendevulllng worden monsters senomen vàor r+É-àï à*inlïocï."norogisshe dderrnsen envoor botanlsch onderzoek.
' Fyslsch antropologlsche resten worden.op {e plaats van aantreffen gefotografèerd engetëkend voordat deze. geborgen woraeÀ,1"FJ;;d;íie*L uro corhptexe of fragteteresren wordt een rvsirJr,-ííi.à"ólàfs"ruaaphegJËfu:-de te vorgen wèrkwiJz€.r lndlen de schedef wordt aarísetroftÈn, wordt ?eà oö een f,Tstsch antropoloogbestudeerd om ln leder,geval ÉenUà eir geslachi G. n"pÀL". Tevens urordt gekeken

'naar eventuele sooren.dle aanwezig zlJn o! ae scrrààà ïle'tndlcauàf 
.[uÀn* 

it3ï ,oo,.de doodsoorzaati. rndjen ,ó;"rr]k" iróroi;;-hàt;"trË'-nan de ouderdom van herbotmaterlaal gegeven.

6,1O. Overlge resten
NleÈ van toepa6$lng.

6.11. DateringstèChnièken
V,3n. kqnsflJkg vondsten of spol,en
dendroch rono[oglsche daterl ngen.'

Worden mqnsters gÉnomen voor 14C of

6,12, Beperkingen
Het onderzoek ls zeer bepeikt ln omvang en dlepte, Er kan niet segraven worden töt hutenhet door aangew"un g.btËdl ' - i

11



lD-D§ Archeologie
ProJeetnr. 51620517

Versie í.3,2A41-20187' UITWERKING EN CONSERVERING

7-:.1, structurën, grondsporen, scheqpwrak of vliegtutg, vondstspreldingen
Alle. sporen en structuren worden confo-rm de vlgeren-de 

-(rue 
(centiaai Càlieg" van

De.skundlgen 2016).aan.een besclrrlJvlng en analysi onderworpen. Voor zover mïgelljk
zullen de sporen in de lokale en reglonalà archeologlsche contexi worden gepfaitst.

7.:2: Analyse aardewetenschappeliJke gegeveng
Niet van toepasslng. Naar verwaotihg ía hét ónderzoek ntet relken tot ln de natuurlijke
ondergrond, Mocht dit wel het gevaÍ z[n, dan dtent het iàpport een koÉe'pàiagraaf
hlerover te bevatten,

7,3. Anorganlsche artefacten
Het ls de verwachtlng dat het onderzoek slechts een beperkte hoeveelheld vondsten zal
oRl9v9r9n. In dàt geval kan de evaluattefase worden or"röe"iàË"; eí til";;ràànïJi"turnmet.het.geven van €en beknopt overzicht van hàtgee-n ls aangetroffen in fret
:liTq:?1q.upqort, waarbfi de nadruk drent te rissen op oe ËrogeriJke daËrrns.
rndlen het onderzoek wel meerdere vondsten opleverÍ, of vonóstén dle van lroter belangzfn (te denken valt aan mogelljke rellcten uít de tfid'van de Reformaue ofian metalen
voorwerpen), geldt het volgende:
' De vondsten/resten worden per materlaalcategorlé gedateerd en gewaardeerd en

beschreven In het evaluatleverslag. op basls vaíde evËtuàu" wordt trï overtéà met deopdrcchtgever en de bevoegde ovbrheld bepaald welke vondsterr/restei nadergeanalyseerd moeten worden.r Opdrachtnemer dlent voorafgaand aan @nserveren en deponeren een voorstel blJ
opdrachtgever, bevoegde overheid en depothouder/elgenEàr ln ten aanzlen van devondsten dle conservering behoeven 'alvorens 

bàwaar.d te kunnen- wold"n,Opdrachtgever, bevoegde overhetd en depothouder/etóenaar besllssen'of-Uasts
hlervan gezamenllJk over welke vondsten voor conseruértni rn aanmàrÉng roíren,r Van bUzondere en kwetsbare vondsten wordt e"n conierveflhgsvoorstel en een
selectlevoorstel geformuleerd. Dlt voorstel wordt voorgeiego aanààïevoËgàË ovérnetden de depothouder/elgenaar, De conservering vtntt Iitstutteno- piààtï aóoi 

""ngespecla llseerd bureaU.

74, Organische aÉefacten
Zie paragraaf 7.3 - Anorganlsche artefacten

7,5. Archeozoölogische, archeobotanisqhe en fyslsch antropologische restenI Archeozoöloglsche relstèn ult sporen worden gedetËrmtnedru rn iie ÀËié và-Jàtïlr ur,
nodlg ls voor het kunnen beantwoorden van àe ondeaoekwragen.

