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1 INLEIDING 

1.1 ALGEMEEN 

 

In opdracht van de gemeente Heemskerk heeft Saricon een geofysisch onderzoek uitge-

voerd ter plaatse van het kasteelterrein Oud Haerlem te Heemskerk.  

 

1.2 ONDERZOEKSOPDRACHT & ONDERZOEKSVRAGEN 

 
De opdracht was om het kasteelterrein te karteren met behulp van geofysisch onderzoek om 
de begrenzingen en aanwezigheid van de archeologische resten te kunnen vaststellen. Het 
onderzoek is in twee campagnes uitgevoerd over circa 90.000m2. 
 
Onderzoeksvragen  

• Zijn er behalve de in 1960 aangetroffen kasteelplattegrond nog meer sporen van 

bebouwing aanwezig binnen de omwalde structuur? 

• Zijn er buiten de omwalde structuur archeologische resten te verwachten? 

• Kan er op basis van de geofysische data een uitspraak gedaan worden van de aard 

en omvang van de archeologische resten? 

• Wat zijn de begrenzingen van de archeologische resten binnen het te onderzoeken 

gebied? 

Doel van het geofysisch onderzoek is na te gaan of er nog eventueel aanwezige (meetbare) 

funderingen met behulp van geofysisch onderzoek te registreren zijn.  

 

Zowel voorbereiding, uitvoering alsook rapportage zijn gedaan op basis van de Geophysical 
Survey in Archaeological Field Evaluation. Deze handleiding voor geofysische prospectie 
wordt door het SIKB in Nederland voorgeschreven aan partijen die geofysisch onderzoek 
uitvoeren ten behoeve van archeologische prospectie (KNA 4.0). 
 
In de rapportage is ook een technische samenvatting weergegeven (Bijlage 1). Deze is geba-
seerd op het METADATA LOG van de Archaeological Data Services Guide to Good Practise 
2009 (A. Schmidt 2009). 
 

 

1.3 DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Op onderstaande afbeelding is de locatie weergegeven. De rode cirkel geeft globaal de on-

derzoekslocatie van dit onderzoek weer. De onderzoekslocatie is gelegen ten oosten van de 

Hoflaan / Laan van Broekpolder te Heemskerk. De locatie is momenteel in gebruik als gras-

land. 
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Afbeelding 1: Onderzoekslocatie (www.google earth.nl) 

 

1.4 VOORINFORMATIE 

 

Voor meer informatie over het kasteel, de geschiedenis en eerdere (archeologische) onder-

zoeken wordt verwezen naar Hoofdstuk 5 (auteur N. de Jong-Lambregts). 

 

Met betrekking tot eerder uitgevoerd geofysisch onderzoek wordt verwezen naar RAAP-notitie 

22: ‘Weerstandsonderzoek kasteel Oud-Haerlem te Heemskerk. Karin Anderson, november 

1989’. 

Het valt buiten de scope van dit onderzoek om de resultaten van dit 32 (!) jaar oude onder-

zoek bij de interpretatie te trekken. Opgemerkt wordt dat sinds 1989 er zodanig veel techni-

sche ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het vakgebied (techniek, platformen, plaats-

bepaling, dataverwerking, visualisatie etc….) dat een second opinion van het RAAP-onder-

zoek weinig aanvullende waarde zal hebben. Daarbij aantekenend dat de ruwe data niet zo-

maar voorhanden is. 

 

Het rapport (zonder tekening) is opgenomen in bijlage 2. 
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Afbeelding 2: Voorblad RAAP-rapport 
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2 GEOFYSISCH ONDERZOEK 

2.1 GEOFYSISCH ONDERZOEK ALGEMEEN 

 

Geofysisch onderzoek is niets meer of minder dan het registreren van contrastverschillen in 
de bodem. Uiteraard moet er wel voldoende contrastverschil aanwezig zijn tussen hetgeen 
gezocht wordt en de directe omgeving. In de archeologische prospectie worden de volgende 
geofysische technieken het meest toegepast:  

• magnetometrie/gradiometrie (MAG)  

• electro magnetische inductie (EMI)  

• grondradar (GPR)  

• weerstandsmetingen (RES) 
  
Het succes van een geofysisch onderzoek hangt samen met een aantal factoren waaronder 
de belangrijkste hieronder zijn weergegeven: 
-heeft het gezochte voldoende contrast met zijn omgeving voor de te gebruiken techniek? 
-wat zijn de storende omgevingsfactoren (verkrijgen optimaal signal-to-noise ratio, dieptebe-
reik etc)? 
-welke resolutie (horizontaal-verticaal) is noodzakelijk en is dit mogelijk? 
 
De uiteindelijke keuze in technieken is afhankelijk van een aantal factoren, te weten:  

• zoekdoel  

• bodemsoort  

• grondwaterstand  

• (verstorende) omgevingsfactoren zoals bebouwing enz.  

• soort verharding/begroeiing  

• gewenste resolutie  
  

Aangezien elke techniek haar eigen voor- en ook nadelen heeft, is een combinatie van tech-

nieken veelal het meest geschikt.  

 

Om de meest geschikte combinatie te bepalen heeft in november 2019 een pilot plaatsge-

vonden. Hierbij is gebruik gemaakt van EMI / MAG en GPR. Deze notitie is opgenomen in 

bijlage 3. 

 

Op basis van de resultaten van de pilot is besloten een vlakdekkend onderzoek met zowel 

EMI alsook MAG uit te voeren. 

 

Opgemerkt wordt dat dit onderzoek is uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting en 

niet zozeer een resultaatsverplichting, simpelweg omdat die laatste nooit te garanderen is. 

 

2.2 GEBRUIKTE GEOFYSISCHE TECHNIEKEN 

 

2.2.1 ELECTRO MAGNETISCHE INDUCTIE (EMI)  

Elektromagnetische Inductie (EMI-)metingen zijn metingen die gebaseerd zijn op de wijze 
waarop de ondergrond actief opgewekte EM velden verstoort. Het systeem meet als het 
ware de conductiviteit (ofwel de geleidbaarheid) van een elektrisch stroompje ingebracht in 
de bodem.  
 
Hiermee kan men landschappelijke indicatoren zoals donken, zandruggen en geulen en mo-
gelijk ook archeologische indicatoren zoals ondiep begraven, recentere sporen waaronder 
grachten, sloten en baksteenconstructies op verschillende niveaus in kaart brengen. 
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Afbeelding 3: EMI-schema 

 
 
Er worden 2 soorten metingen simultaan verricht. EC en MS metingen. Beiden kunnen rele-
vante informatie leveren. 
EC staat voor Electric Conductivity (electrische geleidbaarheid) 
MS staat voor Magnetic Susceptibility (tijdelijke magnetiseerbaarheid) 
 
Het dieptebereik van deze meting is medeafhankelijk van de onderlinge spoelafstand. Er 
worden van 3 niveaus data verzameld. Dit zijn stappen van 0-0,5 meter-mv / 0,5-1 meter -
meterv en 1-1,5 meter-mv. In dit specifieke geval kan dus tot een diepte van ca. 1,5m-mv 
worden gemeten.  
 
 
2.2.2 MAGNETOMETRIE (MAG) 

Een magnetometer registreert de afwijkingen van het aardmagnetisch veld, veroorzaakt door 
ferro-houdende objecten zoals bijvoorbeeld (vliegtuig-) bommen/damwanden en gewapend 
beton. Het is ook mogelijk subtielere archeologische resten op te sporen indien de magneti-
sche eigenschappen voldoende afwijken van die van het aardmagnetisch veld.   
Het kan hierbij gaan om muurwerk, uitbraaksleuven, ovens of concentraties baksteen. Ook 
kunnen structuren als kuilen, greppels en grachten zichtbaar worden indien deze (deels) zijn 
opgevuld met materiaal met magnetische eigenschappen.  Onderstaande afbeelding geeft 
schematisch de werking van magnetometrie weer. De eenheid van magnetometrische data is 
nT (nanoTesla). 
 
Opgemerkt wordt dat bekend is dat delen van het kasteel zijn opgetrokken uit meer gele/roze-
rode bakstenen. Deze geven minder directe uitslag dan volledig rode bakstenen.  

 
Afbeelding 4: MAG-schema 

 
Het dieptebereik is medeafhankelijk van de mate van ferro-houdendheid van de objec-
ten/structuren. Over het algemeen wordt een max. diepte van 1m-mv aangehouden. Grotere, 
significant ferrohoudende objecten kunnen wel tot een diepte van 4-5m-mv worden aange-
toond. 
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3 UITVOERING 

3.1 ONDERZOEKSTEAM 

 

Het onderzoeksteam heeft bestaan uit de volgende personen: 

-drs. F. van den Oever, geofysisch specialist Saricon 

-drs. N. de Jong-Lambregts, senior KNA-archeoloog 

-drs. J. Roefstra, Historisch archeoloog 

-drs. R. Gruben, bouwhistoricus & kastelendeskundige BAAC bv 

3.2 VELDWERK 

  

Het veldwerk is uitgevoerd in verschillende fasen, zie onderstaande tabel: 

 

EMI 14-05-2020 

 18-05-2020 

 18-06-2020 

 23-06-2020 

 13-07-2020 

 7-08-2020 

 9-11-2020 

 18-11-2020 

 19-11-2020 

 26-11-2020 

  

MAG 18-11-2020 

 19-11-2020 

 

 

De metingen zijn uitgevoerd met: 

• EMI: CMD-mini-explorer van GF Instruments. Deze is met de hand voortbewogen. 

• MAG: een (niet-magnetische) multisensorkar met 8 separate Vallon 1302D-sondes met 

een onderlinge afstand van 33cm. Deze is met een quad voortbewogen. 

 

De positionering is gedaan met behulp van een RTK-GPS (Trimble SPS855). 

 

In eerste instantie zou, conform opdracht, in totaal met beide technieken 7,5 hectare worden 

onderzocht. 

Het uiteindelijk met EMI onderzochtte deel beslaat 8,5 hectare. 

Het uiteindelijk met MAG onderzochtte deel beslaat 10 hectare. 

 

 

De veldmetingen zijn uitgevoerd door: 

• Drs. F. van den Oever, Saricon 

• Dhr. J. de Geus, Saricon 
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Onderstaande foto’s geven een impressie van het onderzoeksteam, de locatie en de ge-

bruikte apparatuur. 

 

 
Afbeelding 5: onderzoeksteam (foto JohnMeijerStudios) 

 

 
Afbeelding 6: EMI-meter (foto Hans Blomvliet) 

 

 
Afbeelding 7: MAG-meting (foto Jean Roefstra) 
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4 VERWERKING EN ANALYSE VAN DE MEETGEGEVENS 

4.1 DATAPROCESSING 

De geofysische data is geprocessed om de kwaliteit zoveel mogelijk te verbeteren, achter-

grondruis te verwijderen en uiteindelijke significante contrastverschillen in het x,y-vlak weer 

te kunnen geven. 

 

De GPS-data is beoordeeld op constante kwaliteit en is zeer goed te noemen. 

 

De EMI-data is goed en van constante kwaliteit te noemen. Er zijn lichte vlak-

verschillen waarneembaar, deze zijn waarschijnlijk te verklaren door verschil-

lende veldwerkfasen waarbij de veldvochtigheid sterk wisselde (droog /nat).  

 

De MAG-data is over het algemeen ook goed te noemen. Echter door het sterk 

geaccidenteerde terrein zijn met de opnames de sondes op de wallen enigs-

zins uit positie gebracht. Dit resulteert in een kleine offset van data & positie 

ter plaatse. Onderstaande afbeelding geeft dit ter illustratie weer. 

