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1.  Inleiding 

In juli 2010 is in opdracht van de gemeente Zaanstad een inventariserend veldonderzoek 
in de vorm van grondboringen en proefsleuven uitgevoerd op het kerkhofterrein aan de 
Kerkbuurt 37 te Westzaan (afb. 1 en 2). Naar aanleiding van de herinrichting van het 
kerkhof en de verplaatsing van een bushokje heeft de Gemeente Zaanstad (dhr. P. Kleij) 
opdracht gegeven de planlocatie archeologisch te onderzoeken. Het betreft namelijk 
een archeologische locatie van hoge waarde, zoals aangeduid op de Provinciale en 
Gemeentelijke Cultuur Historische Waardenkaart (code WAT839A). Het doel van het 
onderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde en de ligging van de mogelijke 
resten van de oude kerk in verband met de herinrichting, samen met het behoud ex situ 
van de door de geplande inrichting bedreigde archeologische resten. Op en rond het 
kerkhofterrein werden immers sporen verwacht van een middeleeuwse voorganger van de 
huidige 18e-eeuwse kerk. Enkele van deze resten werden reeds in 1970 aangetroffen en in 
kaart gebracht. 
Bodemingrepen binnen gebieden van archeologische waarde dienen, conform het beleid 

Afbeelding 1: Het onderzoeksgebied (in rood) op de topografische kaart.  
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van de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad, te worden voorafgegaan 
door een archeologisch vooronderzoek. Dit om eventuele archeologische overblijfselen 
in kaart te brengen en te waarderen. Voorafgaande aan het veldwerk is, conform de eisen 
gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 3.2), eerst een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd. In dit rapport worden het bureauonderzoek én het 
inventariserend veldonderzoek gezamenlijk gepresenteerd.

Het bevoegd gezag werd vertegenwoordigd door de gemeentearcheoloog van Zaanstad, deze 
stelde ook het programma van eisen (PvE) ten behoeve van dit onderzoek op (Kleij 2010). 
De onderzoeksdocumentatie wordt bewaard in het archeologische depot van de gemeente 
Zaanstad; Tuinstraat 27A, 1544 RS Zaandijk. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 3.2).

Cartoon uit het Noord-Hollands 
Dagblad van 15 juli 2010. 
Verschenen naar aanleiding 
van berichtgeving omtrent het 
archeologische onderzoek door 
Hollandia archeologen.
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2.  Bureauonderzoek

2.1  Inleiding

De onderzoekslocatie, het terrein van de Hervormde Kerk, bevindt zich aan de Kerkbuurt 
van Westzaan, bij het oude Raadhuis. Het huidige kerkgebouw werd rond het midden van 
de 18e eeuw gebouwd, als vervanging van de middeleeuwse voorganger die eind 16e eeuw 
werd verwoest door de Spanjaarden. Het gravend onderzoek concentreerde zich op het 
kerkhofterrein ten oosten van de kerk dat een afmeting heeft van ongeveer 25 bij 35 meter.

2.2  Beleid

Cultuurhistorie

Het beleid van de Provincie Noord-Holland richt zich op het leesbaar houden en maken 
van cultuurhistorie. Uitgangspunt daarbij is dat cultuurhistorie geen belemmering hoeft te 
zijn maar juist kan dienen als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. Essentieel daarbij 
is dat de aanwezigheid van eventuele cultuurhistorische waarden in een vroegtijdig stadium 
bij de planvorming wordt betrokken.

Archeologiebeleid Provincie Noord-Holland

De gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland streven naar het behoud van het 
erfgoed in de bodem (in situ). Ten einde het behoud van archeologische waarden zoveel 
mogelijk te waarborgen zullen de gemeente en de provincie in hun plannen het behoud als 

Afbeelding 2: De onderzoekslocatie gezien vanaf het Raadhuis. Foto richting het westen.
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afwegingscriterium laten meewegen. Is behoud in situ niet mogelijk dan dient de informatie 
te worden veiliggesteld door middel van een wetenschappelijk verantwoord onderzoek 
(behoud ex situ). Archeologie is één van de speerpunten in het provinciale ruimtelijke 
ordeningsbeleid. Het in de wet op de ruimtelijke ordening voorgeschreven vooronderzoek 
naar aanwezige belangen door de gemeente dient ook archeologie te bevatten. Er dient 
vervolgens een expliciete afweging gemaakt te worden van de aanwezige belangen. Een 
belangrijk instrument voor het beleid is de Cultuurhistorische Waardenkaart, waarbij voor 
elk van de drie cultuurhistorische disciplines (historische (steden)bouwkunde, historische 
geografie en archeologie) een kaartlaag is samengesteld. Deze kaart moet echter wat 
betreft archeologie als indicatief worden beschouwd, aangezien de meeste archeologische 
vindplaatsen (nog) onbekend zijn omdat ze onder het maaiveld verborgen liggen. Om te 
voorkomen dat waardevolle informatie verloren gaat, dienen deze overblijfselen in een zo 
vroeg mogelijk stadium van de planvorming te worden gelokaliseerd en gewaardeerd door 
middel van archeologisch vooronderzoek. Bij toetsing van bestemmingsplannen wordt 
nagegaan of bij de planvorming voldoende archeologisch vooronderzoek is verricht om tot 
een evenwichtige besluitvorming te komen. Terreinen van hoge en zeer hoge waarde dienen 
in bestemmingsplannen te worden aangegeven en beschermd te worden door middel van 
een aanlegvergunning.

Nota Belvedère

In 1999 werd de Nota Belvedère ondertekend door de ministeries van OC&W, VROM, 
LNV en V&W. Uitgangspunt van de nota is cultuurhistorische waarden (archeologische 
resten, historisch-geografische elementen en structuren en gebouwde monumenten) als 
volwaardig uitgangspunt te gebruiken in ruimtelijke ontwikkelingen. Het credo is dan 
ook: ‘Behoud door ontwikkeling’. Werken in Belvedere-trend betekent voortbouwen op 
het aanwezige erfgoed, zodat dit ook op langere termijn behouden blijft. Even belangrijk 
is dat volwaardige integratie van cultuurhistorie belangrijk bijdraagt aan de identiteit en 
daarmee ruimtelijke kwaliteit van een gebied. In Belvedèregebieden of -steden is sprake 
van gecombineerde cultuurhistorische waarden. De archeologie, historische (stede)
bouwkunde en historische geografie scoren hier hoog. De Belvedèresteden zijn steden met 
beschermde stadsgezichten of met een rijk bodemarchief. Westzaan is niet aangemerkt als 
een Belvedèrestad.

UNESCO

In Nederland zijn een klein aantal cultuurhistorische locaties op de werelderfgoedlijst 
van Unesco geplaatst. Voor Noord-Holland zijn dit de Stelling van Amsterdam en de 
droogmakerij De Beemster. Voor Zaanstad is deze regeling niet van toepassing.

Cultuurhistorische Waardenkaart
 
De door de provincie Noord-Holland vervaardigde Cultuurhistorische Waardenkaart is 
vooral bedoeld als hulpmiddel bij de inrichting van de ruimte in Noord-Holland. De 
waardering van objecten en structuren op de kaart is verdeeld in drie categorieën: van 
waarde, van hoge waarde en van zeer hoge waarde. Omdat van veel archeologische resten 
de exacte locatie niet bekend is, is deze kaart voor wat betreft archeologie per definitie 
onvolledig. Het geeft uitsluitend een indicatie. Hiermee dient dan ook in de planvorming 
rekening te worden gehouden.
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Op deze kaart is Westzaan aangemerkt als terrein van hoge waarde. De historische kern is 
hoog gewaardeerd omdat deze een veelheid aan historische en archeologische informatie 
over de ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling ervan bevat (monumentnummer 25B-035/ 
14635). 

Gemeentelijk beleid gemeente Zaanstad

In aansluiting op het landelijk en provinciaal beleid streeft de gemeente Zaanstad er naar 
archeologische vindplaatsen in de bodem te bewaren. Als dat niet mogelijk is moeten 
de vindplaatsen worden opgegraven. Om hieraan te kunnen voldoen wordt archeologie 
in een vroeg stadium in de planvorming betrokken. De gemeente beschikt over een 
eigen depot voor bodemvondsten, opgravingen worden uitbesteed aan particuliere 
onderzoeksbureaus. De gemeente Zaanstad heeft een gemeentelijke cultuurhistorische 
waardenkaart, goedgekeurd op 24 oktober 2006. Net als bij de provinciale waardenkaart 
is het de bedoeling dat de aanwezige waarden worden gebruikt als onderdeel voor de 
inrichting van het gebied. Het plangebied ligt middenin het beschermde dorpsgezicht van 
Westzaan (WZ1), dit is van nationale waarde. Het ruimtelijke karakter van Westzaan, met 
een kilometers lange weg met lintbebouwing, draagt bij aan de waarde van het beschermde 
dorpsgezicht. 

2.3  Doel en methoden van het bureauonderzoek

Een bureauonderzoek heeft als doel het aan de hand van bestaande bronnen verzamelen 
van informatie over bekende of te verwachten archeologische waarden binnen een bepaald 
gebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, gaafheid 
en conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden. Afhankelijk van 
de omvang van de werkzaamheden, de aard van de geplande bodemverstoringen en de 
vraagstelling, zullen aanvullende gegevens verzameld dienen te worden.
Het resultaat is een standaardrapport met een gespecificeerd verwachtingsmodel. Op basis 
hiervan kan een gefundeerde beslissing genomen worden ten aanzien van (eventueel) 
vervolgonderzoek en kan in een vroegtijdig stadium van de planvorming rekening worden 
gehouden met de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden in de bodem (zie 
ook bijlage 1: Stappenplan). Bij een bureauonderzoek worden bronnen geraadpleegd die 
informatie verschaffen over de geologie en archeologie van het betreffende gebied. Onder 
andere wordt gebruik gemaakt van:

1. Kaartmateriaal, zoals bodemkundige, geomorfologische, geologische en historische 
kaartgegevens.
2. Gegevens omtrent eerder verricht onderzoek en vondstmeldingen in het gebied uit de 
database van het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHISII) van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed (RCE).
3. Lokale contactpersonen van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN).
4. Archeologisch regiospecialisten.

2.4  Geologie, historische situatie en bekende archeologische waarden

Geologie

Westzaan, en daarmee het onderzoeksgebied, is gelegen in een uitgestrekt veenweidegebied 
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met een “natuurlijke” maaiveldhoogte van 0 tot 2 meter onder NAP. Vanaf ongeveer de 
11de eeuw hebben er systematisch ontginningen plaats gevonden die in grote mate het 
huidige landschap, de geologische opbouw van de bovengrond en de bodemvormen hebben 
bepaald. Op de Geomorfologische kaart van Nederland is het gebied rondom Zaandam 
beschreven als: “ontgonnen veenvlakte, al dan niet bedekt met klei of zand” (eenheid 
2M47, afb. 3). Met name in de nabijheid van (fossiele) veenstromen, beken, rivieren en 
andere waterlopen bevindt zich op veenpakketten in de ondergrond doorgaans zware klei 
en zeer venige kleilagen met zeer humeuze gelaagdheid met diktes van meer dan 0,5 meter. 
De klei heeft zich vanuit bestaande kreken en inversiegeulen over het veen afgezet (Van den 
Berg & Kluiving, 1992, STIBOKA, 1965).
Tijdens de laatste IJstijd (ca. 114.000 jaar geleden tot ca. 8800 v. Chr.) werden in het 

114124 / 498576

112103 / 496555

D1

B

2M47

2M47

2M47

4F12

W

Legenda
GEOMORFOLOGIE ((c)Alterra)

Wanden
Hoge heuvels en ruggen
Terpen
Hoge duinen
Plateaus

Terrassen
Plateau-achtige vormen
Waaiervormige glooiingen
Niet-waaiervormige glooiingen
Lage ruggen en heuvels

Welvingen
Vlakten
Laagten
Ondiepe dalen
Matig diepe dalen

Diepe dalen
Water
Bebouwing
Overig (Dijken etc)

0 500 m N Archis2

Afbeelding 3: De onderzoekslocatie (in rood) op de geomorfologische kaart (ARCHISSII).
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gebied waar nu de gemeente Westzaan ligt, zand- en grindlagen afgezet van honderden 
meters dik. Deze lagen liggen nu zo’n twintig tot dertig meter diep onder het maaiveld. 
Ongeveer 10.000 jaar geleden, gedurende het Holoceen, begon het klimaat op te warmen 
- een proces dat tot op de dag van vandaag doorgaat. Hierdoor begon op de zand- en 
grindlagen veen te groeien. Door het smelten van het ijs steeg de zeespiegel en daarmee ook 
het grondwater. De groei van het veen hield in het begin gelijke tred met de stijging van 
het grondwater, dat eerst een tiental centimeters per eeuw steeg. Later nam de stijging af 
tot een paar centimeters per eeuw. Op een gegeven moment groeide het veen sneller dan 
dat het grondwater steeg. Het veenpakket werd zo hoog dat de planten met hun wortels 
het grondwater niet meer bereikten. Veenplanten die van enkel op regenwater konden 
overleven gingen overheersen. Dergelijk veen, dat onafhankelijk van het grondwater kan 
groeien, wordt ‘hoogveen’ genoemd. Tijdens perioden van verhoogde activiteiten van de 
zee spoelde zeewater echter weer over het veen en werden kleilagen afgezet. Zo’n 5700 
jaar geleden nam de invloed van de zee definitief af en kon het hoogveen onbelemmerd 
doorgroeien. Op deze wijze is een veenpakket ontstaan, afgewisseld met kleilagen, met een 
totale dikte van tien tot dertig meter. Het hoogveenmoeras werd incidenteel bezocht door 
mensen, misschien wel jagers op zoek naar wild of boeren die hun vee lieten grazen. Tot 
in de vroege middeleeuwen (600-900 n. Chr.) bleef het grondgebied van Westzaan echter 
een onbewoond hoogveenmoeras, vrijwel kaal met hier en daar lage struiken of een groepje 
bomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit gebied in deze tijd bezocht werd door herders 
uit de duinen of West-Friesland die er hun koeien weidden. Deze herders verkenden het 
gebied, zij wisten langs welke waterwegen het gebied betreden kon worden en waar de 
hogere en dus drogere delen lagen.

