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Samenvatting 
 
Aanleiding tot het hier beschreven verkennende veldonderzoek door middel van boringen zijn de 
bouwplannen van de heer H. van der Hulst van een nieuwe loods op de onderzochte percelen aan  
Dorpsstraat 38 te Assendelft. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is een 
archeologisch onderzoek noodzakelijk. Voorafgaand aan het veldonderzoek is een Programma van Eisen 
geschreven waarin tevens het bureauonderzoek is opgenomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform 
de Monumentenwet van 1988. De heer H. van Hulst heeft MUG Ingenieursbureau, afdeling Archeologie, 
opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren.  
 
Het archeologische veldonderzoek heeft 16 september 2015 plaatsgevonden en is uitgevoerd door  
de heer G.J. de Roller. Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.3, en de richtlijnen in het Programma van Eisen en het Plan van Aanpak.  
 
Uit het verkennende booronderzoek blijkt dat de bodem in het onderzoeksgebied met een pakket van ruim 
1,5 m is opgehoogd, bestaande uit met matig fijn tot matig grof zand met puin, beton, plastic, hout en ijzer. 
De voorgenomen werkzaamheden voor de bouw van een loods bestaan uit het plaatsen van een ringbalk 
die tot een diepte van 0,4 m wordt ingegraven. De heipalen waarop de ringbalk zal steunen zullen tot in de 
natuurlijke ondergrond reiken en daarbij mogelijk aanwezige archeologische resten raken. Ter plaatse van 
de heipalen kan archeologisch vervolgonderzoek echter achterwege blijven, omdat de eventueel te 
verzamelen archeologische informatie ruimtelijk zeer beperkt zal zijn en niet zal leiden tot zinvolle 
kennisvermeerdering. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de eerste 0,4 m van het 1,5 m dikke 
opgebrachte pakket en vormen geen bedreiging van het bodemarchief. MUG Ingenieursbureau beveelt 
daarom aan om geen verder archeologische onderzoek uit te voeren en het terrein vrij te geven voor de 
geplande nieuwbouw. 
 
De bovenstaande aanbeveling is getoetst en goedgekeurd door de bevoegde overheid, in deze de 
gemeente Zaanstad.  
 
Het voorliggende onderzoek is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Indien onverhoopt toch 
archeologische waarden aanwezig blijken te zijn binnen de vrijgegeven gebieden, wijzen wij op de 
wettelijke meldingsplicht hiervan (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) om het documenteren van 
toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt 
waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of 
onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij 
de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in casu de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(vondstmelding via ARCHIS). De melding kan ook bij de gemeente Zaanstad gedaan worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Aanleiding tot het hier beschreven verkennend veldonderzoek door middel van boringen zijn de 
bouwplannen van de heer H. van der Hulst voor de onderzochte percelen aan Dorpsstraat 38 te 
Assendelft. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is een archeologisch 
onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform de Monumentenwet van 1988 De heer  
H. van der Hulst heeft MUG Ingenieursbureau, afdeling Archeologie, opdracht gegeven het onderzoek uit 
te voeren. Voorafgaand aan het booronderzoek is een Programma van Eisen (Kleij 2015) en een Plan van 
Aanpak opgesteld (De Roller 2015). 
 
Het archeologische veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 16 september 2015 en is uitgevoerd door de 
heer G.J. de Roller. Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.3, en de richtlijnen in het PvE en PvA.

1
  

 

1.2 Ligging van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied ligt aan Dorpsstraat 38 te Assendelf en is in gebruik als erf en voorzien van een 
verharding van stelconplaten. De totale oppervlakte is circa 0,04 ha (zie afbeelding 1). 
 

110/497 

 
106/495 

Afbeelding 1.  Uitsnede van de topografische kaart, waarop het onderzoeksgebied met een rode ster is 
aangegeven (bron: Topografische Dienst Nederland) 

 
 

  

                                                      
1
  De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd via www.sikb.nl 
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1.3 Objectgegevens 

Tabel 1.  Algemene gegevens van het onderzoeksgebied 

Provincie    Noord-Holland  

Gemeente    Zaanstad  

Plaats     Assendelft  

Toponiem    Dorpsstraat 38  

Kaartblad    25A  

Coördinaten    109481/495250 NW 

      109510/495271 NO  

     109526/495249 ZO 

     109500/495227 ZW 

Soort onderzoek   verkennend 

Oppervlakte plangebied   400 m
2
 

Oppervlakte onderzoeksgebied  400 m
2
 

Periode     middeleeuwen-nieuwe tijd  

Landschapstype   Veen ontginningsvlakte  

 

1.4 Overzicht van de geplande werkzaamheden 

Men is voornemens op de onderzoekslocatie een caravanstalling te bouwen. Hiertoe zal een ringbalk 
worden aangebracht die tot circa 40 cm diepte reikt. Deze ringbalk zal worden onderheid (zie afbeelding 2). 
 