 

 
Afbeelding 8: verstoring MAG-meting 

 

Dit zijn verstoringen in de meting en vinden typisch plaats ter plaatse van de 

neer- en opgaande wallen van de grachten. De oriëntatie van de sondes ten 

opzichte van het aardmagnetisch veld is in vergelijking met de rest van het ter-

rein te afwijkend. 

 

 

Gebruikte software: 

• EMI: CF Instruments datalogger / TerraSurveyor 

• MAG: EVA2000 / TerraSurveyor 

 

 

De volgende bewerkingsstappen zijn in meer of mindere mate gebruikt: 

• Compensate (MAG) 

• Lowpass-filters (MAG) 

• Despike (EMI, MAG) 

• Destripe (EMI, MAG) 

• Clipping (EMI, MAG) 
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4.2 ANALYSE 

 

De uiteindelijke datasets zijn gevisualiseerd en met ondergronden weergegeven in QGIS. 

 

DISCLAIMER: 

De verschillende meetwaarden zijn gevisualiseerd als kleurverschillen. Maar in principe 

moet niet zozeer gekeken worden naar absolute hoge of lage waarden, maar naar de onder-

linge verschillen. Niet zozeer de absolute getalswaarden, maar de mate van contrastverschil 

is van belang. 

 
 
Onderstaande afbeeldingen zijn visualisaties van de bewerkte meetwaarden. De locaties en 

de bijbehorende data is met verschillende gevoeligheidsstanden bekeken en bestudeerd.  

 

EMI: de meetwaarden van de Conductiviteit worden weergegeven in mS/m (milliSiemens 

per meter). De meetwaarden avn de Magnetische Susceptibiliteit worden gemeten in ppt 

(Parts per trillion).  

 

De gemeten waarden zijn na bewerking gevisualiseerd met bepaalde grijstinten zoals hier-

naast weergegeven. 

 

 

 

Voor het meten van een ferrohoudend object (de verstoring van het aardmagnetisch veld) 

worden de waarden in nT (nano-Tesla) uitgedrukt. Net zoals een magneet heeft een ob-

ject een positieve en een negatieve pool. 

 

De verschillen in magnetisch veld worden als volgt weergegeven: 

-rood: positieve pool 

-blauw: negatieve pool 

-groen: neutraal        
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5 ARCHEOLOGISCHE INTERPRETATIE GEOFYSISCH 

ONDERZOEK KASTEELTERREIN OUD HAERLEM 

5.1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

 
Opdrachtgever:      Gemeente Heemskerk 
Uitvoerder:      Saricon BV 
Bevoegde overheid:     Provincie Noord-Holland 
Locatie onderzoeksgebied en plangebied:  Hoflaan 2 Heemskerk 
XY      107533 – 501679 
Rijksmonumentnummer:    45437   
Uitvoeringsperiode:     Mei tot december 2020 
Beheer en plaats documentatie:    Provinciaal depot Castricum  
  
 

5.2 ACHTERGROND 

 
Aan de Hoflaan 2 in Heemskerk bevinden zich in een geaccidenteerd weiland de restanten 
van het kasteel Oud Haerlem. Het kasteel is gebouwd is door Simon van Haarlem ten tijde 
van Roomskoning Willem II, graaf van Holland. Bijzonder is dat het kasteel maar een goede 
honderd jaar (1248-1351) bestaan heeft en na de verwoesting tijdens het beleg in 1351 nooit 
meer is opgebouwd. Wat restte was een weiland met een flink reliëf dat nooit meer bebouwd 
is.  
  
 
Archeologen zijn in het verleden erg geïntrigeerd geraakt door dat weiland vol met reliëf en 
dat resulteerde in twee opgravingscampagnes in 1943 en 1960. Hierbij werd het terrein maar 
voor een klein deel onderzocht. 
Prof.dr. J.G.N. Renaud publiceerde de opgravingsplattegrond in 1960 in een klein artikel. Hij 
zag de aangetroffen funderingen aan als een voorburcht, weliswaar van een merkwaardige 
vorm/ typologie. Het eigenlijke hoofdkasteel zou volgens hem misschien nog verborgen lig-
gen in het terrein. 
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Afbeelding 9: Uitsnede uit de AHN 3 Hillshade weergave van het kasteelterrein van Oud 

Haerlem met het duidelijk zichtbare reliëf van de diverse kasteelstructuren. 
 
De opgravingsgegevens van Renaud zijn echter nooit goed uitgewerkt. J. Roefstra, die kon 
beschikken over alle originele opgravingsdocumentatie, heeft de complete uitwerking wel ter 
hand genomen en kwam met een herinterpretatie.  
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Afbeelding 10: Luchtfoto van Aerocarta ten tijde van het archeologisch onderzoek van  

Renaud, hierop zijn de diverse opgravingsputten te zien. 
 
Grote vraag bleef of er zich nog een ander deel of andere delen van het kasteel bevinden op 
het terrein. Want de omwalling waarbinnen de structuren in de jaren ‘60 aangetroffen zijn, is 
namelijk vele malen groter.  Waar moest de door Renaud veronderstelde hoofdburcht wor-
den gezocht? Daarover bestond nog steeds onduidelijkheid: lag deze direct naast de gevon-
den kasteelplattegrond of juist ten noorden hiervan? Er bevindt zich een interessant ver-
hoogd terrein boven de opgegraven plattegrond (rechthoekig-L-vormig) Renaud groef her en 
der wel een paar proefsleuven in die richting maar heeft klaarblijkelijk niets gevonden.  Daar-
over is in zijn aantekeningen in ieder geval niets te vinden (Roefstra 2018). 
 
Na die tijd gebeurde er, ondanks vele plannen, niet veel op het kasteelterrein. In 2000-2001 
werden op het noordoostelijke deel van het terrein in een paar gefreesde sleuven voor de 
waterafvoer, resten van puinlagen en mogelijke funderingen gezien. Hierbij werd ook aarde-
werk verzameld (zie archeologische kroniek 2001-2003). Dit vormde een gerichte aanwijzing 
dat er toch meer aan de hand was op het terrein!  In 2002 zijn door Guido Mauro (R.O.B) en 
Jean Roefstra (provinciaal depot) een hoeveelheid boringen gezet op het terrein voor peilbui-
zen die de effecten van de grondwaterstand meten m.b.t. de tunnel naast het monument. Op 
de voorhof werd minder puin aangetroffen dan verwacht en in de gracht tussen de voor-
burcht en voorhof werd protosteengoed en puin aangetroffen op grote diepte. (kroniek 2002).  
Het gehele kasteelterrein is aangewezen als archeologisch Rijksmonument en dat brengt 
restricties met zich mee in het gebruik ervan. Alleen was niet bekend welke archeologische 
resten zich nu eigenlijk verspreid over dat hele terrein bevinden. Daarom werd er in oktober 
2019 een geofysisch proefonderzoek uitgevoerd. Voor meer informatie over de geschiedenis 
van het kasteel zijn een aantal literatuurverwijzingenaan het eind van de het rapport opgeno-
men. 
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5.3 RESULTATEN EMI 

 
De gegeneerde EMI-data blijkt zeer veel informatie te bevatten. Tijdens de metingen is ge-
probeerd onder zoveel mogelijk constante omstandigheden te meten zodat de resultaten 
goed vergelijkbaar zijn. De EMI-data laat de geleidingsverschillen in de bodem zien, een 
muur zal een andere geleiding geven dan een gracht. Deze contrastverschillen kunnen door 
de computer in beeld gebracht worden en geven dan onderstaande afbeeldingen. Er zijn ver-
schillende dataplaatjes die behoren bij deze techniek en deze onderscheiden zich in een ver-
schil in relatieve diepte. Dit relatieve karakter hangt samen met de bodemgesteldheid en het 
reliëf op het terrein. De hoogteverschillen op het terrein bedragen op sommige plekken wel 
meer dan 1,5meter.  
Na slechts vier meetdagen was al duidelijk dat het kasteel haar geheimen begon prijs te ge-
ven. Er werd namelijk direct naast de plattegrond van Renaud een enorm grote vierkante 
kasteelplattegrond aangetroffen van circa 45 x 45 meter! Maar daar bleef het niet bij, binnen 
de omwalling maar ook op de rest van het terrein zijn veel contrastverschillen te zien die niet 
van natuurlijke oorsprong zijn.  Binnen het verhoogde deel binnen de omwalling zijn ook 
rechte lijnen en vierkante vormen te zien. Ook het deel ten noorden van de omwalling laat 
scherpe contrastverschillen zien die zeer interessant zijn. 
 

Afbeelding 11: Resultaten EMI meting 0-0,5 meter onder maaiveld. 
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Afbeelding 12: Resultaten EMI meting 0,5-1 meter onder maaiveld. 
 

 
Afbeelding 13: Resultaten EMI meting 1-1,5 meter onder maaiveld. 
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Afbeelding 14: Resultaten EMI meting magnetische susceptibiliteit 
 
5.3.1 OPVALLENDE ZAKEN EMI 

Met de EMI meting komen een aantal bijzondere structuren naar voren die duidelijk een an-
dere geleiding vertonen dan de omringende delen. Voor de interpretatie maken we een on-
derscheid tussen het feitelijke kasteelterrein binnen de omwalling en het deel buiten het de 
omwalling: het kasteellandschap.  

 
Afbeelding 15: Weergave in rode arcering op de EMI-dataweergave van contrastverschillen 

die te maken hebben met bebouwing op het kasteelterrein 
 

5.3.2 KASTEELTERREIN 

De EMI-data geven een zeer goed beeld van wat er allemaal aanwezig geweest is binnen de 
omwalling. Tot nu toe was alleen bekend dat er een rechthoekige kasteelplattegrond aanwe-
zig was die door prof. Renaud was aangetroffen in de jaren ’60.  Al vrij snel werd duidelijk dat 
er zeer veel contrastverschillen in de bodem aanwezig zijn binnen de omwalling. Binnen de 
omwalling zijn drie aparte onderdelen te definiëren, de hoofdburcht, de voorburcht en de 
voorhof. Deze worden van elkaar gescheiden door een grachtsysteem. 
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Afbeelding 16: Globale indeling van het kasteelterrein binnen de omwalling. In rood de 

hoofdburcht, in blauw de voorburcht en in groen de voorhof. 
 
5.3.3 HOOFDBURCHT 

De meest in het oog springende structuur is toch wel de vierkante kasteelplattegrond van 
zeker 45x45 meter die naast de in de jaren ’60 ontdekte plattegrond is gelegen. Het nieuw 
gevonden vierkante kasteel heeft mogelijk ronde torens op de vier hoeken gehad. Echter is 
dit op basis van de EMI-data niet helemaal zuiver vast te stellen voor alle hoeken. Wel zijn 
op een aantal plekken duidelijk vlekken op die hoeken te zien, die het aannemelijk maken dat 
er ronde hoektorens aanwezig zijn. 
Op alle EMI weergaven is duidelijk te zien dat de vierkante plattegrond een binnen indeling 
lijkt te hebben met diverse zalen/vleugels. Met de EMI-data kan naast de geleiding ook de 
magnetische susceptibiliteit, de mate van ‘magnetiseerbaarheid’, weergegeven worden. 
Deze weergave laat ook de diverse kasteelvleugels zien. Deze complexe indeling en grootte 
van het kasteel maakt het aannemelijk dat we hier over de hoofdburcht spreken. De door 
prof. Renaud ontdekte plattegrond is dan de voorburcht. In de opgravingscampagne van de 
jaren ’60 zijn er wel sleuven gezet buiten de voorburcht, maar deze hebben de hoofdburcht 
op een haar na gemist. De rode lijnen zijn slechts een weergave van de waargenomen con-
trastverschillen en vormen nog geen reconstructie van de plattegrond. Met de resultaten van 
de magnetometriemeting kan een beter beeld verkregen worden van de aard van deze con-
trastverschillen.    