' Archeobotanlsche resten en archeozöölogische resten íi[ geöbsrsche laEen worden
ondeFzocht lndÍen relevant voor het beantiloorden van de onóerzoër<svràsd. óe resten
ï:rg:l,Pli_Ttegorle sedateerd en sewaardeerd eh beschreven mí"i évàiirutÉvÉàr.g.op basts van de evEluafle wordt ln overleg met de opdrbchtgever en àÀ Oevoegíe
ov-erheld bepaald wèlke resten nader geanaiyseerd m"-éiàn woruen,

' lli het aantreffen van een losse schedél waarvan ae mogètrykheld bestaat dat deze vanslnt Jeroen zou kurtnen. z[n, wordt deze besch.even-en- g"ààcuÀËnte"ià aoàr ae
{.slsgh antropoloog. Doel hlervan ls het beantwoorden ,àn?é ondëËà&Àvragà. er,
dlent gelet te wordeh op leqft[d, seslach! ouderdom van trói ootmÀierràài én nirigàUké
sporen van dóodsoorzaak,Indlen het ultvoeren van nader wetenschappèiU-É onàörzoet<
wensellJk en mogelflk ls, wordt daarvoor een beredeneerd voorstàÍ gËa"àí ií n"t
evaluaueverslag,

7_.6, . Beeldrapportage (obJecttekenlngen, fotors, kaaÉen e,d.)
Eventueel kunnen vondsten dle kenmtrkànd zljh voor een spectfteke perlodegefotografeerd worden. van uitzonderlfke vondsten wtrdt tevens een tàkenlng-g#rËakt,
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8, (DE)SEIEC!ïE EN CONSERVERTNG

8:*. SefecUe dl.?terÍ.aal.voor uitwerktng
Het ls de verwàchtlng dai nei onààii-oet slË"rrq een beperkte hoeveethetd vendsten zatopleveren' In datgevàl kan de rvuJ,iàtLrus" ]i@-"véffirrg., en kan worden vorstaanrnËt het geven van ,e.fn. uetnàli- overzicÀi--vaÀ ïËrËLn ts àangetrpfferr In hetstandaardrapport, waarblj de nadrLri-drent teiigg.n op.iË"niogeriJke daterrng.Indlen een schedei wordt aangàli:o#àÀ *aaruaÀÉet vàrmoàoen bestaat dat deze van srntJeroen zou kunnen ziJn, word[ aezà iónoei ,ö ;iËil;[È ooo,. de ffsísch anrropoÍoog,waarbu mrnrrnaai wgioq gekeken niurlnàÉ#r{;;;"Ëftijà", gesracht, ouderdorn van herbotmateriaal en doodioorzaat<, inoien net utwoeiÀn'"ïan nader wetenschappeliJkonderzoek wenselljk en mogelfik ls, wordt oaarvoà-rËËtereaeneerd voorstel gedaan lnhet evaluatieverslag.

Indlen wel (belangwekkende) vqndsten/resten w.orden aangetroffen, worden deze permaterlaalcatesorle gedateerd'en gewaàrb"erd 
"n-Èà;;À;*;n Ín het evaluatteverstag. opbasls van de evatuàtie wordt in oïerfës met aelopdraóËts;*, en de bevoegde overhetdbepaalii werke vondsteny'resi"n n;E; granaryseerd moeten wordèn,

8"2. Selectie materiaal voqr deponerihg en verwiideringTiJdens dE evaluatlefase wordt in'Ààt .seË*reràËporí-ÀÀn ,oor.tut gedaan voor redeponeren en te verwfla"r"n vónasi"n.-rga"o. oe evà uàuËiase wordt het selecbierapportvoorgelegd aan de depothouder/eigenaai ter goealieuffi'Ëas na goedkeurlng van hetsetectlerapport door de depothóríei7àrg"nuar- t<unn#'éze vonas-ten 
"n 

*óÉriers opm-ntroleerbare wtjze worden verw[aàio.
voor deselectle dient per vondst waarvan geadvïseer:d wordt het te mogen deselecterehmlnlmaal lnzlcht gegeven worden ln:-

vondstnurnmer;
- sooft context wàar het obJect gevonden ls (spoor);- daterlng;
- congerverlngstoestand;- aard van het obJect (dèterrntnaUe);- bflzonderheden(tnsirlpUes,UewÀílangssporen,etc.)en.
:. rgden/motlvertnàvooiàe-ËeËctË.
Binnen de Noordwest Europese atcÀe-otóói" komen metaarvondsten van tjzer zeervaak ats'bndetermlneerbaar" aan Éet agàrÈht,'ól,"nal,và iJ Àffi;;;!u}d[k dardeze eerst wordengeröntgend en door een matedaïrspËcrarrsi wíd;Ëk;ï;,"voorafgaand aah het op testellen deserectie-advres (zre ook xNÀ +o,. protocor +oör píËes06, Taber 2).Alle aansetrorren menseírjke restàÀ w;;à;-;il;ài3Ë Jansenooen aan de kerk rerherbggraMng.