Historische situatie Westzaan

Misschien al in de 11e eeuw, maar zeker in de 12e eeuw trokken kolonisten het gebied 
binnen. Om het land geschikt te maken voor bewoning en landbouw groeven zij sloten 
waardoor het water uit het drassige veen weg kon 
stromen. Deze ontginning verliep in fasen. Eerst 
werd langs de oevers van de riviertjes het land 
ontgonnen en als graanakker ingericht. Tussen de 
ontgonnen delen en het hoogveenmoeras groef 
men een brede sloot om het water uit het moeras 
op te vangen zodat het niet over de akkers kon 
stromen. Een dergelijke sloot wordt een watering, 
delft of gouw genoemd. Een dijkje beschermde 
het ontgonnen land tegen overstromingen 
uit de gouw. Deze dijkjes speelden later een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van de dorpen 
in het gebied. De bedijking van de polders 
van Westzaan, Assendelft, Wormer en Jisp en 
Oostzaan werd in de 12e eeuw afgerond. 
Wanneer hoogveen ontwaterd wordt, klinkt het 
in en komt het uiteindelijk zo laag te liggen dat 
het binnen het bereik van het grondwater komt. 
Zo kwam door de ontginning een einde aan de 
groei van het hoogveen en werd het grondgebied 
van Westzaan een laagveengebied. Vanwege de 

Afbeelding 4: Het Raadhuis in zijn tweede 
gedaante rond 1700 en zoals het dienst deed van 
1641 tot 1782 (bron: Zaanlandsche Oudheid-
kundige Verzameling Jacob Honig Jansz. jr.).
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lage ligging was graanverbouw na verloop van tijd niet meer mogelijk, het land was daar te 
nat voor geworden. De boeren vormden de akkers om tot weiland en trokken de gouw over 
om het volgende deel van het veenmoeras te ontginnen. Na enige tijd waren ook de akkers 
hier te nat geworden en werden omgezet in weiland en trokken de boeren weer verder. Zo 
is het hele grondgebied van Westzaan in een aantal fasen ontgonnen. Door de voortgaande 
inklinking werd na verloop van tijd (14e en 15e eeuw) al het akkerland omgezet in weiland 
en werd het gebied de groene, door sloten doorsneden vlakte die het tot op de dag van 
vandaag gebleven is, een zogenaamd slagenlandschap. Alleen de opmerkelijke naam 
‘akker’, die veel van de kleine weilandjes nog dragen, herinnert aan de graanverbouw in het 
verleden.
Omdat de zeespiegel nog steeds enige centimeters per jaar steeg maar het land door de 
ontwatering daalde, kreeg de zee meer invloed. Vanaf de 13e eeuw werd Noord-Holland 
dan ook geteisterd door overstromingen. In deze periode komt de benaming Westsanen 
voor het eerst in officiële documenten voor (1303). Vanaf 1313 blijkt de naam in de 
grafelijke rekeningen in gebruik te zijn (Van Braam 1993). De bewoning concentreerde 
zich vanaf deze tijd langs lange linten die dwars door het gebied liepen. Vermoedelijk 
vestigden de mensen zich op de oude, in onbruik geraakte dijkjes uit de tijd van de 
ontginningen. Deze wat hogere en drogere plekken in het land waren in tijden van 
vernatting de beste vestigingsplaatsen. Tevens dienden deze dijkjes als doorgangswegen. 
In de 15e en 16e eeuw begonnen de inwoners ook handel te drijven in vis, kaas, zeildoek 
en andere producten. Zij voeren met hun schepen naar alle havens van Holland en ver 
daarbuiten. In deze periode werden ook de eerste molens gebouwd: meelmolens en 
watermolens. Dankzij de watermolens kon men nu het waterpeil beter beheersen en het 
land redelijk droog houden, zelfs in het najaar en de winter. Van de 14e tot de 16e eeuw 
raakten de oude weteringsdijkjes uit de ontginningsperiode van Waterland en de Zaanstreek 
op vele plaatsen volgebouwd. Zo ontstonden de bewoningslinten die zo kenmerkend zijn 
voor de ontginningsdorpen. Het dorpslint van Westzaan biedt hiervan nog een redelijk 
getrouwe indruk. 

De Hervormde Kerk

Over het ontstaan of de 
oprichting van de Grote 
Kerk of Sint-Joriskerk 
van Westzaan is er 
weinig nauwkeurigheid. 
Westzaan wordt tot de 
oude woonkern van de 
polder gerekend, met de 
Kerkbuurt als administratief 
en godsdienstig centrum. 
Daarnaast gold het ook als 
economisch middelpunt 
waar de bewoners uit het 
omliggende land zich 
van alle noden konden 
voorzien (Verkade 1982). 
Het oprichten van een plek Afbeelding 5: De kerkruïne met toren in 1728. Binnen de muurresten staat 

een houten kerkgebouw (bron: Zaanlandse Oudheidkamer, Zaandijk)
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voor het bedrijven van de godsdienst zal hier niet lang op zich hebben laten wachten. Er 
wordt aangenomen dat alle kerken en kapellen in de Zaanstreek uit twee moederkerken 
in de duinstreek, die van Velsen en Heiloo, zijn voortgekomen. De kapel was Assendelft 
zou als eerste zijn gesticht in 1063 n.Chr. Van de overige kapellen in de Zaanstreek zijn 
zulke oude vermeldingen echter niet bekend. Wel wordt voor Westzaan in het jaar 1316 
de eerste maal vermelding gemaakt dat er zich geestelijken bevinden (Braam 1993). Of 
dit nu in een kapel, kerk of ander bouwwerk was, is vooralsnog onduidelijk. Indien het 
wel degelijk om een kerk zou gaan, is het daarenboven nog niet geweten of die zich aan 
de onderzoekslocatie bevond. De eerste kapel of kerk zal waarschijnlijk geen al te grote 
afmetingen hebben gehad. De vermoedelijk houten bouwwerken hadden in het algemeen 
afmetingen van 10 tot 16 m lang en 5 tot 8 m breed (Braam, 1993). 
De bouw van de gotische kerk moet ergens in de 14e of begin 15e eeuw hebben 
plaatsgevonden, alleszins vóór 1462. Want in dat jaar wordt er besloten een rechthuis te 
bouwen bij de kerk. Op 14 september verleent Hertog Philips aan de Banne Westzaan 
toestemming om er een ‘Stedehuis’, voorloper van het Raadhuis, te laten bouwen (Tip 
1971). In 1641 kent het oude rechthuis een eerste verbouwing. Een tweede herbouw volgt 
in 1782 en maakt nog steeds deel uit van het huidige straatbeeeld in de Kerkbuurt.
Op 19 februari 1574 wordt de middeleeuwse kerk door de Spanjaarden verwoest, enkel de 
toren en enkele opstaande muren blijven overeind. Kort nadien verrijst er binnen de ruïne 
een houten kerkgebouw dat er tot 1740, wanneer de huidige kerk zal gebouwd worden, zal 
blijven. Reeds in 1732 worden de overgebleven muurresten van de oude kerk afgebroken en 
wordt het materiaal gebruik bij dijkherstellingen (Verkade 1982). Volgens andere bronnen 
zouden de muurresten pas afgebroken zijn in 1780, dus reeds na de bouw van de nieuwe 
kerk (Gemeentearchief Zaanstad). De eerste steen van de nieuwe kerk werd gelegd op 10 
mei 1740 (Oosterbaan 1981). De oude toren werd geïncorporeerd in het kerkgebouw met 
een Grieks kruis als grondplan. Deze toren baarde in de jaren die volgden nog voor vele 
zorgen. Ondanks vele restauraties die hij onderging stortte hij uiteindelijk toch in op 1 
januari 1843. De toren werd nooit heropgericht.
Het huidige kerkhofterrein, dat tot 1953 in gebruik was, is omgeven door een muur met 
twee poorten: één aan de zuidkant en één aan de noordoostzijde. Dit was ooit anders. De 
ommuring lag voor 1970 
twee meter dieper meer naar 
het zuiden en acht meter 
dichter bij het Raadhuis, 
waardoor de ruimte tussen 
de kerkhofmuur en het 
Raadhuis slechts minder dan 
vier meter bedroeg. Centraal 
binnen het kerkhofterrein, 
voor de hoofdingang, 
bevond zich (en bevindt 
zich nog steeds) een 
zone met aaneengesloten 
rijen grafzerken. Bij een 
herinrichting van het terrein 
in dat jaar werd bij het 
naar binnen trekken van de 
ommuring een deel van deze 

Afbeelding 6: Het Raadhuis in zijn huidige gedaante, met op de 
achtergrond de Hervormde kerk met toren en kerkhofmuur in 1794 (bron: 
Gemeentearchief Zaanstad).
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grafzerken geruimd en werden tevens twee van de oorspronkelijk vier poorten afgebroken. 
Eén van deze poorten bevond zich centraal in de oostelijke kerkhofmuur, tegenover het 
Raadhuis, en zou gebouwd geweest zijn op de fundamenten van de middeleeuwse kerk. De 
locatie van de poort zou vrij nauwkeurig aangegeven hebben tot welk punt het oude koor 
van deze kerk doorliep (Tip 1971).
Bij de werkzaamheden in 1970 werden de funderingen van het koor daadwerkelijk 
aangetroffen en ingemeten. 

Bekende archeologische waarden

Op het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS) is over het plangebied relevante 
archeologische informatie op te vragen. Zo wordt duidelijk dat in de directe omgeving 
van de onderzoekslocatie, namelijk de Kerkbuurt, tot op heden nog niet veel 
archeologisch onderzoek verricht werd. Het plangebied blijkt volgens de Provinciale en 
Gemeentelijke Cultuurhistorische Waardenkaart daarentegen wel onderdeel te vormen 
van een archeologisch waardevolle locatie. In ARCHIS staat dit gebied aangeduid onder 
monumentnummer 14635 en betreft het de historische centra van de Westzaansche 
Overtoom, Westzaan, Krabbelbuurt en Zuideinde. De begrenzing van deze historische kern 
is bepaald op grond van de historische kaart uit de Provinciaal Historische Atlas van 1849-
1859. De archeologische waarde van historische kernen bestaat uit de reeds aangetroffen 
of te verwachten aanwezigheid, boven of onder de grond, van bouwhistorische resten en 
archeologische sporen en voorwerpen. 

Afbeelding 7: Detail uit de overzichtkaart van dhr. H. Valk (Architecten BNA Zaandam) met daarop de aangetroffen 
muurresten en het tracé van de oude kerkhofmuur (niet op schaal).
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In de wijdere 
omgeving en binnen 
het grondgebied van 
Westzaan vonden wel 
diverse archeologische 
onderzoeken plaats. 
Deze werden uitgevoerd 
langs de J.J. Allanstraat, 
het Zuideinde of de 
Weiver en spitsten zich 
toe op het grondgebruik 
langs het dorpslint én 
ontginningsas. Ook 
vond er in 1989 een 
karteringsonderzoek 
rond het plangebied 
plaats. Daarbij 
werden meerdere 
concentraties aardewerk 
aangetroffen uit de 
late middeleeuwen en 
nieuwe tijd. De rijkere 
vindplaatsen werden telkens op ongeveer gelijke afstand van de het dorpslint aangetroffen. 
Mogelijk zijn het de resten van een lint van ontginningsboerderijen. Op grond van de 
vondsten en andere aanwijzingen voor bewoning zoals verhogingen en vondstlagen zijn een 
aantal terreinen aangewezen als “terrein van archeologische waarde”. 
Wat het huidige plangebied, het kerkhofterrein, betreft, werd reeds vermeld dat er in 
1970 herstel- en herinrichtngswerkzaamheden plaatsvonden. Bij het verplaatsen van de 
oostelijke ommuring en het weghalen van de toegangspoort werden de resten van het koor 
van de middeleeuwse kerk aangetroffen. De situatie werd opgetekend door dhr. Hans Valk 
(architect) en is in afbeelding 7 weergegeven. Belangrijke gegevens op deze tekening zijn het 
oude tracé van de ommuring en de aangetroffen sporen van de voorganger van de huidige 
kerk. 