 

    
Afbeelding 17: EMI-data weergave van de hoofdburcht, links onbewerkt, in het midden met 
rode lijnen de diverse kasteelvleugels die op basis van de EMI-data te zien zijn en rechts de 

weergave van de magnetische susceptibiliteit. 
 



 
 

20S026-DR-02  Geofysisch onderzoek kasteelterrein Oud Haerlem te Heemskerk   

    Pagina 21 van 43 
 

 

5.3.4 VOORBURCHT 

In de jaren 60 werd als eerste de voorburcht ontdekt. Er werden een aantal sleuven gezet 
verdeeld over de randen van de voorburcht en op basis hiervan is de reconstructie gemaakt. 
Belangrijk om op te merken is dat niet al het muurwerk dat in de reconstructie getekend is, 
ook daadwerkelijk gezien is. Men heeft op basis van de sleuven voorspellingen gedaan over 
het verloop van muren. In de EMI data in de normale weergave is de plattegrond van de 
voorburcht minder duidelijk te zien dan die van de hoofdburcht. In de magnetische suscepti-
biliteit weergave is de contour van de voorburcht wel goed te zien. Heel goed te zien zijn de 
lange sleuven die Prof. Renaud pover het terrein gegraven heeft. Deze tekenen zich af als 
de lange donkeren lijnen die over de plattegrond heen lopen. Opvallend is dat in de jaren 60 
niet meer aandacht besteed is aan de binnenzijde van de voorburcht. Men heeft alleen 
slechts de twee lange sleuven gemaakt om de verhoging die zich midden in de voorburcht 
bevindt te onderzoeken. Hierdoor heeft men indertijd een rechthoekige structuur van circa 7 
x 10 meter, die zeer duidelijk uit de EMI data naar voren, komt gemist. De verhoging centraal 
binnen de voorburcht lijkt zeer puinhoudend te zijn. 
 

    
Afbeelding 18: Detail uit de EMI-data, links zonder annotatue, midden in blauwe lijnen de 
proefsleuven die zijn gegraven in de jaren 60 en in rood de globale contouren van de voor-
burcht. Op de afbeelding rechts is de voorburcht te zien in de EMI- dataweergave van de 

magnetische susceptibiliteit. Hierop is heel mooi de contour van de voorburcht te zien. 
 
5.3.5 BEBOUWING VOORHOF 

Kijkend naar de luchtfoto is wel duidelijk dat er binnen het omwalde terrein nog een heel 
groot stuk terrein ligt dat bijna driekwart om de voor- en hoofdburcht heenloopt. Er zijn door 
prof. Renaud twee kleine sleufjes gezet op deze voorhof, namelijk op het deel dat grenst aan 
de noordkant van de voorburcht. Er is in de reconstructies uit het verleden niet veel aandacht 
aan de functie van dit terrein besteed. Het meest voor de hand liggend is een voorhof. Een 
veel voorkomende structuur van een kasteelterrein is de combinatie van een voor- en een 
hoofdburcht. Men benadert de hoofdburcht via de voorburcht. Dit is een extra beveiliging 
voor de hoofdburcht. In meer zeldzame gevallen, zoals bij Oud Haerlem, is er ook nog een 
voorhof aanwezig. Op deze voorhof kunnen nog extra bijgebouwen staan, zelfs een structuur 
zoals een kapel is er denkbaar en de hof zal ook voor een deel als nutstuin gebruikt zijn. De 
bronnen geven hier helaas weinig aanwijzingen over.  Waar bij sommige kastelen veel bron-
nenmateriaal voorhanden is over het onderhoud, is dat bij Oud Haerlem niet het geval. In 
onderhoudsrekeningen is te zien dat er vaak een enorme hoeveelheid aan bijgebouwen is bij 
een kasteel, veel meer dan we ons nu realiseren. Stallen, schuren, bakhuis, brouwhuis, bot-
telarij, graanschuur, wagenhuis, smidse, turfhuis en hofstedes etc. Dat geeft dus wel een 
aardig idee over welke structuren op zo’n voorhof en/of voorburcht verwacht kunnen worden. 
Wel wordt er in 1327 in een leenakte gemeld in een leenakte: “Het huis te Heemskerk met 
molen en erf”, wat een zeer interessante vermelding is. Als we kijken naar de EMI-data is te 
zien dat er op de voorhof een aantal hoekige structuren te zien is. Ze geven een ander soort 
contrastverschil als de hoofdburcht en de voorburcht, maar het zijn zeer zeker duidelijke con-
trastverschillen. 
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Afbeelding 19: EMI-data overzichtsweergave van de voorhof, links onbewerkt, in het midden 

met rode lijnen de diverse structuren die op basis van de EMI-data te zien zijn. Rechts de 
weergave van de magnetische susceptibiliteit. 

 
Omdat de voorhof zoveel omvattend is en bijzonder veel interessante structuren laat zien, 
wordt die in aparte delen besproken. 
 

 
Afbeelding 20: EMI-data overzichtsweergave van het noordelijk deel van de voorhof, links 
onbewerkt, rechts met rode lijnen de diverse structuren die op basis van de EMI-data te zien 
zijn. 
 
Noordelijk deel voorhof: 
Op het noordelijk deel van het voorhof zijn in ieder geval drie rechthoekige structuren waar te 
nemen variërend in grootte. Van links naar rechts onderscheiden we drie structuren van res-
pectievelijk 12 x 7 meter, 12 x 10 meter en 30 x 17 meter. Het is op basis van de EMI data 
niet te zeggen of dit bakstenen structuren zijn of uitbraaksleuven. Het zijn in ieder geval dui-
delijke contrastverschillen, die zeer waarschijnlijk behoren bij bebouwing die eens op de 
voorhof gestaan heeft.  

 

   
Afbeelding 21: EMI-data overzichtsweergave van het oostelijk deel van de voorhof, links 
onbewerkt, midden met rode lijnen de diverse structuren die op basis van de EMI-data te 
zien zijn. In blauw de donkere lijn die van de buitengracht naar de binnengracht leidt. Hele-
maal rechts de EMI-data weergave van de relatief ondiepe structuren.  
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Oostelijk deel voorhof en omwalling: 
Op het oostelijk deel van de voorhof zien we ter hoogte van de hoofdburcht (afb 21) wat hoe-
kige structuren. Het is niet geheel duidelijk wat dit voor structuren zouden kunnen zijn. 
Rechtsonder op de hoek van de voorhof is een interessante structuur waar te nemen. Het 
ziet er uit als een achtvormige structuur met een diameter van ongeveer acht meter en er-
naast nog een ogenschijnlijk ronde structuur van circa zes meter. In het weiland is op deze 
plaats ook nog steeds een aardige verhoging te zien. Er zijn twee mogelijke verklaringen 
voor deze structuur, namelijk torens of de eerder genoemde molen.  Eerder werd er in de 
tekst al melding van gemaakt dat in 1327 een molen en erf vermeld wordt. Het zou zeer goed 
kunnen dat dit de locatie van deze molen is. In Nederland is bij Kasteel Well in Limburg een 
laat veertiende eeuwse torenmolen op de hoek van de wal aanwezig geweest met een dia-
meter van circa acht meter met eronder een diepe kelder. Er zijn in Nederland nog enkele 
van dit soort torenmolens aanwezig zoals een nog werkende grafelijke korenmolen in Zed-
dam. De vermelding van de molen van Oud Haerlem is echter een stuk vroeger. In Engeland 
wordt al aan het eind van de dertiende eeuw melding gemaakt van een torenmolen1. Hele-
maal uitgesloten is het dus niet! Om de ronde structuren heen loopt een donkere lijn die van 
beneden van de buitengracht om de ronde structuur heen met een licht gebogen lijn naar de 
binnengracht loopt. Uit aktes van andere kastelen uit ongeveer dezelfde periode2, is bekend 
dat er vaak problemen optreden met de afwatering van de grachten. Dat heeft als resultaat 
dat het water tot stilstand komt, vervuild en voor stankoverlast zorgt. Er worden dan allerlei 
oplossingen bedacht, van het maken van sluisjes tot het graven van sloten dwars door het 
terrein heen. Het is verleidelijk om te denken dat het verloop langs de molen een relatie met 
de molen suggereert. Dat zou in theorie kunnen, ware het dan dat dit de vroegste poldermo-
len van Nederland zou zijn. De eerste poldermolen werd pas aan het begin van de vijftiende 
eeuw in gebruik genomen.3 Een sloot voor de afwatering ligt meer voor de hand. 
In de omwalling direct rechts van de voorhof zijn op afbeelding 21 ook intrigerende structuren 
waar te nemen. Op zeer regelmatige afstand zijn er contrastverschillen te zien die weergege-
ven zijn met de kleine rode cirkeltjes. Mogelijk dat er op de wal een constructie aanwezig is 
geweest die de wal van een extra verdedigingswerk heeft voorzien.  

 

  
Afbeelding 22: EMI-data overzichtsweergave van het oostelijk deel van de voorhof, links 

onbewerkt rechts met rode lijnen de diverse structuren die op basis van de EMI-data te zien 
zijn. 

 
Zuidelijk deel voorhof en omwalling: 
Op het zuidelijk deel van de voorhof is ook een aantal rechthoekige structuren te zien. Deze 
structuren zouden verband kunnen houden met een toegangsgebouw/constructie. Ook lijken 
hier twee landhoofden, versmallingen tegenover elkaar langs de gracht, te zien. Deze zou-
den relatie kunnen houden met een brug over de gracht. Het hele terrein kent een complexe 
structuur van grachten en wallen, maar hoe de diverse delen betreden moesten worden is 
nog een uitdagende puzzel. 

 

 
1 McIntosh, A. 2004,  vroegste vermelding 1295 van Stephen de Pencastor 
of Dover 
2 NA, toegangsnr.  3.01.01 inv.nr. 1608 en inv.nr.882 
3 Dorenbos 2011, 10 
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Afbeelding 23: EMI-data overzichtsweergave van het deel van het terrein ten noorden van 
de omwalling, links onbewerkt rechts met rode lijnen de diverse structuren die op basis van 

de EMI-data te zien zijn. 
 
5.3.6 SPOREN BUITEN DE OMWALLING 

Ook buiten de omwalling is een groot aantal interessante contrastverschillen waar te nemen 
in de EMI-beelden. Op het noordelijk deel van het terrein zijn diverse rechthoekige vormen 
waar te nemen die duiden op menselijk ingrijpen in de ondergrond. Nadat het kasteel ver-
woest in 1351 werd is er geen bebouwing meer geweest. Dat in het achterhoofd houdend 
betekent het, dat alle sporen die op bebouwing lijken, horen bij de gebruiksfase van het kas-
teel. Kastelen zijn vaak veel groter dan gedacht en behelzen vaak niet alleen het kasteel bin-
nen zijn verdedigingsgordel, maar ook daarbuiten kunnen structuren aanwezig zijn die bij het 
kasteel horen. Denk hierbij aan boerderijen of andere het kasteel faciliterende gebouwen. 
Twee van de structuren zijn circa 11 x 7 meter en het grote omlijnde vlak is circa 40 x 50 me-
ter. De laatste zal vermoedelijk gezien de grootte geen gebouw zijn, maar oogt als een om-
gracht terrein. De functie is helaas nog niet te duiden. 
 