 

Afbeelding 2.  Begane grond en fundering van de voorgenomen nieuwbouw (bron: opdrachtgever) 
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1.5 Doel van het onderzoek 

Het doel van dit booronderzoek is het verifiëren en eventueel aanvullen van het specifieke archeologische 
verwachtingsmodel voor het onderzoeksgebied. 
 

1.6 Onderzoeksgeschiedenis en gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

Uit de gegevens van het Programma van Eisen en de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart blijkt 
dat de Dorpsstraat een oude verbindingsweg is van Assendelft richting Heemstede (Kleij en Van der Pol 
2006). De oudste bebouwing van Assendelft bevindt zich langs deze weg en dateert uit de periode  
900-1000 na Chr. Deze oudste bebouwing kan op (veen)terpen liggen. Voor deze weg en de 
aangrenzende bebouwing geldt een hoge archeologische trefkans op archeologische resten uit de 
middeleeuwen. Omdat op voorhand niet uitgesloten kan worden dat er binnen het onderzoeksgebied 
archeologische resten aanwezig zijn, heeft de gemeente Zaanstad een verkennend booronderzoek 
voorgeschreven. 
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2 Het booronderzoek 

2.1 De opzet van het onderzoek  

Het doel van inventariserend veldonderzoek door middel van boringen is het aanvullen en toetsen van de 
gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het Programma van Eisen (Kleij 2015). 
Het inventariserend veldonderzoek bestaat uit drie stappen: verkennend, karterend en waarderend. Het 
verkennend onderzoek richt zich op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen binnen het 
onderzoeksgebied die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden. Het karterend onderzoek stelt vast 
of er al dan niet archeologische waarden aanwezig zijn. Het waarderend onderzoek bepaalt de waarde van 
de archeologische resten.  
 
Het voorliggende onderzoek bestaat uit een verkennend onderzoek. Hiertoe zijn binnen het onderzoeks-
gebied drie boringen gezet. Voordat geboord kon worden zijn met behulp van een minikraan gaten 
gegraven op de boorlocaties. De onderzoekslocatie is circa 1,5 m opgehoogd met zandhoudend puin 
waardoor er niet handmatig geboord kon worden. Na het ontgraven van de puinhoudende grond zijn de 
boringen gezet met een 7 cm edelmanboor. Deze boringen zijn, conform de richtlijn in het Programma van 
Eisen, verspreid over het terrein gezet om een juiste algemene indruk van de bodemopbouw te krijgen. De 
boorkernen zijn zorgvuldig uitgelegd, waardoor de opeenvolgende bodemlagen precies konden worden 
beschreven en opgemeten. De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische 
Standaardbeschrijvingsmethode (ASB). Het opgeboorde materiaal is doorzocht de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren zoals aardewerkfragmenten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen, 
verbrande leem en bot. De locaties van de boorpunten zijn met gps ingemeten in RD en NAP van het 
maaiveld.  
 
Omdat in de boringen een dikke opgebrachte laag grond aanwezig is, is net buiten het onderzoeksgebied 
een controle boring (boring 4) gezet om een beeld te krijgen van de natuurlijke bodemopbouw. Naast het 
boren is geen oppervlaktekartering uitgevoerd, omdat het terrein verhard was met stelconplaten.  
 

2.2 Onderzoeksvragen 

In het Programma van Eisen (Kleij 2015) zijn de volgende onderzoeksvragen opgenomen die aan de hand 
van de resultaten van het onderzoek beantwoord dienen te worden: 
1. Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog scoort. Waar en tot 

hoe diep is de ondergrond door graafwerkzaamheden uit de 20
e
 eeuw verstoord? 

2. Welke archeologisch sporen en artefacten zijn aanwezig? Hierbij moet vooral worden gelet op de 
aanwezigheid van in de bodem verzonken terpen en resten van middeleeuwse boerderijen. 

3. Wat is de algemene datering van de archeologische resten? 
4. Wat is de aard en de fysieke kwaliteit van de archeologische overblijfselen? 
5. Kunnen aparte vindplaatsen onderscheiden worden en zo ja wat is hun begrenzing? 
6. Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren zowel horizontaal als verticaal? 
7. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn deze 

aaneensluitend? 
8. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten, tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij en wat is hun herkomst? 
9. Tot maximaal welke diepte kan de bodem worden verstoord zonder de archeologische vindplaatsen te 

beschadigen? 
 

