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Samenvatting

Op 20 februari tot en met 23 februari 2012 is door Hollandia archeologen te Zaandijk 
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een perceel in de Woudpolder te Krommenie. De 
gemeente Zaanstad wil een wandelroute aanleggen door de Woudpolder. Langs het wandel-
pad wordt een sloot gegraven. Hierbij zal de ondergrond tot een diepte van 1,5 m worden 
ontgraven. Uit het archeologisch vooronderzoek (bureau- en booronderzoek) is gebleken dat 
op het terrein archeologische resten kunnen worden verwacht uit de late ijzertijd en inheems-
Romeinse tijd.

De aangelegde sleuf heeft aangetoond dat ter hoogte van het plangebied voor de inheems 
Romeinse tijd gesproken kan worden van off-site terrein, ofwel het terrein in de directe 
omgeving van een (bekende) nederzetting.

Voor de laat middeleeuwse periode is ook geen sprake van nederzettingsstructuren. De aange-
troffen greppels houden verband met de ontginning van het veengebied in de 11de en 12 de 
eeuw als agrarisch gebied. Het schaars aangetroffen materiaal duidt ook niet op een intensief 
bewoonde nederzetting uti deze periode in de nabije omgeving.

De nu onderzochte off-site fenomenen, in combinatie met een boerderijerf zelf, maakt een 
compleet onderzoek van bewoningsareaal en omgeving mogelijk. De vindplaats is dan ook 
behoudenswaardig.

Met het huidig onderzoek is het tracé van de te graven sloot inmiddels onderzocht. Hier is 
de informatie ex-situ geborgen. Wel verdient het aanbeveling toekomstige werkzaamheden in 
het gebied aangrenzend aan het nu onderzochte tracé te volgen. Indien hier grondroerende 
activiteiten plaats gaan vinden, verdient het aanbeveling de invloed op de archeologische 
waarden te onderzoeken.
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1. Inleiding

1.1 Algemeen

Op 20 februari tot en met 23 februari 2012 is door Hollandia archeologen te Zaandijk een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een perceel in de Woudpolder te Krommenie (Afb. 1). 
Het onderzoek is in opdracht van Dienst Stad (Zaanstad), afdeling Ruimtelijke Ontwikke-
ling en Monumenten verricht. Het onderzoek is aangemeld bij ARCHIS en heeft het onder-
zoeksmeldingsnummer 50504. Het veldwerk is uitgevoord door S. Hakvoort, T. Hoogendijk 
en M. Sonders. De bevoegde overheid werd vertegenwoordigd door de gemeentearcheoloog 
van Zaanstad, dhr. P. Kleij.

Het onderzoek is conform de KNA 3.2 en de gemeentelijke richtlijnen van de gemeente 
Zaanstad uitgevoerd. De onderszoeksdocumentatie en vondstmateriaal zal na afloop van het 
onderzoek worden aangeleverd aan het archeologisch depot van de gemeente Zaanstad. 

Afbeelding 1. De ligging van het plangebied op de topografische kaart (1:25.000) en de locatie binnen 
Nederland.
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1.2 Reden van het onderzoek

De gemeente Zaanstad wil een wandelroute aanleggen door de Woudpolder. Langs het wan-
delpad wordt een sloot gegraven. Hierbij zal de ondergrond tot een diepte van 1,5 m worden 
ontgraven. Uit het archeologisch vooronderzoek (bureau- en booronderzoek) is gebleken dat 
op het terrein archeologische resten kunnen worden verwacht uit de late ijzertijd en inheems-
Romeinse tijd (Sonders 2011).

1.3 Doel van het onderzoek

Om de verwachte resten te kunnen onderzoeken is op de locatie van de geplande sloot een 
proefsleuf aangelegd. Het doel van het onderzoek is het documenteren en waarderen van 
de verwachte archeologische resten.  Daarnaast dienen de resultaten van het onderzoek ant-
woord te geven op de onderzoeksvragen die in het programma van eisen (PvE) zijn geformu-
leerd (Kleij 2011):

1: Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht  
 hoog scoort. In hoeverre is de ondergrond door agrarisch gebruik of ontgronding  
 in de 20e eeuw verstoord?
2:  Welke archeologische sporen en artefacten zijn aanwezig?
3:  Wat is de algemene datering van de archeologische resten?
4: Is er sprake van archeologische overblijfselen uit de periode ijzertijd of de   
 postmiddeleeuwen.
5: Wat is de aard en de fysische kwaliteit van de archeologische overblijfselen?
6: Bevinden zich nog (afval)kuilen en sloten in het gebied? Hoe zijn deze   
 geconstrueerd en wat is de samenstelling van eventueel botanisch materiaal van  
 vullingen van de bodems van kuilen en zijkanten/oevers van sloten?
7:  Hoe is de samenstelling en de herkomst van de archeologische vondsten?
8: Tot welk(e) complextype(s)behoren de archeologische resten?
9: Kunnen aparte vindplaatsen worden onderscheidden en zo ja wat is de   
 begrenzing?
10:  Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren binnen een vindplaats?
11:  Waartoe behoren de sporen en structuren?
12: Is er sprake van clustering van sporen en structuren binnen een vindplaats?
13:  Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn  
 deze aaneensluitend?
14:  Wat is de datering en looptijd van de archeologische vondsten en tot welke vondst 
 typen  of vondstcategorieën behoren zij?
15:  Bevat de site overblijfselen die duiden op ambachtelijke activiteiten (molen-  
 industrie, zeildoekweverij, traankokerij)?
16:  Hoe verhoud de site zich ten opzichte van analoge vindplaatsen uit dezelfde   
 periode uit de omgeving?
17:  Wat is de relatie van de site met de rest van de omgeving?
18:  In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een bedreiging voor  
 de archeologische waarden?



11Inventariserend veldonderzoek Krommeniedijk Woudpolder

1.4 Opbouw van het rapport

In het volgende hoofdstuk zullen allereerst een samenvatting van het vooronderzoek worden 
gegeven. In hoofdstuk 3 wordt voorafgaand aan de presentatie van de onderzoeksresultaten 
de methode van het veldwerk beschreven. De toegepaste werkwijze en de beperkingen waar-
aan het veldonderzoek onderworpen was zijn bepalend geweest voor de resultaten.
Vervolgens zullen de onderzoeksresultaten thematisch worden besproken. Opgedeeld in 
subparagrafen worden de stratigrafie, sporen uit de inheems-Romeinse periode, de late 
middeleeuwen en de nieuwe tijd besproken. De in het programma van eisen gestelde onder-
zoeksvragen die in het eerste hoofdstuk zijn geïntroduceerd zullen in de laatste paragraaf van 
hoofstuk 4 van de onderzoeksresultaten puntsgewijs worden beantwoord. In het daaropvol-
gende hoofdstuk zullen de sporen worden gewaardeerd. In hoofdstuk 6, de conclusie, zullen 
de bevindingen van het onderzoek worden gerecapituleerd.
Het rapport zal worden afgesloten met een literatuurlijst en enkele bijlagen waarin de opgra-
vingsdata zijn opgenomen.

Afbeelding 2. Foto van het terrein voorafgaande aan het onderzoek. De proefsleuf is op een afstand van 4 
meter parallel aan de huidige sloot aangelegd. De foto is genomen vanaf de Westdijk.
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2. Het archeologisch vooronderzoek

2.1 Algemeen

Op 14 en 15 maart 2011 is een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veld-
onderzoek door middel van boringen uitgevoerd in de Woudpolder te Krommeniedijk (Afb. 
2 en 3). Uit het archeologisch bureauonderzoek bleek dat de onderzoekslocatie zich op een 
terrein bevindt waar archeologische sporen en vondsten kunnen worden verwacht uit de late 
ijzertijd, inheems-Romeinse tijd, late middeleeuwen en nieuwe tijd. Binnen het tracé is in 
1992 een waarneming gedaan (nummer 22597) waarbij aardewerk uit de inheems-Romeinse 
tijd is aangetroffen. 
Om het onderzoeksterrein te inventariseren en het in kaart brengen van mogelijk aanwezige
archeologische resten zijn 67 boringen gezet. Over het algemeen was de bodemopbouw niet 
verstoord. Bij het veldonderzoek zijn vier sloten aangetroffen; twee jonger en twee ouder dan 
de 12e/13e eeuw. Daarnaast is een cultuurlaag herkend die dateert uit de inheems-Romeinse 
tijd. Ook is er een vindplaats aangeboord die dateert uit de late middeleeuwen en/of nieuwe 
tijd. Deze aangetroffen resten zijn gewaardeerd als behoudenswaardig (Sonders 2011).

