
BILAN 
 

RAPPORT 2007 
Zaanstad (NH) – Krommenie, Weiver 
 
Proefsleuvenonderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPT 
in opdracht van gemeente Zaanstad 



 



 

 Rapport-ID 

Titel  Zaanstad (NH) – Krommenie, Weiver, 
proefsleuvenonderzoek. 

ISSN 1572-3194-2007/concept 

Rapportnummer 2007/concept 

Aantal pagina's 54 

Opdrachtgever Gemeente Zaanstad 

Contactpersoon opdrachtgever Dhr. H. Kiewit 

Onderzoekskader Nieuwbouw 

Projectleider BILAN Mw. H. Vanneste.  

Auteur(s) Mw. H. Vanneste 

Kaarten en afbeeldingen Dhr. J. Van Gestel 

Datum concept 1 maart 2007 

Digitale versie 1 maart 2007 

Verzending concept aan Gemeente Zaanstad 

Dhr. C. Witteveen  
Directeur 

Mw. A. van Waveren 
Senior-archeoloog 

Akkoord BILAN 

Datum Paraaf Datum Paraaf 

BILAN 
B: Fontys Hogescholen, Mollergebouw  
 Prof. Goossenslaan 1-01, ruimte A 1.16, Tilburg 
P: Postbus 90903, 5000 GD TILBURG 
T: 0877 876322 
F: 013 5360051 
E: bilan@fontys.nl 
W: www.bilan.nl 

 
 
 
 

 

© BILAN 2007 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave dient men zich tot de uitgever te wenden. 

 



 



Inhoudsopgave 

Samenvatting ..........................................................................................................................................................7 
1 Inleiding .............................................................................................................................................................9 

1.1 Administratieve gegevens project.........................................................................................................9 
1.2 Ligging van het plangebied en huidig gebruik..................................................................................10 
1.3 Geologie en bodem..............................................................................................................................11 

2 Kader en doelstelling van het onderzoek......................................................................................................13 
2.1 Onderzoeksgeschiedenis......................................................................................................................13 
2.2 Doelstelling en methoden van het onderzoek...................................................................................14 
2.3 Archeologische verwachting ...............................................................................................................15 

3 Resultaten van het veldonderzoek.................................................................................................................16 
3.1 Inleiding................................................................................................................................................16 
3.2 Stratigrafie............................................................................................................................................17 
3.3 Sporen en structuren............................................................................................................................18 
3.4 Vondsten en datering ..........................................................................................................................19 

4 Synthese en beantwoording van de onderzoeksvragen ...............................................................................20 
4.1 Synthese................................................................................................................................................20 
4.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen.........................................................................................21 

5 Waardering en selectieadvies .........................................................................................................................22 
5.1 Waardering...........................................................................................................................................22 
5.2 Conclusie en selectieadvies ..................................................................................................................23 

6 Literatuur .........................................................................................................................................................25 
Bijlage 1: Programma van Eisen ...........................................................................................................................27 
Bijlage 2: Lijst van afkortingen en codes conform NEN 5104 .............................................................................37 
Bijlage 3: Sporenlijst..............................................................................................................................................39 
Bijlage 4: Vondstenlijst .........................................................................................................................................41 
Bijlage 5: Puttenplan.............................................................................................................................................43 
Bijlage 6: Vlaktekeningen.....................................................................................................................................45 
Bijlage 7: Profielen ................................................................................................................................................49 
Bijlage 8: Overzicht archeologische perioden .....................................................................................................53 
Bijlage 9: Overzicht geologische perioden ..........................................................................................................54 
 

Figuren 

Fig. 1: Ligging van het plangebied in de regio..............................................................................................10 
Fig. 2: Bodemtypen in de omgeving van het plangebied. ............................................................................11 
Fig. 3: Het plangebied op de IKAW met ARCHIS-waarnemingen en AMK-terreinen..................................13 
Fig. 4:  Puttenplan. ...........................................................................................................................................17 
Fig. 5: Oostprofiel, werkput 4.........................................................................................................................18 
 



 

 



BILANRAPPORT 2007/concept 

Zaanstad (NH) – Krommenie, Weiver, proefsleuvenonderzoek, p. 7 

Samenvatting 

In opdracht van de Gemeente Zaanstad voerde BILAN in juli 2006 een archeologisch vooronderzoek uit in 

de vorm van proefsleuven in het plangebied Zaanstad-Krommenie, Weiver, gemeente Zaanstad (provincie 

Noord-Holland). De aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen nieuwbouw op de locatie. Hierbij 

zullen bodemverstorende activiteiten plaatsvinden waardoor een archeologisch onderzoek noodzakelijk 

was. Er werd door de gemeente besloten om geen vooronderzoek uit te voeren in de vorm van boringen 

omdat de volledige procedure te veel tijd in beslag zou nemen, waardoor de werkzaamheden opgeschort 

zouden moeten worden. Bovendien bevindt het plangebied zich in een veengebied waarin 

bewoningssporen en industrie uit de Middeleeuwen, zestiende, zeventiende en achttiende eeuw werden 

verwacht. Daarom werd besloten om direct over te gaan tot de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek. 

 

Volgens het Programma van Eisen diende 260 m² van het totale plangebied (1,1 ha) onderzocht te worden 

door middel van proefsleuven. Hiervoor zouden vijf sleuven aangelegd worden met een totale lengte van 

280 m en een breedte van 2 meter. De situatie op het terrein liet dit echter niet toe, enerzijds door de grote 

mate van verstoring, anderzijds om vervuilde terreindelen te ontwijken. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden uiteindelijk vier werkputten aangelegd. Er werd een totaal 

oppervlak van 369,2 m² onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat het plangebied door allerlei 

bouwactiviteiten bijna volledig verstoord was, waardoor het archeologische bodemarchief al grotendeels 

vernietigd was. Er werden alleen sporen aangetroffen uit de Nieuwe Tijd B tot Nieuwe Tijd C, ook de 

vondsten dateren uit die periode. De waarde van het archeologische bodemarchief is hier laag. 

 

Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen waardevolle archeologische resten aangetroffen. 

Daarom wordt geadviseerd het plangebied vrij te geven voor civieltechnische werkzaamheden. Dit advies is 

een selectieadvies dat door het bevoegd gezag omgezet dient te worden in een selectiebesluit. 
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1 Inleiding 

In opdracht van de Gemeente Zaanstad voerde BILAN in juli 2006 een archeologisch vooronderzoek uit 

d.m.v. proefsleuven in het plangebied Zaanstad-Krommenie, Weiver, gemeente Zaanstad (provincie Noord-

Holland). 

 

De aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen nieuwbouw op de locatie. Hierbij zullen 

bodemverstorende activiteiten plaatsvinden waardoor archeologische waarden verstoord kunnen worden. 

Er werd door de gemeente besloten geen vooronderzoek uit te voeren in de vorm van boringen omdat de 

volledige procedure te veel tijd in beslag zou nemen, waardoor de werkzaamheden opgeschort zouden 

moeten worden1. Bovendien bevindt het plangebied zich in een veengebied waarin bewoningssporen en 

industrie uit de Middeleeuwen, zestiende, zeventiende en achttiende eeuw worden verwacht. Daarom 

werd besloten om direct over te gaan tot de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek. 

  

Een proefsleuvenonderzoek heeft als doel de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de 

datering, de gaafheid, de conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden te 

onderzoeken. Als de aangetroffen resten behoudenswaardig blijken te zijn, kan worden besloten tot 

behoud in situ of ex situ waarbij de archeologische resten worden opgegraven en gedocumenteerd. 

 

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd van 3 tot en met 7 juli 2006 en was in handen van drs. H. 

Vanneste (medior-archeoloog). Het onderzoek stond onder supervisie van drs. C. Verbeek (senior-

archeoloog). Aan het onderzoek werkten verder drs. M. Mostert (junior archeoloog) en drs. A. de Ridder 

(veldtechnicus) mee. De graafwerkzaamheden werden uitgevoerd door de Firma Konijn. Om de veiligheid 

van de medewerkers te garanderen werd een veiligheidsplan opgesteld door Royal Haskoning2. Gedurende 

het volledige project werden de graafwerkzaamheden milieukundig begeleid door dhr. H. Oosterhoff 

(Royal Haskoning). 

 

Het project werd uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 2.2 en het 

Programma van Eisen3. Het Programma van Eisen (zie bijlage 1) voor dit onderzoek was opgesteld door drs. 