Historische kaarten

Aan de hand van verschillende 
historische kaarten is het mogelijk 
om de bewonings-geschiedenis van 
de onderzoekslocatie te schetsen, met 
dien verstande dat het alleen gegevens 
verschaft voor bebouwing vanaf de 16e 
eeuw en niet eerder.
Een eerste kaart uit het jaar 1530, 
“Waeterland”, zien we de kerk van 
van Westzaan voor die werd vernield 
door de Spanjaarden. Echter valt het 
exacte uiterlijk van het middeleeuwse 

Afbeelding 8: Detail uit “Waeterland”, maker onbekend, ca. 1530. In het 
midden van de uitsnede is Westzaan te zien, boven Assendelft. Het noorden 
is links. Niet op schaal.

Afbeelding 9: Detail uit Kaart van Noord-Holland van 
Joost Jansz. Beeldsnijder, 1575. Het noorden bevindt 
zich boven. Niet op schaal. 
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bouwwerk hier niet uit 
op te maken (afb. 8). 
Het uiterlijk van deze 
kaart is namelijk heel 
summier, er wordt enkel 
een overzicht gegeven 
van waar de belangrijke 
dijken en de dorpscentra 
zijn gelegen. Sporen 
van andere bebouwing 
ontbreken volledig. Dat er 
geen woonstructuren zijn 
afgebeeld wil niet zeggen 
dat er geen waren, want bij 
de voornaamste centra in de 
omgeving wordt enkel een 
kerkje weergegeven, een heel 
schematische voorstelling 
dus van een dorps- of stadscentrum. 
Op een tweede kaart verandert er weinig. Opmerkelijk is wel dat deze net na de doortocht 
van de Spanjaarden dateert, namelijk 1575. De kerk wordt er nog steeds in perfecte staat 
op afgebeeld (afb. 9). 
De kaart van J. Blaeu in afbeelding 10 uit 1657 stamt uit de periode ná de vernieling en 
vóór de nieuwbouw van 1740. Volgens de bronnen zou er op dat moment een houten 
kerkgebouw hebben gestaan. Hier is op de getoonde historische kaart niets van op te 
merken. Wat wel opvalt is de omliggende bebouwing die voor het eerst op kaart wordt 
afgebeeld. Langs de huidige Middel (Noort ende), Kerkbuurt en J.J. Allanstraat (Suijdt 
ende) zien we een (bijna) aaneengesloten bebouwing. Bij de kerk wordt het Raadhuis 
eveneens afgebeeld.
Een volgende kaart uit het 
Kaartboek Uitwaterende Sluizen 
Kennemerland en West-Friesland 
situeert zich vijf jaar na de bouw 
van het huidige kerkgebouw, 
namelijk 1745. Het beeld is 
echter nauwelijks gewijzigd ten 
opzichte van de vorige afbeelding.
Het is wachten op de kadastrale 
minuutkaarten van begin 19de 
eeuw vooraleer de details op 
perceelsniveau duidelijk te 
onderscheiden zijn. Op de zeer 
betrouwbare kadastrale minuut 
met de situatie van 1827 (afb. 
12) is de situatie nauwgezet 
weergegeven. De in 1740 
gebouwde kerk, met Grieks kruis-
plattegrond, en het kerkhofterrein 

Afbeelding 10: Detail uit de kaart van J. Blaeu uit het Toneel des 
Aerdrycks ofte Nieuwe Atlas uit 1657, niet op schaal. Het noorden is 
rechts. 

Afbeelding 11: Detail uit kaart van het Hoogheemraadschap 
van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-
Friesland van 1745, niet op schaal. Het noorden is boven. 
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zijn duidelijk afgebeeld. 
Ook de middeleeuwse 
toren stond er toen nog, 
die zou pas vallen in 
1843. Verder zien we het 
Raadhuis (nr. 74) en in 
de noordoosthoek van 
het terrein nog enkele 
gebouwtjes (nrs. 72 en 
73). In deze laatste was de 
oude Noorderschool van 
Westzaan gevestigd (afb. 
13). De gebouwen werden 
aan het eind van de jaren 
‘20 van de 20e eeuw 
gesloopt. Op een detail 
van een kadasterkaart uit 
1928 is er geen spoor meer 
van te bekennen (afb. 14).

2.5  Verwachtingsmodel

Geconcludeerd kan worden dat op basis van de geraadpleegde historische en archeologische 
gegevens de volgende archeologische resten kunnen worden verwacht aan Kerkbuurt 37 te 
Westzaan: 

• In de bodem op en rond de onderzoekslocatie bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid 
resten van de middeleeuwse kerk, in de vorm van bakstenen muurwerk. Delen van het koor 
werden immers reeds blootgelegd en ingemeten bij de herinrichting van het kerkhof in 
1970. De aan te treffen sporen liggen mogelijk direct onder het maaiveld. Er wordt vanuit 
gegaan dat de huidige kerk deels op de funderingen van diens voorganger zijn gebouwd. 
Op die manier zouden de noordelijke en zuidelijke zijmuren van de oude kerk zich, onder 
het huidige kerkhof, in het verlengde van de huidige kerkmuren bevinden.

• Aangezien het terrein 
tot in 1953 de functie als 
begraafplaats heeft gekend, 
worden hier resten van 
begravingen verwacht. Naar 
verluid zijn de graven bij 
de werkzaamheden in 1970 
geruimd, maar hoe diep men 
toen is gegaan is niet duidelijk. 
De te verwachten resten 
zijn menselijk bot, houten 
grafkisten en enige metalen 
van begravingen vanaf de 
oprichting van de eerste kerk. 

Afbeelding 12: Detail uit de kadastrale minuut. (Minuutplan gegevens: 
1827, prov. Noord-Holland,  gemeente Westzaan, sectie B, Kerkbuurt). 
Niet op schaal (bron: watwaswaar.nl).

Afbeelding 13: Foto van de kerk met op de voorgrond de Noorder-
school gezien vanuit het noordoosten (bron: Beeldbank Zaanstad)
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Het locatie van het huidige 
kerkhof bevond zich toen 
immers binnen de muren 
van het kerkgebouw, 
waar vooral notabelen en 
geestelijken een graf kregen.

• In de diepere ondergrond 
zijn mogelijk ook nog 
resten aanwezig van sporen 
van de eerste ontginning 
van het veenlandschap. 
Naar analogie met de 
Kerkbuurt te Oostzaan 
is de kerk van Westzaan 
vermoedelijk bovenop 
een terp gebouwd. Deze opgeworpen terp zou zichtbaar moeten zijn in de boringen of 
het profiel als een opeenvolging van ophogingslagen, al dan niet van plaggen, bovenop 
het natuurlijke veen. De bijbehorende sporen van individuele huizen en mogelijk (terp)
bewoning uit de eerste ontginningsfase (12e/13e eeuw, met funderingen, houtconstructies, 
afvalkuilen etc.) kunnen ook aanwezig zijn.

• Mogelijke verstoringen: Sporen van de middeleeuwse kerk zijn werden mogelijk verstoord 
bij de aanleg van het huidige kerkgebouw. Ook de activiteiten die gepaard gaan met het 
begraven op een kerkhof zullen voor de nodige verstoringen hebben gezorgd.
Bij de werkzaamheden in 1970 heeft er op het terrein grondverzet plaatsgevonden, echter is 
de horizontale en verticale spreiding van deze verstoring niet meer te achterhalen.

2.6  Samenvatting en advies

Ten einde de (eventuele) archeologische waarde van het plangebied aan de Kerkbuurt 37 
te bepalen zijn de relevante historische en archeologische gegevens geraadpleegd. Aan de 
hand van de verzamelde gegevens is voor de onderzoekslocatie een verwachtingsmodel 
opgesteld. Er zijn mogelijk nog sporen aanwezig van het eerste kerkgebouw en ontginning 
van het gebied. Tenslotte kunnen er binnen het plangebied sporen en vondsten uit de 12e 
tot en met 20e eeuw verwacht worden. Om tot een weloverwogen selectieadvies te kunnen 
komen, dient op de onderzoekslocatie een inventariserend veldonderzoek in de vorm van 
boringen en proefsleuven te worden uitgevoerd. De aanwezigheid en kwaliteit van de in 
het verwachtingsmodel genoemde sporen en vondsten kunnen met deze methodes in 
voldoende mate worden aangetoond. 

Afbeelding 14: Detail uit een kadasterkaart van 1928, niet op schaal, 
noorden is boven (bron: Beeldbank Zaanstad)
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3.  Inventariserend veldonderzoek

3.1  Inleiding

Het primaire doel van een inventariserend veldonderzoek is het aanvullen en toetsen 
van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek. Daarnaast dienden 
de mate van verstoring van het terrein en de diepteligging van eventueel aanwezige 
archeologische waarden te worden vastgesteld. Hiertoe zijn in het programma van eisen 
(Kleij 2010) de volgende vraagstellingen verwoord:

1. Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog 
scoort. In hoeverre is de ondergrond door gebruik of ontgrondingen in de 20e eeuw 
verstoord?
2. Welke archeologisch sporen en artefacten zijn aanwezig en vormen de sporen (een deel 
van) een kerkgebouw en begravingen?
3. Wat is de algemene datering van de archeologische resten?
4. Is er sprake van archeologische overblijfselen uit de periode middeleeuwen en post-
middeleeuwen of alleen maar post-middeleeuwen?
5. Wat is de aard en de fysieke 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 de vulling van de bodems van 
de kuilen en zijkanten/oevers van de sloten?
7. Hoe is de samenstelling en de herkomst van de archeologische vondsten?
8. Tot welk(e) complextype(s) behoren de archeologische resten?
9. Zijn op het terrein ophogingslagen te zien en vormen deze mogelijk een terp?
10. Zo ja, wat is de datering van het veen direct onder de terp en van de onderste terplaag?
11. Wat is de omvang (lengte x breedte x hoogte) van de terp?
12. Kunnen aparte vindplaatsen onderscheiden worden en zo ja wat is hun begrenzing?
13. Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren zowel horizontaal als verticaal?
14. Is er sprake van clustering van sporen en structuren binnen een vindplaats?
15. Kunnen meerdere gebruiksfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn deze 
aaneensluitend?
16. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen 
of vondstcategorieën behoren zij?
17. Bevat de site overblijfselen die duiden op de aanwezigheid van een kerk of andere 
gebouwen? 
18. Hoe verhoudt de site zich ten opzichte van analoge vindplaatsen uit dezelfde periode in 
de regio?
19. Wat is de relatie van de site met de rest van de omgeving?
20. In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een bedreiging voor de 
archeologische waarden?

In het programma van eisen werd gekozen om zowel een boor- als een proefsleuven-
onderzoek uit te voeren. Voor het booronderzoek werden acht boringen gezet zoals 
aangegeven in afbeelding 15. De boringen werden doorgezet tot in het rode veen. Er diende 
hierbij speciaal gelet te worden op de aanwezigheid van ophogingslagen die mogelijk een 
terp vormen. Bij een inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen 
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worden met behulp van een edelmanboor en een gutsboor bodemprofielen bestudeerd 
waarbij vooral gelet wordt op aard, dikte en uitgestrektheid van (mogelijk) archeologisch 
waardevolle lagen. Daarnaast is ook de mate van antropogene verstoring en/of natuurlijke 
erosie van de bodem van belang. 
Voor het proefsleuvenonderzoek werden vier werkputten gegraven: drie binnen het 
kerkhofterrein en één ter hoogte van de oude, in 1970 gesloopte, toegangspoort. De ligging 
van de sleuven is eveneens aangegeven in afbeelding 15. Een groot deel van het plangebied 
bleek niet archeologisch onderzocht te kunnen worden. Zo was de centrale zone van het 
kerkhofterrein nog volledig bedekt met grafzerken. Ook de aanwezigheid van bomen en 
kabels/leidingen zorgde voor enkele planaanpassingen. Zo werd bijvoorbeeld werkput 2 (in 
het PvE oorspronkelijk één sleuf van 15 m) opgesplitst in twee werkputten, werkput 2 en 
3, omwille van de aanwezigheid van een boom. De eerste werkput werd aangelegd in de 
zuidelijke zone van het kerkhofterrein in de lijn van de huidige zuidmuur van de kerk. De 
put was 18,5 m lang en gemiddeld 1,6 m breed. Aan het westelijk uiteinde van de put werd 
nog een kleine uitbreiding gemaakt. Werkput 2 werd in de noordelijke zone van het terrein 
aangelegd, tussen de kerk en de genoemde boom in. Werkput 3 kwam aan de andere zijde 
van de boom, tegen de kerkhofmuur aan, te liggen. De lengte van de sleuf bedroeg 4,1 m, 
de breedte 1,5 m. De vorm van werkput 4 werd sterk bepaald door de aanwezigheid van 
een in 1970 aangelegde, gemetselde bloembak (zie afb. 15). Hierdoor was het niet mogelijk 
een degelijk en ruim vlak aan te leggen. Ter controle van het bodemprofiel werd in werkput 
2 en 4 nog telkens één boring gezet (B9 en B10).