2.2 Selectieadvies 

Door de aanleg van de geplande sloot zullen de archeologische resten worden verstoord. 
Daarom wordt geadviseerd om de archeologische resten ter hoogte van de boringen waarin 
zij zijn herkend archeologisch te onderzoeken door middel van proefsleuven. Doordat de 
bodemopbouw vrijwel intact is en zowel binnen als nabij het plangebied meerdere archeolo-
gische waarnemingen zijn gedaan, kunnen vindplaatsen niet worden uitgesloten. Om deze 
reden wordt tevens geadviseerd het deel van het plangebied dat niet wordt onderzocht, later 
tijdens de werkzaamheden voor de herinrichting in één sleuf te begeleiden (Sonders 2011).

2.3 Selectiebesluit

Op basis van het vooronderzoek is door de bevoegde overheid besloten dat het perceel waar 
de inheems-Romeinse cultuurlaag was herkend, door middel van een proefsleuvenonder-
zoek dient te worden onderzocht. Doordat de ligging van het wandelpad is gewijzigd, zal de 
proefsleuf aan de andere zijde van de huidige sloot worden gegraven (afbeelding 3) en niet ter 
hoogte van de eerder onderzochte boringen.
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Afbeelding 3. Het booronderzoek in de Woudpolder te Krommeniedijk met het daarbij horende advies. 
De rode stippen zijn de gezette boringen en de zwarte rechthoeken de geadviseerde proefsleuven. Het 
selectiebesluit luidde dat voorafgaande aan de geplande werkzaamheden ter hoogte van het perceel met de 
verwachte inheems-Romeinse cultuurlaag een proefsleuvenonderzoek moet plaats vinden. Deze sleuf is in 
het geel weergegeven.
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3. Veldmethoden

Door de Woudpolder te Krommeniedijk is een wandelroute gepland. Langs het wandelpad 
zal een sloot worden gegraven. Het onderzoeksgebied maakt onderdeel uit van het terrein 
waardoor deze wandelroute zal worden aangelegd.
De proefsleuf is aangelegd op de ligging van de geplande sloot (Afb. 4). Het vlak werd aange-
legd op het bovenste niveau van het veen. Dit was het niveau waar, op basis van het vooron-
derzoek, de archeologische sporen werden verwacht. Dit vlak bevond zich op een diepte van 
-1,62 tot -2,26 m NAP.  Naar inzicht in het veld is het vlak op verschillende plekken over een 
lengte van 2 m een bakbreedte (2 m) verdiept. 

De bodemopbouw leek over de lengte van de werkput niet veel te veranderen al was er wel een 
verschil in de bodemopbouw tussen de noord- en de zuidzijde. In overleg met de bevoegde 
overheid werd daarom afgeweken van het programma van eisen, waarin was vastgesteld dat 
een lengteprofiel moest worden gedocumenteerd. In plaatst daarvan werden aan beide zijde 
van de werkput profielkollommen onderzocht (Afb. 5 en 6). 

Het vlak werd analoog getekend op een schaal van 1:50 en de profielkolommen en coupes op 
een schaal van 1:20. Vondsten zijn verzameld per spoor en ingetekend op het vlak. Hoogte-
maten en de piketten zijn ingemeten met behulp van de gps.

Afbeelding 4. Foto vanaf de Westdijk richting het oosten. 

2. Het archeologisch vooronderzoek

2.1 Algemeen

Op 14 en 15 maart 2011 is een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend 
veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd in de Woudpolder te Krommeniedijk. 
Uit het archeologisch bureauonderzoek bleek dat de onderzoekslocatie zich op een terrein 
bevindt waar archeologische sporen en vondsten kunnen worden verwacht uit de late ijzer-
tijd, inheems-Romeinse tijd, late middeleeuwen en nieuwe tijd. Binnen het tracé is in 1992 
een waarneming gedaan (nummer 22597) waarbij aardewerk uit de inheems-Romeinse tijd 
is aangetroffen. 
Om het onderzoeksterrein te inventariseren en het in kaart brengen van mogelijk aanwezige
archeologische resten zijn 67 boringen gezet. Over het algemeen was de bodemopbouw niet 
verstoord. Bij het veldonderzoek zijn vier sloten aangetroffen; twee jonger en twee ouder dan 
de 12e/13e eeuw. Daarnaast is een cultuurlaag herkend die dateert uit de inheems-Romeinse 
tijd. Ook is er een vindplaats aangeboord die dateert uit de late middeleeuwen en/of nieuwe 
tijd. Deze aangetroffen resten zijn gewaardeerd als behoudenswaardig (Sonders 2011).

2.2 Selectieadvies 

Door de aanleg van de geplande sloot zullen de archeologische resten worden verstoord. 
Daarom wordt geadviseerd om de archeologische resten ter hoogte van de boringen waarin 
zij zijn herkend archeologisch te onderzoeken door middel van proefsleuven. Doordat de 
bodemopbouw vrijwel intact is en zowel binnen als nabij het plangebied meerdere archeo-
logische waarnemingen zijn gedaan, kunnen onbekende vindplaatsend niet worden uitge-
sloten. Om deze reden wordt tevens geadviseerd het deel van het plangebied dat niet wordt 
onderzocht, later tijdens de werkzaamheden voor de herinrichting in één sleuf te begeleiden 
(Sonders 2011).

2.3 Selectiebesluit

Op basis van het vooronderzoek is door de bevoegde overheid besloten dat het perceel waar 
de inheems-Romeinse cultuurlaag was herkend, door middel van een proefsleuvenonder-
zoek dient te worden onderzocht. Doordat de ligging van het wandelpad is gewijzigd, zal de 
proefsleuf aan de andere zijde van de huidige sloot worden gegraven (afbeelding 3) en niet ter 
hoogte van de eerder onderzochte boringen.
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Afbeelding 5. Het aanlegen van een dwarsdoorsnede door een greppel langs het zuidprofiel,

Afbeelding 6. Het documenteren van de dwarsdoorsnede en het zuidprofiel.
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4. Resultaten

4.1 Stratigrafie (bijlage 3b: profielkolommen)

De natuurlijke bodemopbouw was alleen nog zichtbaar in de zuidelijke profielwand. Deze 
opbouw is herkend in profielkolommen A, C, D, E en F. De onderste lagen bestonden uit 
riet- en zeggeveen. Rietveen groeide in een nat milieu, wat te drassig was voor bewoning. 
Naarmate het milieu droger werd konden er naast riet ook andere planten roeien zoals elzen, 
met als gevolg dat er een broekbos ontstond dat herkend is aan bosveen. De bovenste veen-
lagen bevatte een kleifractie. 
De bovenste centimeters van het veen waren geoxideerd. Oxidatie van veen kwam tot stand 
als het veen aan zuurstof werd blootgesteld. Dit gebeurde met name als het grondwaterniveau 
daalde. Een grote invloed op het grondwaterniveau was de middeleeuwse veenontginning. 
Door het graven van afwateringssloten kon het veen worden ontwaterd waardoor de bovenste 
lagen oxideerde. Het gevolg van oxidatie is dat het veen en de daarin aanwezige archeolo-
gische sporen vergaan, waardoor veel sporen uit de inheems-Romeinse periode kunnen zijn 
verdwenen. Een ander gevolg van oxidatie, in samenhang met inklinking, was de daling van 
het maaiveld. Aannemelijk is dat het maaiveld voor de middeleeuwse ontginning enkele 
meters hoger heeft gelegen dan het huidige maaiveld. 
In het bodemprofiel zijn twee overstromingslagen zichtbaar. De eerste overstroming was her-
kenbaar aan een laagje klapklei in het veen (Afb. 7). Dit laagje is een jongere kleipakket dat 
tussen het oudere veen is afgezet. Wanneer een veenlaag onder water komt te staan, kan een 
veenlaag zich losscheuren van de ondergrond en gaan drijven. Tussen het drijvende veen en 
de ondergrond wordt door het water klei afgezet. Als de waterstand vervolgens weer zakt 
komt het veen weer op de daaronderliggende laag te liggen. Dit proces heeft een negatieve 
invloed op de lithografie en de wijze waarop de archeologische resten zijn overgeleverd. De 
tweede overstroming was zichtbaar als een dik kleipakket dat boven op het veen is afgezet. 
Op deze pikklei lag de huidige bouwvoor.