P. KLeij en geaccordeerd door de gemeente Haarlem dd. 25-10-2005. 

 

1.1 Administratieve gegevens project 

Provincie   Noord-Holland 

Gemeente   Zaanstad 

Plaats   Krommenie 

Straat   Weiver 

Centrumcoördinaten   x=113.079/ y=501.168 

Oppervlakte plangebied  1,1 ha 

Kaartblad   25B 

Opdrachtgever   Gemeente Zaanstad 

Uitvoerder   BILAN 

CIS meldingnummer   17917 
 

1  Mondelinge informatie dhr. P. Kleij. 
2  De Baat, 2006. 
3  Kleij, 2005.  
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BILAN projectcode   B1222 

Bevoegd gezag   Gemeente Zaanstad 

KNA-versie   2.2 

 

1.2 Ligging van het plangebied en huidig gebruik 

Het plangebied Weiver ligt in de kern van Krommenie, ten oosten van het Vlietsend, ten zuiden van de 

Wilhelminastraat en ten westen van de Zuidervaartdijk, in de gemeente Zaanstad. Het plangebied heeft 

een oppervlakte van 1,1 hectare. In de toekomst zal in het plangebied nieuwbouw plaatsvinden. 

Momenteel is het plangebied deels in gebruik als parkeerplaats, deels als voetbalveld en tuin en er bevindt 

zich ook een woning. In het verleden bevond zich in het plangebied een gasfabriek. 

 

Fig. 1: Ligging van het plangebied in de regio 
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1.3 Geologie en bodem  

Het plangebied maakt deel uit van het duingebied langs de kust van Noord-Holland dat in het Holoceen 

onder invloed van de zeespiegelstijging is ontstaan. In het Holoceen werden ten westen van de huidige 

kustlijn langgerekte zandbanken of strandwallen gevormd. Door de snelle zeespiegelstijging werden deze 

echter na korte tijd weer afgebroken, waarna zich in meer oostelijke richting nieuwe strandwallen 

vormden. Door afname van de zeespiegelstijging omstreeks 3000 v.C. (midden- / laat-neolithicum) werden 

de strandwallen niet meer opgeruimd en ontstond een westwaartse aangroei van strandwallen. Zo 

ontstond een serie strandwallen parallel aan de kust, waarbij jongere en hogere strandwallen ten westen 

van de oudere werden gevormd. Onder invloed van de aanlandige wind ontstonden op de relatief hoge en 

droge strandwallen lage duinen (tot 5 m hoog4). In de laaggelegen gebieden tussen de strandwallen, de 

zogenaamde strandvlakten, vormde zich veen. De strandwalvorming duurde tot de Romeinse tijd toen de 

kustlijn ten westen van de huidige kust lag.  

 

 

Fig. 2: Bodemtypen in de omgeving van het plangebied. 
(bron: Archis II). 

 

 

 

 

 
4  Van den Berg & Kluiving 1992. 
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Vanaf circa 1000 n.C. vond kustafslag plaats, waardoor meer zand vrijkwam en de Jonge Duinen zich 

konden vormen. De vorming van deze duinen eindigde omstreeks 16005.  

 

Het plangebied maakt deel uit van de bebouwde kom van Krommenie. Op zowel de bodemkundige als de 

geomorfologische kaart6 is de bebouwde kom en derhalve het plangebied niet gekarteerd. Krommenie ligt 

in de polders rond Assendelft, een ontgonnen veenvlakte die al dan niet bedekt is met klei of zand (2M46). 

Op basis van extrapolatie mag worden aangenomen dat zich in het plangebied koopveengronden bevinden 

op zeggeveen, rietzeggeveen of mesotroof broekveen (kaarteenheid hVc) met grondwatertrap II7. 

Doorgaans is de bovengrond van deze natte koopveengronden matig veraard als gevolg van verwering en 

omzetting van organische stof in de bovenste laag van het veenpakket.  

 
5  Vos 1992, Berendsen 2000, Barends et al. 1997. 
6  Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000. 
7  Gemiddeld hoogste grondwaterstand 50 - 80 cm –mv, gemiddeld laagste grondwaterstand < 40 cm –mv 
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2 Kader en doelstelling van het onderzoek 

2.1 Onderzoeksgeschiedenis 

Het plangebied betreft een archeologisch waardevolle locatie, zoals aangeduid op de Provinciale en 

Gemeentelijke Cultuur historische Waardenkaart. In de omgeving (straal van 1 km) van het plangebied zijn 

diverse archeologische vondsten gedaan, die dateren uit de ijzertijd, Romeinse tijd, vroege Middeleeuwen, 

late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

Ten westen van het plangebied is op 200 m afstand door de AWN aardewerk uit de vroege- en late 

Middeleeuwen aangetroffen (Archis-waarnemingsnr. 43067). Eveneens ten westen van het plangebied zijn 

op ca. 300 m afstand aan het Vlietsend sporen gevonden die wijzen op bewoning in de late Middeleeuwen 

tot de Nieuwe Tijd (Archis-waarnemingsnr. 404793). 

 

Fig. 3: Het plangebied op de IKAW met ARCHIS-waarnemingen en AMK-terreinen. 
 

Ten noorden van het plangebied is op 400 m tijdens een booronderzoek aardewerk uit de late 

Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd aan het licht gekomen (Archis-waarnemingsnr. 43091). Een mestkuil met 

een vuurplaats op een vloer uit de late Middeleeuwen is op 600 m ten noorden van het plangebied 

opgegraven door de AWN (Archis-waarnemingsnr. 32728). 

Vondsten uit de Romeinse tijd zijn op 800 m ten noord-westen van het te onderzoeken terrein 

aangetroffen (Archis-waarnemingsnr. 40196).  
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In dezelfde richting zijn op 1 km afstand van het plangebied een palenrij, waarvan de datering onbekend 

is, en enkele scherven Romeins aardewerk gevonden (Archis-waarnemingsnr. 40197). Aan de Heiligenweg, 

circa 800 m ten noordwesten van het plangebied, heeft de AWN aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse 

tijd opgegraven (Archis-waarnemingsnr. 37235). Uit booronderzoek aan het station van Krommenie, op 

circa 700 m ten oosten van het plangebied, blijkt dat op deze plaats een cultuurlaag aanwezig is, waarvan 

de datering onbekend is (Archis-waarnemingsnr. 50448). In Wormerveer op 1000 m ten zuid-oosten van het 

plangebied zijn scherven uit de vroege Romeinse tijd aan het oppervlak gekomen (Archis-waarnemingsnr. 

40209).  

 
Het zuidelijke deel van het plangebied bevindt zich in een zone met een middelhoge monumentwaarde 

(monumentnr. 14665). Volgens de historische kaart uit 1849-1859 ligt hier de historische kern van 

Krommenie.  

In de ruime omgeving zijn nog twee archeologische monumenten van middelhoge waarde bekend. Circa 

500 m ten zuiden van het plangebied, in Wormerveer, ligt een terrein waar een grote trefkans is op 

archeologische overblijfselen uit de late Middeleeuwen (monumentnr. 4931). In de noorderpolder in 

Assendelft, 1000 m ten zuidwesten van het plangebied ligt een terrein met middelgrote monumentwaarde 

(monumentnr. 4932). Op dit terrein zijn tijdens oppervlaktekarteringen grote schervenconcentraties 

aangetroffen die gedateerd werden in de late ijzertijd en de Romeins tijd. Mogelijk bevinden zich hier 

onder de bouwvoor sporen van bewoning zoals huisplattegronden, kuilen en waterputten. 

 

2.2 Doelstelling en methoden van het onderzoek 

2.2.1 Onderzoeksvragen 

Het proefsleuvenonderzoek is een inventariserend onderzoek waarbij (conform het PvE8) de volgende 

onderzoeksvragen beantwoord dienen te worden: 

 

- Wat is de waarde van het archeologische bodemarchief ter plekke? 

- Zijn archeologisch belangwekkende sporen aanwezig? Zo ja, waar en op welke diepte? Hierbij dient 

speciaal gelet te worden op de resten van middeleeuwse boerderijen. 

- Welke vondsten zijn aanwezig? Wat voor soort vondsten zijn dit? Hoe oud zijn ze en wat is de 

conserveringstoestand? 

- Wat zijn de conserveringsomstandigheden van organische resten en metaal? 

- Kan de nieuwbouw zonder archeologische maatregelen doorgaan of moeten de eventueel aanwezige 

vindplaatsen worden beschermd of opgegraven? 

- Wat zijn de mogelijkheden voor bescherming? 

- Wanneer bescherming niet mogelijk is, welke delen moeten worden opgegraven? 