3.2  Resultaten booronderzoek (bijlage 2)

Voorafgaand aan het gravend onderzoek werden acht boringen gezet binnen de 
onderzoekslocatie. De helft daarvan situeerde zich op het kerkhofterrein, de overige vier 
werden gezet aan de andere zijde van de kerk, ten westen ervan. Uit de boorstaten kwam 
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Afbeelding 15: Boor- en puttenplan op de moderne kadasterkaart geplot.
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een duidelijke bodemopbouw naar voren. 

Kerkhof
Onder de bouwvoor bleek de bovenste meter van het kerkhofterrein te bestaan uit recente 
ophoging van bruin tot bruingrijs zand met inclusies als baksteenpuin, bot, mortel en 
houtstukjes (laag A in bijlage). Dit pakket is vermoedelijk een 19e- of 20e-eeuwse weerslag 
van de activiteitein die hebben plaatsgevonden op het kerkhof (begravingen) en/of de 
werkzaamheden uit 1970. Onder deze ‘verstoorde’ bovengrond werden diverse zandige 
ophogingslagen aangetroffen die naar onderen toe meer kleiig werden. Ook hier wezen 
de aanwezigheid van baksteenpuin, aardewerk, metaal en hout op menselijke activiteiten. 
Binnen dit pakket werden tijdens het proefsleuvenonderzoek dan ook de meeste sporen 
aangetroffen. Ook de begravingen bevonden zich in deze lagen. Het ophogingspakket 
laat zich dan ook overwegend karakteriseren als zogenaamde “kerkhofgrond” - een vrij 
heterogeen pakket waarin de stratigrafische gelaagdheid van de bodem doorgaans niet meer 
intact is. 

Terpgrond
De opeenvolging van deze lagen liep door tot ca. 2,2 m onder maaiveld (1,50 m –NAP) 
door. Op die diepte werd een erg humeuze kleilaag (met een venig uiterlijk) aangetroffen 
(laag B en C). Het vlekkerige en compacte karakter ervan doet vermoeden dat het hier 
om een opgebracht plaggenpakket gaat. Deze plaggenlaag, met een dikte variërend tussen 
0,4 en 0,9 m, is naar alle waarschijnlijkheid de onderkant van de middeleeuwse terp. Op 
deze terp werd de eerste bebouwing en misschien zelfs eerste kerk van Westzaan gebouwd. 
De kleiige ophogingslagen van daarnet die zich daar bovenop bevonden weerspiegelen het 
eeuwenlange grondgebruik tot de 19e/20e eeuw. De omvang van de vermoedelijke terp kon 
door middel van het booronderzoek niet achterhaald worden. Het verloop in de hoogtes 
van de top van het plaggenpakket is immers denkelijk niet meer oorspronkelijk door het 
gebruik als begraafplaats. Desalniettemin is het opvallend dat er vanaf de randen van de 
onderzoekslocatie een licht stijgende lijn zit in de top van laag B. Vanaf boring 1 en 3 aan 
de oostzijde en boring 6 en 7 aan de westzijde van de kerk, stijgt deze ca. 0,15 tot 0,2 m 
naar boring 2 en 4 halverwege het kerkterrein. Op het midden van het terrein kon door de 
aanwezigheid van de graven helaas niet geboord worden. In boring 9 lag de top van laag 
B bijna 0,3 m hoger dan in boring 4. In boring 10 waren er in de plaggenlaag fragmentjes 
baksteen en mortel aanwezig, wat zou kunnen betekenen dat de terp hier is opgebouwd uit 
ander materiaal. Mogelijk gaat het hier om een uitbreiding van het terplichaam ten behoeve 
van het vergroten van de kerk (zie hoofdstuk 3.3.3). 
Bij een blik op de kadasterkaart van 1827 zou in het slotenpatroon de horizontale spreiding 
van de terp kunnen worden opgemerkt. Op de terp bevond zich dan de kerk, het raadhuis 
en de directe omliggende bebouwing rond de kerk.
In het onderste deel van het plaggenpakket bevond zich, echter niet in alle boringen, nog 
een humeuze donkergrijze tot donkerbruine kleilaag van gemiddeld 0,6 m dikte (laag C). 
Deze klei werd hoogstwaarschijnlijk op het natuurlijke veen opgebracht als basis van de 
terp (vergelijkbaar met andere terpsites: Diemen, Gouda). 

Natuurlijke ondergrond
De natuurlijke bodem, het Hollandveen, werd in alle boringen aangetroffen en bevond zich 
op het kerkhofterrein (dat iets hoger ligt dan de stoep en straat), op een diepte van ongeveer 
3 m onder het maaiveld, en in het algemeen tussen 2,2 m en 2,4 m -NAP (laag D). Hieruit 
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kunnen we concluderen dat er zich op de onderzoekslocatie een ophogingspakket van 
maar liefst drie meter onder het maaiveld bevind. Dit biedt hoge verwachtingen voor het 
aantreffen van intacte sporen.
Zoals reeds gezegd werden tijdens het proefsleuvenonderzoek nog een tweetal boringen in 
de gegraven werkputten 2 en 4 gezet. Bij boring 10 (wp 4) kon vervolgens de dikte van 
het Holandveenpakket gemeten worden. Hier werd op een diepte van 4,00 m -NAP de 
lichtgrijze klei van het Laagpakket van Naaldwijk, Formatie van Wormer aangeboord. De 
dikte van het veenpakket kon zo vastgesteld worden op circa 1,8 m.

3.3  Resultaten proefsleuvenonderzoek (bijlage 3-8)

3.3.1 Sporen en structuren

De eerste werkput werd aangelegd in de zuidelijke zone van het kerkhofterrein, in de lijn 
van de huidige zuidmuur van de kerk (zie bijlage 4). 
In het begin van de put werd direct onder het huidige kiezelpad, circa 0,3 m onder 
maaiveld (0,48 m -NAP), een verzameling grafstenen aangetroffen die dienden als 
fundering voor het pad (S2). De stenen vormden een aaneengesloten vlak, sommige waren 
gebroken, anderen lagen met de ruwe achterzijde naar boven. We weten dat in 1970 het 
kerkhof aan de kant van het raadhuis werd ingekort en vermoedelijk zijn deze exemplaren 
bij deze werkzaamheden verplaatst en hergebruikt als stabilisering. Elders op het terrein 
werden onder hetzelfde pad immers dergelijke stenen aangetroffen. 
De werkput werd helemaal doorgetrokken tot bijna tegen de heg in het oosten, het vlak 
bevond zich op ongeveer 0,8 m onder maaiveld. In eerste instantie werden geen sporen 
van enig muurwerk aangetroffen. Wel enkele restanten van begravingen. In overleg met 
dhr. Kleij werd beslist om de skeletten in situ te laten liggen en waar mogelijk tussen 
de graven door te verdiepen. Daarop werd binnen een kleine zone net naast S2 een 

Afbeelding 16: Spoor 3 vanuit het westen gezien. Aan de zijkant van de muurfundering zijn rechts enkele 
versnijdingen te zien, terwijl aan de bakstenen links, over de breedte van het oost-west georiënteerde 
muurdeel, breuken en mortel zichtbaar zijn. Dit is een aanwijzing dat het muurwerk richting het westen 
door heeft gelopen.
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diepere sleuf gegraven. In die sleuf werd op een diepte van 1,3 m onder maaiveld (0,25 
m -NAP) muurwerk aangetroffen (S1). Het betrof een anderhalfsteens dik muurtje 
met één versnijding. De onderkant van de muur lag op 1,15 m -NAP. Het gebruikte 
baksteenformaat was 22 x 10 x 5,5 cm en van een rode kleur. Het muurwerk was 
gefundeerd op langshout, een plank van 35 cm breed en 4 cm dik, de lengte kon niet 
achterhaald worden. Het hout werd bemonsterd (V3). Onder de plank stak een rond 
dwarsbalkje, ook deze werd bemonsterd (V2). 
Het verloop van deze muur, onder het aangelegde vlak, kon met behulp van een 
mechanische boor nog ongeveer 3 m in oostelijke richting worden gevolgd. Verder werd 
niets meer waargenomen, ook niet in een tweede smalle verdieping van het vlak.
Aan het einde van de put werd in de uitbreiding (richting noorden), net onder het 
maaiveld, een tweede muurrestant gevonden (S3). Het betrof een 4-steens brede muur, 
met bovenkant op 0,44 m +NAP en onderkant op 0,86 m -NAP. Dit spoor vertoonde een 
haakse hoek en was richting zuiden weggebroken door onder andere latere begravingen. 
Het verloop richting oosten kon niet verder worden gevolgd omwille van de heg en 
kerkhofmuur. Breuken op het metselwerk aan de westkant deed vermoeden dat de 
muur ook in deze richting heeft doorgelopen (afb. 16). De muur was opgebouwd uit 
verschillende soorten baksteen, oranje-rode en gele, met afmetingen van 21 x 10 x 5 cm en 
20,5 x 9,5 x 4,5 cm. Er werd geen funderingshout waargenomen onder het metselwerk. De 
muur is mogelijk onderdeel van een transeptarm en/of kapel. 

Werkput 2 werd in de noordelijke zone 
van het terrein aangelegd, eveneens 
in het verlengde van de huidige 
noordgevel, tussen de huidige kerk 
en de boom waarvan reeds sprake 
was (bijlage 3). Hier werden, buiten 
een recent muurtje, geen significante 
sporen aangetroffen (bijlage 5). Het 
desbetreffende muurtje, met bovenkant 
op circa 0,3 m onder maaiveld (0,27 
m +NAP), was halfsteens breed en 
opgebouwd uit industrieel gebakken 
stenen die op de kop waren geplaatst. 
Het betrof slechts één steenlaag. Aan 
een van de uiteinden werd onder het 
muurwerk een grespijp aangetroffen, 
die vermoedelijk als fundering moet 
hebben gediend. Op 0,3 m afstand 
van de muur, in de putwand, werd een 
tweede met cement gevulde grespijp 
gevonden. In de verticaal geplaatste 
pijp was een restant van een metalen 
staaf aanwezig. Mogelijk fungeerden de 
pijpen als fundering van een hekwerkje 
dat in de 19e/ 20e eeuw aan de rand 
van het kerkhof heeft gestaan. Op een 
plattegrond van de begraafplaats uit het 

Afbeelding 17: Spoor 16 gezien vanuit het noorden. 
Onderaan de steunbeer zijn enkele palen van de 
fundering zichtbaar.
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begin van de 20e eeuw is te zien dat in de noordwesthoek van de begraafplaats een schuin 
georiënteerd pad loopt met daarlangs beplanting (afb. 21). Het aangetroffen muurtje 
bevindt zich parallel aan dit pad.

Werkput 3 werd aangelegd aan de andere zijde van de boom, tegen de kerkhofmuur aan 
(bijlage 3 en 6). Slechts op ongeveer 0,25 m onder het maaiveld (0,50 m +NAP) werd 
een muurpartij (S16) aangetroffen (afb. 17). Deze vertoonde, wat betreft metselwerk, 
baksteenformaten en –kleuren, overduidelijke parallellen met S3 uit werkput 1. De 
oorspronkelijke breedte was 4-steens. De muur was aan de noordzijde voorzien van 
een steunbeer van 0,9 m breed en 0,8 m lang (uit de muur gemeten). De onderkant 
van het metselwerk bevond zich op 0,89 m -NAP (maaiveld op ca. 0,75 m +NAP). 
Onder de steunbeer bevond zich een fundering die was opgebouwd uit slieten met 
roosterwerk van balken. Het hout van deze fundering werd bemonsterd ten behoeve 
van dendrochronologisch onderzoek (V7/V11). Ook hier werd met behulp van een 
mechanische boormachine het tracé van dit spoor richting westen verder ‘uitgeprikt’. 
Over een afstand van ongeveer 3,5 m richting de huidige kerk werd het muurwerk in de 
ondergrond met deze techniek waargenomen. Verder ontbrak ook hier enige voortzetting 
van het muurwerk in deze richting. 