P;1. . . -l-:l_",:t]F 
ril ö teri a a I vo or co n se rv-e ri nsAlle vond§tén eh monstërs moeten geconÈerveerd worden aangeleverd aan hetarcheolostsch depot-!::1q-:!.!rin3iifu.en- op srond van een serecrrerapporr \roorconserverïng anders.ts.aangegeven doór dÀ OesOetËàiËnAeïepottrouder/etgenaar. In een

trJtrïïi53,'Jf9fiii$:ï:àt:ry""g"' vastsàrÀld i,àl'Èd'ràniït"n op *iórr.ËwriË'un ,et

9. DEPONERING

9.1. Eisen betreffende depot
De vondsten en documentaué dlenen tfidel$k te worden bewaard ln het dep.ot van deopdrachtnemer waama het geheet oinnËii ziaar, 

"oÀiór, 
àI'àu".roo,. géldende normenen el§en (KNA-speclfl-c_a_tl9 qÉ 02 & Dà ó:ii eri coórorm aà nàten en ersen van het depot,wqrdt overgedragen aan het archeotsgÈ"É oépoi vàn G-p_;jiilte zutd_Holand,
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De dlgltale documentatle wordt conform KNA-speclficatle DS 05 overgedragen aan het e-
Depot.

9"2, Te leveren product
Na afloop vafl het veldwerk wordt lndlen nodlg (zte 8,1) een beknopt evaluatleverslag
opgesteld, r.ne! e9n sverzlcht van de aangetroffen grondsporen en vondsten, en wordi
lndlen noodzakelljk een vogrstel gedaan voor dà ultwerking van de aangetroffen
vondstcategorleën en monster§. De (de)selectlerapporten en conserverlngsrappórten dte
t[dens de evaluatlefuse opgesteld wordert, worden ter goedkeurlng vop,rgetàld aan de
depothoudey'eigenqar. Indlen blnnen 15 werkdageri geen reactte woTdt vert«eg-en van de
depothouder/elgenaar, kan het wér.k zonder goedkeuÍng worden voortgqzet. 

-
Na overleg met de opdrachtgever, eventueel depothóuder/elgenaaí en Ae bevoegde
óverheld en toestemmtng van de opdrachtgever, wordt vervo[gens overgegaan tot de
ultwerklng van het onderzoek,

Elndproduct is een rapport volgens de KNA 4.0. De verzamelde gegevens dlenen zodanlg
te worden beschreven en verbeeld dat de beantwsordlng vaí Oe tn Ott pvE gesteldé
snderzoeksvragen helder en onderbouwd ls en de veldgegevens ln later stadÍum voor
ledercen toetsbaar en controleerbaar zfin (overzlchtstekeningen, foto,s, sporenlflsten,
vondstenlfsten, etc.).
Het conceptraPPott wordt ulterlfk 12 weken na elnde van het veldwerk aan de
opdrachtgever en dë bevoegde overhetd gestuurd. Overschrljdlng van deze termlJn door
derden (natuurwetenschappellJke dateringen of ultwerklng van bótanlsche monsters) kan
er toe lelden dat deze termUn wordt verlengd. Het verlengen van de termtjn gebëurtàlfljd
ln overleg rnet de opdrachtgever en de déskundlge namens de bevoegdL dverheld. Het
conceptrappolt wordt dlgitaal ln enkelvoud aangeboden aan de opdiachtgever en de
deskundlge hamens de bevoegde overheld. Dezè laatste toetst dé resultàten aan dlt
Programma van Elsen. Blnnen een maànd na ontvËngst van opmerklngen op het
conceptrapport wordt het elndrapport geleverd, Exemplaren (anaioog en/of dtgttaal)
wo.rden geleverd aan de opdrachtgever en de bevoeEde oveiheld. Ooor-mtddà van
uploaden ln Archls wordt het rapport geleverd aan de RCE.

10. RANDVOORIIITAARDEN EN AANVULLENDE EISEN

ÍO,1, Perconele randvoorwaarden
Het onderzoek moet venlcht wordën dosr een BRL SIKB 4000, protocol +,o}4,
gecertlflceerd bédrfif, Het ohdeizoek mset worden ultgevoerd aoàr éeri veldteam dat
bestaat uit mlnlmaal een bsuwhlstorlcus en onder leldlng staat van een senlor KNA-
archeoloog met luime en aantsonbare ervarlng, Indien dé resten ln de opgravlngsput
voornamellJk bouwhlstorlsch van aard zlJrt, ls het nlet noodzakeli3k ddt- Ae senlor
archeoloog permaneht ln het veld aanwezig ls, \,yél dlent deze ln dít geval op afroep
beschlkbaarte z[n.
De materlaalanalyses 

ry95den .ultgevoerd door speclallsten met aantoonbare ervarlnE op
het gebled van materlële cultuur, botanlsctre en archeozoöloglsche restèn ult de te
verw-achten perloden. De uítwerklng van mensèltjk botmaterlaal dtent te gebeuren door
een fyslsch antropoloog.