Afbeelding 7.Uitsnede van profiel A zuid. 
Tussen het veen is een dunne kleiband, zoge-
naamde klapklei, zichtbaar.
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De natuurlijke opbouw was in de overige profielkolommen van het zuidelijk en het gehele 
noordprofiel niet zichtbaar. In de overige zuidelijke profielkolommen is de oxidatielaag niet 
meer aanwezig. Ook zijn er enkele greppels en kuilen aanwezig. 
In het noordelijk profiel was in de lengterichting een geul aangesneden. Deze geul was het 
oudste spoor dat tijdens het onderzoek was aangetroffen. Deze was herkend als een vlekke-
rige humeuze kleilaag die ook in het vlak zichtbaar was. Door deze vulling waren greppels en 
kuilen gegraven. Deze sporen waren afgedekt door twee overstromingslagen die niet aanwe-
zig waren in het zuidelijk profiel. De reden hiervoor is dat het terrein aan de noordzijde door 
de geul lager lag dan de omgeving waardoor het klei alleen binnen dit gedeelte van het terrein 
was afgezet. Tussen deze overstromingslagen en het dikke overstromingspakket die over het 
gehele terrein aanwezig was, waren sporen (greppels en kuilen) aanwezig. Een tweede geul 
liep aan de westzijde van het terrein. Deze is ouder dan de laatste middeleeuwse overstroming 
en jonger dan de eerste geul. Het jongste spoor dat tijdens het onderzoek was herkend lag 
direct onder de bouwvoor en behoorde tot een sloot die door de bovenste overstromingslaag 
was heen gegraven. 

Uit de profielen blijkt dat het terrein op drie verschillende fasen archeologische sporen bevat 
(afbeelding 8).

4.2 Inheems-Romeinse sporen

Tot deze periode behoren een handvol sporen. Drie van deze sporen zijn houten palen met 
een diameter van 6 tot 8 cm. De onderkant van de paaltjes waren gekapt (sporen 38, 52 en 
53). Sporen 52 en 53 staan samen op een lijn, maar een mogelijke structuur is niet herken-
baar. Naast de drie palen zijn er ook een aantal greppel uit deze periode herkend. Spoor 39 
was een restant van een greppeltje waarin 6 fragmenten van handgevormd aardewerk zijn 
gevonden. Deze greppel had een oost-west oriëntatie.  Een tweede greppel was zowel op het 
vlak (spoor 81) als in het profiel P (sporen 81/82) herkend (Afb. 9). Het lage aantal sporen en 
kleine aantal vondsten uit deze periode doet vermoeden dat de herkende sporen behoren bij 
off-site structuren, ofwel sporen buiten de eigenlijke nederzetting. Ongeveer 200-250 meter 
ten zuiden van de werkput lag de vindplaatst Krommenie 21, een mogelijke boerderijerf uit 
de 1e eeuw n. Chr. Hoogst waarschijnlijk behoren de gevonden sporen en vonsten bij deze 
nederzetting.

Bouwvoor Bouwvoor

Overstroming Z (DIII) Overstroming Z (DIII, 12e-13e eeuw)

Oxidatieniveau

Veen (kleiig)

Veen (Broekbosveen)

Overstroming Y (klapklei)

Veen (Riet/Zeggeveen)

Veen (Broekbosveen)

Overstroming W (klapklei, mogelijk 12e eeuw)

Veen (Riet/Zeggeveen)

Geul A vulling

Overstroming X (mogelijk 12e eeuw)

Overstroming Y (mogelijk 12e eeuw)

Sloot: gedempt eind 16e/ begin 17e eeuw 

Greppels/Kuilen 12e/13e eeuw

Greppels en palen 1e/2e eeuw

Geul B

Afbeelding 8. Links de oorspronkelijke bodemopbouw en rechts de stratigrafie binnen de werkput. 
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4.3 Late middeleeuwen

Enkele greppels (sporen 48, 57 en 58) en een kuil (spoor 54) behoren tot de late mid-
deleeuwen. In de vulling van de kuil is een fragment Paffrath aardewerk gevonden. Deze 
scherf dateerde waarschijnlijk uit de 12e eeuw. Naast het Paffrath-fragment zijn er ook twee 
fragmenten kogelpot gevonden in veenlagen. Deze vondsten wijzen ook op menselijke acti-
viteiten binnen het onderzoeksgebied in de 12e eeuw. Deze sporen en vondsten behoren tot 
de veenontginning van het gebied die in de 12e eeuw plaatsvond. Bewoningssporen uit deze 
periode zijn niet aangetroffen. 

4.4 Nieuwe tijd

Spoor 60/61 is een greppel daterende uit de nieuwe tijd (Afb. 10). Deze greppel is jonger 
dan de 13e eeuw, omdat deze door de laatste overstromingslaag is heengegraven. De precieze 
datering van de aanleg van de sloot is onbekend. Wel kon worden vastgesteld dat deze sloot 
in de laatste kwart 16e, eerste kwart 17e eeuw is gedempt. Deze datering kon worden bepaald 
aan de hand van de grote hoeveelheid aardewerk dat in de dempingslaag van de sloot is 
gevonden. Het materiaal zal in de volgende paragraaf worden besproken.  

Pro�el P, foto 33 Pro�el N foto 32
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Afbeelding 9. Profielen P en N die aan de noordzijde van de werkput door de greppel (1e-2e eeuw) zijn 
heengezet. Deze greppel is lichtbruin gekleurd (s.80-82). De tweede greppel (geel, s. 74-79) is waarschijn-
lijk in de late middeleeuwen (11e-12e eeuw) aangelegd. Rechts van de laat-middeleeuwse greppel bevond 
zich een kuil (donker bruin, s. 67/68) uit de 12e eeuw. Al deze sporen zijn ouder dan de 13e-eeuwse 
overstromingslaag (lichtblauw, s.12).        

Afbeelding 10. Vlakfoto met duidelijk de laat-middeleewuse sloot als een lichte kleibaan.
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4.5 Vondstmateriaal

4.5.1 Aardewerk
A. Griffioen

Inleiding

Tijdens de opgraving zijn in totaal 493 scherven historisch gebruiksaardewerk gevonden. 

In dit rapport worden de aardewerktypes uitgedrukt in het Deventer-systeem. Daarnaast is 
ook de catalogus van het aardewerk (bijlage XX) opgemaakt volgens het stramien van het 
Deventer-systeem. 

Deventer-systeem

Om de vondsten die tijdens de opgraving zijn verzameld te kunnen vergelijken met vond-
sten die elders in ons land tevoorschijn kwamen en nog zullen komen, is het noodzakelijk 
dat ze typologisch op een standaardwijze worden ingedeeld en beschreven.  Om tot een 
dergelijke standaard te komen, is in 1989 het zogenaamde ‘Deventer-systeem’ geïntrodu-
ceerd.1 De doelstellingen van dit systeem zijn meervoudig: enerzijds kunnen met behulp 
van dit instrument op een snelle en eenvoudige wijze laat- en postmiddeleeuwse  voor-
werpen van glas en keramiek worden ingedeeld en beschreven. Anderzijds ontstaat door 
deze manier van werken gaandeweg een steeds groter wordende referentiecollectie voor de 
beschrijving van vondstgroepen uit de genoemde periodes. Daarnaast kan, op basis van de 
aan dit systeem gekoppelde inventarislijsten van de beschreven vondstgroepen, statistisch 
onderzoek worden verricht naar het bij de diverse sociale lagen behorende aardewerken en 
glazen bestanddeel van het huisraad. Zo kunnen bijvoorbeeld regionale verschillen in kaart 
worden gebracht. Op dit moment bestaat al een aanzienlijke reeks van aan deze standaard 
gekoppelde publicaties.