In werkput 4, gelegen buiten het ommuurde kerkhof, kwamen geheel volgens verwachting 
verschillende muurdelen tevoorschijn 
(bijlage 3 en 7). Reeds is 1970 werden 
hier resten van het koor aangetroffen 
(afb. 7). 
Als eerste werd S19 blootgelegd: een 
rommelig muurfragment van slechts 
1,3 m lang en 0,4 m breed, dat aan de 
noordzijde werd doorsneden door een 
grafkist (S18). De bovenkant van het 
metselwerk bevond zich op 0,85 m 
-NAP, de onderkant op 1,23 m -NAP 
(maaiveld op ca. 0,30 m +NAP). De 
gebruikte bakstenen waren rood van 
kleur, met afmetingen van 20,5 x 9,5 
x 5 cm. Ook werd gebruik gemaakt 
van hergebruikte halve bakstenen. Er 
bevond zich geen (houten) fundering 
onder het muurwerk. 
Bij uitbreiding van de put, om zo dit 
spoor beter in het zicht te brengen, 
werd de oude kerkmuur aangetroffen 
(S17). De dikte van de muur bedroeg 
1,5 m. De bovenkant lag op 0,50 m 
-NAP, de onderkant op 1,04 m -NAP. 
Het spoor vertoonde twee steunberen 
aan de binnenzijde van de muur. Onder 
één van deze beren was de fundering, 
slieten met roosterwerk, duidelijk 

Afbeelding 18: Spoor 24, het koor, gezien vanuit het 
oosten. Links tegen het muurwerk zijn twee steunberen 
zichtbaar. Achter de archeologe bevindt zich aan de 
binnenzijde van de muur nog een steunbeer.
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zichtbaar. Ook hier werd het hout bemonsterd voor dendrochronologie (V12/V13). Aan de 
buitenzijde van de muur werd eveneens een aanzet tot een steunbeer aangetroffen. Er kon 
met zekerheid worden gezegd dat het hier om hetzelfde spoor als het in 1970 aangetroffen 
deel van het koor ging.
Ten zuiden van S19 werd op 0,77 m -NAP een erg verbrokkelde muur/ puinspoor 
vrijgelegd (S20), het metselverband was heel onduidelijk. Enkele meters verder verscheen 
een gelijkaardig spoor (S25). Mogelijk horen deze twee uitbraaksporen bij elkaar en 
vormden ze een ietwat ronde structuur. 
In het zuiden van de werkput kwam het tegenoverliggende deel van S17, het koor van de 
oude kerk, mooi in het zicht (afb. 18). Ook hier ging het met zekerheid om het reeds in 
1970 aangetroffen muurwerk. Wat betreft metselwerk, baksteenformaten en diepteligging 
was dit deel van het koor (S24) identiek aan S17.

3.3.2 Vondsten

Aardewerk
Er zijn slechts 22 aardewerkfragmenten gevonden, waarvan het merendeel (14 fragmenten) 
tijdens de aanleg van werkput 4 (V18/V23). Dit materiaal, waaronder faïence en een 
“knikker” van geglazuurde steengoed, dateert grofweg in de 17e/18e eeuw. Bij de aanleg 
van werkput 1 werd een fragment van het handvat van een grote pot van Westerwald-
steengoed aangetroffen, die gezien de kleur van het baksel en de decoratie vermoedelijk 
19e-eeuws is (V6). Een 18e-/19e-eeuwse pijpenkop die in dezelfde context aanwezig was, 
laat zien dat de bovenste laag van het kerkhof bestaat uit een zeer geroerde bodem met 
vondsten uit verschillende perioden.
Dicht tegen het muurwerk dat tot het koor van de kerk behoort, is een aantal fragmenten 
spaarzaam geglazuurd roodbakkend aardewerk en een scherf steengoed met zoutglazuur 
aangetroffen (V19). Het steengoedfragment heeft een grijsgeel baksel en een lichtbruine 
buitenkant - mogelijk afkomstig uit Keulen of Langerwehe. Dit aardewerk dateert 
vermoedelijk uit de 16e eeuw - de periode waarin dit deel van de kerk werd gebouwd.

Metaal
Tijdens de aanleg van het eerste vlak is een aantal metalen handvatten van grafkisten 
aangetroffen. Deze zullen in de bovenste laag onder het maaiveld terecht zijn gekomen 
tijdens het ruimen van graven in 1970. Doordat de conserveringsomstandigheden 
voor organisch materiaal op relatief geringe diepte vrij slecht waren, is dit materiaal 
waarschijnlijk ook het enige overblijfsel van de grafkisten geweest. De handvatten waren 
vergelijkbaar met het type 2 (met een C-vormige handgreep) en de types 3, 4 en 5 (met 
hoekige handgreep) die in de Grote Kerk in Alkmaar zijn aangetroffen. Deze types zijn hier 
vanaf de tweede helft van de 18e eeuw tot in de 19e eeuw gedateerd (Bitter 2002, 232 ff).
In Westzaan zijn daarnaast ook enkele schroeven met pyramidevormige sierknop gevonden, 
die gebruikt werden om het deksel op de kist vast te schroeven. 

Hout
De houtvondsten die tijdens het onderzoek zijn verzameld bestaan overwegend uit delen 
van de fundering van de Sint Joriskerk en de aanbouw die als mogelijk kosterhuis wordt 
geïnterpreteerd. Het funderingshout van laatstgenoemde was afkomstig van een eik, maar 
bevatte te weinig jaarringen voor daterend onderzoek (V3).
De steunbeer in werkput 3 was gefundeerd op een roosterwerk van liggende balken, 
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met daartussen slieten. Eén van deze slieten is bemonsterd, maar bleek eveneens niet 
dateerbaar (V11). De elsenhouten paal was 1,42 m lang en reikte daarmee niet zeer 
diep. De fundering rustte dan ook niet op een harde laag in de diepe ondergrond (op 
stuit), maar ontleende zijn draagkracht aan de kleef die ontstond doordat de dicht opeen 
geplaatste slieten zich vastzogen 
in het veen. Het roosterwerk 
zorgde ervoor dat de slieten op 
hun plek bleven. De balken van 
dit rooster waren iets meer dan 
een meter lang en tien tot vijftien 
centimeter dik. Ze waren aan 
elkaar bevestigd door middel van 
een zwaluwstaartverbinding, zoals 
ook in Amsterdam voorkwam 
tussen het eind van de 14e eeuw 
en het eerste kwart van de 16e 
eeuw (Gawronski & Veerkamp 
2003) (afb. 19). Eén van de (eikenhouten) balken in werkput 3 is op zijn laatst gekapt in 
1519 (V7). De fundering van de steunberen aan het koor van de kerk is gelijkaardig. Hier 
dateren twee balken onder de steunbeer aan S17 respectievelijk in 1530 en 1521 (V12/
V13). De kapdata liggen dusdanig dicht bijeen dat kan worden geconcludeerd dat de 
bomen kort voor 1520 zijn geveld (Van Daalen 2010). De kapdata moeten worden gezien 
als een datering terminus post quem, voor dit deel van het kerkgebouw, aangezien het hout 
na de kap werd gedroogd en getransporteerd vanuit hun oorsprongsgebied in Duitsland. 
Voordat het hout bij de bouw van de kerk werd gebruikt is een periode van hooguit enkele 
jaren verstreken.
Behalve funderingshout is ook het hout van enkele grafkisten aangetroffen. Doorgaans 
bevond dit hout zich vanwege de ligging onder de grondwaterspiegel in vrij slechte staat. 
In werkput 4 bleek het kisthout iets beter bewaard en van het graf dat het muurwerk S19 
doorsneed is een monster genomen (V14). De kist is gemaakt van planken van een grove 
den die is gekapt na 1644 (Van Daalen 2010).

3.3.3 Interpretatie

Het muurwerk dat in werkput 1 (S3), werkput 3 (S16) en werkput 4 (S17 en S24) 
is aangetroffen behoort gezien de overeenkomstigheden in muurdikte, baksteensoort 
en -afmetingen tot dezelfde structuur. Het gaat hier uiteraard om de restanten van de 
imposante Sint Joriskerk die in 1574 door de Spanjaarden is verwoest. Dateringsonderzoek 
naar het hout dat in de funderingen van de kerk is gebruikt, heeft uitgewezen dat het 
gebouw niet lang na 1520 is aangelegd. Behalve dat dit relatief late jaartal betekent dat 
de kerk op zijn hoogst 54 jaar oud was toen hij verwoest werd, kan hieruit ook worden 
geconcludeerd dat de aangetroffen resten tot een latere bouwfase behoren. In de historische 
bronnen is immers al in 1462 sprake van een kerk. De vorm en omvang van deze 
voorganger zijn op basis van het huidige onderzoek helaas niet te achterhalen. 
Enkele niet-dateerbare sporen zouden echter in theorie ouder kunnen zijn dan de 
16e-eeuwse resten. Dit zijn het smalle muurfragment in werkput (S1) en de puinsporen 
en verrommeld muurfragment in werkput 4 (S20, S25 en S19). Het funderingshout 
onder S1 is in het veld bemonsterd, maar leverde helaas te weinig jaarringen om deze met 

Afbeelding 19: Deze balk heeft onderdeel uitgemaakt van 
het roosterwerk onder een steunbeer aan de kerk (V7/S16). 
Een inkeping van de zwaluwstaartverbinding waarmee de 
balken aan elkaar bevestigd werden is duidelijk zichtbaar. De 
afbeelding is niet op schaal.
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behulp van dendrochronologisch onderzoek te dateren. De baksteenformaten, die slechts 
weinig afwijken van die van de 16e-eeuwse delen van de kerk, doen sterk vermoeden 
dat deze sporen op zijn vroegst 15e- / begin 16e-eeuws zijn. Een tweede - en wellicht 
meer waarschijnlijke - mogelijkheid is dat de sporen jonger zijn dan de eerder besproken 
muurfragmenten, maar denkelijk vóór 1574 dateren.

Op basis van de aangetroffen muurresten is het mogelijk de plattegrond van de 16e-eeuwse 
kerk te reconstrueren. Hierbij wordt verondersteld dat gebruik werd gemaakt van een 
geometrisch principe, de zogenaamde driehoeksmethode of triangulatie, dat vanaf de 
middeleeuwen werd toegepast bij de bouw van kerken. Het uitgangspunt van deze methode 
is een rechthoek die wordt gevormd door twee met de punten tegen elkaar geplaatste, 
gelijkzijdige driehoeken. Deze rechthoek wordt met een kwart van de lengte vergroot 
waardoor een lengte-breedteverhouding van twee staat tot één wordt verkregen. Deze 
verhouding is terug te vinden in de kerk, waarbij de breedte al dan niet met inbegrip van de 
transeptarmen moet worden gemeten (afb. 20). In de binnenindeling van het kerkgebouw 
is de kwartverlenging van het rechthoek gelijk aan de lengte van het koor of de absis. 
De religieuze connotatie van het toepassen van geometrie in de bouwkunst vindt zijn 
oorsprong in de klooster- en kathedraalscholen waar geometria (meetkunde) één van de 
zeven schone kunsten was die men diende te bestuderen om de bijbel beter te kunnen 
doorgronden. De driehoeken die de basis vormen van de driehoeksmethode staan symbool 
voor de heilige drie-eenheid: de Zoon (Jezus), de Vader (God) en de Heilige Geest.
Een zeer vroege toepassing van de driehoeksmethode bij enkele middeleeuwse 
houtbouwkerken, waaronder de 11e-eeuwse Heidenhofer kapel, is aangetoond door 
Witt (1970). Ook in de plattegronden van de 10e- tot 12e-eeuwse kerk te Assendelft 
en de laat 14e-eeuwse kloosterkerk in het kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht is de 
driehoeksmethode aanwezig (Matser 2000; Hoogendijk, in prep. a). In Gorichem is de 
verhouding niet alleen terug te vinden in de gotische driebeukige kerk (late 14e/ 15e 
eeuw), maar ook in een veronderstelde uitbreiding van het koor (late 15e eeuw), waarbij de 
totale omvang van de bestaande kerk (inclusief toren) is gebruikt als uitgangspunt voor het 
bepalen van de “nieuwe” lengte van het kerkgebouw met behulp van de driehoeksmethode 
(Hoogendijk, in prep. b).

In Westzaan is bij het archeologische onderzoek slechts een zeer klein deel van de kerk 
gedocumenteerd, zodat het zelfs met een redelijk betrouwbaar gebleken hulpmiddel als 
de driehoeksmethode, lastig is om de plattegrond te reconstueren. Desalniettemin is er op 
grond van de beschikbare gegevens een - vooralsnog sterk hypothetische - reconstructie van 
de Sint Joriskerk gemaakt.