 

 

 

 

 

 

 
8  Kleij, 2005. 
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2.2.2 Onderzoeksmethode 

Conform het PvE werden vier proefsleuven getrokken met een breedte van 2 meter (zie puttenplan, bijlage 

5). Van oost naar west hadden de sleuven een lengte van respectievelijk 50 m (werkput 1), 40 m (werkput 2) 

en 30 m (werkput 4). Werkput 3 was een lange oost-west georiënteerde sleuf met een totale lengte van 160 

m, waarin een onderbreking zit van 25 m. De noordelijke werkput heeft een lengte van 120 m (werkput 3) 

en de zuidelijke werkput een lengte van 40 m (werkput 5). Zij lagen in elkaars verlengde. Het vlak werd 

aangelegd op 0,8 meter –mv, de diepte waarop het veen en de zeventiende-eeuwse bewoningslaag en 

industriële bebouwing9 werd verwacht. Vermoedelijk zouden op deze diepte ook de middeleeuwse sporen 

kunnen worden aangetroffen. Zou dit niet het geval zijn dan zouden de sleuven, na overleg met de 

gemeentelijke archeoloog, een tweede maal verdiept worden tot op de eventuele middeleeuwse 

bewoningslaag. De verwachte maximale diepte van de sleuven bedroeg derhalve ongeveer 0,80 m. In 

overleg werd met de gemeentelijke archeoloog wordt in het veld en tijdens de uitwerking de 

archeologische waarde van het terrein vastgesteld. 

Conform de KNA (versie 2.2) werden het vlak en de sporen ingemeten, getekend, gewaterpast en 

gefotografeerd. De sporen in het horizontale vlak, coupes en profielen werden ingetekend op schaal 1/20. 

Zoölogische en botanische monsters zouden alleen worden genomen na overleg met de gemeentelijke 

archeoloog. Niet alleen de grondsporen werden genummerd maar ook de ongestoorde grond zou een 

spoornummer krijgen. In elke put werd het meest leesbare lange en meest leesbare korte profiel getekend. 

Lagen en sporen uit het profiel kregen dezelfde spoornummers als de overeenkomende lagen uit het vlak. 

Gedurende het volledige project werden de graafwerkzaamheden milieukundig begeleid door dhr. H. 

Oosterhoff (Royal Haskoning). 

 

2.3 Archeologische verwachting 

In de ruime omgeving van het plangebied zijn vondsten bekend die dateren uit de ijzertijd, Romeinse Tijd, 

vroege Middeleeuwen, late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Het zuidelijke deel van het plangebied ligt in 

een zone met een middelhoge monumentwaarde. Hier ligt volgens de historische kaart uit 1849-1859 de 

historische kern van Krommenie. In het plangebied werden bovenop de natuurlijke veenlaag 

bewoningssporen en industrie uit de Middeleeuwen, zestiende, zeventiende en achttiende eeuw verwacht. 

 

Het onderzoek draagt bij tot de kennis van de bewoningsontwikkeling van het Zaanse/ Noord-Hollandse 

veengebied, de middeleeuwse bewoning en de vroege industriële ontwikkeling. 

 
9  Kleij, 2005. 
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3 Resultaten van het veldonderzoek 

3.1 Inleiding 

De situatie op het terrein liet niet toe om het vooropgestelde puttenplan exact te volgen10. Voorafgaand 

aan de werken werd na overleg met de opdrachtgever en de sloper van het gebouw ‘De Groote Weiver’ 

overeengekomen dat de eerste werkput aangelegd werd op het voetbalveldje naast de Groote Weiver 

(werkput 2). Vervolgens werd de kleinste werkput aangelegd bij de Groote Weiver (werkput 4), hierna de 

werkput nabij de Zuidervaartdijk (werkput 1) en als laatste een lange sleuf die over het hele terrein liep 

(werkput 3 en 5). Om de veiligheid van de medewerkers te garanderen werd een veiligheidsplan opgesteld 

door Royal Haskoning11. Voorafgaand aan en gedurende de graafwerkzaamheden werd aan alle 

medewerkers voorlichting en instructie gegeven met betrekking tot veiligheids- en gezondheidsaspecten. 

De milieukundige begeleider, dhr. H. Oosterhoff (Royal Haskoning) hield toezicht op de naleving van de 

veiligheidsvoorschriften en het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij bewaakte eveneens 

de kwaliteit van de omgevingslucht met behulp van frequent of continu registrerende apparatuur. Hij 

adviseerde en ondersteunde de projectleider bij het uitvoeren van diens veiligheids- en gezondheidstaken.  

 

Bij aanvang van de werkzaamheden werd al snel duidelijk dat de afgesproken volgorde van de 

werkzaamheden niet kon worden aangehouden. Na overleg met dhr. H. Kiewit (contactpersoon van de 

gemeente Zaanstad) werd overeengekomen dat de werkputten ook in een andere volgorde aangelegd 

konden worden. Bovendien werden niet alle werkputten volledig aangelegd, enerzijds door de grote mate 

van verstoring op het terrein, anderzijds om vervuilde terreindelen te ontwijken. Zo werden tijdens de 

graafwerkzaamheden die plaatsvonden in werkput 4 door de milieukundige begeleider in het noorden van 

de werkput toxische gassen (carbolineum) gemeten, waarvan de piek rond de 10 ppm schommelde. Er werd 

besloten deze werkput niet verder in noordelijk richting aan te leggen. Enerzijds door de verstoring van 

grote buizen in het noorden van de werkput, anderzijds door het grotere gevaar van toxische gassen. 

Werkput 5 situeerde zich in een zwaar vervuilde zone (asbest). Indien hier gegraven zou worden dienden 

strengere veiligheidsmaatregelen getroffen te worden. Het leek bovendien niet nodig deze werkput aan te 

leggen omdat deze op de plek lag waar de voormalige gasfabriek had gestaan. Bovendien wisten 

omwonenden te vertellen dat deze grond al geroerd was bij de bouw van het gasfabriek. Na overleg met 

de gemeentelijk archeoloog werd besloten om op de plaats waar de proefsleuf gepland was boringen uit 

zetten om de 5 meter. Omdat de bodem daarvoor ontoegankelijk bleek, werden machinaal kleine 

proefputten gegraven met de smalle bak (80 cm breed). In totaal werden drie proefputten aangelegd. 

Proefput 1 bleek verstoord en op 1,0 m –mv, bevond zich een laag koolas. In de tweede proefput lag 

onderin, op circa 0,51 m –NAP, een betonnen plaat. Onderin de derde proefput bevond zich een recente 

bakstenen muur op 0,94 m -NAP. Op grond van deze resultaten werd besloten de vijfde geplande werkput 

niet aan te leggen.  

 

Na het voorleggen van de resultaten, verkregen na het openleggen van werkput 1 en 2, werd met dhr. Kleij 

overeengekomen dat deze proefsleuven niet verder aangelegd zouden worden over de volledige geplande 

lengte wegens de grote mate van verstoring in beide werkputten. 

 

 
10  Kleij, 2005. 
11  De Baat, 2006. 
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Fig. 4:  Puttenplan.  
 

3.2 Stratigrafie 

In overleg met dhr. Kleij werd besloten om van de aangelegde werkputten alleen een volledig 

lengteprofiel te documenteren. De bodemprofielen in werkput 1, 2, en 3 bleken volledig verstoord. In het 

oostprofiel van werkput 4 werd echter nog een restant van het oorspronkelijke bodemprofiel aangetroffen.  

 

In het opgenomen profieldeel van werkput vier werden tien lagen gedocumenteerd: 

- Stabiliserende laag zand ( laag 1, bovenzijde 0,47 m -NAP) 

- Ophogingslaag (laag 2, bovenzijde 0,71 m -NAP) 

- tweede ophogingslaag (laag 3, bovenzijde 0,77 m -NAP) 

- derde ophogingslaag (laag 4, bovenzijde op 0,77 m –NAP en 1,17 m -NAP) 

- bewoningslaag (laag 5, bovenzijde op 1,27 m –NAP) 

- fundering trap (laag 6 en laag 7) 

- vierde ophogingslaag (laag 8) 

- recente kuil (laag 9 in laag 4) 

- C-horizont (laag 10, bovenzijde op 1,77 m –NAP) 
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Fig. 5: Oostprofiel, werkput 4. 
 

De bovenste laag, laag 1, was een stabiliserende laag wit geel zand. Deze laag had een algemene dikte van 

20 cm.  