De classificatie van aardewerk en glas met behulp van het Deventer-systeem volgt een vast 
stramien. Eerst worden de keramiek- en glasvondsten per vondstcontext naar de daarin 
voorkomende baksels/materiaalsoorten uitgesplitst. Vervolgens worden per baksel of 
materiaalsoort (glas) codes toegekend aan de individuele objecten. De aan de verschillende 
voorwerpen toegekende codes bestaan uit de drie volgende elementen: het baksel of de 
materiaalsoort (glas), het soort voorwerp en het op dat specifieke model betrekking heb-
bende typenummer. Zo krijgt een pispot van roodbakkend aardewerk de codering:
r(oodbakkend aardewerk)-pis(pot)-, gevolgd door een typenummer (bijv. r-pis-5). Dit 
typenummer is uniek voor een bepaalde vorm. Wanneer een model nog niet eerder is 
beschreven, krijgt het een nieuw typenummer dat vervolgens in een centraal bestand wordt 
opgenomen. Door middel van de aan de voorwerpen toegekende codes kunnen deze 
vergeleken worden met soortgelijke objecten die eerder binnen het Deventer-systeem zijn 
gepubliceerd. 

1 Clevis & Kottman 1989
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Inheems Romeins aardewerk

Tijdens het onderzoek zijn in totaal acht scherven van inheems Romeins aardewerk 
gevonden. Inheems Romeins aardewerk is handgevormd, lokaal vervaardigd aardewerk. 
Twee van de scherven hebben een magering van plantaardige resten met fijn zand en de 
overige zes scherven uitsluitend een plantaardige magering. Alle scherven zijn onversierd en 
hebben een zwarte breuk en binnenkant met een licht bruine (geoxideerde) buitenkant.

Tussen de scherven zit een randscherf met een geprofileerde rand (zie afb. 11). Het betreft 
een randvorm van een wijdmondige , onversierde (kook)pot. Typologisch is deze vorm te 
plaatsen in de 1e eeuw na Christus. De overige scherven zijn vanwege het ontbreken van 
typologische kenmerken moeilijker te dateren en kunnen slechts in de periode tussen 0 en 

300 na Chr. geplaatst worden. 

Middeleeuws aardewerk

Vier van de scherven die tijdens het 
onderzoek gevonden zijn dateren 
uit de middeleeuwen. Deze bestaan 
uit een scherf blauwgrijs aardewerk 
uit Paffrath en drie scherven lokaal 
vervaardigd kogelpotaardewerk. Alle 
vier de scherven zijn handgevormd. 
De scherven bevatten geen 
typologische kenmerken en kunnen 
uitsluitend op de looptijd van de 
aardewerksoort gedateerd worden. 

Waardoor de scherf blauwgrijs aardewerk in de periode tussen 900 en 1200 gedateerd kan 
worden en de scherven kogelpotaardewerk in de periode tussen 800 en 1350. 

Nieuwe tijds aardewerk

In totaal zijn 481 scherven nieuwe tijds aardewerk gevonden, waarvan 468 uit de greppel 
met spoornummer 60 komen. Het aardewerk uit spoor 60 wordt in de volgende alinea 
besproken. De overige scherven nieuwe tijds aardewerk bestaan uit roodbakkend aardewerk 
(9), frankfurter waar (1), industrieel wit aardewerk (2) en steengoed (1).

Greppel (spoor 60)

In de greppel met spoornummer 60 zijn in totaal 468 scherven aardewerk gevonden. In 
afbeelding 12 is de verhouding tussen de verschillende baksels weergegeven. Opvallend 
hierin is dat maar zeven scherven (Weser-, Italiaans tinglazuur- en Frans witbakkend 
aardewerk) importaardewerk zijn en de rest uit lokaal vervaardigd aardewerk bestaat. Dit 
doet vermoeden dat de eigenaren van het aardewerk geen hoge sociaal-economische status 
hadden. 

Afbeelding 11. Randscherf van inheems Romeins aarde-
werk.

5 cm

Vnr. 009
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s2-kan28
w-vog-1
w-bak-3
r-bor-6 
r-tes-4
r-tes-7
r-kop-2
r-kop-1
r-gra-11
r-gra-10
r-pis-19
r-pis-5
we-

15501500 1600 1650 1700 1750

steengoed met opp. beh. (s2)

roodbakkend aardewerk

witbakkend aardewerk

weser-aardewerk

witbakkend aardewerk uit
Frankrijk

majolica

tinglazuuraardewerk uit Italie

sppor_60

baksel aantal
steengoed met opp. beh. (s2) 9
roodbakkend aardewerk 414
witbakkend aardewerk 21
weser-aardewerk 4
witbakkend aardewerk uit Frankrijk 2
majolica 17
tinglazuuraardewerk uit Italie 1

Page 1

Afbeelding 12. Verhouding van de verschillende baksels in spoor 60.
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Van een aantal scherven was het type te achterhalen (zie afb. 12). Op basis van de looptijd 
van deze vormen kan geconcludeerd worden dat het aardewerk uit de greppel uit de periode 
tussen 1550 en 1625 dateert (zie afb. 12). 

5 cm
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Een interessante vondst uit de greppel was een vrijwel intacte miniatuur vuurstolp (zie afb. 
13). De vuurstolp had een hoogte van 11 centimeter en is waarschijnlijk kinderspeelgoed 
geweest. 

Afbeelding 13. miniatuur vuurklok van roodbakkend aardewerk.
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4.5.2 Overig materiaal
Hout
Tijdens de aanleg van het vlak werd op verschillende plaatsen hout gevonden in het veen-
pakket. In de meeste gevallen betreft het hout dat in natuurlijke context gevonden is, en 
deel uitmaakt van de (hoog)veenbegroeiing.  Een uitzondering betreft het fragment dat hier 
is afgebeeld (Afb. 14). 

Een bewerkt fragment hout staat hierbij afgebeeld. Het betreft een afgebroken fragment 
van een rond paaltje. Aan het uiteinde is het hout bewerkt. Het is hier versmald en er is een 
gat aangebracht in het hout. Vermoedelijk maakt het deel uit van een bouwkundig element 
dat door middel van een pen-gat verbinding gefixeerd werd. Er is geen datering voor dit 
fragment.

Leer
Tijdens het verzamelen van vondsten uit de slootvulling van s.60 kwamen ook enkele kleine 
leerfragmenten (Afb. 15). Een van de fragmenten is te herkennen als de bovenzijde van een 
schoen. Langs de randen zijn stikselgaatjes aangebracht. Twee andere fragmenten bevatten 
ook stikselgaatjes. Het is echter onduidelijk waartoe deze twee fragmenten behoord hebben.   
Het aardewerk uit hetzelfde vondstcomplex had een datering van 1550 - 1625 na Chr., 
waardoor ook een datering voro de schoen is verkregen.

5 cm

Vnr. 013

Afbeelding 15.Een bewerkt fragment van (zacht) hout. Aan één zijde heeft het fragment een doorboring, 
mogelijk behorend bij een constructief bouwelement (pen-gat verbinding).
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5 cm

Vnr. 016

Afbeelding 15. Enkele fragmenten van een leren schoen.
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4.6 Beantwoording van de vraagstellingen

1: Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog 
scoort. In hoeverre is de ondergrond door agrarisch gebruik of ontgronding in de 20e 
eeuw verstoord?
Het proefsleuvenonderzoek bevestigt de resultaten van het booronderzoek. De ondergrond 
is niet door agrarisch gebruik of ontgronding in de 20e eeuw verstoord. Over het gehele 
terrein was het 12e-13e-eeuwse overstromingspakket intact. Enkel op de locatie van een 
sloot uit de nieuwe tijd was deze kleiafzetting niet meer aanwezig. Het vondstmateriaal heeft 
uitgewezen dat deze sloot aan het eind van de 16de eeuw of begin van de 17de eeuw moet 
zijn gegraven.