1O,2. Overlegmomenten
. Pe.gemeente NoordwUk wordt minlmaal een weëk voor de start van het veldwerk op

de hoogte ggbracht van de startdatum.
op de volgehde rnomenten vlndt afstemmlng tussen de ultvqerder en de bevoegde
overheld plaats: tUdens het veldwerk blJ afwfiklngen van het pvE, ria het elnde van het
veldwerk over het uÍtwerklngsplan (evaiuatie) en-na lndlentng vah het conceptrapport.
wanneer de ln het veld aangetroffen vondsten (hoeveelheder, sogrten niateilàten,
soorten obJecten enlof daterlngen en conserverlng) slgnlficant afwlJken van het PvE, là
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geTa* opdrachtgever en depothouder/elgenaar op

' De (dë)seléctlerapporten en corrsérverlngsrapporten dle tfidens dè evaluailefaseopsesret d worden, worden te r soed keu iiró *ËiöàËíj 
"àii 

aàïàilïtö oËi;ö en u.r,
!O.8, Kwaliteltsbawaking, toezicht, overleg en evaluaileHet ondezoek dtent te. wóiden uttgÀvoerd ónform ïà rr*rn (+.0) en het pvE. Altearcheologische veldwerkzaamheden: staan onder verantwoordelfikheld van deleldlnggevende areheoloog. werkzaamÍeaà ÉniJ riiJuu"r dle afwfiken van dltProgramma van Elsen dlenLn eerst te wonaen yooËgËrdd iin o" deskundtge namens debevoegde overheld. 9n 9e oporachileve-r, Relevante wfzlgtngen u3dens het vetdwerk(fi!Fq!", m§thodlek, tocutig, etc.) .of tuoéns- uihrvËifiiis en conseryertns wordenschrlftelfik (per e-mati) aan aó opdr.àohtgevei 

"; à; à;s]r<unarge namèrïs a" U.roïöàËoverheld voorgelegd en rnggeÍt alieàn nà-r-chrlnËtU[à iröÏ"urtng worden doorgevoerd,Meer- en rnlnderwerk uriat si:echts ptaàts'-nï'À.ïiltiàrUro. toesremmtng van deopd rachtgever en de deskundt ge namens'Oe nÀvoeóaà ïi,ërrruu.

1O,4, Ovqrige randvoorwaarden en aanvullende eisen
' v.oor.. aanvang van het veldwerk stuuÈ'- àe 

"-ui[voeraur 
dtt pvE Ean dedepoth.ouder/eigenaa r van de provtncle Zul d _Holland.I De opdrachtEever.ls verantwoórdelUkvoor ae toààaÀlelIkheld van het terreln, evenalsvoor de ptaatstng van afzetungen, h"i ;à.ó;ten van-- 

-ràffiirng.o,
betredlngstoestemmlng, het verwffderen-vair obstapelsf Éerbestrrating 

"à''-"''' D;e opdraghtgever ls verantwoldelUk voor 
-ï" -liuo.r 

van het grondwater(bronbemaling) en eventuele daarbt5 uenóargàé iergunnlngen, tenzfi anders
efg esp ro ken" c ro. n{wqtq!' ma g geen be! érnÀ 

"ri 
ng Gir"i' v*,. het ond erzoe k.r Hël goedgekeurde pvE drelt fi:àens het verdwer[op- àË-werrdocaHe aanwezrg te zrjn.' Dlt PvE betreft de elsen aie íanwege het archeologlsch belang aan het onderzoekworden sésteld, Dlt laat onverlet dafweftelft" 
"n 

an-àËió regelgevtng aangaande hetultvoeren vàn wérkzaa.mheden moct t^,orden g"ràlgd (oï ar-uoríet1, "
' Deelname van amateur-archeologen ls ntei m1-g-i'-Èï*-.s. het gebrek aan rulmte.r contacten met de pers vertópeh vta de opàràÀltgéï;;;;';" gemeente Nóordwrjk,

II.WtrIZTGXNGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE

11,1, WiJzigingen tfidens het veldwerk
Indlen tljdens de verdwerkfase berangwekkende zaken wordqn aangetroffen dre nret rn hetPvE zUh voozten vtndt.overles plaatslrnet ae uÀvoegàË àïàÀïio, àíàËdóir.,àua"rlu'ià"nuuren de opdrachtsever. Na ovenSensternmlng wórë;ïe *Iiiàii,g"n schrtftetflk vasrgètégd
It egl bUlage bU het prsgramma van elsgn, r:'vrr ev'rrrrlsru^ vqDLe

llt btJ de ontslultlhg v?n- hgt terreln gr trj(ery het vetdwerk bt$kt dat het opgestetde pvE
naar het zlch laat aànzleh onvoldoende aïnsluit óp d;;à;;Jzige arch"otoglschra sttuage,dan dlent ln sarnenspraak rnet 9e opaàgtgevéi il il ËevöË*i,;ïöiËË,Àïi'Ëïe t"worden geëvalueerd. be bevoegue ovErtrËro moet vervolgens beoordelen of het onderzoekln d.eze. vorm doorgang kan Mnó'en. Als dat ntet zo r",-ÀoËííiÉipvE worden geactualtseerd.Indlen het onderzoek nret ars zodanig kan wordenrrt'd;;;;worot de opdràchtgeverdoorde bevoegde overheld gel'nformeerd-over à. conreqr-,=ntrÀiÏ, Àet nleuw te volgen proceg.Pas. na. goedkeurlng vaÍ] het gewflzlgde PvE aoor ae 

-óevoegoe 
overheld kan hetveldwerlíultwerklng wgrden veívolgld.-oe bevoegàe óv"rnuia kan even wel ook denoodzaak tot wfzrsrns ersen, waarna-werres vorsr met uï uii;;rd;;,itËàràtïts*...