De tweede laag was een ophogingslaag (laag 2). De kleur van deze laag was licht bruin. Hieronder lag een 

tweede grijs bruin zandige ophogingslaag met bouwpuin (laag 3). Deze laag was waarschijnlijk de insteek 

van de fundering van het trapje (laag 6 en laag 7). 

Links van en onder laag 3 bevond zich een grijze zandige ophogingslaag (laag 4) met veel bouwpuin.  

Onder laag 4 situeerde zich de zeventiende-eeuwse bewoningslaag, laag 5, een donkere roodgrijze 

veenlaag met houtresten. 

Laag 6 en 7 vormden samen de fundering van een trap. Laag 6 was een betonnen plaat die bovenop een 

muurtje lag. Het muurtje (laag 7) was opgetrokken uit recente bakstenen en cement.  

Bovenop laag 5 lag in de noordelijke helft van het profiel laag 8, een dunne donkergrijze zandige laag met 

een gemiddelde dikte van 8 cm. 

Laag 9 was een recente vergraving direct onder laag 1. De laag had een lichtblauwgrijze kleur en was 

zandig van textuur.  

De verwachte natuurlijke (rode) veenlaag bevond zich op een diepte van 1,77 m – NAP. In deze laag werden 

twee houten planken aangetroffen. 

 

3.3 Sporen en structuren 

Met uitzondering van de in het vlak dagzomende bodemhorizonten die voorzien werden van een 

spoornummer, worden hier per werkput de sporen beschreven. 

 

Werkput 1 

In het vlak werden alleen recente sporen aangetroffen zoals twee twintigste-eeuwse muurfragmenten 

(spoor 1 en spoor 2) die waarschijnlijk deel uit maakten van een huis. De fundering van het huis was 

opgetrokken uit cement en bakstenen in Spaans formaat (6x11x25cm). De bovenkant van de muren lag op 

1,02 m –NAP, de onderkant was nog tot 24 cm in het vlak bewaard.  
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Volgens buurtbewoners heeft op de plaats waar de werkput aangelegd werd een sloot gelegen die in de 

tweede helft van de twintigste eeuw is gedempt. 

 

Werkput 2 

Bij de aanleg van werkput 2 bleek de bodem over de volledige lengte van de werkput verstoord. In 

werkput 2 werden twee houten planken aangetroffen in een zandige veenlaag waarin ook puin, hout en 

aardewerk werd gevonden. De kleinste plank had een lengte van 3 m en een breedte van 30 cm (spoor 3). 

De tweede plank (spoor 4) was ca. 20 cm breed en 5,40 m lang. De planken hadden een gemiddelde dikte 

van 6 cm. De functie van de planken is onbekend, mogelijk maakten ze deel uit van een structuur in het 

veen. 

 

Werkput 3 

In werkput 3 konden verschillende ophogingslagen worden onderscheiden. De sporen die in werkput 3 

werden aangetroffen zijn recent en werden geïnterpreteerd als greppels, buizen en een betonnen 

fundering. 

Spoor 2 betreft de insteek van de cirkelvormige betonnen fundering van de gasfabriek. In de vulling werd 

bijmenging aangetroffen van bouwpuin en houtresten. In de noordelijke putwand kwam een oost-west 

georiënteerde greppel aan het licht die uit twee lagen (spoor 4 en spoor 5) bestond en geschoeid was met 

eikenhouten palen (spoor 13). De eikenhouten palen bevonden zich op de scheiding van spoor 4 en spoor 5. 

De palen, met een gemiddelde lengte van ca. 1,2 m waren nog goed bewaard en hadden een gemiddelde 

diameter van 20 cm. De greppel maakte in het westen een buiging van 90 graden in noordelijke richting. 

De functie van de greppel is onbekend. Naast bovengenoemde sporen werden enkele recente leidingen 

aangetroffen waarvan de insteek opgevuld was met grind (spoor 10 en spoor 12). 

 

Werkput 4 

In het midden van de werkput 4 lag tegen de oostelijke putwand een kuil (spoor 1), opgebouwd uit twee 

vullingen. Vulling 1, de kern, had een grijze kleur en was opgebouwd uit zandige veen. In deze vulling 

werd aardewerk aangetroffen uit de Nieuwe Tijd B – Nieuwe Tijd C. Vulling 2 was geelwit van kleur, zandig 

van textuur en bevatte geen vondsten. Spoor 2 betreft een grijze zandige greppel met houtresten. Een 

tweede bruingrijze greppel (spoor 4) met aardewerk (Nieuwe Tijd B - Nieuwe Tijd C) en bot werd 

aangetroffen in het noorden van de werkput. De sporen werden niet in onderling verband tot elkaar 

aangetroffen. 

 

3.4 Vondsten en datering 

Het vondstmateriaal (bijlage 4) werd voornamelijk aangetroffen bij de aanleg van de werkputten en 

bestaat uit aardewerk, glas, bouwmateriaal, pijpjes en leder. In de onderstaande beschrijving wordt kort 

ingegaan op de aard, en waar mogelijk, de datering van het materiaal. 

 

Aardewerk en pijp (determinatie mw. A. van de Venne12) 

Het aangetroffen aardewerk (n=98) is vrij recent: industrieel aardewerk, faience, industrieel witgoed en 

fragmenten van roodbakkend aardewerk. Het aardewerk en de pijpfragmenten (n=9) zijn gedateerd in de 

Nieuwe Tijd B- Nieuwe Tijd C.  

 
12  Aardewerk specilalist bij Baac. 
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Glas  

Er werd een glazen flesje van 10,6 cm hoog en 3,7 cm breed aangetroffen. Het is lichtgroen met een 

standring en heeft onderaan het merk 60. Vergelijkbare flesjes werden gefabriceerd aan het einde van de 

negentiende en het begin van de twintigste eeuw en gebruikt als medicijnflesjes.  

Een glazen scherf bleek niet determineerbaar. 

 

Bouwmateriaal (determinatie A. van de Venne) 

Het bouwmateriaal (n=11) werd verspreid over het hele terrein gevonden. In een aantal sporen werden 

fragmenten van dakpannen of bakstenen aangetroffen. Het oudste bouwfragment betreft een 

IJsselsteentje dat globaal gedateerd is tussen 1600 en 1900 n. C.  

 

Leder 

In spoor 4 van werkput 4 kwamen 2 lederen schoenzolen aan het licht. Zij zijn aan de hand van hun vorm 

gedateerd in de Nieuwe Tijd C. 

 

3.4.1 Datering en interpretatie 

In het plangebied werden bovenop de natuurlijke veenlaag bewoningssporen en industrie uit de 

Middeleeuwen, zestiende, zeventiende en achttiende eeuw verwacht. De aangetroffen sporen zijn aan de 

hand van het vondstmateriaal gedateerd in de Nieuwe Tijd B- Nieuwe Tijd C. Het betreft een aantal recente 

sporen en ophogingslagen. Een aantal sporen in werkput 4 leek ouder, maar na determinatie van het 

aardewerk bleek dat ook deze dateerden uit de Nieuwe Tijd B- Nieuwe Tijd C.  

 

 

4 Synthese en beantwoording van de onderzoeksvragen 

4.1 Synthese 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat in de ruime omgeving van het plangebied vondsten bekend zijn 

die dateren uit de periode vanaf de ijzertijd tot in de Nieuwe Tijd. Het zuidelijke deel van het plangebied 

bevindt zich in een zone met een middelhoge monumentwaarde. Volgens de historische kaart uit 1849-

1859 bevindt dit deel van het plangebied zich ter plaatse van de historische kern van Krommenie. In het 

plangebied werden bovenop de natuurlijke veenlaag bewoningssporen en industrie verwacht uit de 

Middeleeuwen, zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. 

 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is bleek het plangebied door allerlei bouwactiviteiten bijna volledig 

verstoord. In het recentere verleden is de bodem in het noorden en het noordwesten van het plangebied 

verstoord bij de bouw, en later de sloop, van een gasfabriek. In het zuidwesten van het plangebied is het 

oorspronkelijke bodemprofiel vernietigd bij de bouw van een huis, dat tijdens het proefsleuvenonderzoek 

gesloopt werd. Mondelinge informatie van enkele buurtbewoners leverde informatie op over het 

zuidoostelijke deel van het plangebied. Hier zou een sloot gelegen hebben die in de tweede helft van de 

twintigste eeuw gedempt is.  