Het meest compleet opgegraven deel van de kerk is het koor, waarmee het oostelijke 
uiteinde van de kerk kon worden bepaald. De muurrestanten S3 en S16 toonden het 
verloop aan van west-oost georiënteerde muren aan die de breedte van de kerk afbakenen. 
De rechthoek die met behulp van de driehoeksmethode over deze oost-, noord- en 
zuidbegrenzingen van de kerk werd gelegd, resulteerde in een ca. 50 m lange kerk waarvan 
het westelijke uiteinde exact overlapt met de westmuur van de huidige kerk en die tegen de 
ligging van de voormalige toren aan grenst (afb. 20). 
Het punt tot waar het verloop van S16 richting het westen is gevolgd, is mogelijk het 
westelijke hoekpunt van de noordelijke transept. Dit impliceert een kerkplattegrond met 
een kruisvorm. De veronderstelde ligging van de westelijke zijde van de zuidelijke transept 
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wordt begrensd door het oostelijke uiteinde van muur S1. Doordat in S3 de aanzet van 
een muur richting het zuiden aanwezig is, moet worden geconstateerd dan de zuidelijke 
transept verlengd was. Mogelijk is hier een portaal of kapel aanwezig geweest, waarvan 
op de kaart van dhr. Vlak een oost-westmuur is ingeschetst (afb. 7). De aanwezigheid 
van een oostelijke zijmuur van deze transept, ten noorden van S3, is onzeker. Aan S3 is 
geen aanwijzing aangetroffen voor een verloop van het muurwerk in noordelijke richting. 
Mogelijk vormde deze ruimte met de aangrenzende kapel één geheel in het interieur van de 
kerk.
Spoor 1 heeft mogelijk deel uitgemaakt van een aanbouw in de oksel van de de zuidelijke 
transept en het schip van de kerk. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een 
kosterhuis.
In het verlengde van beide transeptarmen bevonden zich kapellen, waarvan op een prent 
van de kerkruïne uit 1728 nog een restant zichtbaar is (afb. 5). Als het perspectief op 
deze afbeelding klopt, lijkt de muur enigszins schuin van de kerk af te lopen, waarmee de 
sluiting van de kapellen mogelijk absisvormig was (op afb. 20 zijn deze muren recht).

Behalve aan de opgegraven muurresten kan het verloop van enkele muren mogelijk ook 
worden afgelezen aan de plattegrond van de zerkenvloer. De zerken, nu buiten op het 
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Afbeelding 20: Reconstructie van de plattegrond van de Sint Joriskerk te Westzaan. De onderzochte 
muurdelen zijn in donkerpaars weergegeven; de muren die met behulp van de boor zijn gelocaliseerd 
hebben een iets lichtere kleur. In transparant paars is het gereconstrueerde deel van de kerkplattegrond 
afgebeeld. Schaal 1:500.
De verschillende onderdelen van het gebouw zijn genummerd: 1) het schip; 2) de noordelijke transept; 3) 
de zuidelijke transept; 4) viering of kruising, met een doksaal afgescheiden van 5) het koor; 6) kapellen 
in het verlengde van de transeptarmen. Een muurrestant van de zuidelijke kapel is te zien op de prent uit 
1728 (afb. 5); 7) mogelijke uitbouw of portaal aan de zuidelijke transept; 8) mogelijk aanbouw aan de 
kerk, zoals een kosterhuis.
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kerkhof, lagen van oorsprong binnen de kerk. De omtrek van de voormalige kerkvloer laat 
zich helaas niet aflezen aan het huidige zerkenplan, doordat er in de loop van vele eeuwen 
zerken zijn toegevoegd aan het oorspronkelijke patroon. Bij het delven van deze “nieuwe” 
graven vormden de dikke muurfunderingen die zich nog in de bodem bevonden echter 
een obstakel. Op enkele plaatsen heeft men de moeite genomen om deze gedeeltelijk 
of volledig weg te breken, zoals zichtbaar werd bij het koor. Elders is de ligging van de 
muurfunderingen echter waarneembaar door de open plekken in het kerkhof. Op een 
plattegrond uit het begin van de 20e eeuw is tussen de zerkenvloer en de graven op het 
kerkhof ten zuiden daarvan een strook met beplanting vrijgelaten (afb. 21). Deze strook 
overlapt exact met de veronderstelde loop van een deel van de westelijke muur van de 
zuidelijke transept en de zuidelijke muur van de transept en aangrenzende kapel (gestippeld 
op afb. 20). 

Het muurdeel dat aan de noordelijke transept wordt toegeschreven bevindt zich weliswaar 
niet op een open plek op het kerkhof, maar heeft de tand des tijds waarschijnlijk beter 
doorstaan doordat bij de bouw van de Noorderschool en een aangrenzend gebouwtje 
gebruik is gemaakt van de oude funderingen. Tijdens het archeologische onderzoek werd 

Afbeelding 21: Plattegrond van de begraafplaats ten oosten van de kerk. Het noorden is rechts. 
Tussen de zerkenvloer en de graven op het kerkhof (links), is een strook met beplating vrijgelaten, 
waaronder zich restanten van muurwerk van de Sint Joriskerk bevonden. Het afgebeelde trapje geeft aan 
dat deze grens ook een niveauverschil aanduidde. Het noord-zuid georiënteerde deel van het L-vormige 
muurtje op de plattegrond overlapt eveneens met een muur van de zuidelijke transept. 
Rechtsonder is met potlood de “funderingsmuur van het koor” aangegeven. Ondanks dat dit een globale 
indicatie lijkt te zijn zal hiermee eerder de halfronde afsluiting van de noordelijke kapel worden bedoeld. 
Het koor bevindt zich immers meer richting het oosten en zuiden.
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in het verlengde van S16, direct onder het grindpad voor de toegangspoort bij het kerkhof, 
een muurtje van (sub)recente baksteen waargenomen die mogelijk tot de school heeft 
behoord. 

3.4  Beantwoording vraagstellingen

1. Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog scoort. In 
hoeverre is de ondergrond door gebruik of ontgrondingen in de 20e eeuw verstoord?
De verstoringen op het onderzoeksterrein vallen relatief mee. De bovengrond bleek 
verstoord slechts tot op een diepte van ca. 0,5 m onder maaiveld. In werkput 3 zorgde een 
recent muurtje eveneens voor een minimale verstoring van de bodem. Indien de 19e-/20e-
eeuwse graven als verstoring worden beschouwd veranderd het beeld echter. Bij het delven 
van de graven zijn delen van muurfunderingen van de oude Sint Joriskerk verwijderd. In de 
noordoosthoek van de begraafplaats geldt dit in mindere mate, aangezien hier tot in de 20e 
eeuw een schooltje heeft gestaan die het bodemarchief voor verdere verstoring behoedde.

2. Welke archeologisch sporen en artefacten zijn aanwezig en vormen de sporen (een deel van) 
een kerkgebouw en begravingen?
Er werden in het vlak diverse begravingen gevonden. In overleg met de bevoegde overheid 
werd besloten deze niet op te graven en te laten liggen. 
Sporen met betrekking tot een kerkgebouw zijn S3 in werkput 1, S16 in werkput 3, S17 en 
S24 in werkput 4. Deze laatste twee sporen vormen het koor van de Sint Joriskerk. Als we 
gaan kijken naar de baksteeneigenschappen (kleur en formaat) zien we dat S1 (rood, 22,5 x 
11 x 5,5 cm) afwijkt t.o.v. de andere muren (oranje rood, 21 x 10 x 5 cm) ook in de breedte 
zien we een duidelijk verschil: slechts 1,5 steens tegenover 5/6-steens. Het spoor behoort 
dan ook tot een aanbouw aan de kerk, mogelijk een kosterhuis.

3. Wat is de algemene datering van de archeologische resten?
Op basis van het aardewerk kan geen scherpe datering worden verkregen, daar het aantal te 
weinig is en uit de bovenliggende ophoging afkomstig is. Dendrochronologisch onderzoek 
naar balken uit de fundering onder S16 en S17 resulteerde in een datering terminus post 
quem van 1520. De aangetroffen resten behoren dus tot een herbouw of verbouwing van 
de oorspronkelijke kerk, die hier in elk geval al in 1462 aanwezig was. De inwoners van 
Westzaan zullen het de Spanjaarden niet in dank hebben afgenomen toen zij hun vrijwel 
nieuwe kerk in 1574 voor een groot deel met de grond gelijk maakten.

4. Is er sprake van archeologische overblijfselen uit de periode middeleeuwen en post-
middeleeuwen of alleen maar post-middeleeuwen?
Het muurwerk dateert uit een periode die kan worden beschouwd als het breukvlak tussen 
de late middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De overgang tussen de twee tijdvakken werd 
ingeluid door de opkomst van het protestantisme in het begin van de 16e eeuw en werd 
besloten door de Tachtigjarige Oorlog, die de exponent was van de overwinning van de 
beeldenstormers op het “oude” katholieke geloof. De overblijfselen bij de kerk in Westzaan 
weerspiegelen op lokale schaal de archeologische neerslag van deze turbulente tijd.
De diepst gelegen ophogingslagen behoren mogelijk tot een middeleeuwse terp.

5. Wat is de aard en de fysieke kwaliteit van de archeologische overblijfselen?
De meeste muurresten, met uitzondering van S1, bevonden zich heel ondiep onder het 
maaiveld (S16 bijvoorbeeld slechts 0,25 m). Van het muurwerk in werkput 4 is het geweten 
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dat bij werkzaamheden in 1970 enkele baksteenlagen werden verwijderd, waardoor S17 nu 
op 0,75 m onder maaiveld is gelegen.
De fysieke kwaliteit van alle muurwerk is relatief goed. Het hout dat in de funderingen 
aanwezig was, bleek door de ligging beneden de grondwaterspiegel in zeer goede staat.

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 de vulling van de bodems van de kuilen 
en zijkanten/oevers van de sloten?
Er werden tijdens het onderzoek geen afvalkuilen of sloten aangetroffen.

7. Hoe is de samenstelling en de herkomst van de archeologische vondsten?
Er werden tijdens het onderzoek heel weinig vondsten aangetroffen: ca. twintig fragmenten 
aardewerk en metaal. Het aardewerk bestond grotendeels uit enkele scherven rood- en 
witbakkend aardewerk. Binnen de groep metalen werden diverse grafkistspijkers en 
–schroeven en handvatten gevonden.

8. Tot welk(e) complextype(s) behoren de archeologische resten?
De archeologische resten behoren tot een kerkgebouw met begraafplaats.

9. Zijn op het terrein ophogingslagen te zien en vormen deze mogelijk een terp?
Ja. In enkele boringen werd op het natuurlijke veen een donkerbruine tot donkergrijze, 
humeuze kleilaag aangetroffen. 

10. Zo ja, wat is de datering van het veen direct onder de terp en van de onderste terplaag?
De datering is bij dit schrijven nog niet gekend.

11. Wat is de omvang (lengte x breedte x hoogte) van de terp?
De omvang kon bij dit booronderzoek echter niet worden aangetoond, maar de terp reikt 
hoogstwaarschijnlijk tot buiten het huidige kerkterrein. De dikte van het plaggenpakket 
varieerde tussen 0,4 m en 0,9 m, de hoogst waargenomen ligging ervan lag op ca. 1,5 
m - NAP. Puinresten in dit pakket aan de oostzijde van het terrein, onder het koor van de 
kerk, doet vermoeden dat hier een andere laag is aangetroffen dan in de overige boringen. 
Mogelijk betreft het een uitbreiding van de terp ten behoeve van de uitbreiding van het 
kerkgebouw.

12. Kunnen aparte vindplaatsen onderscheiden worden en zo ja wat is hun begrenzing?
De restanten van de Sint Joriskerk en de begravingen op het kerkhof en onder de 
zerkenvloer kunnen als twee aparte vindplaatsen worden beschouwd. De historie van beide 
plaatsen is wel nauw met elkaar verweven door de ontwikkelingen in de samenhang tussen 
het kerkgebouw en de begravingen. De begrenzing van beide vindplaatsen wordt gevormd 
door de oude loop van de kerkhofmuur, zoals aangegeven op de kaart die door dhr. Valk is 
vervaardigd (afb. 7).

13. Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren zowel horizontaal als verticaal?
Het kerkgebouw waartoe S3/ S16/ S17 en S24 toe behoren was veel langer dan de huidige 
kerk (ca. 50 m tegenover 28 m). Het koor bevindt zich onder het huidige voetpad, tussen 
de oostelijke kerkhofmuur en het oude raadhuis. Het hoogst waargenomen muurwerk 
werd aangetroffen in werkput 3, namelijk S16, met 0,50 m +NAP. De diepst waargenomen 
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onderkant was S24 met 1,24m –NAP.
Het gebouw waarvan S1 deel van uitmaakt, kon op basis van het aangetroffen muurwerk 
niet gereconstrueerd worden. De bovenkant van dit spoor lag op 0,52 m –NAP, de 
onderkant op 1,15 m -NAP. 

14. Is er sprake van clustering van sporen en structuren binnen een vindplaats?
Ja, zoals reeds gesteld behoren S3-16-17 en 24 tot hetzelfde kerkgebouw.

15. Kunnen meerdere gebruiksfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn deze 
aaneensluitend?
Vermoedelijk behoort S1 tot een ander gebouw (waarschijnlijk een iets latere bouwfase) 
dan de andere muurpartijen - mogelijk een kosterhuis. Dit gebouw bevond zich mogelijk 
in de oksel van de zuidelijke transept en het schip. De aangetroffen resten van de kerk 
behoren tot een latere bouwfase. Van de voorganger(s) werd tijdens het onderzoek niets 
teruggevonden.

16. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 
vondstcategorieën behoren zij?
De aangetroffen vondsten zijn vermoedelijk allemaal post-middeleeuws, deze werden 
immers aangetroffen in de ophogingslagen bovenop het muurwerk. De metalen (spijkers en 
handvatten) zijn te relateren aan de begravingen, het aardewerk betreft gebruiksaardewerk 
dat waarschijnlijk met de opgebrachte grond mee is gekomen. Vanwege de lange 
gebruiksduur van de begraafplaats dateert het vondstmateriaal tussen de late 16e eeuw en 
de 20e eeuw.

17. Bevat de site overblijfselen die duiden op de aanwezigheid van een kerk of andere gebouwen? 
Ja.

18. Hoe verhoudt de site zich ten opzichte van analoge vindplaatsen uit dezelfde periode in de 
regio?
Vergelijkbare vindplaatsen zijn niet aanwezig in de regio. In Oostzaan heeft weliswaar 
uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden, maar hierbij is het kerkgebouw noch 
de begraafplaats onderzocht.

19. Wat is de relatie van de site met de rest van de omgeving?
De kerk vormde samen met het recht- en raadhuis de kern van Westzaan, waarin kerkelijke, 
bestuurlijke en rechterlijke macht geconcentreerd waren. Die drie elementen speelden een 
belangrijke rol in het dagelijkse leven en doordat ze het focale punt van de gemeenschap 
vormden was de bewoningsdichtheid in Westzaan rond deze gebouwen dan ook het 
grootst. Hedentendage woont het merendeel van de inwoners van Westzaan nog altijd in de 
oude kern van het dorp, maar het belang van de kerk en het (voormalige) recht- en raadhuis 
is sterk afgenomen of zelfs geheel verdwenen. Door de secularisatie van de samenleving 
en de centralisatie van de rechterlijke en bestuurlijke macht - in 1974 uitmondend in het 
opgaan van Westzaan in de gemeente Zaanstad - heeft de relatie tussen deze gebouwen 
en de omgeving een geheel andere invulling gekregen. Nu hebben ze als monumenten 
vooral een educatieve en esthetische functie en versterken ze de lokale identiteit door de 
herinnering aan het rijke verleden van Westzaan.



32Archeologisch onderzoek aan de Kerkbuurt 37 te Westzaan

20. In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een bedreiging voor de 
archeologische waarden?
Bij de herinrichting van het terrein zal de bovengrond slechts ca. 0,2 m onder maaiveld 
geroerd worden. Dit vormt in geringe mate bedreiging voor de aanwezige sporen, die vanaf 
0,25 m onder het maaiveld zijn aangetroffen. Indien er tijdens de werkzaamheden toch 
nieuwe sporen aan het licht zouden komen dienen de gemeentearcheoloog en Hollandia 
archeologen verwittigd te worden.
De cultuurhistorische waarde van de nog bovengronds aanwezige zerkenvloer wordt door 
de huidige ontwikkelingsplannen wél bedreigd. De zerkenvloer bestaat weliswaar voor 
het grootste deel uit 19e- en 20e-eeuwse graven en het oorspronkelijke plan is in de loop 
der tijd aangevuld en vervolgens - bij het verplaatsen van de kerkhofmuur in 1970 - weer 
verkleind. De aaneengesloten, liggende zerken zijn echter een karakteristiek element van de 
zerkenvloer zoals deze ooit binnen de kerk heeft gelegen. Van de kerk zelf zijn als gevolg van 
oorlogshandelingen in de Tachtigjarige Oorlog alleen nog de restanten in het bodemarchief 
aanwezig. De zerkenvloer is door de ontwikkelingen in het ruimtegebruik in essentie 
behouden gebleven, als ware het de schaduw van de Sint Joriskerk die hier eens gestaan 
heeft.

3.5  Waardering

De bij een inventariserend onderzoek aangetroffen archeologische resten dienen aan de 
hand van een drietal waarden (beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit) in 
een aantal stappen te worden gewaardeerd. Het schema is weergegeven in afbeelding 22. 
Op basis van deze scores wordt vervolgens een waardestelling van de vindplaats gegeven, 
waarbij de procedure zoals in afbeelding schematisch is weergegeven, wordt gevolgd. De 
uitkomst van de waardestelling bepaalt of de vindplaats al dan niet behoudenswaardig 
is. Wanneer hier hoger gescoord wordt dan 7 punten is het terrein behoudenswaardig, 
maar ook indien één van de inhoudelijke criteria hoog (=3 punten) scoort is het terrein in 
principe behoudenswaardig.

1 Beleving:
·schoonheid: De resten van de in 1574 gesloopte kerk zijn niet meer zichtbaar, maar de 
zerkenvloer op het kerkhof heeft een zekere esthetische waarde.
·herinneringswaarde: Door hun onzichtbaarheid geldt dat de resten van de kerk ook bij dit 
criterium geen rol spelen. De zerkenvloer heeft wel herinneringswaarde, doordat ze laat zien 
dat de kerk ooit een stuk groter is geweest dan de huidige kerk. De gebeurtenis die heeft 
geleid tot het verdwijnen van de oude kerk, de Tachtigjarige Oorlog, is door het belang 
ervan in de historie van Nederland sterk aanwezig in het collectieve geheugen.

2 Fysieke kwaliteit:
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gaafheid en conservering. Gaafheid is de mate 
van niet verstoord zijn en de stabiliteit van de fysieke omgeving. Conservering is de mate 
waarin het archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven.
·gaafheid: De muurresten van de Sint Joriskerk zijn op enkele plaatsen verstoord doordat 
ze verwijderd zijn bij het delven van graven. Het lijkt er echter op dat de meest massieve 
muurdelen op zijn minst nog ten dele in de grond aanwezig zijn. Op de plek waar de 
Noorderschool en een aangrenzend gebouwtje hebben gestaan is het bodemarchief 
waarschijnlijk het minst aangetast. De gaafheid van de vindplaats is gemiddeld.
·conservering: De metaalvondsten waren vrijwel allemaal (sub)recent en daardoor in relatief 
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goede staat. Het hout in de funderingen van de kerk was in zeer goede staat vanwege de 
ligging onder de grondwaterspiegel. De organische resten bóven dit niveau, waaronder de 
grafkisten, werden echter in vrij slechte staat aangetroffen. 

3 Inhoudelijke kwaliteit:
De inhoudelijke kwaliteit van de onderzoekslocatie wordt bepaald door de criteria 
zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit.
·zeldzaamheid: In de Zaanstreek zijn de kerken in Krommenie, Wormerveer Noord 
en Oostzaan eveneens verloren gegaan tijdens de Spaanse tijd. Deze zijn echter niet 
archeologisch onderzocht. Als de blik wordt verruimd naar de omliggende regio’s 
Kennemerland en Waterland, blijkt dat Westzaan ook dan zeker geen unicum is als het gaat 
om de aanwezigheid van een gotische kerk die te lijden heeft gehad onder de Tachtigjarige 
Oorlog. Een zeer sprekend voorbeeld is te zien in Bergen, waar de ruïne van de 15e-eeuwse 
kerk nog aanwezig is in de dorpskern. Archeologisch onderzoek naar deze structuren is 
echter ook in de wijdere omtrek rond Westzaan zeer schaars. 
·informatiewaarde: Doordat vergelijkbare vindplaatsen in de regio schaars zijn, kan de 
vindplaats in Westzaan relevante informatie verschaffen. Daarnaast kan de ontwikkeling 
van het dorp en de groei van de welvaart door ontplooiing en diversificatie van de 
economische activiteiten in de 16e eeuw in samenhang met de ontwikkeling van de 
kerk worden gezien. De welvaartsgroei in de 16e eeuw is een algemeen verschijnsel in 
Nederland. Deze tendens kan in Westzaan - als representatieve case study - op lokale schaal 
worden bestudeerd.
·ensemblewaarde: De ensemblewaarde van de vindplaats moet worden beoordeeld binnen de 
context van de historische dorpskern van Westzaan. Gezien de vele historische woonhuizen 
en in het bijzonder het voormalige recht- en raadhuis naast de kerk kan worden gesteld 
dat deze waarde hoog is. Doordat de dorpsstructuur van Westzaan in recente tijden 
niet drastisch is veranderd, bijvoorbeeld door de aanleg van disproportioneel grote 
nieuwbouwblokken, is het historisch-geografische landschap nog goeddeels intact. Zoals 
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bij het beoordelen van de informatiewaarde al is gebleken, is de diachrone context van de 
archeologische waarden op de onderzoekslocatie waardevol. De waarde van de synchrone 
context is minder goed te bepalen doordat inter-site analyse, vanwege het ontbreken van 
archeologisch onderzoek naar vergelijkbare complexen, niet mogelijk is. Deze lacune kan 
evenwel enigszins worden opgevuld met gegevens uit historische bronnen.
·representativiteit: Informatie over vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde periode in de 
regio is - hoewel deze vindplaatsen wel voorkomen - vrij schaars. De aanwezigheid van de 
zerkenvloer op het kerkhof is een uniek voorbeeld in de regio en representeert daardoor dit 
type vindplaats.

Het waarderingsschema volgend, kan de vindplaats alleen al op basis van het criterium 
beleving als behoudenswaardig worden gewaardeerd. De fysieke kwaliteit scoort 
ondergemiddeld, maar de inhoudelijke kwaliteit heeft een hoge score (afb. 23). Ook 
hierdoor is de vindplaats als behoudenswaardig te waarderen.

3.6 Samenvatting en recapitulatie verwachtingsmodel

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn restanten van de Sint Joriskerk aangetroffen. De 
kerk wordt reeds vermeld in een schriftelijke bron die in 1462 gedateerd wordt, maar de 
onderzochte resten blijken op zijn vroegst in 1520 te dateren. Deze datering impliceert 
dat de kerk in het tweede kwart van de 16e eeuw is verbouwd en/of vergroot - een 
ontwikkeling die niet los kan worden gezien van de toenemende welvaart in de 16e eeuw. 
De ligging en omvang van de middeleeuwse kerk kon niet worden vastgesteld. Met behulp 
van de aangetroffen muurresten en de zogenaamde driehoeksmethode kon echter wel een 
basale reconstructie worden gemaakt van het vermoedelijke grondplan van de 16e-eeuwse 
kerk. Dit resulteerde in een gotische kruiskerk met een lengte van ca. 50 m. In het 
verlengde van de transepten hebben mogelijk kapellen gelegen, waarvan op een prent uit 
1728 nog een restant zichtbaar is. Aan de zuidzijde van de zuidelijke transept is een kapel of 
portaal aanwezig geweest met ten westen daarvan een aanbouw in een andere steensoort en 
constructiewijze dan de kerk - mogelijk een kosterhuis.
Als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog is de kerk in 1574 zwaar 
beschadigd geraakt en deels verwoest. Tussen de puinhopen werd een tijdelijke houten kerk 
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in gebruik genomen die samen met de ruïne in 1780 definitief is verwijderd en vervangen 
door de huidige Hervormde Kerk. De gotische toren overleefde de Tachtigjarige Oorlog, 
maar als gevolg van bouwvalligheid stortte hij in op 1 januari 1843.
Voorafgaand aan de bouw van de laat-middeleeuwse kerk is een terpje opgeworpen, 
waarvan de ophogingslagen in enkele boringen werd aangetroffen (bovenkant op 2,2 
m -mv). Het terplichaam is mogelijk in oostelijke richting vergroot ten behoeve van de 
uitbreiding van het kerkgebouw in het tweede kwart van de 16e eeuw.

Op de huidige begraafplaats ligt de zerkenvloer die vóór 1574 binnen de muren van de 
kerk heeft gelegen. De plattegrond van de zerkenvloer is in de loop der eeuwen licht 
gewijzigd, maar is in essentie een zichtbare “voetafdruk” van de oude Sint Joriskerk. Deze 
cultuurhistorische waarde zal bij het uitvoeren van de geplande ontwikkelingen verloren 
gaan.

In hoofdstuk 2.5 is op basis van het boor- en bureauonderzoek een verwachtingsmodel 
opgesteld. Naar aanleiding van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek zal dit model 
puntsgewijs worden gerecapituleerd: 

• In de bodem op en rond de onderzoekslocatie bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid resten 
van de middeleeuwse kerk, in de vorm van bakstenen muurwerk. Delen van het koor werden 
immers reeds blootgelegd en ingemeten bij de herinrichting van het kerkhof in 1970. De aan 
te treffen sporen liggen mogelijks direct onder het maaiveld. Er wordt vanuit gegaan dat de 
huidige kerk deels op de funderingen van diens voorganger zijn gebouwd. Op die manier zouden 
de noordelijke en zuidelijke zijmuren van de oude kerk zich, onder het huidige kerkhof, in het 
verlengde van de huidige kerkmuren bevinden.
Hoewel de zijmuren van de oude kerk op een iets andere plaats lagen - en de funderingen 
dus in mindere mate zijn hergebruikt bij de bouw van de huidige kerk dan verwacht -, 
werden de restanten van de Sint Joriskerk inderdaad aangetroffen. De diepteligging van de 
muurresten varieerde van 0,25 tot 1,3 m onder het maaiveld.