 

  
Afbeelding 24: EMI-data overzichtsweergave van het deel van het terrein ten westen van de 
omwalling, links onbewerkt en midden met rode lijnen de diverse structuren die op basis van 

de EMI-data te zien zijn. 
 
Aan de westzijde zijn twee rechthoekige structuren te zien die pal naast het dijkje liggen in de 
eerste verdedigingswal. De rechthoekige structuren zijn met 5x 8 meter nagenoeg even 
groot. Direct links daarvan, dus net voor de wal is ook afwijkend contrastverschil te zien bin-
nen de rode cirkel. 
Waarschijnlijk vormt het dijkje dat nu gebruikt wordt als toegangsweg voor de trekker tot het 
terrein, al van oudsher de toegang tot het kasteelterrein. De twee rechthoekige structuren en 
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de structuur binnen de cirkel zouden in dat geval te maken kunnen hebben met een toe-
gangsconstructie door de eerste verdedigingswal heen voordat men binnen de omwalling 
terecht kwam.  

 
Afbeelding 25: Uitsnede uit het 3D model met binnen de rechter rode cirkel de ligging van 
de twee rechthoekige structuren door de eerste verdedigingswal en binnen de eerste cirkel 

het ronde contrastverschil net voor de wal.  . 
 
 
5.3.7 SPOREN VAN DE OMWALLING 

Op de luchtfoto en de EMI-beelden is de complexe wallen en grachtenstructuur goed te zien. 
Wanneer de EMI-resultaten met de computer overgetrokken worden voor de delen die water 
waren en de delen die land waren, ontstaat een mooi beeld van de indeling van het kasteel-
terrein binnen de omwalling. Echter blijkt dat we binnen het onderzoeksgebied nog niet alles 
van dit verdedigingssysteem in kaart gebracht hebben. Het is zelfs nog meer uitgebreid dan 
gedacht. Direct ten zuiden van de voorhof is de situatie meer complex, de afstand tussen de 
voorburcht en de voorhof lijkt hier heel klein. Uit de data blijkt niet onomstotelijk hoe de situa-
tie hier is. 
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Afbeelding 26: Schematische weergave van het complexe wallen- en grachtensysteem van 
kasteel Oud Haerlem. In rood de delen die een afwijkend patroon laten zien in de geleiding 

ten opzichte van de rest van het verdedigingssysteem 
 
Op sommige plaatsen, zoals linksonder op het plaatje te zien is, laat de gracht een andere 
geleiding zien. De vraag is dan ook of de gracht daar stopt en dat daar tussen de twee ver-
dedigingswallen wellicht een toegangsweg loopt. Zoals eerder in de tekst gemeld is, is het 
nog een uitdaging om uit te zoeken hoe men precies het kasteelterrein benaderde. Wat in 
ieder geval duidelijk te zien is, is dat er ondanks dat er een aanzienlijk deel van het terrein is 
ingemeten, nog niet het gehele verdedigingssysteem in kaart is gebracht. De gemeten con-
trastverschillen laten op een paar punten zien dat het, met name aan de zuidkant, nog verder 
doorloopt.  

 
Afbeelding 27: 3D model van het kasteelterrein 

 
Er is op basis van de ruwe data van het Actueel Hoogtebestand Nederland een 3D model 
van het terrein van Oud Haerlem gemaakt, waarbij de verticale hoogte iets is opgerekt zodat 
het reliëf op het terrein goed zichtbaar wordt. Daardoor wordt dus ook het voor het oog min-
der zichtbare reliëf beter zichtbaar. Te zien is dat het kasteel aan de noord-, oost- en zuid-
zijde twee verdedigingswallen en twee grachten heeft. Aan de westzijde lijken er drie wallen 
te zijn, waarbij er aan de zuidwestzijde te zien is dat er iets aan de hand is tussen de binnen-
ste twee wallen, dus precies op de plaats waar in de EMI-data een ander contrastverschil 
aanwezig is.  

 

  
Afbeelding 28: Detail van het 3D model en het corresponderend detail van de EMI-data laat 
zien dat er tussen de drie wallen iets aan de hand is. Op het 3D model is een vervlakking te 
zien en op de EMI data is binnen de oranje cirkel waarneembaar dat de geleiding heel an-
ders is dan de gracht binnen de groene arcering die er direct boven ligt. 
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5.4 RESULTATEN MAGNETOMETRIE 

 
De magnetometrie data laat objecten zien die het aardmagnetisch veld verstoren. IJzeren 
voorwerpen of objecten maar ook grote concentraties rode bakstenen kunnen het aardmag-
netisch veld verstoren. Rode bakstenen zijn rood omdat er een hoge concentratie ijzer in zit. 
Van kasteel Oud Haerlem is bekend dat het in ieder geval deels opgetrokken was van geel-
rozerood dooraderde bakstenen. Er moet rekening mee worden gehouden dat deze klei mo-
gelijk minder ijzerhoudend is en dus grotere concentraties nodig heeft om het aardmagne-
tisch veld te kunnen verstoren. Te zien is dat er over het gehele terrein zaken aanwezig zijn 
die het aardmagnetisch veld verstoren. Dat varieert van resten van het kasteel tot een meta-
len schuur of prikkeldraadomheining. Op de afbeelding is midden onder een grote eruit sprin-
gende vlek te zien en midden boven. Het gaat hier om respectievelijk een metalen schuur en 
een met wat puin verharde inrijplek. Deze zullen verder niet besproken worden.  

 

 
Afbeelding 29: Overzicht resultaten magnetometrie meting. 

 

 
Afbeelding 30: Overzicht resultaten magnetometrie meting in andere kleurstelling 

 



 
 

20S026-DR-02  Geofysisch onderzoek kasteelterrein Oud Haerlem te Heemskerk   

    Pagina 28 van 43 
 

 

 
Afbeelding 31: Magnetometrie-data weergave, met de doorlopende lijnen zijn de doorlo-

pende structuren aangegeven. Met de onderbroken lijnen concentraties puin. 
 
5.4.1 HOOFDBURCHT 

In de hoofdburcht is net als op de EMI-beelden duidelijk de binnen indeling met diverse za-
len/vleugels te zien. Het geeft nagenoeg hetzelfde beeld, alleen is het wat lastiger om de af-
zonderlijke structuren te identificeren omdat er veel puin lijkt te liggen. Op de magnetometrie 
beelden lijkt het erop dat op drie van de vier hoeken een ronde puinvlek te zien is. Daarmee 
is het aannemelijk om te stellen dat het kasteel op alle vier de hoeken torens heeft gehad.  
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Afbeelding 32: Detailweergave van de magnetometriedata van de voorburcht met recon-
structie van de plattegrond 
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5.4.2 VOORBURCHT 

De contouren van de voorburcht zijn ook mooi op het dataplaatje te zien. Binnen de voor-
burcht is vooral in het midden ter plaatse van de verhoging veel te zien, de rest van het ter-
rein binnen de voorburcht vertoont een rustiger beeld. Het lijkt erop dat zich in het midden 
veel puin in de bodem bevindt. Wel tekenen zich twee lijnen in noord-zuid richting af, onge-
veer op dezelfde plaats als waar in de EMI-data de rechthoekige structuur te zien is. Dit is 
een sterke aanwijzing voor funderingsresten.  
Verder zijn ongeveer in het midden aan de oostzijde twee lijnen boven elkaar te zien, die een 
stukje de gracht in lijken te gaan. Dit zou een sterke aanwijzing kunnen zijn voor een brug-
constructie richting de hoofdburcht. Opmerkelijk is het beeld aan de zuidkant van de voor-
burcht waar het uitsteeksel te zien is. Hier gebeurt iets aan de zijkant van deze uitstulping, 
waar hier grote concentraties met ijzerhoudend materiaal te zien zijn. Dit is ook ongeveer de 
plaats waar prof. Renaud in de jaren ’60 een stuk muurwerk en de beroemde bronsschat ge-
vonden heeft. Ander opvallend detail is dat er aan de westzijde een ronde structuur aanwezig 
is in de zijmuur. Deze is indertijd door prof. Renaud of niet gezien in de proefsleuf of anders 
geïnterpreteerd, maar in de data is hier zeer duidelijk de ronding te zien.  

 
Voorhof 
In tegenstelling tot de EMI-data laat de magnetometrie op de voorhof een rustiger beeld zien. 
Dat kan een vertekend beeld zijn. Immers, ter plaatse van de voor- en hoofdburcht is met de 
sloop waarschijnlijk veel meer los puin in de bodem terechtgekomen waardoor het daar veel 
drukker is. De intensiteit van bebouwing op de voorhof was blijkens de EMI-data ook een 
stuk minder. Kasteelmuren zijn over het algemeen ook veel breder dan die van reguliere ge-
bouwen. Uit grafelijke rekeningen blijkt dat gebouwen op de voorburcht/voorhof soms ook 
van hout zijn. Dat alles tezamen kan resulteren in een rustiger beeld in de magnetometrie-
data.  
Op de zuidoosthoek van de voorhof, waar in de EMI-data de achtvormige constructie van 
een toren of een molen te zien is, is heel duidelijk een grote ronde puinconcentratie te zien. 
Binnen die puinconcentratie tekent zich heel duidelijk een cirkel af. Verder is ter hoogte van 
de voorburcht in de voorhof zeer veel puin te zien maar kan hier niet echt een duidelijke 
structuur in gezien worden.  
 
5.4.3 SPOREN BUITEN DE OMWALLING 

Wanneer gekeken wordt naar het overzichtsplaatje, dan valt het op dat er een aantal brede 
en doorlopende strepen/vegen te zien is die een vertekend beeld opleveren. Dit zijn de delen 
waar een groot en vooral ook steil reliëf aanwezig is. De sondes die de verstoringen in het 
aardmagnetisch veld meten komen dan in een andere hoek te staan waardoor een ver-
keerde uitslag gemeten wordt. Ook is er een deel net boven de hoofdburcht waar niet geme-
ten is. Dat kwam omdat dit deel van het terrein onderwater stond op het moment van meten. 
Er is buiten de omwalling van het kasteel een aantal plekken te zien die zeer opvallend zijn.  

 
Helemaal in de noordwesthoek van het terrein is een rechthoekige structuur te zien (20x40 
meter) die echt uit de data springt. Daarbinnen is nog een kleinere rechthoek te zien van 10 x 
5 meter. Ter plaatse is in het gras ook grote hoeveelheden kloostermoppen (30x4,5.x7,5 
centimeter) gezien, zeer grote bakstenen daterend uit de dertiende eeuw. Gezien de recht-
hoekige vorm en de concentraties van het materiaal kan het haast niet anders dan om een 
bakstenen structuur gaan. De functie van het gebouw is vooralsnog niet te duiden maar ge-
zien de afmetingen zou het om een grote schuur kunnen gaan.  
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Afbeelding 33: Boven: overzicht het totale gebied, midden is een detailuitsnede uit de mag-

netometriedata, onder met lijnen de rechthoekige structuur weergegeven.  
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Afbeelding 34: Boven: overzicht het totale gebied. midden: 

 Uitsnede van het deelgebied, onder: de ronde lijnen uit de magnetometrie-data geaccentu-
eerd. 
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Ook erg in het oog springend is de concentratie die op bovenstaande afbeelding binnen de 
rode rechthoek te zien is. Op deze plaats is in het terrein ook een aanzienlijke verhoging te 
zien. De concentratie heeft een duidelijk ronde vorm met een doorsnede van wel 18 meter! 
Daarbinnen tekent zich nog een ronde vorm af met een doorsnede van 10 meter. Het is on-
duidelijk wat de aard van deze ronde concentratie is. Bij ronde vormen kan al snel gedacht 
worden aan een toren, echter solitair staande torens van deze afmetingen zijn in Nederland 
onbekend. Wanneer naar onderstaande uitsnede uit het 3D model gekeken wordt, is een 
mogelijke verklaring zichtbaar. De ronde aftekening bevindt zich precies voor de buitenste 
verdedigingsgracht en -wal. In de EMI-data zijn iets rechts van deze plaats ter plaatse van de 
eerste toegangswal twee rechthoekige structuren te zien. Het is zeer aannemelijk dat het hier 
om een toegangsconstructie gaat. Als dat het geval is, is het niet ondenkbaar dat er tweede 
deel geweest moet zijn aan de zuidkant van de huidige toegangsweg. Dit gebied viel echter 
buiten het onderzoeksterrein met magnetometrie. 