11.2, Bela;rgrrJke wijzigingen
onderstaande belangrflke wUilglngen worden te alle tude aàntoonbaar voorgelegd aan deopdrachtgever èn de bevoegde-bv6r.held:. Wijzlglngen van de gehaiiteerde onderzoeksmethode

15



IDDS Archeologie
Ptojeotnr, 616A05'17

Versie í.3,26-01-2018. Wljzlglngën van de fysleke en/of techntsche omstandlghedehr AfwUklng van de àrcheologisc{re verwachíng

11,3. Prscedure vàn wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk
Indlen tUdens de (eventuele) evaluatlefase belangrljke wfzlglngèn gernaakt moeten
worden ln de opzet en ulWoerlng van het archeologlsch ànàeÈoekf wordt daarover
overlegd met de bevoegde overheld en met de opdrachtgever, Na órrereenstemmlng
worden de wljzlglngen schr{ftelfk vastgelegd ln een bljlage b§ het ProEramma van Elsen,

11.4. Procedure van w[iziging tijdens uitwerking en conserverlng
Indlen tfidens de ultwerklngsfase belangrfke wfizlglngen gemaakt moefen worden ln de
opzet en ultvoerlng van het archeologlsch onderzoek, wordt daarover overlegd met de
bevoegde overheld en met de o_pdrachtgever. Na overeensternmÍng worden de wljztglngen
schrlftelijk vastgelegd in een btjlage bU het programma van Etsen,

I2.LXTERATUUR EN BIJLAGEN

12.1, Llteratuur
. Ca!-mÍggelt, A. en P.W.J.M. Schulten, ?OA2: Leldraad 1 VeldhàndteÍdtng Archeologle,

College voor de Archeologlsche Kwalltett, Zoetermeer.. Centraal College van Deskundlgen (CCvD), 2006: Leidnad KNA Eerste Hutp bij
Kwets b a a r vo n d stm a te rl a a L. Centraal College van Deskundlgen (CCvD),20A9: btdraad KNA proefsleuvenondenoek,
versle 1,01.r Centraal College van OeskundÍgen (CCvD), 2016i Kwallteltsnorm Neder.landse
Archeologle GU4 versle 4.0,r DaÍrr M.C. van, 2018: Böuwhistotlsche quickscan: Voorsffaat 44, Noordwljk,
torenpoftaal oude leroenskerk, Noordwijk (IDDS Archeologle en bouwhlstorte).. http://www.noaa,nl/

. Kloosr J., 1928; Noordwljk ln den loop der eeuweh, §oofiy7116,

12.2. Bljlagen
1. L[st met te verwachten aantallen
2, Te raadplegen specialisten / speclalismen
3. Topografische kaaft
4, l.ocatlekaart
5, Plattegrond van de toren
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BiJlage 1: tiJst rnet te verwachten aantatten

(Zle aok de referentieAbeilen pSOn

"Y,ëHildalht 
hri

2,25
:Y,Ofi0§tëËtëigË,.rié'
f\ArOeWerK 25
P{J-u.yvJ r taíLEnaa I .10

I
Metaal (non-ferrc)

1
,ptaKmaEenaal 0
v uur 5LEën 0
lrvErrg ila[uursleen 2

L
r'f ct tut:lU K :eorIT|öf,€l'lEl0l OllV€IDl? lld 1

0pter{tlku@
0

urentJK po[matefl Ëal verDrand 0
v rir'§§rErr InEftgverzamelg ) 0

peil
0-

0
r:trrq LÈ KLrult IIt I n§fer's, 0

0
LESI 0
Eruull llJUCl I le IÍlal.eflAlen 0

.I:IVIIEI!'IIIATTICI ,,, 1:

4!gemeen blolggl§ch n ronster (ABM"\
.Al gemeen zeefmonster íAZM)

YeLrfl aoh-tË aantdl len (ru )
0
0

Follen, dlatomeeËn en andere rntcrofoÀstetpn 0
Monsters voor an'o 0
Monsters vopr"mlcrOffi 0vlpnsters voor l.urhhésce'rtiqdatelnsJóEli 0
MonsEërs Vöor l{oolstbl§rl aterl nr.r Í1411 0ly'lsmonster§- 0
,l\lA 0

uFr tq rqcnronotoglscn monster 0



BiJlage 2 I Ovelzicht te raadplegen specÍalisten /speclallsmen

rn,PvE
.Íoorechrlirien*Raedplegen
bij veJdwerk'i

Aardewerk Nee Nee la
Bouwmateriaal Nee f\lée la
Ietaal ffero) Nee Nee 1a
Metaal (non-ferro) Nee Nee Jd
Slakmaterlaal Nee Nee JA
Vuursteen Nee Nee Ja
Overiq natuursteen Nee Nee JA
Glas Nee Nee Ja