• Aangezien het terrein tot in 1953 de functie als begraafplaats heeft gekend, worden hier 
resten van begravingen verwacht. Naar verluid zijn de graven bij de werkzaamheden in 1970 
geruimd, maar hoe diep men toen is gegaan is niet duidelijk. De te verwachten resten zijn 
menselijk bot, houten kisten en enige metalen van begravingen vanaf de oprichting van de eerste 
kerk. Het locatie van het huidige kerkhof bevond zich toen immers binnen de muren van het 
kerkgebouw, waar vooral notabelen en geestelijken een graf kregen.
In de bovenste 0,5 tot 0,7 m onder het maaiveld werden slechts her en der losse botten 
aangetroffen, daaronder waren de begravingen nog in situ aanwezig, veelal met (slecht 
tot matig geconserveerde) restanten van houten kisten. In de bovengrond werd behalve 
menselijk botmateriaal ook wat aardewerk en enkele metalen handvatten van grafkisten 
aangetroffen. De graven die in werkput 4 zijn aangetroffen hebben mogelijk binnen de 
muren van de kerk gelegen, maar kunnen - indien ze ná 1574 begraven zijn - ook op 
het kerkhof zijn bijgezet. De graven in de overige werkputten bevinden zich allen op het 
kerkhof buiten het kerkgebouw. 

• In de diepere ondergrond zijn mogelijk ook nog resten aanwezig van sporen van de eerste 
ontginning van het veenlandschap. Naar analogie met de Kerkbuurt te Oostzaan is de kerk 
van Westzaan vermoedelijk bovenop een terp gebouwd. Deze opgeworpen terp zou zichtbaar 
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moeten zijn in de boringen of het profiel als een opeenvolging van ophogingslagen, al dan niet 
van plaggen, bovenop het natuurlijke veen. De bijbehorende sporen van individuele huizen 
en mogelijk (terp)bewoning uit de eerste ontginningsfase (12e/13e eeuw, met funderingen, 
houtconstructies, afvalkuilen etc.) kunnen ook aanwezig zijn.
Deze verwachting is slechts ten dele uitgekomen. De ophogingslagen van de terp zijn reeds 
bij het booronderzoek aangetroffen. In de boringen die tijdens het proefsleuvenonderzoek 
werden gezet, werd deze vondst bevestigd. Sporen en structuren uit deze vroegste 
bewoningsfase zijn echter niet aangetroffen. 

• Mogelijke verstoringen: Sporen van de middeleeuwse kerk zijn werden mogelijk verstoord bij 
de aanleg van het huidige kerkgebouw. Ook de activiteiten die gepaard gaan met het begraven 
op een kerkhof zullen voor de nodige verstoringen hebben gezorgd.
Bij de werkzaamheden in 1970 heeft er op het terrein grondverzet plaatsgevonden, echter is de 
horizontale en verticale spreiding van deze verstoring niet meer te achterhalen.
Het is inderdaad gebleken dat het delven van graven het muurwerk van de Sint Joriskerk 
in zekere mate heeft verstoord. Het lijkt er echter ook op dat men de dikste muurdelen op 
enkele plaatsen heeft laten liggen. Op een vroeg 20e-eeuwse plattegrond van het kerkhof 
zijn deze delen enigszins te volgen door te letten op de open plekken in het patroon van 
begravingen. 
In welke mate de bouw van de huidige kerk het bodemarchief verstoord heeft is niet vast 
gesteld tijdens het proefsleuvenonderzoek. De werkzaamheden die in 1970 zijn uitgevoerd 
hebben de resten in de bodem slechts in beperkte mate aangetast.

3.7 Advies

Bij het herinrichten van het kerkhof is het aan te raden om de huidige plannen te 
heroverwegen. Het zodanig verplaatsen van de zerken zodat zij niet meer de ligging van de 
voormalige Sint Joriskerk representeren, betekent een verlies voor het cultuurhistorische 
erfgoed van Westzaan. 
Daarnaast worden de muurresten van de oude kerk bij het herinrichten van het kerkhof 
mogelijk in geringe mate bedreigd. De geplande verstoringsdiepte van 0,2 m grenst aan 
de diepte vanaf waar het muurwerk werd aangetroffen (vanaf 0,25 m onder het maaiveld). 
Het is aan te bevelen de muurresten middels een archeologische opgraving (AO) in kaart 
te brengen, alvorens de herinrichting uit te voeren. Dit onderzoek zal zich beperken tot de 
omvang en diepte van de geplande werkzaamheden, waarbij voor de diepte een marge van 
0,3 m moet worden gehanteerd.

Bij het verplaatsen van het bushokje op de stoep langs de oostelijke kerkhofmuur moet 
rekening worden gehouden met de resten van het koor van de Sint Joriskerk, die ter plaatse 
van werkput 4 vanaf ca. 0,8 m onder het maaiveld in de bodem aanwezig zijn. Ten noorden 
en ten zuiden van werkput 4 zullen de aanvullende delen van het muurwerk aanwezig zijn, 
evenals mogelijke resten van kapellen.
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Bijlage 1: Stappenplan in de archeologie

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 arche-
ologische 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 archeologische 
waarden. Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied) relevante arche-
ologische informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer diepgaand onderzoek op 
specifi eke plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over aanwezige vindplaatsen om gemo-
tiveerde afweging in het ruimtelijke-ordeningsproces te kunnen maken. 

I. Bureauonderzoek 

Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande bron-
nen - over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het plangebied. 
Daarnaast moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd inventariserend onder-
zoek (stap II, zie onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archief- en literatuuronderzoek van 
archeologische en bodemkundige gegevens die bij RCE, provincie, gemeente en/of andere instanties 
(b.v. universiteiten, musea) bekend zijn over het betreff ende 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 ge 
 bied op basis van geofysische, fysische en historisch geografi sche gegevens
  o  een korte impressie over de ontstaansgeschiedenis 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 bescherming 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 bewoningssporen uit het verleden;
 · beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecifi ceerd 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 archeolo 
  gisch 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 of er archeologische waarden aan-
wezig zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, conservering 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 (elektrische, magnetische en   
   elektromagnetische methoden eventueel in combinatie met remote sensing technieken);
 · 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 onderbou-
wing voor de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inventariserend veldon-
derzoek moet leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk selectieadvies. 

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, waar-
bij gezocht wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden. Daarnaast 
wordt door middel van boringen onderzocht hoe het staat met de bodemopbouw, en of er archeolo-
gische lagen of indicatoren te onderscheiden zijn. De aangetroff en 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 onderzoeksmeth-
oden 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 bekeken 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).

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.
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Bijlage 7: Werkput 4
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Bijlage 8: Profielen 
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Bijlage 9 Sporenlijst

Spoor WP Vlak tek definitie Beschrijving datum
1 1 1 1 muur ro/or bst 21,5x10,5x5/22,5x11x5,5; 10-lagenmaat 62cm; 11lg op plank op dwarsbalkje (rond); zachte kalkmo 13-7-2010
2 1 1 1 grafzerken grafzerkfragmenten als fundering onder grindpad, SXX, recent aangebracht 13-7-2010
3 1 1 1 muur muur kerk met haakse hoek; ro/or/ge/bloesem bst, 21,5x10x5/ 20x9,5x5 ; 10-lagenmaat 58cm; 23lg ; geen fund hout waargenomen 13-7-2010
4 1 1 1 ophoging   Zs1 br + bst1 + mo1 + aw1 + mxx1 + omb1ophoging kerkhof 13-7-2010
5 2 2 insteek   profiel A: Zs1 brTgrinsteek S6 13-7-2010
6 2 1 2 muur   halfsteens rec. bst, rechtop geplaatst21x10x6, 1laag diep, harde mortel 13-7-2010
7 2 1 2 ophoging   profiel A en vlak: Ks2 dogr + bst1 + mo1 + sle1 + sch1 ophoging kerkhof 13-7-2010
8 2 2 ophoging   profiel A: Zs1 dogr h2 zodenlaag 13-7-2010
9 2 2 ophoging profiel A: Zs1 gr-dogr gelaagd 13-7-2010

10 2 2 ophoging profiel A: Zs1 brTdgr 13-7-2010
11 2 2 ophoging   Zs1 ge-br gelaagdvulling achter muurtje S6 13-7-2010
12 2 2 ophoging profiel A: Zs1 br + brokken Kz4 grTbr 13-7-2010
13 2 2 ophoging profiel A: Kz3 grTbr + bst1 + mo1 + sle1 + omb1 13-7-2010
14 3 1 2 grafkist ht kist, deksel 140cm lang (in putwand) 22cm breed 13-7-2010
15 3 1 2 grafkist ht grafkist, 138cm lang (in putwand) 12cm breed 13-7-2010
16 3 1 2 muur kerkmuur met steunbeer; ro/or/ge/bloesem bst, 21,5x10x5/ 20x9,5x5; gefundeerd op vert. palen, horiz. balk aan uiteinde beer (raamwerk) 13-7-2010
17 4 1 4 kerkmuur ro/or/ bloesem bst 22x10x5,5 en 21x10x5 ; zachte mortel, gefundeerd op hout: roosterfundering ; 7-8 lagen diep 15-7-2010
18 4 1 4 grafkist   grafkist tussen S17 en S19, doorsnijdt S19 ;lengte 110cm (deels in putwand) 4cm dik 15-7-2010
19 4 1 4 muur   ro bst, 11x5,5 en halfjes gebrro bst 21x9,5x5 4 lg 15-7-2010
20 4 1 4 muur/puinspoor ro bst, 20x10,5x5 heel &half, veel mo rommel, max 4 lg 15-7-2010
21 4 1 4 grafkist in putwand; hout dikte 2cm 15-7-2010
22 4 1 4 insteek S21 Zs1 lgrTbr 15-7-2010
23 4 1 4 vlak Kz1 brTgr +aw1+mo1 h2 15-7-2010
24 4 1 4 muur zuidelijk deel koor: ro/or/bloesem bst 21x11x4,5 21x10x5 ; zachte mortel ; 11 lagen diep 15-7-2010
25 4 1 4 puinspoor bst puin 15-7-2010



Bijlage 10 Vondstenlijst

Vnr Snr WP Vlak Vak Tek vlak prof afw coup MatCode MatSpecifiek Beschrijving datum
1 4 1 1 1 1 DIV ker-mxx aanleg vlak 1 westzijde 13-jul-10
2 1 1 1 X X MON m14C 14C balkje onder plank S1, diam. 8,5cm, lengte onbekend. Verstuurd voor 14C. 13-jul-10
3 1 1 1 X X MON md dendro langshout onder S1: lengte onbekend, 35cm br., 4cm dik. 13-jul-10
4 1 1 1 1 X KER bst baksteenmonster 13-jul-10
5 3 1 1 1 X KER bst baksteenmonster 13-jul-10
6 4 1 1 2 1 X DIV ker-mxx aanleg vlak 13-jul-10
7 16 3 1 2 X MON md dendromonster roosterwerk fundering ; vierkant  107x15x14,5 13-jul-10
8 14 3 1 2 X MON md grafkist lengte onbekendx22cmx1,5 ; niet geschikt voor dendro. 13-jul-10
9 3 2 X DIV ker-mxx aanleg/stort 13-jul-10

10 16 3 1 2 X KER bst baksteenmonster 13-jul-10
11 16 3 1 2 X MON md dendromonster heipaal onder muurwerk ; 142 cm lang (afgebroken), diam. 18cm 13-jul-10
12 17 4 1 4 X MON md dendromonster roosterwerk fundering; vierkant 108x20x15,5 15-jul-10
13 17 4 1 4 X MON md dendromonster roosterwerk fundering; vierkant 129x14x11,5 , gat aan uiteinde diam. 3,5cm 15-jul-10
14 18 4 1 4 X MON md dendromonster grafkist; plank 110 (afgebroken) x41x3,5. 15-jul-10
15 17 4 1 4 X KER daktegel tegel verwerkt in muur: rood, niet geglazuurd 15-jul-10
16 19 4 1 4 X KER baksteen baksteenmonster 15-jul-10
17 17 4 1 4 X KER baksteen baksteenmonster 15-jul-10
18 4 1 1 4 X DIV ker en mxx aanleg 15-jul-10
19 24 4 1 4 X KER aw aan onderkant muur 15-jul-10
20 24 4 1 4 KER bst baksteenmonster 15-jul-10
21 23 4 1 4 X SXX 2 natuurstenen tegels/bouwmat. 15-jul-10
22 23 4 1 4 X MXX 2 handvatten , tegen S24 aan 15-jul-10
23 4 1 1 4 KER aw aanleg wp4 23-jul-10
24 X MON mc14 monster top veen boring2 ; verstuurd voor 14C 16-jul-10
25 MON ma monster top veen boring1 16-jul-10