 

Bij de bovengenoemde bodemverstorende activiteiten is het archeologische bodemarchief al grotendeels 

vernietigd.  In werkput 1 werden alleen recente muurfragmenten aangetroffen en bevond het vlak zich op 

het niveau waar zich ook de sloot bevond die in de twintigste eeuw gedempt is. Ook in werkput 2 en 3 

werden alleen recente sporen aangetroffen en bleek de bodem volledig verstoord.   
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Uitzondering op dit beeld wordt gevormd door twee greppels en een kuil  die werden aangetroffen in 

werkput 4. De greppels en de kuil, die dateren uit de Nieuwe Tijd B – Nieuwe Tijd C, werden echter niet in 

enig verband tot elkaar aangetroffen. 

 

Op grond van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek mag worden geconcludeerd dat de bijdrage 

van dit onderzoek aan de kennis van de bewoningsontwikkeling van het Zaanse/Noord-Hollandse 

veengebied beperkt is en alleen gebaseerd is op de informatiewaarde die aan in de sporen in werkput 4 

kan worden ontleend. De greppels en de kuil, die dateren uit de Nieuwe Tijd B – Nieuwe Tijd C, werden 

niet in onderling verband aangetroffen waardoor deze informatiewaarde beperkt is en in een ruimere 

context geen noemenswaardige bijdrage levert aan de archeologische kennis van het gebied.  

 

4.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Het onderzoek diende inzicht te verschaffen in de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, 

de datering, de gaafheid, de conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden. 

Het onderzoek diende antwoord te geven op volgende onderzoeksvragen: 

 

Wat is de waarde van het archeologische bodemarchief ter plekke? 

Het plangebied is door allerlei bouwactiviteiten bijna volledig verstoord, waardoor het archeologische 

bodemarchief grotendeels vernietigd is. Er werden alleen sporen aangetroffen uit de Nieuwe Tijd en ook 

de vondsten dateren uit die periode. De waarde van het archeologisch bodemarchief is hier laag. 

 

Zijn archeologisch belangwekkende sporen aanwezig? Zo ja, waar en op welke diepte? Hierbij dient 

speciaal gelet te worden op de resten van middeleeuwse boerderijen. 

Er bleken geen archeologisch belangwekkende sporen aanwezig. 

 

Welke vondsten zijn aanwezig? Wat voor soort vondsten zijn dit? Hoe oud zijn ze en wat is de 

conserveringstoestand? 

Het vondstmateriaal (bijlage 4) bestaat uit aardewerk, glas, bouwmateriaal, metaal, pijpjes en leder. Het 

materiaal is gedateerd in de Nieuwe Tijd B tot Nieuwe Tijd C. 

 

Wat zijn de conserveringsomstandigheden van organische resten en metaal? 

De conservering van het metaal en het organisch materiaal is goed.  

 

Kan de nieuwbouw zonder archeologische maatregelen doorgaan of moeten de eventueel aanwezige 

vindplaatsen worden beschermd of opgegraven? 

De nieuwbouw kan doorgaan zonder archeologische maatregelen. 

 

Wat zijn de mogelijkheden voor bescherming?  

Bescherming is niet nodig. 

 

Wanneer bescherming niet mogelijk is, welke delen moeten worden opgegraven? 

Niet van toepassing. 
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5 Waardering en selectieadvies 

5.1 Waardering 

Ondanks de beperkte informatiewaarde uit het onderzoek, waaruit blijkt dat het plangebied sterk 

verstoord is door recente ophogingslagen en bouwwerkzaamheden, dient (conform KNA, versie 2.2) een 

waardering te worden gegeven voor het onderzoeksgebied. 

 

Deze waardestelling gebeurt op drie niveaus: belevingswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit 

(tabel 3). Alleen de laatste twee niveaus zijn op deze vindplaats van toepassing. 

 

De fysieke kwaliteit van de vindplaats is gebaseerd op haar conservering en gaafheid. De conservering 

geeft aan in hoeverre de resten behouden zijn, de gaafheid in hoeverre de vindplaats nog compleet is. De 

beoordeling is voor zowel gaafheid als conservering: drie punten voor hoge, twee punten voor middelhoge 

en één punt voor lage kwaliteit.  

  Hoog Midden Laag 
Beleving Schoonheid Wordt niet gescoord 
 Herinneringswaarde Wordt niet gescoord 
Fysieke kwaliteit Gaafheid   1 
 Conservering  1  
Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid   1 
 Informatiewaarde   1 
 Ensemblewaarde   1 
 representativiteit Niet van toepassing 
   

Tabel 1: Waarderingstabel. 
 

Wat de gaafheid binnen het onderzochte terrein betreft: eventuele vindplaatsen in het plangebied zijn 

verstoord en de aangetroffen sporen zijn zeer recent. In werkput vier werd de verwachte zeventiende-

eeuwse bewoningslaag aangetroffen13. De conservering van het aardewerk en het organisch materiaal is 

goed. Overeenkomstig de waardestelling conform KNA 2.2 is een vindplaats bij een score voor fysieke 

kwaliteit van meer dan vier punten behoudenswaardig. De waardering van beide fysieke kwaliteitscriteria 

met elk een punt levert de vindplaats geen predikaat ‘behoudenswaardig’ op. 

 

De inhoudelijke kwaliteit is te splitsen naar waarden voor ensemble, zeldzaamheid en informatie.  

De ensemblewaarde betreft de mate waarin sprake is van een archeologische en landschappelijke context. 

Deze waarde scoort hier laag omdat zowel de vindplaats als de landschappelijke context in wijde omgeving 

verstoord zijn door bebouwing en andere recente activiteiten. Ook de zeldzaamheid en de 

informatiewaarde van de vindplaats worden als laag beoordeeld. 

 

 
13 Kleij, 2005. 
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5.2 Conclusie en selectieadvies 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologische resten van enige waarde aangetroffen. 

Derhalve is geen sprake van behoudenswaardige archeologie. Geadviseerd wordt om het plangebied vrij te 

geven.  

 

Er dient opgemerkt te worden dat de aanwezigheid van archeologische resten of sporen op basis van het 

uitgevoerde onderzoek nooit geheel uitgesloten kan worden. Indien tijdens de voorgenomen 

graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische waarden worden aangetroffen, dient men, conform 

de Monumentenwet14, hiervan binnen drie dagen melding te maken.  

 

Dit advies betreft een selectieadvies en dient door het bevoegd gezag omgezet te worden in een 

selectiebesluit. 

 
14 Monumentenwet 1988, artikel 47: meldingsplicht binnen drie dagen bij de burgemeester. 
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Bijlage 1: Programma van Eisen  

PROGRAMMA VAN EISEN 
 

LOCATIE Zaanstad, Krommenie, Weiver 

PROJECT Gasfabriek 

 

PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES 

X    Inventariserend veldonderzoek (IVO) :                           proefsleuf                     

o Definitief Archeologisch Onderzoek (DAO) 

o Archeologische Begeleiding 

o Fysiek Beschermen 

 

OPSTELLER   datum paraaf 

Auteur P. Kleij 

Postbus 2000 

1500 GA, Zaandam 

075-681 66 29 

p.kleij@zaanstad.nl 

  

Toetsing Gemeente Haarlem 

M. Poldermans, gemeentelijk archeoloog 

Nieuwe Gracht 3 

2011 NB Haarlem 

  

    

 

OPDRACHTGEVER  datum paraaf 

 Gemeente Zaanstad 

Postbus 2000 

1500 GA  

Zaandam 

  

    

 

BEVOEGD GEZAG  datum paraaf 

o Gemeente Gemeente Zaanstad 

Postbus 2000, 1500 GA Zaandam 

075-681 66 29 

p.kleij@zaanstad.nl 

  

o Provincie    
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o Universiteit    

o Overig / onbekend 

(toelichten) 

   

ROB (beschermd  

monument/           

projectvergunning/Gro

te Projecten) 

Datum akkoord AMC:  

 

UITVOEREND BEDRIJF / INSTELLING 

Naam  

Contactpersoon  

Telefoon / e-mail  

 

DATUM ONDERZOEK   

o Start  

o Duur   

 

 

 

 

 

BASISGEGEVENS 

 

Projectnaam Weiver 

Provincie Noord-Holland 

Gemeente Zaanstad 

Plaats Krommenie 

Toponiem  Zuideinde 

Gemeente code  KrWei 

Kaartblad  25b 

X – coördinaat  113.079,80 

Y – coördinaat  501.168,20 

Kadaster-nr  - 

CMA/AMK-status - 

CAA-nr.  - 

CMA-nr. - 

ARCHIS-monument-nr  - 

ARCHIS-waarnemings-nr  - 

CIS-code (onderzoeksmeldingsnummer) In te vullen na art. 41 melding bij ROB  

Oppervlakte plangebied 1,1 ha 
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Huidig grondgebruik 

 

Voormalige gasfabriek, trapveldje, parkeerplaats, 

woning, tuin. 