Menselljk botmaterlaal onverbra nd Nee Nee (behalve
als zeer fraolel'l Ja

Menseli ik botmateriaal verbr"and Nee Ja la
DierliJk botmaterlaal onverbrand Nee Nee (behalve

als zeer fraolel') Ja

Dierlljk botmaterlaal verbrand Nee Nee (behalve
als zeer fraolel) Ja

Vlsfesten Nee Nee Ja
§lhelpen Nee Nee la
Hout Nee Ja Ja
Houtskoolímonstersl Nee Nee Ja

Textlel Nee Nee (behalve
als zeér fraolel) Ja

Leer Nee Nee (behalve
als zeer fraolel) Ja

.gubrn gdern e materlalen Nee Nee Nee

Mo.nstëntàilte
Algemeen blologlsch monster
(ABM) Nee Nee Ja

Algemeen zeefmonster (AZM) Nee Nee Neè
Pollen, dlatomeeën en andere
mlcrofossleIen Nee Nee Ja

Monsters voor anorganÍsch
chemlsch onderuoek Nee Nee JA

Monsterc voor mlcromorfologlsch
onderzoek Nee Nee Ja

Monsters voor
lumlnescentledateri no íoSl I Nee Nee Ja

Monstërs voor koolstofdatering
(14C) Nee Nee Ja

DNA Nee Ja Ja
Dend rochronologtsch monstet Nee nee Ja







BÍjlage 5: Plattegrond raan de toren



Rijksdienst voor het Cultureel Brfgoed
Mínixerte v an Ondewdjs, Culwur en
Wetenschap

Omgevlngsdtenst West-Ho[and
t,a,v, I I

Postbus 45
2800 AA Gouda

Datum
Betreft

2 3 lrAttI 2018
Noordwijk, voorstraat 44 (2zot HW), Grote of srnt Jeroenskerk -
monumentnummer 30756; opgraving

Smallepad 5
3811 MG AmersfooË
Poslbus 1600
3800 BP Amensfoort
www,cultur€eleígoed.nl

GontactpeBoon

I
Í 033-42L7362
F 033-42177 99

I

Onre r€ÍèrEnue
AWT-2018-43

Geachte rr I

In een e-mail d.d. 15 februari 2018 verzoekt de Rljksdlenst voor het Cultureel Erf-goed een reactie te teveren op de vraag of de wettLliJke advlesplicht van toepas_
slng ls wanneer archeologlsch onderzoek ln de Grote of sint Jeioenskerk te
NoordwiJk wordt uitgevoerd (monumentnummer 30756). Deze locafle ls geen
archeologlsch rlJksmonument,

Een aanvrager ls op zoek naar de schedel van slnt Jeroen in voornoemd monu-ment, zo blukt ult uw e-mall. De vloer met plavulzen ln de zuldwesteliJke hoek
van de kerktoren zal over een oppervlakte van clrca 1.50 blj 1.so m worden op-genomen. Na graafwerk wordt de oude toestand hersteld. debroken plavulzen
worden door identieke exemplaren vervangen.

De opgravlngsput is heel kteln, slechts Z.zs mz. Er kan niet dlep gegraven wor-
den. Als gevolg kan maar heel welnig worden verstoord,

De Rljksdlenst voor het Cultureel Erfgoed kwallficeert deze ingreep als,nlet ad-vlespllchug'maar tekent aan dat de ontgravingsdiepte ln de ópgravtngsput be-perkt dient te blljven ter voorkomlng van destabilisatie van de Ëooem waarin de
funderlng van de toren staat. Verzakking van de kerktoren dlent voltedlg ultge-
sloten te worden en het onderzoek naaide funderingen otent ondergeschlkt te
bllJven aan het onderzoek naar de schedel en zlch tJbeperken tot deze ontgra-
vlngsdiepte.
De RiJksdienst stelt het zeer op prljs van de resuttaten van de opgravÍng op de
hoogte te worden gehouden en ztet te zfner UJd het rapport van iret archeolo-gisch onderzoek met belangsteiling tegemoet.

RlJksdlenst voor het Cultureel Erfgoed
Reglo Noord West

,

OY-
Advi seu r Archltectuu rhlstorie
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Omgevingsdienst
ïflest*Holland "-il0l,t$Ët$ I 3 Í{$tfl20t0

un§ Kenmefl(:

I

Betre ft : Om gevl n gsvergunn lng, Voo rstraat 44 te F,l,oordwijk

/ Geachte

op 27 januarr 2018 hebhen wij uw aanvraag om omgevÍngsvergunnrng ontvangen voorhet uitvoeren van werkzaamheden in de torèn van de Oude Jeroenskerk aan deVoorstraat 44 te Noordwijk.

ln behandellng nemen
De-do.or u íngedlende aanvröag voldoet aan de vereisten die hiervoorzljn gesteld lnartikel4rl en 4:2van de Algemene wet bestuursrecht en aan de ln de Ministeriëleiegelihg omgevingsrecht gestelde voorschrlften.