2: Welke archeologische sporen en artefacten zijn aanwezig?
Er zijn greppels/kuilen en palen gevonden die waarschijnlijk dateren in de 1e-2e eeuw na 
Christus. Daarnaast zijn er greppels en kuilen gevonden uit de tijd van de veenontginning 
(11e-12e eeuw). Een sloot uit de nieuwe tijd was gesitueerd in het oosten van de werkput en 
liep in noordzuid richting. 

3: Wat is de algemene datering van de archeologische resten?
De oudste sporen dateren hoogstwaarschijnlijk in de inheems-Romeinse perioden. Vervol-
gens zijn er sporen gevonden uit de 11e-12e eeuw en een sloot dateert uit de nieuwe tijd. 
Deze lijkt gedempt aan het eind van de 16e/begin 17e eeuw. 

4: Is er sprake van archeologische overblijfselen uit de periode ijzertijd of de postmid-
deleeuwen.
Er zijn geen sporen gevonden uit de ijzertijd. Wel zijn er sporen gevonden uit de inheems-
Romeinse tijd en de middeleeuwen. De enige archeologische overblijfselen uit de postmid-
deleeuwen was een sloot.

5: Wat is de aard en de fysische kwaliteit van de archeologische overblijfselen?
De sporen bestonden uit greppels, kuilen en drie houten paaltjes. De sporen waren niet 
verstoord door recentelijke activiteiten en het hout was door de hoge waterstand goed gecon-
serveerd. 

6: Bevinden zich nog (afval)kuilen en sloten in het gebied? Hoe zijn deze geconstru-
eerd en wat is de samenstelling van eventueel botanisch materiaal van vullingen van de 
bodems van kuilen en zijkanten/oevers van sloten?
Het merendeel van de archeologische sporen bestond uit greppels. Deze waren door het veen 
heen gegraven en opgevuld met kleiig veen of klei. De samenstelling van botanisch materiaal 
is onbekend.

7: Hoe is de samenstelling en de herkomst van de archeologische vondsten?
De archeologische vondsten bestaan uit aardewerk, dierlijk botmateriaal en hout. Het aar-
dewerk bestaat uit lokaal handgevormd aardewerk en aardewerk uit de nieuwe tijd. In het 
aardewerkspectrum uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd overheerst het lokaal vervaar-
digd aardewerk. Er zijn slechts scherven geimporteerde waar  (o.a. uit Duitsland, Italie en 
Frankrijk) aanwezig. 
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8: Tot welk(e) complextype(s) behoren de archeologische resten?
Het gaat waarschijnlijk om off-site sporen. Dit betekent dat de sporen behoren bij een neder-
zetting die enkele (tientallen) meters buiten het onderzoeksgebied ligt. Mogelijk behoren de 
inheems-Romeinse sporen tot de vindplaats Krommenie-21. De archeologische overblijfse-
len uit de 11e-12eeuw behoren bij de ontginning van het gebied.  

9: Kunnen aparte vindplaatsen worden onderscheiden en zo ja wat is de begrenzing?
Er  zijn  sporen gevonden uit drie verschillende perioden die  behoren tot verschillende complexen.  
De begrenzingen van de nederzettingen zijn niet bekend. Wel zijn er enkele greppels gevon-
den die aan een zijde waarschijnlijk de vindplaats begrenzen zoals de geul aan de noordzijde 
daterende uit de inheems-Romeinse periode. 

10: Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren binnen een vindplaats?
Deze vraag is op basis van de behaalde resultaten niet van toepassing.

11: Waartoe behoren de sporen en structuren?
De sporen uit de inheems-Romeinse periode behoren waarschijnlijk bij de vindplaats Krom-
menie-21. De greppels en kuilen uit de 11e-12e eeuw behoren tot de ontginning van het 
veengebied. Waarbij de sloot uit de nieuwe tijd behoord is onbekend. Hoogstwaarschijnlijk 
is het een perceelsloot.

12: Is er sprake van clustering van sporen en structuren binnen een vindplaats?
Dit is op basis van de behaalde resultaten niet van toepassing.

13: Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn 
deze aaneensluitend?
Er zijn drie verschillende fasen met daarin archeologische sporen. Of deze allemaal beho-
ren tot een bewoningsfase is onduidelijk. De fasen sluiten niet op elkaar aan, de eerste fase 
behoort tot de 1e-2e eeuw na christus, de tweede fase in de 11e-12e eeuw en de derde fase 
in de nieuwe tijd. 

14: Wat is de datering en looptijd van de archeologische vondsten en tot welke vondst-
typen  of vondstcategorieen behoren zij?
Er is handgevormd aardewerk gevonden uit de 1e-2e eeuw na Christus, Paffrath en kogelpot 
uit de 11e en 12e eeuw. De vondstconcentratie uit een sloot dateert eind 16e eeuw en begin 
17e eeuw. Naast aardewerk zijn er in de sloot 28 stukken van baksteen, een glasfragment, een 
fragment natuursteen en dierlijk botmateriaal gevonden. Dierlijk botmateriaal is ook in de 
onderste vulling van de oudste geul gevonden. Een houten voorwerp kwam uit een veenlaag 
op het vlak. 

15: Bevat de site overblijfselen die duiden op ambachtelijke activiteiten (molenindus-
trie, zeildoekweverij, traankokerij)?
Nee er zijn geen resten gevonden die behoren tot ambachtelijk activiteiten.

16: Hoe verhoud de site zich ten opzichte van analoge vindplaatsen uit dezelfde periode 
uit de omgeving?
De sporen uit de inheems-Romeinse periode behoren hoogstwaarschijnlijk tot de vindplaats 
Krommenie 21 die enkele meters ten zuiden van de werkput is gelegen. Meer sporen van 
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deze nederzetting kunnen zich dan ook tussen de werkput en de huidige volkstuinen (waar 
Krommenie 21 was gelegen) bevinden. In de ruime omgeving van de proefsleuf zijn behalve 
Krommenie 21 meerdere boerderijen uit deze periode gevonden. 
Nederzettingen uit de 12e eeuw zijn nog niet veel bekend. Wel zijn er zoals in deze sleuf aan-
wijzing in het gebied dat de veenontginning hier in de 12e eeuw moet hebben plaatsgevon-
den. Waar de nederzetting behorende bij de ontginningssporen in de werkput moet hebben 
gelegen is echter onbekend. De sloot uit de nieuwe tijd is hoogstwaarschijnlijk gedempt in 
het begin van de 17e eeuw. Het graven en dichten van  perceelsloten is niet zeldzaam in dit 
gebied. 

17: Wat is de relatie van de site met de rest van de omgeving?
De site vertoont drie gebruiksfasen van het terrein. In de 1e-2e eeuw behoorde het terrein bij 
een Krommenie 21, een boerennederzetting. Nadat het gebied werd verlaten kon het veen 
verder groeien tot dat het veengebied in de 12e eeuw werd ontgonnen. Hierdoor klonk het 
landschap in en kwam het maaiveld lager te liggen. In de nieuwe tijd werd een sloot aan de 
oostzijde van het terrein gegraven die in het begin van de 17e eeuw werd gedempt. 

De geschiedenis van het terrein binnen de werkput past in het patroon van de omge-
ving. In de directe omgeving zijn meerdere nederzettingen gevonden uit de 1e-2e 
eeuw gevonden. Sporen tussen de 3e en 11-12e eeuw zijn in het gebied onbe-
kend. Pas in de 12e eeuw, met de veenontginning, werd het gebied weer bewoond.  