 

 
Afbeelding 35: Uitsnede uit het 3D model. Binnen de rode cirkel is de plaats te zien van de 

ronde concentratie die sterk uit de magnetometrie-data naar voren komt. 
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5.5 RESUMÉ 

 
De onderzoeksgegevens laten zien dat het gehele terrein binnen de omwalling sporen van 
bebouwing vertoont. Maar ook buiten het feitelijke kasteelterrein zijn veel sporen te zien die 
naar alle waarschijnlijkheid ook uit de gebruikstijd van het kasteel dateren. Op basis van de 
data wordt de indeling van het kasteel en het verdedigingssysteem een stuk duidelijker. Ui-
teraard is op de luchtfoto’s het reliëf op het terrein duidelijk zichtbaar, maar hoe de precieze 
samenhang is en waar de toegang is zich bevond was onduidelijk. Door de EMI-data in te 
kleuren met de computer kan een beeld geschetst worden van de grachten en de wallen en 
de drie afzonderlijke onderdelen van het kasteelterrein.  

 

Afbeelding 36: Schematische weergave van het kasteelterrein met in blauw de grachten en 
in groen de wallen en de landstructuur binnen de omwalling. In lichtbruin de voor- en de 

hoofdburcht en de bebouwing. In zwart de mogelijke locaties van bruggen op het terrein. On-
duidelijk blijft nog hoe men door de wallen op de voorhof kwam. Vermoedelijk was dat aan de 

zuidzijde. Er zijn in de data hiervoor nog geen aanwijzingen gevonden.  In de gestippelde 
delen binnen de grachten en de wallen de gereconstrueerde delen van het verdedigingssys-
teem en de water aan- en afvoer van het terrein. Ook zijn schematisch de structuren langs 

de toegangsweg weergegeven. 
 
Wanneer aan de schematische weergave de vermeende bebouwingssporen op het kasteel-
terrein worden toegevoegd, de verstoorde delen van de omwalling worden aangeheeld en de 
mogelijke locaties van de bruggen worden weergegeven ontstaat er een meer volledig beeld 
van het kasteelterrein. De watertoevoer van de grachten kwam zeer waarschijnlijk vanuit de 
noordwesthoek via een waterloop vanuit de duinen en het geheel waterde af via de water-
loop aan de zuidoostzijde. Helaas zijn er op sommige hoeken, zoals in de zuidoosthoek, ook 
wat verstoringen geweest voor moderne drainage die het beeld dat uit de data naar voren 
komt enigszins verstoord.  
 
De verdedigingswallen zijn ook duidelijk zichtbaar. Echter rijst de vraag of er aan de zuidzijde 
in het deel dat niet is onderzocht, zich mogelijk ook nog sporen bevinden. De uiterst weste-
lijke gracht , op bovenstaande afbeelding de meest linkse waterpartij, lijkt in zuidoostelijke 
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richting af te buigen en dat zou dan kunnen betekenen dat deze structuur zich in het weiland 
direct ten zuiden van het onderzochte gebied voortzet.  

 
Het lijkt er zeer sterk op dat het dijkje de oorspronkelijke toegangsweg tot het kasteel heeft 
gevormd. Aan de noordzijde van deze toegangsweg zijn zowel in de EMI- als in de magneto-
metrie-data sporen van een mogelijke toegangsconstructie tot en door de verdedigingswal 
waargenomen. Er is een duidelijke, zeer grote ronde constructie te zien van een voor Neder-
landse begrippen enorme omvang, direct voor de eerste wal. In de eerste wal zijn in de EMI-
datadirect ernaast twee rechthoekige structuren waargenomen. Hypothetisch kan dit beteke-
nen dat er zich mogelijk een constructie als een barbacane heeft bevonden: een toegangs-
poort die integraal onderdeel uitmaakt van het verdedigingssysteem. In 2019 is zo’n con-
structie voor het eerst in Alkmaar bij kasteel de Middelburg aangetoond. Nader en aanvul-
lend onderzoek naar de aard van deze waargenomen structuren is aanbevolen en nodig om 
deze hypothese te kunnen toetsen. 

 
Niet minder spectaculair is het grote rechthoekige gebouw in het noordwestelijk deel van het 

terrein. De functie is nog onduidelijk maar de omvang is indrukwekkend te noemen, een 

schuur zou een passende eerste verklaring zijn.  
 
Het aantreffen van de vierkante kasteelstructuur is uitermate spectaculair. Op deze plaats 
was voor het graven van de afwateringssleuven in 2000/1 aardewerk gevonden dat dateerde 
uit het midden van de dertiende eeuw. Het heeft vermoedelijk een deel van het vierkante 
kasteel geschampt. Nu klinkt dat misschien in eerste instantie niet zo verrassend bij een kas-
teel met een midden dertiende-eeuwse oorsprong, maar niets is minder waar! Eerder werd 
aangenomen dat vierkante kastelen pas ten tijde van graaf Floris V (1252-1296) in Neder-
land geïntroduceerd werden. In Alkmaar bij kasteel de Nieuwburg kon voor het eerst worden 
aangetoond dat deze vierkante kastelen waarschijnlijk al in het midden van de dertiende 
eeuw in Nederland werden gebouwd, dus onder het bewind van zijn vader Willem II. Oud 
Haerlem zou daarmee het tweede aantoonbare vierkante kasteel zijn onder het bewind van 
Roomskoning Willem II en is vermoedelijk net iets ouder dan de Nieuwburg. Niet minder 
spectaculair is het dat er zowel binnen de voor- als hoofdburcht sporen van een indeling 
zichtbaar zijn. Kasteel Oud Haerlem heeft niet lang bestaan, maar was wel een van de mo-
dernste en ruimst opgezette kastelen van Nederland. Het terrein is een geschiedkundige 
tijdscapsule. Nergens anders in Nederland is een zo compleet en intact bewaard kasteel in 
de bodem aanwezig.  
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

6.1 INLEIDING 

 

In opdracht van de gemeente Heemskerk heeft Saricon een uitgebreid geofysisch onderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van het kasteelterrein Oud Haerlem. 

 

6.2 OPDRACHT EN ONDERZOEKSVRAGEN 

 

De opdracht was om het kasteelterrein te karteren met behulp van geofysisch onderzoek om 
de begrenzingen en aanwezigheid van de archeologische resten te kunnen vaststellen. Het 
onderzoek is in twee campagnes uitgevoerd over circa 90.000m2. 
 
Onderzoeksvragen  

• Zijn er behalve de in 1960 aangetroffen kasteelplattegrond nog meer sporen van 

bebouwing aanwezig binnen de omwalde structuur? 

• Zijn er buiten de omwalde structuur archeologische resten te verwachten? 

• Kan er op basis van de geofysische data een uitspraak gedaan worden van de aard 

en omvang van de archeologische resten? 

• Wat zijn de begrenzingen van de archeologische resten binnen het te onderzoeken 

gebied? 

Doel van het geofysisch onderzoek is na te gaan of er nog eventueel aanwezige (meetbare) 

funderingen met behulp van geofysisch onderzoek te registreren zijn.  

 

6.3 UITVOERING 

 

Het veldwerk heeft in diverse fasen in 2020 plaatsgevonden. Op basis van een in 2019 uitge-

voerd geofysisch pilotonderzoek is besloten een vlakdekkende meting met EMI (ElectroMag-

netische Inductie), alsook MAG (Magnetometrie) uit te voeren. 

 

6.4 CONCLUSIES & ADVIES 

 

Het onderzoek heeft zeer veel bruikbare data opgeleverd en zeer bijzondere resultaten. Op 
basis van de tijdens het onderzoek verkregen data kunnen de onderzoeksvragen beant-
woord worden. Er is onomstotelijk aangetoond dat het gehele terrein binnen de omwalling 
sporen van bebouwing kent. Zelfs de mogelijke locatie van de molen is aannemelijk ge-
maakt. Maar ook buiten de omwalling zijn in het gehele terrein aanzienlijke sporen aange-
toond die waarschijnlijk tot de gebruiksperiode van het kasteel behoren. Dat betekent dus dat 
zich in het gehele onderzochte terrein zich archeologische resten kunnen bevinden.  

 
Het noordwestelijk deel van het terrein is als bonus ook met magnetometrie onderzocht, dit 
viel eigenlijk buiten de opdracht. Hier zijn echter wel zeer interessante structuren, het grote 
rechthoekige gebouw, in de data gezien. Dit gebied zou eigenlijk ook nog met EMI onder-
zocht moeten worden. Het is meermaals gebleken dat de technieken elkaar aanvullen en 
vanuit de eigen techniek zaken aan het licht brengen. Het zuidwestelijk deel zou ook nog met 
MAG aanvullend ingemeten kunnen worden om te zien of er zich hier een mogelijke tweede 
ronde structuur bevindt die met de toegangsconstructie te maken kan hebben. Met grondra-
dar zouden sommige van de structuren nog meer gedetailleerd in beeld gebracht kunnen 
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worden om extra informatie te krijgen zoals bij de voor- en de hoofdburcht en delen van het 
voorhof. 

 
De resten strekken zich ook uit tot daarbuiten het onderzochte terrein. Onder meer aan de 
zuidoost- en zuidkant ontbreekt er nog een deel van het verdedigingswerk.  
Het verdient de aanbeveling om deze delen ook nog aanvullend in te meten, zodat met ze-
kerheid de aan- of afwezigheid hiervan vastgesteld kan worden. 

 
Daarnaast ontstaat er, door het aantonen van alle sporen binnen- en buiten de omwalling, 
een beheersvraagstuk. Toen het terrein werd aangewezen als Rijksmonument, ging men er-
van uit dat alleen de structuur van de voorburcht aanwezig was. Dat deel was goed toege-
dekt na de opgraving. De beschermingscontour van het archeologisch Rijksmonument is 
weliswaar toereikend, alleen bestaat nu de vraag of de nieuw aangetroffen sporen van bij-
voorbeeld de hoofdburcht, de toegangsconstructie en het rechthoekig gebouw, wel afdoende 
zijn toegedekt. Wanneer het veel geregend heeft kan de grond ter plaatse van dit deel van 
het terrein bijzonder zacht zijn. Je zakt letterlijk de bodem in. Ook de koeien zakken zeer ver 
de bodem in en het gehele terrein zit vol met trapgaten.  
Wanneer de resten van het kasteel en de gebouwen zich dicht onder het maaiveld bevinden 
kan dat tot gevolg hebben dat ze vertrapt raken en kan er gemakkelijk vorstschade ontstaan. 
Het gaat om kwetsbare resten, vaak zijn alleen de onderkanten van de funderingen behou-
den. Tijdens het onderzoek in de jaren ’60 werden van de voorburcht ook echt alleen nog 
maar de onderste steenlagen waargenomen.  
 