 

 

 

PERIODE(N)  

 

 

COMPLEXTYPE(N) 

o vroege prehistorie 

(paleo/meso/neo) 

 

o late prehistorie 

      (brons/ijzer) 

 

 

o Romeinse tijd  

 

X   middeleeuwen  

(vroeg/laat/NT) 

Nieuwe Tijd 
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1. Doel en reden van het onderzoek  

Doel Vaststellen aanwezigheid archeologische waarden en verzamelen 

gegevens voor bescherming of vervolgonderzoek. Eventueel 

aansluitend vervolgonderzoek 

Reden  Bouw woningen 

Selectiebesluit Het betreft een archeologisch waardevolle locatie, zoals aangeduid op 

de Provinciale en Gemeentelijk Cultuur Historische Waardenkaart. 

 

 

2. Resultaten van het tot dusver uitgevoerde onderzoek 

Administratieve gegevens 

Bureauonderzoek 

Uitvoerder - 

Uitvoeringsperiode - 

Publicatie - 

Overig onderzoek 

Uitvoerder - 

Uitvoeringsperiode - 

Uitvoeringsmethode - 

Publicatie - 

Bewaarplaats van vondsten en documentatie  

De documentatie van het uitgevoerde onderzoek bevindt zich te .. 

De vondsten van het uitgevoerde onderzoek bevinden zich in …-…… 

Resultaten: landschappelijke en aardwetenschappelijke context 

Huidig grondgebruik; (sub) 

recente ingrepen en 

verstoringen 

Voormalige gasfabriek, trapveldje, parkeerplaats, woning, tuin.

NAP-hoogte maaiveld - Grondwatertrap  

Fysiek-landschappelijke, 

geologische, 

geomorfologische en 

bodemkundige kenmerken 

Bebouwde kom op stortlagen en veen. 
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Cultuurlandschappelijke en 

historisch-geografische 

kenmerken  

Veengebied waarop bewoningssporen en industrie uit de 

Middeleeuwen, 16e, 17e en 18e eeuw waarop 20e eeuwse 

bebouwing 

Resultaten: perioden en sites 

Aard en ouderdom van de 

vindplaats 

- 

Gaafheid en conservering 

(structuren, sporen, 

vondsten, paleo-ecologische 

resten) 

- 

Begrenzing en oppervlakte 

van de totale vindplaats (dus 

ook buiten het plangebied -  

- 

Begrenzing en oppervlakte 

van (het deel van) de 

vindplaats binnen het 

plangebied  

- 

Archeologische stratigrafie 

en diepte van vondstlagen 

- 

Archeologische verwachting 

op basis van het 

vooronderzoek 

 

Structuren en sporen  

Artefacten: anorganisch - 

Artefacten: organisch - 

Paleo-ecologische resten - 

Complexiteit - 

  

 

 

 

3. Vraagstelling  

Onderzoekskader, relatie 

met NOA, synergie. 

Ontwikkeling bewoning van het Zaanse/Noord-Hollandse 

veengebied, de postmiddeleeuwse bewoning en de vroege 

industriële ontwikkeling. 

 

Onderzoeksvragen Wat is de waarde van het archeologische bodemarchief ter 

plekke? 

Zijn archeologisch belangwekkende sporen aanwezig en zo ja 
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waar en op welke diepte? Hierbij dient speciaal gelet te 

worden op resten van middeleeuwse boerderijen. 

Welke vondsten zijn aanwezig, wat voor soort vondsten zijn 

dit, hoe oud zijn ze en wat is de conserveringstoestand? 

Wat zijn de conserveringsomstandigheden van organische 

resten en metaal? 

Kan de nieuwbouw zonder archeologische maatregelen 

doorgaan of moeten de eventueel aanwezige vindplaatsen 

worden beschermd of opgegraven? 

Wat zijn de mogelijkheden voor bescherming? 

Wanneer bescherming niet mogelijk is, welke delen moeten 

worden opgegraven? 

 

Aanbevelingen - 

Beperkingen Plaatselijk zware verontreiniging en verstoringen 

 

4. Veldwerk 

Strategie De opdrachtnemer voert de Artikel 41 melding uit, zet het 

terrein af met hekken en plaats keten en een wc. 

Vier proefsleuven worden getrokken over het terrein zoals 

aangegeven op bijgevoegde kaart. De sleuven hebben een 

breedte van 2 meter. Het vlak wordt aangelegd op de diepte 

van de 17e eeuwse bewoningslaag en industriële bebouwing. 

Vermoedelijk liggen op deze diepte ook de middeleeuwse 

sporen. Is dit niet het geval dan worden de sleuven, na overleg 

met de gemeentelijk archeoloog, een tweede maal verdiept tot 

op de eventuele middeleeuwse bewoningslaag, of indien deze 

niet aanwezig is, tot op het rode veen. Verwachte maximale 

diepte sleuven: ongeveer 80 cm. In overleg met de 

gemeentelijke archeoloog wordt in het veld en tijdens de 

uitwerking de archeologische waarde van het terrein vast 

gesteld. 

Tekeningen worden schaal 1:20 getekend. Zoölogische en 

botanische monsters worden genomen na overleg met de 

gemeentelijke archeoloog. 

Op dit onderzoek zijn de specificaties VS05 t/m VS08 van de 

KNA, versie 2,0 van toepassing. 

De veldtekeningen worden gedigitaliseerd en gebrand op CD. 

Fysisch-geografisch onderzoek - 

Methoden en technieken Aanleggen put en vlakken: zie boven 
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Niet alleen de sporen worden genummerd maar ook de ongestoorde 

grond krijgt een spoornummer.  

In elke put wordt het meest leesbare lange en meest leesbare korte 

profiel getekend. Lagen en sporen uit het profiel krijgen dezelfde 

spoornummers als de overeenkomende lagen en sporen uit het vlak 

Structuren en grondsporen Beschrijf en teken eventueel aanwezige sporen. 

Artefacten: anorganisch Alleen in overleg met de gemeentelijk archeoloog worden 

botanische en zoölogische  monsters genomen. 

Artefacten: organisch Vondsten worden verzameld per spoor 

Paleo-ecologische resten - 

Beperkingen Plaatselijk zware verontreiniging en verstoring 

 

5. Uitwerking en conservering  

Analyse fysische-geografie De ligging van de vindplaats in het fysisch/geografische 

landschap wordt gegeven. 

Structuren en grondsporen Eventuele grondsporen worden geïnterpreteerd en gedateerd. 

Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt de waarde 

van de vindplaats voor de bewoningsgeschiedenis van de plaats 

beschreven, als ook de materiële cultuur van de bewoners. 

Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan resten van 

middeleeuwse bewoning.  

Artefacten: anorganisch Zie boven. 

Artefacten: organisch Zie boven. 

Paleo-ecologische resten Zie boven. 

Beeldrapportage 

(objecttekeningen, foto’s, 

kaarten, e.d.) 

Van de omgeving met de vindplaats erin, van vlakken, sporen, 

profielen en van vondsten in situ worden foto’s gemaakt. Ook 

worden enige actiefoto’s van het werk zelf gemaakt. 

Tekeningen en foto’s worden op papier en digitaal 

aangeleverd. 

Van de profielen en het vlak wordt een tekening gemaakt 

waarop de spoor- en vondstnummers staan. 

Conservering geselecteerd 

materiaal  

De vondsten worden gedroogd en eventueel geconserveerd 

volgens specificatie VS06 van de KNA. 

Beperkingen - 

 

 

6. Eindproduct: rapportage en deponering 

Te leveren product Eindproduct is een rapport volgens KNA-specificatie VS06. 

Inhoud eindrapport Het rapport wordt ook digitaal aangeleverd in Word 

Verschijning en oplaag Het rapport wordt door de opdrachtnemer uitgegeven. Het 
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eindrapport copyright berust bij de gemeente Zaanstad die ook als 

opdrachtgever vermeldt wordt. Zes exemplaren worden van 

het rapport gedrukt. De opdrachtnemer stuurt 1 exemplaar 

naar de ROB, 1 exemplaar naar de Koninklijke Bibliotheek, 1 

exemplaar naar de provincie, 1 exemplaar naar de 

opdrachtgever en de overige 2 naar de gemeente Zaanstad. 

Deponering De vondsten en documentatie worden overgedragen aan de 

gemeente Zaanstad en gedeponeerd  in het gemeentelijk 

depot, op de zolder van Tuinstraat 27a, Zaandijk. 