$fe$elijke hasÍs
op grond van artjker2.l en 2;2 van de wet algemene beparingen omgevrngsrecht is hetverboden een prdect uir te voerèn zonder of in afwijkrn;-;;; .;;;;,ffi;ËvïÏ - '-.
burgemeester en wethpuders (omgevingsvergunning). oie gr;nd"n waarop eehomgevingwer8unning kan worden geweigerd staan vàrmeiO in irtlf,.f 2.18 van de Wetalgemene bepalingen omgevingsreàrrt, *Ërt gronden daarmee ool n.t toetsingskadervan de aanvraag vormen.

Toet§lng van de aanÍfaàg
De aanwaag bestaat ult de volgende onderdelen;

r Werken of werkzaamhedenr Handelingen met beschermde monurnenten

De aanvraag vooniet in het uitvoeren van een (lnpandig) ondenoek In de kerk aan devoorstraat44 in de kern v.an Noordwijk=Binnen, waarmogefiik de schedervan stJeröenin 1572. De werkzaamheden bestaan ;it het Braven ,en 
"ïiËrii* *"rirrat tsm x1,5 rn ln het portaalvan de toren.

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan "NoordwiJk Binnen,, alsmede het,,paraplubestemmingspran parkeren'. Deze regers zrjn op à" g.rraaga;r"iÀunning niet van

201844§782

co4tartpersoon:

t

Uwkenmerlc

Zaaknummer:
2018013931

Bilage(n)r
dlv.



toepassing. op grond van het eerstgenöemde bestèmmlngsplan zijn, naast de
bestemrn Ing íMaatscha ppel{f k", de dubbe lbestem m ingen,,lÀ/aarde Archeologle,, en
?waarde Beschermd Dorpsgezicht'' van kracht. ïen aanzien van de eerste is een
aanlegvergunnlng aan de orde en dient een archeologisch ondezoek te worden
ultgevoerd. Het ingediende archeologische onderzoek, het programma van elsen
alsmede de onderbouwlng zfln beoordeeld en akksord bevonden danwelgoedgekeurd.

Aangezlen de kerk een riJksmonurnent betreft, is ook een vergunning voor het
verrichten van handeling€n met een beschermd monument onlosmakelijk verbonden
met de aanvraag. De Centrale ErftoedcommissÍe van de sflchting Dorp, Stad e n Land
heeft op 26 februarl 2018 aangegeven akkoord te zljn met de voorg€st€lde ingrepen.
Aangegeven i+ dat de vloer is verhoogd en herlegd waarbiJ gebrulk is gemaakt van
hergebruikte en mogel'rjk oorcpronkelgke plavuizen (wat niet vast te stellen vah).
Hierdoorheeft de vloer. beperkte monumentale waarde.

tiiteraard'disnt'ee-n zorgvuldige omgangen*ergebruik van zoveelmogeltjk"plavuizen
uitgangspunt te zljn bij de werkzaamheden.

Verder is het college van burgemeester en wethouders als eigenaar akkoord met het
ultvoe!'en van de werkzaamheden.

Eesluit
Gelet op de hierboven omschreven toetsing van het project besluiten w'rj met
lnachtnernlng van de Algemene wet bestuursrecht, de wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Waho) en de Erfgoedverordening NoordwiJk 20111

r omgevlngstergunning te verlenen voor de volgende onderdelenr- het uitvoeren van een werk of werkzaamheden ex aftlkel 2.r., lid 1 onder b
Wabo

- het slopen, verstoren (...) van een monument ex arflkel 2.1, lid l onderf wabo

ouereenkomstig de volgende stukkÉn:
. aanvraagformulierd.d. 29-01.2018
r Bouwhlstorische Quickscan IDDS d.d; januari 2018
. Programma van Eisen en Betekend voorblad d.d. 09-05-2019
r Onderbouwingaanvraag

Opmerkíng
Voorstartvan de uitvoerÍnggraagaangeven, hoe erdoorde eventuele onderllggende
betonlaag {genoemd ín het programma vàn eisen) heen gekomen wordt en nuelÈ
gereedschap hlervoor wordt gebruikt,

Start- sn gereed meldlng
U dient een melding te doen van de start en het etnde van de werkzaamhedeh, Deze
melding kunt u doen via het e-mailodres info@odwh,nl,
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lnwerkingtredlng ran de uergunning
op grond van artikel 6.r vnn de waho treedt de vergunning pas in werklng wannqer;r de bezwaar- of beroepsterinfin (deze ueuraagt iesïi,rr.l ls verstreken zonder

dat door derden bezwaar rs gemaakt of beroip is rneesiàrd;r ls besilst öp eën uerzoek om een voorlopïge uoor.r.irrrir is beslist op het beroep van derde berangtreuuenoen eíg.., u.oo"ken om
voorlopÍge voorzlening zijn ingediend"

lntrekken vergunning
De vergunnlng kan worden ingetrokken:r lndien br[kt dat de vergunning ten gevotge van önJuiste of onvoiledige opgave

van Begevens is Verleend;. lndien nader in te dienen gegevens niet tijdlg ziJn overgelegd;
' indÍen de vergunninghouder niet heeft voiaian aan voirwaarden díe aan de

vergunn ing zijn verbonden;