Het verdient de aanbeveling om op een paar plaatsen op het terrein proefgaatjes of -sleuven 
te maken waarmee enerzijds (ten behoeve van bescherming en beheer) beoordeeld kan 
worden hoe diep de funderingen gelegen zijn, hoe de staat ervan is, en anderzijds om te zien 
of er nog dateerbaar aardewerk te vinden is om de veronderstelling van een midden der-
tiende-eeuwse plattegrond te bevestigen. 
 

 

 
Afbeelding 37: Aanvullend Magnetometrie-onderzoek 

 

 

 

 

Aanvullend MAG: 
 
-in EMI vreemd onduidelijk 
patroon. Zijn hier nog fun-
deringen? 
(Barbacane???) 



 
 

20S026-DR-02  Geofysisch onderzoek kasteelterrein Oud Haerlem te Heemskerk   

    Pagina 39 van 43 
 

 

 
Afbeelding 38: Aanvullend EMI-onderzoek 

 

 

 

 

 

De afbeeldingen (EMI en MAG totaal) zijn separaat als gegeorefereerde geotiffs aangeleverd 

als onderdeel van het eindproduct., Dit geldt tevens voor de ruwe geofysische data. 

 

 

 

Geofysische metingen geven op niet-destructieve manier een beeld van mogelijke structuren 

en objecten in de ondergrond. Het voorliggende geofysische onderzoek is met zorg uitge-

voerd door ervaren specialisten. Niet-destructieve metingen kunnen echter nooit 100% ze-

kerheid bieden en daarvoor wordt altijd verificatie met destructief (gravend) onderzoek aan-

bevolen.  

  

Aanvullend EMI: 
-vreemde gebouw-struc-
tuur in noordwesten 
-hoe lopen verdedigings-
structuren in zuiden? 
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7 BIJLAGEN 
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7.1 BIJLAGE 1 PROJECTINFORMATIE 

 
 
 
 
 

PROJECTINFORMATIE 
(Deze tabel is gebaseerd op het METADATA LOG  van de Archaeological Data Services Guide to Good Practise 2009 

(ADS 2009) http://guides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gp/Geophysics_5 Accessed 29/12/2011) 
Projectnaam geofysisch onderzoek kasteelterrein Oud Haerlem 

Locatie Kasteelterrein Oud Haerlem, Heemskerk 

RD-Coördinaat 107533 – 501679 

Opdrachtgever Gemeente Heemskerk 

Saricon-werknummer 20S026 

Hoofddoel opdracht Lokaliseren funderingresten 

 

VELDWERK 

Datum veldwerk Diversen, zie rapport 

Adres veldwerklocatie Hoflaan / Laan van Broekpolder te Heemskerk 

Uitvoering veldwerk F. van den Oever 

Weer Zonnig-bewolkt-regen 

Veldomstandigheden Goed, sterk geaccidenteerd 

Apparatuur grondradar Nvt 
Apparatuur magnetometrie Vallon 1302D 

Apparatuur EMI Mini-explorer GF Instruments 

Grid EMI: 0.5-1m tussen meetlijnen / MAG: 33cm tussen sondes 

Positionering RTK-GPS (Trimble) 

 

DATA PROCESSING 

Uitvoering dataprocessing F. van den Oever 

  

EMI  

Raw data output bin-files 

Processing software GF Datalogger / Terrasurveyor 

Gebruikte filters ed. Destriping / despiking / clipping  

  

MAG  

Raw data output efl-files 

Processing software EVA2000 / Terrasurveyor 

Gebruikte filters ed. Compensate / Lowpass / destriping / despiking / clipping  
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7.2 BIJLAGE 2 RAAP-RAPPORT 1989 

  



RAAP 
Postbus 5069 
1380 GB weesp 

R.A.A.P.  NOTITIE 22 

WEERSTANDSONDERZOEK 
KASTEEL   'OUD-HAERLEM' 

TE HEEMSKERK 

Karin Anderson 
Amsterdam 
november  1989 

Stichting    R.A.A.P. 
Singel 138 
1015 AG AMSTERDAM 
020-248289/252834 

Het Regionaal Archeologisch Archiverings Project (R.A.A.P.) is een stich- 
ting opgericht vanuit het Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- en 
Protohistorie (I.P.P.) van de Universiteit van Amsterdam. Deze speciali- 
seert zich in het opsporen en evalueren van en adviseren over oudheid- 
kundige vindplaatsen in het landelijk gebied. Ten behoeve van het 
ruimtelijk ordeningsbeleid van gemeentelijke, provinciale en rijksinstel- 
lingen wordt van deze vindplaatsen de archeologische waarde vastgesteld, 
waardoor een beter beleid ten opzichte van deze cultuurhistorische 
waarden mogelijk wordt. 
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INLEIDING 

Het kasteel 'Oud-Haerlem', dat stamt uit de twaalfde eeuw, vormde in de 

middeleeuwen met andere kastelen in Kennemerland onderdeel van een 

verdedigingsstelsel van de Hollandse graven tegen de Westfriezen. 

In 1358 werden rondom het kasteel vermoedelijk belegeringswerken 

opgericht, bestaande uit een ook nu nog aanwezig gracht- en walsysteem. 

Na de overgave van het kasteel in 1359 is het waarschijnlijk vrijwel 

onmiddellijk verwoest. Het kasteel is nog een tijdlang duidelijk herken- 

baar gebleven, zoals blijkt uit afbeeldingen van Pieter Saenredam (1628) 

en Roeland Roghman (1646 of 1647). Hierop zijn nog enkele resten van de 

bouwval op een heuvel te zien (fig.  1). 

Fig.   1 Kasteelterrein Oud-Haerlem met muurresten en deels verlandde 
slotgracht,  van Roeland Roghman,   1646.  (Uit:  Klok,   1977) 

Momenteel herinneren alleen reliëfverschillen in het terrein nog aan de 

oorspronkelijke ligging. 

In 1960 is Oud-Haerlem door J.G.N. Renaud onderzocht (Renaud, 1960). De 

opgraving op het centraal binnen de wallen gelegen terreingedeelte, 

betrof de voorburcht van het kasteel. De hoofdburcht is nooit opgegra- 

ven, maar zal eveneens binnen de wallen gelegen hebben. 

Het gehele terrein is een archeologisch monument en valt als zodanig 

onder de monumentenwet. 

In opdracht van de gemeente Heemskerk is door de Stichting R.A.A.P. 

onderzocht waar op het terrein nog sporen van bewoning c.q. muurresten 

aanwezig zijn. Aangezien het hier om een monument gaat, is een non- 

2 



destructieve methode noodzakelijk. Gekozen is daarom voor een geo- 

electrisch weerstandsonderzoek, waarbij aan het oppervlak metingen 

verricht worden die informatie opleveren over structuren in de onder- 

grond. 

Aan het onderzoek werkten mee: 

drs.  K.  Anderson: weerstandsonderzoek,  rapportage 

P.M.L.  Vleugels: veldwerk 

F.A.  Perk: veldwerk 

P.C.  Hienkens: veldwerk 

J.A.M.  Roymans: veldwerk 

D.  Visée: veldwerk 



II WERKWIJZE 

Op het betreffende terrein is met behulp van een Wild-theodoliet met 

piketten een grid uitgezet, dat evenwijdig ligt aan het coördinatenstelsel 

van de Nederlandse topografische kaarten. 

Met behulp hiervan zijn vensters van oost naar west over het terrein 

uitgezet (fig. 2). De vensters waren 10 meter breed en 50 meter lang en 

hadden tussenruimten van 40 meter. De vensters zijn genummerd in de 

volgorde waarin de weerstandsmetingen verricht zijn, van 1 t/m 71. Twee 

vensters van 20 meter breed en 50 meter lang, zijn met de weerstandsme- 

ter onderzocht door E. Kuik, een student van het Albert Egges van Giffen 

Instituut voor Prae- en Protohistorie, in het kader van zijn studie. Deze 

vensters hebben de nummers 100 en 104. Binnen de vensters is de 

electrische weerstand om de meter gemeten. In totaal zijn 34 462 

metingen verricht, wat overeenkomt met circa 3,44 hectare. 

Het weerstandsonderzoek is uitgevoerd met een RM4 weerstandsmeter, 

aangesloten op een DLIO data-logger. De data-logger kan maximaal 1000 

data opslaan, zodat steeds twee vensters van 10 bij 50 meter gemeten 

zijn, waarna de data overgezonden moesten worden naar een (draagbare) 

personal computer. 

Voor de metingen worden vier electroden de grond ingedrukt. Twee 

electroden staan gedurende de hele meting vast op één plaats, op 

minimaal 15 meter en maximaal 50 meter afstand van het te meten 

terreingedeelte. De twee andere electroden zijn mobiel en bepalen de 

waarde van de meting. Op twee electroden wordt een spanningsverschil 

aangebracht en met twee andere electroden wordt de stroomsterkte door 

de bodem gemeten, waaruit de weerstand berekend wordt. 

De metingen zijn verricht met een afstand van 0.75 meter tussen de 

mobiele electroden, hetgeen betekent dat de meting een bodemvolume van 

circa 75 cm doorsnee en ruim 75 cm diep omvat. Als in dit bodemvolume 

funderings- of muurresten aanwezig zijn, wordt de meting hierdoor 

beïnvloed: in het algemeen levert dit een hogere weerstandswaarde op. 

Oude, opgevulde grachten zullen zich in het algemeen kenmerken door 

een verhoogd gehalte aan organische stof. De organische stof houdt het 

water goed vast en zal een verlaging van de weerstandswaarde veroorza- 

ken. 
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Pig.  2 De topografisch kaart van het terrein met de ligging van de 
onderzochte vensters. 



Aan de hand van de resultaten van het weerstandsonderzoek is een 

uitgebreid boorprogramma opgesteld om beter inzicht te krijgen in de 

betekenis van de met het weerstandsonderzoek gevonden sporen. Het 

booronderzoek is verricht met een edelman-spitsmuis, waarmee tot een 

diepte van ca.   100 cm onder maaiveld is geboord. 

Het weerstandspatroon is vergeleken met een hoogtelijnenkaart die op de 

Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) te Amersfoort 

aanwezig was. 

Na afloop van het onderzoek zijn alle geplaatste piketten verwijderd, op 

twee na, op de coördinaten 107500/501928 en 107500/501460.De resultaten 

van het electrisch weerstandsonderzoek zijn weergegeven met behulp van 

zogenaamde 'dot-density' kaartjes (Hartmann, 1985). Hierbij wordt iedere 

meting voorgesteld als een vierkantje van een bepaalde grootte, afhanke- 

lijk van de schaal, dat gevuld wordt met een aantal zwarte puntjes. Het 

aantal zwarte puntjes is afhankelijk van de waarde van de weerstandsme- 

ting op die plaats: hoe hoger de weerstand, des te meer puntjes. 

In de praktijk levert dit een kaartbeeld op dat hoge weerstandswaarden 

donker afbeeldt en lage waarden als lichte plekken laat zien. Van een 

afstand bekeken zijn hierin het duidelijkst patronen te herkennen. 

Bij weerstandsmetingen worden de donkere plekken dan meestal veroor- 

zaakt door muurresten, terwijl de lichte plekken oude slootpatronen of 

grachten voorstellen. 