De gegevens met betrekking tot het onderzoek worden 

ingevoerd in het ADLIB documentatie systeem van de 

gemeente in  de Tuinstraat 27a , Zaandijk. 

Beperkingen - 

 

 

7. Randvoorwaarden 

Personele randvoorwaarden Het onderzoek moet verricht worden door een gecertificeerd 

archeologisch bedrijf. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 

een veldteam waarin minstens één archeoloog met ruime 

ervaring in de post-middeleeuwse periode  

Uitvoeringsperiode en 

opleveringstermijn veldwerk 

Het werk wordt uitgevoerd tussen in de eerste drie maanden 

van 2006. Over de juiste datum en duur volgt  nader overleg. 

Uitvoeringscondities 

veldwerk 

In overleg met de opdrachtgever wordt het werkterrein 

ingericht en betredingstoestemming verkregen. Aanspreekpunt 

hiervoor is H. Kiewiet (06 - 212 007 58). 

Kwaliteitsbewaking, 

toezicht, overleg en 

evaluatie  

De gemeentelijk archeoloog houdt toezicht op de 

archeologische kant van de werkzaamheden.  

Selectieprocedure tijdens het 

veldwerk (i.h.b. bij 

archeologische begeleiding) 

In overleg met de gemeentelijk archeoloog worden monsters 

genomen. 

Uitvoeringsperiode 

uitwerking; 

opleveringstermijn  

(concept)eindrapport 

In overleg met de opdrachtgever. De gemeentelijk archeoloog 

wordt een week voor aanvang van de werkzaamheden hiervan 

op de hoogte gesteld. 

Termijn overdracht van 

vondsten, monsters en 

documentatie 

Het eindrapport wordt binnen één maand na afsluiting van het 

veldwerk geschreven en aan de bovengenoemde personen en 

instanties gestuurd of overhandigd. Ook de vondsten en 

documentatie worden binnen deze termijn overgedragen. 
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Procedure toetsing 

eindproduct door bevoegd 

gezag 

- 

 

8. Wijzigingen na evaluatie 

Wijzigingen tijdens het 

veldwerk 

Wanneer al tijdens het veldwerk duidelijk wordt wat de 

archeologische waarde van het terrein is, zal in overleg met de 

gemeente, de gemeentelijk archeoloog en de uitvoerder 

worden bekeken of het terrein beschermd moet worden. 

Wanneer dit laatste niet mogelijk is, zal bekeken moeten 

worden welke delen van het terrein moeten worden 

opgegraven. Deze opgravingen vinden plaats aansluitend aan 

het trekken van de proefsleuven. Voor deze opgravingen zal 

een aparte offerte worden gemaakt.  

Wijziging na evaluatie van 

het veldwerk 

- 

Wijzigingen tijdens 

uitwerking en conservering 

- 

 

9. Literatuur en bijlagen  

Literatuur - 

Lijst van bijlagen  kaarten 
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Bijlage 2: Lijst van afkortingen en codes conform NEN 5104 

korrelgrootte naam van fractie 
< 2 µm 
≥ 2 µm - < 63 µm 
≥ 63 µm - < 2 mm 
≥ 2 mm - < 63 mm 
≥ 63 mm - < 200 mm 
≥ 200 mm - <630 mm 
≥ 630 mm 

lutumfractie 
siltfractie 
zandfractie 
grindfractie (schelpenfractie) 
stenenfractie 
keienfractie 
blokkenfractie 

 
Bijmengsel klei 
Omschrijving code bij grondsoort 
kleiig 
zwak kleiig 
sterk kleiig 
mineraalarm 

KX 
K1 
K2 
KM 

zand 
veen 
veen 
veen 

 
Bijmengsel silt 
omschrijving code bij grondsoort 
siltig 
zwak siltig 
matig siltig 
sterk siltig 
uiterst siltig 

SX 
S1 
S2 
S3 
S4 

grind 
klei, zand 
klei, zand 
klei, zand 
klei, zand 

 
Bijmengsel zand 
omschrijving code bij grondsoort 
zwak zandig 
matig zandig 
sterk zandig 
uiterst zandig 

Z1 
Z2 
Z3 
Z4 

grind, klei, leem, veen 
grind, klei 
grind, klei, leem, veen 
grind, klei 

 
Bijmengsel grind 
omschrijving code 
zwak grindig 
matig grindig 
sterk grindig 

G1 
G2 
G3 

 
Bijmengsel humus 
omschrijving code 
zwak humeus H1 
matig humeus H2 
sterk humeus H3 

 
Zandmediaanklasse  
omschrijving code bij korrelgrootte            
uiterst fijn 
zeer fijn 
matig fijn 
matig grof 
zeer grof 
uiterst grof 

uf                      
zf          
mf       
mg 
zg                      
ug                                   

≥ 63 - < 105 µm 
≥ 105 - < 150 µm  
≥ 150 - < 210 µm 
≥ 210 - < 300 µm 
≥ 300 - < 420 µm 
≥ 420 - < 2000 µm (= 2 mm) 

 
Grindverdeling  
omschrijving code bij korrelgrootte 
fijn grind 
matig grof grind 
zeer grof grind 

FG   
MGG 
ZGG                  

2 –  5.6 mm 
5.6 – 16  mm 
16    – 63  mm 
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Overige bodemkenmerken 
ar aardewerk 
bs baksteen 
ca kalkgehalte 
con (ijzer)concretie 
gs glas 
hok houtskool 
ht hout 
ks koolas 
mo mortel 
mn mangaan 
n.v.t. niet van toepassing 
oer ijzeroer 
oxi oxidatie 
pn puin 
pl plantenresten 
ps plastic 
sk steenkool 
vl verbrande leem 
vs verstoord 
vu vuursteen 
indet indetermineerbaar 

 
hoeveelheid algemeen omschrijving code 
<1 % 
≥1 - 10 % 
≥10 - 30 % 
≥30 – 50 % 

spoor  
weinig 
veel   
zeer veel 

1 
2 
3 
4 

 
hoeveelheid grind                      percentage                          code 
spoor                                                  
weinig                                   
veel                                       
zeer veel                               
uiterst veel                           

< 1 % 
≥ 1 - < 25 %                         
≥ 25 - < 50 %                       
≥ 50 – < 75 %                       
≥ 75 %                                   

1 
2 
3 
4 
5 

 
hoeveelheid plantenresten             percentage             code 
geen plantenresten      
spoor plantenresten                        
weinig plantenresten                      
veel plantenresten   
hoeveelheid plantenresten 
onbekend                                          

= 0 %   
> 0 - < 1 %            
≥ 1 – < 10 %         
≥ 10 %     
               

PL0 
PL1 
PL2 
PL3 
PLX 

 

Kleurcodes boorstaten 
bl blauw 
br bruin 
do donker 
ge geel 
gn groen 
gr grijs 
li licht 
ol olijf 
or oranje 
pa paars 
ro rood 
rz roze 
wi wit 
zw zwart 
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Bijlage 3: Sporenlijst 
p

u
t 

n
r.

 

sp
o

o
r 

n
r.

 

vl
ak

 n
r.

 

te
k.

 N
r 

o
m

sc
h

ri
jv

in
g

 

d
at

er
in

g
 

vo
n

d
st

 n
r.

 

as
so

ci
at

ie
 

o
p

m
er

ki
n

g
en

 

1 1 1 1 muur  NTC     Spaans formaat bakstenen met cement 

1 2 1 1 muur  NTC     Spaans formaat bakstenen met cement 

1 3 1 1 laag NTC       

1 4 1 1 laag NTC       

2 1 1 3 laag NTB-NTC       

2 2 1 3 laag NTB-NTC       

2 3 1 3 plank NTB-NTC       

2 4 1 3 plank NTB-NTC       

2 5 1 3 laag NTB-NTC       

2 6 1 3 laag NTB-NTC       

2 7 1 3 laag NTB-NTC       

3 1 1 5 laag NTC       

3 1 1 5 greppel NTC       

3 2 1 5 laag NTC       

3 2 1 5 greppel/gracht NTC       

3 3 1 5 laag NTC       

3 3 1 5 greppel NTC       

3 4 1 5 greppel NTC       

3 4 1 5 laag NTC       

3 5 1 5 greppel NTC       

3 6 1 5 buis met grind NTC       

3 7 1 5 laag NTC       

3 8 1 5 buis met grind NTC       

3 9 1 5 houten paaltjes/beschoeiing NTC       

3 10 1 3 kuil? NTC       

3 11 1 3 greppel NTC       

3 12 1 3 laag NTC       

3 13 1 3 greppel NTC       

4 1 1 3 kuil? NTB-NTC 7     

4 2 1 3 greppel NTB-NTC       

4 3 1 3 laag NTB-NTC 6,9     

4 4 1 3 greppel NTB-NTC 8,1     
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Bijlage 4: Vondstenlijst  

vondstnummer put vak vlak spoor laag categorie aantal vorm details begin datering eind datering 
begin 
periode eind periode 