18: In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een bedreiging voor de 
archeologische waarden?
De enige bedreiging van de geplande ontwikkeling van het wandelpad is de nieuwe sloot 
die naast het pad zal worden gegraven. De proefsleuf is precies op de geplande ligging van 
deze sloot aangelegd zodat de aanwezige resten konden worden onderzocht en veiliggesteld. 
Als er geen aanpassingen komen in de geplande ontwikkeling vormen deze geen bedreiging 
meer voor de archeologische waarden. Mocht de ligging van de sloot of de breedte worden 
gewijzigd waardoor een groter of andere gedeelte van het perceel zal worden verstoord dient 
deze eerst archeologisch onderzocht te worden. 
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5. Conclusie en aanbeveling

Het onderzoek in de Woudpolder te Krommenie had bij aanvang een grote verwachting 
voor het aantreffen van sporen uit de inheems Romeinse periode. Niet ver bij het plangebied 
vandaan, op slechts enkele tientallen meters ten zuiden, was in het verleden immers een 
goed bewaarde vindplaats van een boerderijerf uit deze periode onderzocht. Deze vindplaats 
leverde destijds een schat aan informatie, o.a. door het voorkomen van goed bewaarde ecolo-
gische resten en grote hoeveelheden cultureel vondstmateriaal. In het licht van deze eerdere 
vondsten, zijn tijdens onderhavig onderzoek wellicht mindere resultaten geboekt.

De aangelegde sleuf heeft aangetoond dat ter hoogte van het plangebied voor de inheems 
Romeinse tijd gesproken kan worden van off-site terrein, ofwel het terrein in de directe 
omgeving van een (bekende) nederzetting. In de sleuf zijn slechts enkele greppels aangetrof-
fen, en enkele los verspreide paaltjes, van huisplattegronden en/of erven is geen sprake. De 
structuren strekken zich uit buitend e aangelegde sleuf, en kunnen binnen de grenzen vand e 
aangelegde sleuf moeilijk begrepen worden. In de aanbeveling zal dan ook het terrein tussen 
de nu aangelegde sleuf, en het onderzoek naar Krommenie 21,  een aandachtpunt zijn.

Voor de laat middeleeuwse periode is ook geen sprake van nederzettingsstructuren. De aan-
getroffen greppels houden verband met de ontginning van het veengebied in de 11de en 12 
de eeuw als agrarisch gebied. Het schaars aangetroffen materiaal duidt ook niet op een inten-
sief bewoonde nederzetting uti deze periode in de nabije omgeving.

In de nieuwe tijd is het terrein dan ingericht als agrarisch gebied. Een stelsel van sloten deelt 
het gebied structureel in in aparte percelen. De sloten worden af en toe oneigenlijk gebruikt 
als afvaldump, getuige de grote hoeveelheden gevonden aardewerk in een van de aangetroffen 
sloten. 

De waardering van de vindplaatsen gebeurt op basis van de resultaten van het proefsleuven-
onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar welke waardestellende elementen aanwezig zijn bij de 
vindplaatsen en bovenal welke kwaliteit die dan hebben. Vervolgens wordt gekeken hoe dit 
zich verhoudt tot eventuele vergelijkbare vindplaatsen in de regio en/of in dezelfde periode. 
Aan de onderstaande criteria wordt gescoord met 1 (laag), 2 (midden) of 3 (hoog).

In de eerste plaats wordt nagegaan of monumenten vanwege hun belevingswaarde, op basis 
van hun schoonheid of herinneringswaarde, als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden. 
De belevingswaarde gaat vooral om zichtbare monumenten waar hier geen sprake van is. 
Dit aspect is in de tabellen dan ook niet gescoord. Vervolgens is de fysieke kwaliteit beoor-
deeld. Een locatie wordt op basis van fysieke kwaliteit als behoudenswaardig aangemerkt 
indien de score bovengemiddeld is (5 of 6 punten). De beoordeling van de fysieke kwaliteit 
is gerelateerd aan de archeoregio waarin de vindplaats zich bevindt, op deze wijze wordt de 
conserveringstoestand in relatie tot de andere relevante sites bekeken. De fysieke kwaliteit 
betreft de mate waarin archeologische overblijfselen nog intact en in hun oorspronkelijke 
positie aanwezig zijn. Hierin wordt het onderscheid gemaakt tussen gaafheid (de mate van 
niet verstoord zijn en de stabiliteit van de fysieke omgeving) en conservering (de mate waarin 
archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven).

Bij een middelmatige tot lage score (4 punten of minder) wordt vervolgens naar de inhoude-



34 Inventariserend veldonderzoek Krommeniedijk Woudpolder

lijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Het 
gaat om de volgende criteria:
zeldzaamheidswaarde (de mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is gewor-
den) voor een periode of in een gebied).
informatiewaarde (de betekenis van een monument als bron van kennis over het verleden)
ensemblewaarde (de meerwaarde die aan een monument wordt toegekend op grond van de 
mate waarin sprake is van een archeologische context en van een landschappelijke context)
representativiteit (de mate waarin een bepaald type monument karakteristiek is voor een 
periode, dan wel een gebied)

Bij een boven gemiddelde score van 7 punten of meer wordt een locatie als behoudenswaar-
dig aangemerkt. 

In bovenstaande tabel is voor de fysieke kwaliteit, op gaafheid en conservering, 4 punten 
gescoord. De gaafheid dudit op goed bewaarde sporen onder een laat middeleeuws kelidek, 
en bovendien is de kwaliteit binnen de sporen goed. Op zeldzaamheid en informatiewaarde 
scoort de vindplaats laag. Er is binenn de nu aangelegde sleuf weinig extra informatie gewon-
nen, en bovendien zijn er in de (directe) omgeving meerdere dergelijke sites onderzocht. De 
vindplaats vormt echter samen met deze overige nederzettingen wel een ensemble met toege-
voegde waarde. De nu onderzochte off-site fenomenen, in combinatie met een boerderijerf 
zelf, maakt een compleet onderzoek van bewoningsareaal en omgeving mogelijk. Het totaal 
van 7 punten maakt de vindplaats dan ook wel degelijk behoudenswaardig.

Met het huidig onderzoek is het tracé vand e te graven sloot inmiddels onderzocht. Hier is 
de informatie ex-situ geborgen. Wel verdient het aanbeveling toekomstige werkzaamheden in 
het gebied aangrenzend aan het nu onderzochte tracé te volgen. Indien hier grondroerende 
activiteiten plaats gaan vinden, verdient het aanbeveling de invloed op de archeologische 
waarden te onderzoeken.

Waarden Criteria Scores
hoog (3) midden (2) laag (1) geen (0)

Beleving Schoonheid 0
Herinneringswaarde 0

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2
Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1
Informatiewaarde 1
Ensemblewaarde 2
Representativiteit 0
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Bijlage 1: Archeologische perioden 
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Bijlage 2: Archeologische stappenplan

In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld 
moet worden als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen. 
Het is van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening 
te houden met de archeologische waarden en verwachtingen en wel voordat men aanvangt 
met de globale invulling van een plangebied.

Het stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de archeo-
logische waarden. Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied) 
relevante archeologische informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer 
diepgaand onderzoek op specifieke plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over 
aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging in het ruimtelijke-ordeningsproces te 
kunnen maken.

I. Bureauonderzoek 
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande 
bronnen - over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het 
plangebied. Daarnaast moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd 
inventariserend onderzoek (stap II, zie onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archief- 
en literatuuronderzoek van archeologische en bodemkundige gegevens die bij RCE, pro-
vincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, musea) bekend zijn over het 
betreffende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te behandelen:

    * aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat.    
      Dit in verband met het bepalen van het onderzoekskader;
    * beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare     
       relevante gegevens;
    * beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van     
       het gebied op basis van geofysische, fysische en historisch geografische gegevens
          o een korte impressie over de onstaansgeschiedenis van het landschap
          o een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
    * beschrijven bekende archeologische waarden
          o archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal  
 Monumenten Archief (CMA) van de RCE. Dezelfde terreinen zijn tevens   
 opgenomen op de Archeologische Monumentenkaarten (AMK) van de provincies.  
 Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke bescherming (ex artikel 3  
 en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische escherming te krijgen  
 binnen het bestemmingsplan; 
          o archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief 
 (CAA) van de RCE aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de 
 aanwezigheid van bewonings-sporen uit het verleden;
    * beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecificeerd en    
       onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:
          o aan de hand van de door de RCE ontwikkelde Indicatieve Kaart van 
 Archeologische Waarden. Gebieden met een hoge of middelhoge archeologische 
 verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor een nader archeologisch  
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 onderzoek in aanmerking;
          o aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke 
  verwachtingskaart;
    * rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de   
      verschillende stadia van het planvormingsproces.