De weerstandsdata worden met statistische methoden bewerkt, om een zo 

goed mogelijk contrast van de verschillende weerstandswaarden binnen 

ieder venster te verkrijgen. 



Ill RESULTATEN 

De dot-density kaartjes van de verschillende vensters zijn als bijlage A 

bij de notitie toegevoegd op schaal 1:500. Dot-density kaartjes van de 

vensters op schaal 1:1000 zijn op de hoogtelijnenkaart (ook 1:1000) van 

het terrein geplakt (bijlage C) om een beter overzicht van het geheel te 

krijgen. 

Op sommige plaatsen treden discrepanties op tussen aansluitende vensters, 

die geen gevolg zijn van verschillen in weerstandswaarden, maar van de 

statistische bewerking van de gegevens. 

De meeste verschillen in weerstand zijn voornamelijk het gevolg van 

reliëfverschillen. Oude slootpatronen, maar ook oude grachten van het 

kasteel 'Oud-Haerlem', worden in het weerstandspatroon gekenmerkt door 

banen met lage weerstand. De hogere delen, die droger zijn, geven hogere 

weerstandswaarden. 

Binnen de wallen en grachten van het eigenlijke kasteelterrein komen op 

verscheidene plaatsen hoge weerstandswaarden voor, die waarschijnlijk 

wijzen op puinbanen en muurresten van het eigenlijke kasteel, mogelijk 

van de hoofdburcht. Zie de vensters nrs. 5, 27, 28, 37 en 40. 

Oude muurresten, die een hoge weerstand veroorzaken, zijn buiten het 

eigenlijke kasteelterrein op slechts twee plaatsen teruggevonden. De 

eerste plek bevindt zich binnen de vensters 18 en 19, tussen de coördina- 

ten x=107340 tot x=107385 en y=501790 tot y=501800 (fig 3). Op deze 

plaats steekt een grote steen nog boven het oppervlak. Middels boringen 

is het bestaan van muurwerk in de ondergrond bevestigd (boringen nrs. 6 

t/m  15). 

De tweede plek ligt binnen het venster nr. 1, in een straal van 5 à 10 

meter rond het punt 107523/501700. De boringen nrs. 1 en 2 hebben het 

beeld dat het hier om muurresten gaat, bevestigd. Op deze plek is echter 

alleen een puinlaag aangetroffen en geen vast muurwerk. 

De hoge weerstand op andere plaatsen heeft een andere oorzaak. In de 

meeste gevallen is dit een weerspiegeling van het reliëf, hetgeen blijkt uit 

een vergelijking met de hoogtelijnenkaart. 

Eén baan met hoge weerstand is het gevolg van een rioolbuis die dwars 

door het terrein loopt (boringen nrs.  35 & 36). 

Rond  het  punt  107320/501742  (boringen  nrs.   4  & 5)  is modern afval 



aangetroffen dat een hoge weerstand veroorzaakt. 

Op het punt 107504/501550 binnen venster nr. 55 is geboord in een plek, 

die gekenmerkt wordt door hoge weerstandswaarden (boring nr. 41). De 

hoge weerstand ter plaatse blijkt veroorzaakt te worden door een dikke 

schelpenlaag. 

Zoals reeds eerder vermeld, zijn sporen met een lage weerstand vrijwel 

allemaal te koppelen aan de omringende grachten van het kasteel en aan 

een oud slotenpatroon dat over het terrein loopt en ook in de hoogtelij- 

nenkaart te herkennen is. 



o 
UT 

d 
ö 

.X 
O 
V) 

co 

2. 

UJ 
j— 

2. 

> 

.:PlJ ^-•"-•* 

ï^' V   • i^ v^^-ïrr-- 

o 

d 
ö 
o 

•ai 
OJ 
(— 

UJ 
> 

501 Soo 
5ûi^99 ïöiSoo 5ûi|g5 

fig 3. Dot-density kaartjes van de vensters nrs.  18 en 19, schaal 
1:250. De hoge weerstandswaarden worden veroorzaakt door 
muurresten. 
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IV SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

Uit het onderzoek komt naar voren dat, binnen het wettelijk beschermde 

monument op nog twee plaatsen buiten de hoofd- en voorburcht muurres- 

ten ofwel concentraties puin zijn aangetroffen. 

Het gedeelte van het monument waarop de hoofdburcht en de in 1960 

opgegraven voorburcht zijn gelegen zal muurresten of uitbraaksleuven 

bevatten. Behalve de genoemde muurresten komen in het weerstandsonder- 

zoek ook het reliëf en recente vergravingen tot uiting. 

Aangezien slechts 20% van het monument door ons is onderzocht kan niet 

zonder meer worden aangenomen dat er geen andere plaatsen met 

overblijfselen van bewoning meer aanwezig zijn. 

Als conclusie kan worden gesteld 

- dat de sporen van bewoning zich op grond van het uitgevoerde 

weerstandsonderzoek voorlopig beperken tot het terrein van de hoofd- 

en voorburcht en twee daarbuiten gelegen locaties; 

- dat nader onderzoek moet uitwijzen of zich tussen de onderzochte 

vensters nog meer sporen van bewoning bevinden; 

- dat de betekenis van het monument daarnaast is gelegen in de 

aanwezigheid van een opvallend systeem van wallen en grachten, 

waarvan de betekenis niet exact bekend is; 

- dat het goed mogelijk moet zijn met de thans beschikbare gegevens 

Oud-Haerlem als monument te ontsluiten en aan het publiek te 

presenteren; 

- dat over eventuele ontsluiting (waarvoor een vergunning ex artikel 

11/12 van de Monumentenwet 1988 is vereist) en presentatie overlegd 

kan worden met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder- 

zoek,  Kerkstraat  1, 3811   CV Amersfoort. 
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Lijst van Bijlagen 
A. Dot-density kaartjes van de weerstand, per venster op schaal  1:500. 
B. Booronderzoek. 
C. Hoogtelijnenkaart schaal   1:1000, met dot-density kaartjes van de weerstand 

opgeplakt. 
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Bijlage A. Dot-density kaartjes van de weerstand, per venster op schaal  1:500. 
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Bijlage B. 

Booronderzoek. 

Boring nr.   1. 
Coördinaten:   107375,501701 
diepte  -MV       textuur 
0-5 klei 
5-45 klei 
45-55 klei 
55-90 zavel 

90- steen 

omschrijving 
Topzode 
rood puin en mortel 
rood-gelig puin met mortel 
verrommeld, veel puin en mortel, houtskoolpart- 
kels 
massief 

Boring nr.2. 
Coördinaten:   107370,501701 
diepte -MV        textuur 
0-15 klei 
15-55 klei 
55-75 zavel 
75-80 zware zavel 
80-85 lichte zavel 
85-90 klei 
90-95 kleiig zand 
95-110 grof zand 

omschrijving 
topzode, met weinig puin 
rood, massief puin 
donkergrijs,  rommelig, met zeer veel puin 
grijs, rommelig 
licht grijs,  natuurlijk 
vuil grijs, natuurlijk 
gelaagd, natuurlijk 
grijs 

Boring nr.3. 
Coördinaten: 107365,501701 
diepte  -MV        textuur 
0-40 klei 
40-70 zavel 

70-80 
80-90 
90-120 

zand 
zand 
zware zavel 

omschrijving 
topzode, iets puin 
grijs, iets vlekkerig, naar bededen zandiger, iets 
roest 
donkergrijs, vuil, iets vlekkerig. 
schoon, iets kleiig 
schoon 

Boring nr.4. 
Coördinaten: 107320,501742 
diepte  -MV textuur 
0-50 zandige klei 

50- 

omschrijving 
Topzode,   veel   modern   puin,   bierflessenglas, 
plastic, metaal 
massief modern puin 

Boring nr.5. 
Coördinaten: 107320,501745 
diepte  -MV textuur 
0-5 zandige klei 
5-15 klei 
15-25 klei 
25-40 klei 
40-60 klei 
60-90 klei 
90-100 klei 
100-130 ZKZ 

omschrijving 
topzode, veel modern puin 
bruin 
zandig, bruin 
iets zandig, grijs 
iets roestig, grijs 
grijs,  slap 
grijs,  slap,  iets humeus,  slootafzetting 
grijs,  natuurlijk,  zoutwaterschelpen 



Boring nr.6. 
Coördinaten: 
diepte  -MV 
0-15 
15-20 
20-45 

45-50 
55-65 
65-70 
70-72 
72-75 
75-90 
90-100 
100-120 

107357,501792 
textuur 
klei 
klei 
puin 

zavel 
zavel 
zavel 

klei 
zware zavel 
zware zavel 
zand 

Boring nr.7. 
Coördinaten:   170367,501795 

diepte -MV textuur 
0-25 klei 
25-50 puin 
50-90 zand 
100- zavel 

omschrijving 
topzode,  schoon 
puin (geel), iets klei 
rood,  mortel  (beige),  vanaf -25cm.  ook grijze 
mortel (?) 
droog,  vuil veel puinfragmenten 
lichtgrijs, iets puin,  iets vuil 
lichtgrijs, veel puin en mortel  (vuil) 
zwart, verbrande  "aarde"  (ruikt naar brand) 
bruinzwart  ("verbrand") 
1   cm.  d.grijs,  rest  grijs;  erg  vuil  en  roestig 
idem, schoon, scherpe grens 
grof 

omschrijving 
topzode, enkele puintjes 
rood, geel, mortel,  iets klei 
grof, iets kleiig 
schoon, natuurlijk 

Boring nr.8. 
Coördinaten:   170373,501791 

diepte  -MV textuur 
0-20 klei 
20-55 puin 
55-80 zavel 
80-100 lichte zavel 
100- zand 

omschrijving 
topzode 

vuil,  puinfragmenten,  d.grijs/grijs 
meer zand, schoon, veel roest 
schoon, grof 

Boring nr.9. 
Coördinaten:  170367,501801 

diepte -MV textuur 
0-30 klei 
30-45 klei 
45-70 puin 

70 BB 

omschrijving 
topzode 
met puin  (vanaf 30 iets puin) 
massief    (meer     klei     gemengd 
boringen) 
wegens massief puin 

dan     vorige 

Boring nr.lO. 
Coördinaten:   170360,501801 

diepte  -MV 
0-40 
40-75 

75-100 

textuur 
klei 
klei 

zand 

omschrijving 
topzode 
d.grijs (incl. enkele botjes en houtskool), vuil, 
enkele puinbrokken 
kleiig, schoon, roestig 



Boring nr.ll. 
Coördinaten:   170350,501801     ("dijkje" in geul) 

diepte -MV textuur 
0-20 klei 
20-45 klei 
45 BB 

Boring nr.l2. 
Coördinaten:   170345,501800 

omschrijving 
topzode 
puinfragmentjes,  naar onder toe meer 
wegens massief puin 

diepte  -MV textuur 
0-30 klei 
30-40 puin 
40-50 klei 
50-55 as 
55-75 zware zavel 
75-100 zavel 

omschrijving 
topzode 
kleiig, mortel 
zeer droog,  veel puin, mortel 
asbandje,  beige,  houtskool 
vuil, grijs, rommelig, puinfragmentjes, puinbrok 
zandig, schoon 

