Archeologische Beleidsnota Gemeente Enkhuizen

Bijlage 4. Voorstel archeologische onderzoeksagenda gemeente Enkhuizen
In de beleidsnota zijn drie manieren aangegeven waarop de archeologische onderzoeksagenda van de
gemeente Enkhuizen kan worden ingedeeld:
A.

Benadrukken reeds bekende archeologische perioden: Bronstijd, Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd;

B.

Benadrukken nog onbekende archeologische perioden: Laat Neolithicum, IJzertijd/Romeinse
tijd en Vroege Middeleeuwen;

C. Uitgaan van representatief beeld van de archeologie van de gemeente.
Op basis van hetgeen er aan bekende en onbekende archeologische waarden bekend is in de gemeente Enkhuizen wordt vooralsnog uitgegaan van optie C. Op deze manier krijgen de belangrijke perioden
verhoudingsgewijs veel aandacht maar ook aan de minder bekende of minder belangrijke perioden
moet serieus aandacht worden besteed. Om de onderzoeksagenda iets meer profiel te geven wordt
voorgesteld om 4 archeologische thema’s naar voren te halen die als een soort speerpunten kunnen
fungeren:
Sparen of graven? Bronstijd bewoning in het buitengebied: De gemeente Enkhuizen zal moeten aangegeven hoe zij wil omgaan met de grote hoeveelheid archeologische resten uit de Bronstijd in het buitengebied. In sommige gevallen zijn Bronstijdvindplaatsen sterk verstoord in andere gevallen kunnen
nog redelijk intacte vindplaatsen worden aangetroffen. Moet worden overgegaan tot het instellen van
archeologische reservaten of moet juist worden opgegraven om grip te krijgen op de problematiek?
1.

Van terpen naar linten: De ontginning van het veen in de Vroege Middeleeuwen: Er is nog weinig bekend over hoe de ontginning van het veenlandschap in de Vroege Middeleeuwen heeft
plaatsgevonden. De gemeente Enkhuizen kan hierbij samenwerken met de gemeente Andijk en
Medemblik omdat zij ook met dezelfde problematiek kampen. Gedacht kan worden aan een
(her)evaluatie van de archeologisch informatie uit ARCHIS en opgravingen.

2.

Van gat naar stad: De ontwikkeling van de stad Enkhuizen in woord en beeld door de eeuwen
heen. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de stad Enkhuizen kan heel gericht onderzoek worden gedaan naar de opbouw en structuur van de stad door gebruik te maken van bouwhistorisch, historisch-geografische en archeologische informatie.

3.

Archeologische kennis behouden en ontsluiten: Archeologie behouden is één ding, de kennis
over archeologie behouden en ontsluiten is een tweede. Door de toename van het aantal archeologische onderzoeken zal men meer dan ooit de gegevens uit deze onderzoeken moeten
bundelen en ontsluiten. Gedacht kan worden aan het oprichten van een speciale website waar
alle archeologische informatie toegankelijk en inzichtelijk. Burgers, belanghebbenden maar ook
archeologen hebben zo toegang tot de laatste inzichten en stand van onderzoek.

Men kan er voor kiezen om deze speerpunten elke 4 jaar aan te passen zodat er ruimte is voor voortschrijdend inzicht of veranderende interesses.
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