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO) 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van 
de uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische 
waarden aanwezig zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, con-
servering en relatieve kwaliteit is. Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen 
(PvE) opgesteld te worden. In principe wordt het IVO uitgevoerd op basis van een Plan van 
Aanpak (PvA).
Het onderzoek kan bestaan uit de volgende methoden:

    * non-destructieve methoden: geofysische methoden ;
    * weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering 
      (putjes van maximaal een vierkante meter);
    * destructieve methoden: proefsleuven.

Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De 
onderbouwing voor de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inven-
tariserend veldonderzoek moet leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk 
selectieadvies.

Nadere toelichting onderzoeksmethoden: 1 en 2:  Bij non-destructieve methoden moet men 
denken aan elektrische, magnetische en elektromagnetische methoden, eventueel in combi-
natie met remote sensing technieken.

Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit 
houdt in dat het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en 
weilanden, waarbij gezocht wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologi-
sche waarden. Daarnaast wordt door middel van boringen onderzocht hoe het staat met de 
bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren te onderscheiden zijn. De aan-
getroffen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een meer diepgaand 
booronderzoek . Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is het 
nodig om in dit stadium proefputjes te graven. Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd 
indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is gebleken dat er in een plangebied 
waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel van het graven van een 
aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van conservering 
van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een 
vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal beke-
ken moeten worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het 
provinciaal archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in 
situ (ter plekke in de bodem).
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Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek 
Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in 
situ te bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen 
te worden door middel van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III) 
noodzakelijk.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
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Bijlage 3a: Vlaktekening
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Bijlage 3b: Profieltekening



45

Bijlage 4: Sporenlijst
Spoor WP Vlak Litho Definitie Beschrijving

1 1 1 1 KS2 LG

2 1 1 1 VKM LG

3 1 1 1 VKM LG

4 1 1 1 VK3 LG

5 1 1 1 KS2 LG

6 1 1 1 VKM LG

7 1 1 1 VKM LG

8 1 1 1 VK1 LG

9 1 1 1 VKM LG

10 1 1 1 VKM LG

11 1 1 1 KS2 LG

12 1 1 1 KS1 LG

13 1 1 1 VK1 LG

14 1 1 1 VK1 LG

15 1 1 1 VKM LG

16 1 1 1 VKM LG

17 1 1 1 VKM LG

18 1 1 1 KS2 LG gr h1 klapklei

19 1 1 1 VKM LG

20 1 1 1 KS2 LG

21 1 1 1 VK1 LG

22 1 1 1 KS2 LG

23 1 1 1 KS1 LG

24 1 1 KS2 GR

25 1 1 KS2 GR

26 1 1 KS2 GR

27 1 1 VKM LG S19

28 1 1 KS2 LG S7

29 1 1 VK3 LG

30 1 1 VK1 LG S7 en S21

31 1 1 1 VKM LG

32 1 1 1 VK3 LG

33 1 1 1 VKM LG

34 1 1 1 VK1 LG

35 1 1 VKM LG

36 1 1 KS2 LG gr h1

37 1 1 KS2 LG grTbr h1

38 1 1 1 PA

39 1 1 1 VK3 GR

40 1 2 VK3 LG

41 1 2 VKM LG

42 1 2 VKM LG

43 1 2 VK1 LG S29

44 1 2 KS2 LG

45 1 2 VKM LG

46 1 2 VK3 LG

47 1 2 KS2 LG S36 gr h1 + grTbr h2 gevlekt

48 1 2 VK3 KL

49 1 2 KS2 KL

50 1 2 KS2 GR

51 1 1 2 VK1 LG 34

52 1 1 2 PA

53 1 1 2 PA

54 1 1 2 VKM KL

55 1 1 2 KS2 KL

56 1 1 2 VK1 LG

57 1 1 2 KS2 GR

58 1 1 2 VKM GR

59 1 3 KZ1 GR

60 1 3 KS2 GR

61 1 3 KS1 GR

62 1 3 LG niet beschreven

63 1 3 KS2 LG gr

64 1 3 VKM LG

65 1 2 KS2 KL

66 1 2 KS2 KL

67 1 2 KS2 KL

68 1 2 VK3 KL

69 1 2 KS2 LG

70 1 2 VK1 LG

71 1 2 VKM LG

72 1 2 KS2 GR

73 1 2 KS2 GR gr h3 rietresten

74 1 2 VK1 GR

75 1 2 VKM GR

76 1 2 VK3 GR

77 1 3 VK3 GR

78 1 3 VK1 GR

79 1 3 VKM LG

80 1 3 VK1 LG

81 1 3 VK1 LG

82 1 3 VK3 LG

83 1 3 VK1 GL

84 1 3 VK3 GL

85 1 3 VK3 LG

Tek Ass_met

dogr h3 + rietresten

dobr av2 + riet

natuurlijk brTro + rietwortels + wollegras

brTgr + stukken rode wortel av3

dogrTbr h3 + brokken vkm dobrTdogr av2

ro + rietresten

dobr av1 + brokken ks2 gr h1

dogrTbr av2

brTgr av1 + rietresten

brTro av1 + riet + ro wortels

bouwvoor grTbr dwo + aw (Nederrijns, Europees porselein en Noord-Holland slibware)

ligrTlibr + fevlekken in de top + aw (mineraalwaterfles en roodbakkend met gele slib)1

oxidatielaag dogrTzw

dogrTdobr av2 + rietresten

dobr av2

br av2

br-dobr gelaagd

dobr av2 + rietresten

gr h1 + ro wortels

dogrTdobr

dogrTbr h2

Gr-dogr gevlekt tot Ks2 dogr

dogrTbr h2

brTgr h3

gr h2 + brokken ks2 brTgr h3

brTro av1 + rietwortels + ro wortels

Gr-dogrTbr gevlekt h1

dogrTdobr

dobrTgr

br-brTge av1 compact gelaagd, telefoonboekveen

dogrTdobr tot vkm dobr

br-brTge av1 + rietwortels

dogrTdobr

dobr av2 + rietwortels

ht paal

dogrTdobr

dogrTdobr vlekkerig

dobrTgr

dobrTro

vk1-vk3  dobrTgr gevlekt

gr-dogr h1 vlekkerig

dobrTro

dogr + brokjes dobrTdogr

dogr + brokken vk1 ligrTbr + compact riet

gr h3 + brokjes vk3 dobr

gr-dogr h3

dogrTdobr

ht paal

ht paal

br

ligrTlibr h2 + brokken vkm br

dobr+ brokken geoxideerd veen

grTbr + vkm br gevlekt

br + brokken ks2 grTbr h3

dogr + brokken vkm br

dogr

dogr-ligr +sch1

dobr + plantenresten + brokjes ks1

ligrTgr + fe1 h1

dogrTbr h3

ligr-gr h3 + riet

brTgn h3

dogr-ligr gelaagd

dogr-dobr vlekkerig

br

dobrTdogr h2

brTgr-dogr gevlekt

dobr-libr gelaagd

dogrTdobr

dobrTgr av1

grTlibr + ks1 gr brokken + wo

br

dogrTgr-gr gevlekt av1

brTdobr-dobr gelaagd wo1 av1

grTdogr av1 + riet

br av1 + riet

dobrTgr av1-3 + brokken vkm dobr

grTbr + vkm dobr
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Spoor WP Vlak Litho Definitie BeschrijvingTek Ass_met

86 1 3 VK3 LG

87 1 2 KS2 LG

88 1 2 KS2 LG

89 1 2 VKM LG

90 1 2 VKM LG

91 1 2 VKM LG

92 1 3 KZ2 GR

grTbr-br + brokken vk1 librTgr av1 + brokken vk1 dobrTdogr

dogr h2 + riet

dogr h2 av1 + riet

br av1

dobrTro av2

br av2

dobr brokkig
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Bijlage 5: Vondstenlijst