Boring nr.l3. 
Coördinaten:   170355,501807 

diepte  -MV 
0-30 
30-50 
50-55 
55-80 
80-100 

textuur 
klei 
klei 
zavel 
lichte zavel 
lichte zavel 

omschrijving 
topzode 
iets puin 

lichtgrijs, iets vuil 
schoon 

Boring nr.l4. 
Coördinaten:   170365,501810 

diepte -MV textuur omschrijving 
0-30 klei topzode 
30-40 klei droog,  enkele puinfragmenten 
40-75 zware zavel grijs,  iets vuil 
75- zand middelgrof, schoon 

Boring nr.l5. 
Coördinaten:   170340,501800 

diepte -MV textuur 
0-30 klei 
30-45 klei 
45-70 zavel 

omschrijving 
topzode, iets puin 
zwaar,  d.grijs, vuil 
schoon 

Boring nr.l6. 
Coördinaten:   170262,501800 

diepte  -MV textuur 
0-15 klei 
15-40 klei 
40-60 klei 
60-90 klei 
90-100 zand 

omschrijving 
topzode 
grijs,  compact 
slap, grijs,  humeus 
zandig,  slap,  grijs,  humeus,  iets fosfaat ? 
blauw,  schoon, matig grof 



Boring nr.l7. 
Coördinaten: 170282,501800 

diepte  -MV textuur 
0-20 klei 
20-45 klei 
45-60 klei 
60-80 klei 
80-110 zand/klei 
110-120 zand/veen 
120-130 klei 

omschrijving 
topzode 
grijs,  compact 
slap,  grijs, iets humeus 
slapper,  humeus 
bandjes, blauw 
bandjes,  3 veenbandjes van max.  2 mm. dikte 
slap, blauw 

Boring  nr.l8. 
Coördinaten:   170272,501796 

diepte  -MV textuur 
0-30 klei 
30-80 klei 
80-105 klei 
105-110 zand 
110-115 klei 
115-130 klei 

130-150 klei 

omschrijving 
topzode 
grijs, iets vuil 
grijs,  iets slap,  iets vuil,  humeus 
humeus 
lichtgrijs, slap 
zeer  humeus,   veel  stro!   (misschien mest ?  of 
sloot ?) 
slap,  blauw 

Boring nr.l9. 
Coördinaten:   170272,501805 

diepte -MV textuur 
0-35 klei 
35-45 klei 
45-80 klei 
80- zand 

omschrijving 
topzode 
compact, rommelig, iets humeus 
zandig 
enkele kleibandjes,  schoon 

Boring nr.20. 
Coördinaten:   170272,501810 

diepte  - MV textuur 
0-15 klei 
15-30 klei 
30-60 zand 
60-130 kz 
130-140 zand 

omschrijving 
topzode 
grijs, iets compact 
iets kleiig,  lichtgrijs 
roestig, grijsblauw 
grof, blauw 

Boring nr.24. 
Coördinaten:   170417,501845 

diepte  -MV textuur omschrijving 
0-35 klei topzode 
35-45 zavel droog, iets roestig, lichtgrijs, iets rommelig 
45-55 zand schoon 
55-60 lichte  zavel grijs,  roestig, vuil 
60-75 zavel veel roest, lichtgrijs 
75-100 kz blauwgrijs 



Boring nr.25. 
Coördinaten:   170424,501846 

diepte -MV textuur 
0-30 klei 
30-40 lichte zavel 
40-55 zand 
55-65 lichte zavel 
65-100 kz 

Boring nr.26 
Coördinaten:   170486,501848 

omschrijving 
topzode 
bruin,  iets grijze vlekjes, rommelig 
matig grof,  schoon 
grijs,  iets  roestig,  rommelig 
lichtgrijs, iets blauwig,  schoon 

diepte -MV textuur 
0-20 klei 
20-40 zavel 
40-50 lichte zavel 
50-100 kz 

Boring nr.27. 
Coördinaten: 170497,50184! 

diepte -MV textuur 
0-25 klei 
25-40 zavel 
40-65 zavel 

65-75 zavel 
75-90 lichte zavel 

Boring nr.28. 
Coördinaten: 

diepte  -MV 
0-35 
35-50 
50-80 

Boring nr.29. 
Coördinaten: 

170496,501860 

textuur 
klei 
zavel 
lichte zavel 

170505,501855 

omschrijving 
topzode 
grijsbruin,  gevlekt,  iets  vuil 
schoon, lichtgrijs 
iets roest,  schoon 

rommelig 

omschrijving 
topzode 
gevlekt,  grijsbruin,  rommelig 
zeer compact,  grijs tot donkergrijs, vlekkerig, 
vuil 
idem,  gemengd  met matig  schone grove  zavel 
schoon,  roestig 

omschrijving 
topzode 
bruingrijs,  rommelig,  gemengd 
top iets vlekkerig,  roestig,  verder schoon 

diepte -MV textuur 
0-20 klei 
20-30 zavel 
30-40 klei 
40-75 zavel 
75-85 klei 

55- kz 

omschrijving 
topzode 
vlekkerig,  grijs,  vuil,  rommelig 
iets zandig, donkergrijs, iets vlekkerig, roestig 
lichtgrijs,  roestig,  schoon 
grijs, slap, iets zandig, vlekkerig, gemengd in 
grote brokken met laag erboven 
schoon 



Boring nr.30. 
Coördinaten:   170540,501800 

diepte  -MV        textuur 
0-25 l<lei 
25-35 zavel 

35-60 lichte zavel 

60-70 zware zavel 

70-75 zware zavel 

75-90 zand 

omschrijving 
topzode 
rommelig,   vlekkerig,   lichtgrijs,   één  spikkeltje 
rood puin 
schoon,    met    lichtgrijze    vlekken,    compact, 
rommelig 
iets     compact,     grijs-donkergrijs,     vuil,     iets 
gemengd met schone zavel 
donkergrijs,   vuil,   gemengd   met   laag   eronder 
(vlekkerig dus) 
iets kleiig, schoon 

Boring  nr.31. 
Coördinaten:   170535,501791 

diepte  -MV 
0-25 
25-50 
50-75 
75- 

textuur 
klei 
zavel 
lichte zavel 
kz 

omschrijving 
topzode 
grijs, vlekkerig 
schoon 
schoon 

Boring nr.32. 
Coördinaten:   170550,501791 

diepte  -MV 
0-30 
30-40 
40-45 
45-55 
55-80 
80-90 
90-100 

textuur 
klei 
zavel 
zware  zavel 
lichte zavel 
lichte  zavel 
kz 
zand 

Boring nr.33. 
Coördinaten:   170555,501798 

omschrijving 
topzode 
grijsbruin, iets vlekkerig 
donkergrijs,  vuil,  zeer compact 
zeer compact,  vlekkerig,  grijs 
compact,  top vlekkerig,  schoon 
schoon 
matig grof, schoon 

diepte -MV        textuur 
0-25 klei 
25-40 zavel 
40-80 kz 

omschrijving 
topzode 
iets rommelig,  bruingrijs 
lichtgrijs 

Boring nr.34. 
Coördinaten:   170732.501597 

diepte -MV textuur 
0-20 klei 
20-25 klei 
25-50 zavel 
50-90 zand 

omschrijving 
topzode 
iets compact,  donkergrijs,  rommelig 
grijs/donkergrijs, iets roest, rommelig 
iets    kleiig,    blauwgrijs,    schoon,    natuurlijke 
schelpresten 



Boring nr.35. 
Coördinaten:   170736,501591 

diepte  -MV       textuur 
0-70 

omschrijving 
geheel   verrommeld   (waarschijnlijk  midden   in 
rioolgeul) 

Boring nr.36. 
Coördinaten:   170747,501591 

diepte  -MV       textuur 
0-15 klei 
15-80 

Boring  nr.37. 
Coördinaten:   170725,501597 

omschrijving 
topzode 
geheel   verrommeld   (waarschijnlijk   midden   in 
rioolgeul) 

diepte  -MV 
0-15 
15-45 
45-80 

textuur 
klei 
zware zavel 
zand 

omschrijving 
topzode 
grijs-donkergrijs,  vuil, gevlekt, roestig 
iets kleiig,  schoon,  schelpenresten 

Boring nr.38. 
Coördinaten:   170583,501554 

diepte  -MV 
0-30 
30-45 
45-55 
55-60 
60-90 

textuur 
klei 
zware zavel 
klei 
klei/zand 
zavel 

omschrijving 
topzode 
bruingrijs,  vlekkerig 
iets zandig, iets compact, grijs, vlekkerig 
gemengd 
lichtgrijs, schoon,  top iets vlekkerig 

Boring nr.39. 
Coördinaten:   170579,501554 

diepte -MV textuur omschrijving 
0-30 klei topzode 
30-60 lichte zavel lichtgrijs,  schoon 
60-80 kz natuurlijk 

Boring nr.40. 
Coördinaten:   170577,501546 

diepte - MV textuur 
0-15 zavel 
15-45 schelpen 
45-65 lichte  zavel 
65-75 klei 
75-95 zavel 

95-105 lichte zavel 
105-120 kz 

omschrijving 
topzode, fijn, zeer veel schelpen 
met zavel 
iets schelpen, bruingrijs 
iets zandig,  grijs,  compact 
iets met klei uit bovenliggende laag gemengd, 
vlekkerig, grijs 
wit, top gemengd met laag erboven 
schoon 



Boring nr.41. 
Coördinaten:   170577,501546 

diepte  -MV 
0-25 
25-40 
40-60 
60-80 

80-90 

textuur 
klei 
schelpen 
zavel 
lichte zavel 

kz 

omschrijving 
topzode 
massieve schelpenlaag, grindje,  iets zavel 
zeer compact,  vlekkerig,  grijs,  iets vuil 
bovenste   5   cm.   gemengd   met   laag   erboven; 
daaronder schoon 
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7.3 BIJLAGE 3 NOTITIE PILOT 2019 
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Bijlage 2: resultaat uitgevoerde pilot Oud Haerlem 
 
Op 23-10-2019 heeft Saricon een kleine veldtest uitgevoerd om te bepalen of en zoja welke geofysische meettechnieken 
aanwezige contrastverschillen kunnen registreren. 
Hierbij zijn 3 verschillende technieken ingezet (technische beschrijving, zie offerte pagina 3-4. Op aanwijzen van de SHA 
zijn een aantal meetlijnen geplaatst. De verkregen geofysische data is met specifieke software bewerkt en omgezet tot 
contrastbeelden. Deze zijn onderstaand weergegeven. Hierbij zijn duidelijk lijnvormige structuren herkenbaar. Indien met 
deze technieken terreindelen vlakdekkend worden ingemeten kunnen zo plattegronden van de aanwezige 
contrastverschillen worden opgesteld. 
 
 
Zowel de Magnetometrie- alsook de EMI-beelden zijn erg duidelijk. Er zijn duidelijk lijnvormige structuren zichtbaar. 
Van de radarbeelden is enkel een verticaal bodemprofiel weergegeven. Ook hier zijn contrasten duidelijk te 
onderscheiden. Vanwege de aanwezige kleitoplaag is de penetratie van het signaal plaatselijk beperkt. 
Indien er in de nabije toekomst geofysisch onderzoek gaat plaatsvinden, adviseren wij een combinatie van EMI + MAG. 
 
 

 

 
MAGNETOMETRIE 
 

 
ELECTROMAGNETISCHE INDUCTIE 
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MAGNETISCHE SUSCEPTIBILITEIT (onderdeel EMI-meting) 
 
 
 
En ook de grondradar geeft duidelijk afwijkende contrastverschillen. Hierbij een dwarsprofiel.  

 
 
 
Ter illustratie zijn tevens enkele veldfoto’s bijgevoegd. 
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MAG-meting 
 
 

 
EMI-meting 
 

 
GPR-meting 