1 1 1 0     KER 1 driehoekige oren 1850 1925 NTC NTC 

1 1 1 0     KER 1   1700 1900 NTB NTC 

1 1 1 0     KER 1 kraagrand 1700 1850 NTB NTC 

2 2 1 0     KER 2 standring 1600 1900 NTA NTC 

2 2 1 0     KER 3   1600 1900 NTA NTC 

2 2 1 0     KER 1 
scherpe buikknik met ribbel, iets naar 
binnen gebogen rand 1575 1675 NTA NTB 

2 2 1 0     KER 1 kraagrand 1600 1750 NTA NTB 

2 2 1 0     KER 1   1600 1750 NTA NTB 

2 2 1 0     KER 11   1600 1900 NTA NTC 

2 2 1 0     BKR 6   1900 2000 NTB NTC 

3 2 3 0     BKR 1   1700 1800 NTB NTB 

4 2 5 0     KER 1   1775 1850 NTB NTB 

4 2 5 0     BKR 2   1600 1900 NTA NTC 

4 2 5 0     KER 1   1600 1900 NTA NTC 

4 2 5 0     KER 1 ventilatiegat en bolle knik op rand 1700 1900 NTB NTC 

4 2 5 0     KER 1 standring 1600 1900 NTB NTC 

4 2 5 0     KER 1   1600 1900 NTA NTB 

4 2 5 0     KER 1 kraagrand 1650 1900 NTB NTB 

5 3   0     BKR 3   1900 2000 NTC NTC 

5 3   0     KER 1   1900 2000 NTC NTC 

5 3   0     BKR 3   1900 2000 NTC NTC 

6 4 4 1 3   KER 1 standring 1800 1900 NTB NTC 

6 4 4 1 3   KER 1 standvlak 1800 1900 NTB NTC 

6 4 4 1 3   KER 1   1800 1900 NTB NTC 

6 4 4 1 3   KER 3   1800 1900 NTB NTC 

6 4 4 1 3   KER 1   1850 1900 NTC NTC 

6 4 4 1 3   KER 1   1850 1900 NTC NTC 

7 4   1 1 vulling 1 KER 1   1700 1800 NTB NTB 
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vondstnummer put vak vlak spoor laag categorie aantal vorm details begin datering eind datering 
begin 
periode eind periode 

7 4   1 1 vulling 1 KER 13   1700 1900 NTB NTC 

7 4   1 1 vulling 1 KER 2   1700 1900 NTB NTC 

7 4   1 1 vulling 1 KER 1   1700 1900 NTB NTC 

7 4   1 1 vulling 1 BKR 1   1700 1900 NTB NTC 

7 4   1 1 vulling 1 KER 4   1700 1800 NTB NTB 

7 4   1 1 vulling 1 KER 1   1700 1800 NTB NTB 

7 4   1 1 vulling 1 KER 1 iets trechtervormig model 1700 1750 NTB NTB 

7 4   1 1 vulling 1 BKR 1   1600 1900 NTA NTC 

7 4   1 1 vulling 1 BKR 1   1600 1900 NTA NTC 

8 4   1 4   KER 2   1700 1900 NTB NTC 

8 4   1 4   KER 2   1800 1900 NTB NTC 

8 4   1 4   KER 1   1800 1900 NTB NTC 

8 4   1 4   KER 3   1600 1900 NTA NTC 

8 4   1 4   KER 1   1700 1900 NTB NTC 

8 4   1 4   KER 3 vertikale rand 1700 1800 NTB NTB 

8 4   1 4   KER 1   1700 1800 NTB NTB 

8 4   1 4   KER 1 standvlak 1700 1800 NTB NTB 

8 4   1 4   KER 1 kraagrand 1600 1800 NTA NTB 

8 4   1 4   KER 3   1600 1900 NTA NTC 

8 4   1 4   KER 1 standring 1600 1900 NTA NTC 

8 4   1 4   KER 2   1600 1900 NTA NTC 

8 4   1 4   KER 1   1600 1900 NTA NTC 

8 4   1 4   KER 1   1625 1800 NTA NTB 

8 4   1 4   KER 1   1625 1800 NTA NTB 

9 4 4 1 3   KER 1   1625 1800 NTA NTB 

9 4 4 1 3   KER 1   1625 1800 NTA NTB 

9 4 4 1 3   KER 1   1600 1800 NTA NTB 

9 4 4 1 3   KER 1   1700 1900 NTB NTC 
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Bijlage 5: Puttenplan 
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Bijlage 6: Vlaktekeningen  

 

Werkput 1, vlak 1.
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Werkput 2, vlak 1.
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Werkput 3, vlak 1. 
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Werkput 4, vlak 1. 
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Bijlage 7: Profielen  

Profiel werkput 1. 
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Profiel werkput 2. 
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Profiel werkput 3
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Profiel werkput 4. 
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Bijlage 8: Overzicht archeologische perioden 

 

Periode Code 

Paleolithicum 
Paleolithicum Vroeg 
Paleolithicum Midden 
Paleolithicum Laat 
 
Mesolithicum 
Mesolithicum Vroeg 
Mesolithicum Midden 
Mesolithicum Laat 
 
Neolithicum 
Neolithicum Vroeg 
Neolithicum midden 
Neolithicum Laat 
 
Bronstijd 
Bronstijd Vroeg 
Bronstijd Midden 
Bronstijd Laat 
 
IJzertijd 
IJzertijd Vroeg 
IJzertijd Midden 
IJzertijd Laat 
 
Romeinse Tijd 
Romeinse Tijd Vroeg 
Romeinse Tijd Midden 
Romeinse Tijd Laat 
 
Middeleeuwen 
Middeleeuwen Vroeg 
Middeleeuwen Laat 
 
Nieuwe Tijd 
Nieuwe Tijd A 
Nieuwe Tijd B 
Nieuwe Tijd C 
 
Onbekend 

Tot 8800 vC 
Tot 300.000 C14 
300.000 - 35.000 C14 
35.000 C14 – 8800 vC 
 
8800 – 5300 vC 
8800 – 7100 vC 
7100 – 6450 vC 
6450 – 5300 vC 
 
5300 – 2000 vC 
5300 – 4200 vC 
4200 – 2850 vC 
2850 – 2000 vC 
 
2000 – 800 vC 
2000 – 1800 vC 
1800 – 1100 vC 
1100 – 800 vC 
 
800 – 12 vC 
800 – 500 vC 
500 – 250 vC 
250 – 12 vC 
 
12 vC – 450 AD 
12 vC – 70 AD 
70 – 270 AD 
270 – 450 AD 
 
450 – 1500 AD 
450 – 1050 AD 
1050 – 1500 AD 
 
1500 – heden 
1500 – 1650 AD 
1650 – 1850 AD 
1850 – heden 
 

PALEO 
PALEOV 
PALEOM 
PALEOL 
 
MESO 
MESOV 
MESOM 
MESOL 
 
NEO 
NEOV 
NEOM 
NEOL 
 
BRONS 
BRONSV 
BRONSM 
BRONSL 
 
IJZ 
IJZV 
IJZM 
IJZL 
 
ROM 
ROMV 
ROMM 
ROML 
 
XME 
VME 
LME 
 
NT 
NTA 
NTB 
NTC 
 
XXX 
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Bijlage 9: Overzicht geologische perioden 

 

Periode C-14 jaren voor heden 

Holoceen 
 
 
 
 
 
 
 
Pleistoceen 
 
 

 
Postglaciaal 
 
 
 
 
 
 
 
Weichselien 
 
 
 
 
Eemien 
 
Saalien 

 
 
Subatlanticum 
Subboreaal 
Atlanticum 
Boreaal 
Preboreaal 
 
 
 
Late Dryas 
Allerød 
Bolling 
 
 

10.000 – heden 
10.000 – heden 
3.000 – heden 
5.000 – 3.000 
5.000 – 7.500 
9.000 – 7.500 
9.000 – 10.000 
 
2,3 mlj – 10.000 
75.000 – 10.000 
11.000 – 10.000 
12.000 – 11.000 
13.000 – 12.000 
 
100.000 – 75.000 
 
250.000 – 100.000 

 

 

 