' indien er gedurende 3 Jaa.geen handellngen zÍjn verricht met gebruikmaking
yan de vergunning behoudens het ondeÀtaanàe;r Índien de vergunninghouder dqarom verzoek!r Indien dlt in het belang van brandveillsheid nodig is;r índlen binnen 26 weken na het onherroeperijk wórden van de vergunning geen
begin is gemaakt met de werkzaamheden;

' indien de werkzaamheden tanger dan 26 weken hebben stirgereSen,

Bezwaar en beroep
lndien u meent dat u door het beslult of de daaraan yerbonden voorwaarden ln uwbetangen wordt getroffen bestaat er ue mogetfd;id il;;;inol-n"n van eenbezwaarschrift' Een schriftelíJk; gernotiveerd bezuraarschrift dlent binnen zes weken nade verzenddatum van dÍt besruit te worden gericht.r, orà*lrgrdi'..i-31'*.fiffi'j,
t.a.v: burg€meester en wethouders van NoordwÍjlg postfusïóIgo0 AD Leiden,onder vermeldlng van het trefwoord "Bëzwaars."Lirt" 

"n 
tr.t i"órsrr.ni.nurnme1 vanhet beslult.

De mogelljkheld tot het lndlenen van een bezwaarschrift bestaat eveneens voor derdebelanghebbenden.
Hetindienen van een bezwaarcchrlft schört de werking van het hesluit nlet op. lndien uof een derde belanshebbende van mening benuis d;:r;;;;ó;ieisend belang rs kaner voorloplge voorzlenlng worden gevraaÀd bij de voorzi.CIneàn.*nt., urn a" 

- '- '-"
Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrechl,
op verzoeft van een derde belanghebbende en na lnstemrnÍng van ons college is hetmogelUk de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechïstreers beroep in testetien bij de rechtbank.

Tot slot
r Als het noodzakerijk is dat de operrbare wèg en of het trottoirgeheer of

gedeeltelijk moet worden afgesloten of daiop 
".n.nari.íijze hetverkeer

wordt beremmerd of mogerijk in gevaar wordtgebracht mo€t vooraf overreË
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worden gevoerd met de afdeling Openbare Werken van de gemeente
Noordwiik, telefo on nummer O7l-366ffi 00,r voor het plaatsen van een stelger, kèet, contalner of lets vergetijkbaars op de
openbare weg of ln het plantsoen moet een afzonderlljke vergunnlng worden
aangevraagd. lnformatie hierover kunt u opvragen bíj het team Openbare Orde
en velllgheld van de afdeling Dienstv.erlening van de gerneente Noordwfik

' voor het in gebrulk nemen van openbare grond ls precario verschuldlgd,
Hiervoor kriJgt u van de afdeling Dienstverlenlng tearn Belastlngen van de
gemeente Noordwljk een afzonder[ljke aanslag, Deze aanslag Is gebaseerd op
het oppervlak dat door u daadwerkelijk in gebruik wordt gqnomen. Meer
infonnatie over precario-belastihg kunt u krijgen bij het team Belastingen van
degemeente Noordwljk.

' Let op: Het feit dat u precariobelasting betaalt wil nog niet zeggen dat u ook
een veÍguflning heeftvoor het in gebruik nemen van de openbare grond,r Alle schade dle toegebracht wordt aan gemeentelljke eigendommen ats straat,
irotÍöir;itEntsöàiiEn iiciol. bijirool'bèeld dsöi zwàaifranipdrt, bètónÉstiir,
spoelwater, zullen biJ de vergunnÍrghouder worden gedaÍmd, wij stellen
hlerbtJ vast dat naaronze overtuïglng bovengenoemde elgendomme6 zich ln
een goede staat bevinden. lndien u van mening bent dat de gemeentelijke
elgendommen zich niet in eeq goede staat bevinden, verzoeken wij u om
binnen zeven dagen na dagtekenlng van deze vergunnlng dit bij de afdeling
openbare \uerken te melden van de gemeente Noordwljk, telefoonnummer
071.€660m0.

' Zonder vergunnlng van het college is het nlet toegestaan een uitweg te maken
naar de openbare weg en van de weg gebruik te maken voor het hebben van
een ultweg. lnlichtingen over het verkrijgen yan een uitwegvergunning kunt u
inwinnen bU de Orngevtngsdíenst West-Hoiland,

Overige toestemmingsn en voorzieningen
Voor het realÍseren van uw project heeft u naast de omgevlngsvergunnlng nog andere
toestemmingen en / of voorzienÍngen nodig. Hierover hebhen wÍJ u in een eerder
stadlum geihformeerd. Zonder deze toe§temmlngen en / of voorzleningen ls reallsage
van uw proJect nÍet mogeliJk.

Meer lnformatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Í . I viÉ r

, VerrneÍd hieràijhetraaknurnmer: Z01g0t3{t31.

en wethouders van de gerneente Noordwlik,

4F)

I

Afde lingshoofd D ienstverlening van de Omgevingsdienst West-Hol la nd
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