Spoor WP Vlak MatCode MatSpecifiek Beschrijving

1 9 1 1 1 KER KER aanleg

2 21 1 1 1 KER KER aanleg

3 1 1 KER KER aanlegvondsten uit de bouwvoor

4 KER KER

5 26 1 1 OXX ODB

6 29 1 1 OXX ODB bewerkt

7 32 1 1 1 KER KER aanleg

8 1 1 KER KER aardewerk van de stort

9 39 1 1 1 KER KER

10 38 1 1 OXX OPH

11 48 1 2 MON MON botanisch/ c14

12 33 1 2 OXX ODB aanleg

13 1 2 OXX OPH voorwerp

14 56 1 2 KER KER aanleg prof N

15 1 OXX ODB aanleg prof P (noord)

16 60 3 DIV DIV

Vnr Tek

gevonden door gerard graas aan de overzijde van de sloot

ht paal
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Bijlage 6: Dierlijk botmateriaal
N fragmenten MAI Soort fragment Diersoort Bewerkingssporen opmerkingen

5 1 1 11 middelgroot zoogdier

6 1 1 45 middelgroot zoogdier snijsporen

12 1 1 133 radius rund snijsporen

15 1 1 65 onbekend

16 2 2 417 rund snijsporen

16 1 1 107 rund of paard

16 1 1 17 middelgroot zoogdier

16 1 1 17 middelgroot zoogdier Kiezen niet volledig door

16 2 2 270 pelvis Rund of paard

16 1 1 22 pelvis middelgroot zoogdier

16 1 1 162 Rund of paard

16 1 1 121 Rund of paard snijsporen

16 1 1 42 middelgroot zoogdier

16 2 1 49 onbekend een mogelijk een hond

16 1 1 2 klein/middelgroot

16 5 1 36 gebitselementen groot/middelgroot

16 1 1 3 middelgroot zoogdier

16 9 1 232 middelgroot/groot

16 1 1 60 sprongbeen rund/paard

16 3 1 51 sprongbeen middelgroot zoogdier

16 10 1 59 twee fragmenten verbrand

vnr gew gram

metacarpus/tarsus ?

femur?

scapula

mandibula

vertebra

vertebra

mandibula

metacarpus/tarsus

femur

humurus?

scapula

scapula

premolar, incisius

phalanx

costae

indet indet
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Bijlage 7: Overige vondsten

soort materiaal N fragmenten Gewicht (gr) opmerkingen

13  hout 1 173  getekend

16  glas 1 8  vensterglas

16  leisteen 1 15

16 3 25

16 28 900  puin

16  leer 1 3  getekend

vnr

 huttenleem

 baksteenfragmenten



50

aardewerk determinatie

putnr spoornr vondstnr materiaal aantal gewicht mai bakselcode DS baksel voluit type
1 9 1 AWH 1 22 inh. Rom inheems romeins
1 56 14 AWH 1 28 bg blauwgrijs aardewerk
1 60 16 AW 1 0 s2 steengoed met glazuur
1 60 16 AW 16 0 1 m majolica
1 60 16 AW 4 0 1 w witbakkend aardewerk w-vog-1
1 60 16 AW 5 0 w witbakkend aardewerk
1 60 16 AW 1 0 1 w witbakkend aardewerk w-oli-
1 60 16 AW 11 0 1 w witbakkend aardewerk w-bak-3
1 60 16 AW 12 0 7 r roodbakkend aardewerk r-bor-6
1 60 16 AW 6 0 2 r roodbakkend aardewerk r-tes-4
1 60 16 AW 1 0 1 r roodbakkend aardewerk r-tes-7
1 60 16 AW 11 0 4 r roodbakkend aardewerk r-kop-2
1 60 16 AW 1 0 1 r roodbakkend aardewerk r-kop-1
1 60 16 AW 2 0 s2 steengoed met glazuur
1 60 16 AW 1 0 1 r roodbakkend aardewerk r-kop-(19)
1 60 16 AW 3 0 1 r roodbakkend aardewerk r-bak-
1 60 16 AW 18 0 r roodbakkend aardewerk
1 60 16 AW 1 0 1 r roodbakkend aardewerk r-bak-min
1 60 16 AW 1 0 1 r roodbakkend aardewerk r-vst-min
1 60 16 AW 27 0 3 r roodbakkend aardewerk r-gra-11
1 60 16 AW 327 0 12 r roodbakkend aardewerk r-gra-10
1 60 16 AW 1 0 1 r roodbakkend aardewerk r-pis-19
1 60 16 AW 1 0 1 r roodbakkend aardewerk r-pis-5
1 60 16 AW 1 0 1 r roodbakkend aardewerk r-blo-
1 60 16 AW 1 0 1 s2 steengoed met glazuur s2-kan
1 60 16 AW 2 0 1 r roodbakkend aardewerk r-gra-10
1 60 16 AW 3 0 1 s2 steengoed met glazuur s2-kan
1 60 16 AW 2 0 1 s2 steengoed met glazuur s2-kan-28
1 60 16 AW 2 0 1 wf witbakkend aardewerk uit Frankrijk wf-bor-
1 60 16 AW 1 0 i tinglazuuraardewerk uit Italie
1 60 16 AW 4 0 we weser-aardewerk
1 60 16 AW 1 0 1 m majolica
1 21 2 AWH 1 11 kp kogelpotaardewerk
1 11 3 AW 6 18 r roodbakkend aardewerk
1 11 3 AW 2 54 1 r roodbakkend aardewerk r-bor-
1 11 3 AW 1 7 1 r roodbakkend aardewerk r-bor-
1 11 3 AW 1 41 1 w frankfurter waar w-kap-
1 11 3 AW 2 6 iw industrieel wit
1 11 3 AW 1 15 1 s2 steengoed met glazuur s2-fle-4

4 AWH 1 12 kp kogelpotaardewerk
1 32 7 AWH 1 8 inh. Rom inheems romeins
1 8 AWH 1 8 kp kogelpotaardewerk
1 39 9 AWH 6 102 inh. Rom inheems romeins
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aardewerk determinatie

vondstnr oppervlakte beh versiering herkomst begindat einddatering
1 Lokaal 0 300
14 Paffrath 900 1200
16 zoutglazuur: ijzerengobe eikenblad Frechen 1500 1700
16 tinglazuur gaat richting chinees met opdeling op de vlag Nederland 1575 1625
16 loodglazuur Lokaal 1575 1625
16 loodglazuur Lokaal 1500 1700
16 loodglazuur Lokaal 1575 1700
16 loodglazuur Lokaal 1525 1650
16 loodglazuur witslib motief vlag Lokaal 1525 1675
16 Lokaal 1500 1700
16 Lokaal 1500 1700
16 loodglazuur Lokaal 1525 1650
16 loodglazuur witslib Lokaal 1450 1550
16 zoutglazuur: ijzerengobe Raeren of Aken 1450 1700
16 loodglazuur Lokaal 1500 1700
16 loodglazuur Lokaal 1500 1700
16 loodglazuur Lokaal 1500 1700
16 loodglazuur Lokaal 1500 1700
16 loodglazuur Lokaal 1575 1650
16 loodglazuur berg op zoom 1600 1700
16 loodglazuur Lokaal 1400 1650
16 loodglazuur Lokaal 1525 1575
16 loodglazuur Lokaal 1575 1700
16 Lokaal 1500 1700
16 zoutglazuur: ijzerengobe Langerwehe 1450 1550
16 loodglazuur Lokaal 1400 1650
16 zoutglazuur: kobaltdecoratie Westerwald 1575 1700
16 zoutglazuur: ijzerengobe Raeren of Aken 1500 1600
16 loodglazuur sgraffito beauvais 1500 1600
16 tinglazuur cobalt ligurie 1590 1630
16 loodglazuur Wesergebied 1580 1630
16 tinglazuur nl-it Nederland 1550 1650
2 Lokaal 800 1350
3 loodglazuur Lokaal 1600 1900
3 loodglazuur wit slib versiering noord holland 1550 1650
3 loodglazuur wit slib Nederrijns 1700 1900
3 loodglazuur main 1775 1900
3 Nederland of engeland 1750 2000
3 Duitse Rijnland 1800 1900
4 Lokaal 800 1350
7 Lokaal 0 300
8 Lokaal 800 1350
9 Lokaal 0 300
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