2.3 Bodemopbouw 

In bijlage 1 zijn de boorstaten gegeven met de beschrijving van de bodem per boring. In bijlage 2 is de 
ligging van de boorpunten weergegeven. 
 
Binnen het onderzoeksgebied bleek een 1,5 m dikke opgebrachte laag aanwezig te zijn. Om een beeld te 
krijgen van de natuurlijke opbouw van de bodem is buiten het plangebied een extra boring geplaatst. De 
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natuurlijke bodemopbouw is beschreven in deze boring (boring 4), welke aan de noord zijde van het 
onderzoeksgebied is gezet. De ondergrond bestaat hier uit zeggeveen met stukjes elzenhout. Dit veen 
gaat geleidelijk over in zwak zandig veen met een bruingrijze kleur, de bouwvoor (zie afbeelding 3). In deze 
boring zijn geen indicaties aangetroffen voor bodemlagen met archeologische potentie. 
 

 

Afbeelding 3.  Beeld van boring 4 met de natuurlijke bodemopbouw, BV: bouwvoor, V: veen 
 
De boringen 1 tot en met 3 werden geplaatst nadat door een minikraan de boorlocatie was uitgegraven tot 
een diepte van circa 1,2 m (zie afbeelding 4). Hierna zijn de boringen gezet. Doordat de ontgraving met de 
minikraan tot onder de grondwaterspiegel reikte liep het boorgat vol met zand en water waardoor de boor 
dreigde vast te lopen en het niet mogelijk bleek om dieper te boren dan circa 1,5 m diepte. Op de locaties 
van de boringen 1 t/m 3 bestaat de bodem uit een laag opgebracht matig fijn tot matig grof zand met een 
zwartgrijze kleur en groene vlekken. Deze vlekken zijn ontstaan door de sappen van gras als gevolg van 
het feit dat het terrein is gebruikt om kuilgras op te slaan. Deze opgebrachte laag bevat puin van bakstenen 
en beton, stukken hout, plastic en betonijzer en is circa 1,5 m dik. Het onderzoeksgebied is opgehoogd ten 
behoeve van het aanbrengen van de verharding voor de opslag van kuilgras. De kans dat onder deze 
ophogingslaag nog bodemlagen met archeologische potenties aanwezig zijn is, gezien ligging ten opzichte 
van de bebouwingsas langs de weg en de natuurlijke bodemopbouw in boring 4, waarschijnlijk laag. 
 

 

Afbeelding 4.  Beeld van boring 3 met de ruim 1,5 m dikke laag opgebrachte grond met puin, plastic en 
hout 
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3 Conclusie en aanbeveling 

3.1 Conclusie 

Uit het uitgevoerde booronderzoek blijkt dat de bodem in het onderzoeksgebied met circa 1,5 m sterk 
puinhoudende grond is opgehoogd.  
 
Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen de onderzoeksvragen, zoals gesteld in paragraaf 
2.2 als volgt beantwoord worden. 
 
Hoe ziet de bodemopbouw in het onderzoeksgebied eruit? 
 
1. Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog scoort. Waar en tot 

hoe diep is de ondergrond door graafwerkzaamheden uit de 20
e
 eeuw verstoord? 

De bodem is als gevolg van het aanbrengen van een grondverbetering ten behoeve van de verharding 
voor kuilgras met ruim 1,5 m opgehoogd. 

2. Welke archeologisch sporen en artefacten zijn aanwezig? Hierbij moet vooral worden gelet op de 
aanwezigheid van in de bodem verzonken terpen en resten van middeleeuwse boerderijen. 
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen archeologische sporen aanwezig.  

3. Wat is de algemene datering van de archeologische resten? 
Er zijn geen archeologische resten aanwezig. 

4. Wat is de aard en de fysieke kwaliteit van de archeologische overblijfselen? 
Er zijn geen archeologische overblijfselen aanwezig. 

5. Kunnen aparte vindplaatsen onderscheiden worden en zo ja wat is hun begrenzing? 
Er zijn geen archeologische vindplaatsen aanwezig 

6. Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren zowel horizontaal als verticaal? 
Omdat archeologische resten ontbreken kan deze vraag niet beantwoord worden. 

7. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn deze 
aaneensluitend? 
Omdat archeologische resten ontbreken kan deze vraag niet beantwoord worden. 

8. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten, tot welke vondsttypen of 
vondstcategorieën behoren zij en wat is hun herkomst? 
Omdat archeologische resten ontbreken kan deze vraag niet beantwoord worden. 

9. Tot maximaal welke diepte kan de bodem worden verstoord zonder de archeologische vindplaatsen te 
beschadigen? 

De bodem kan tot circa 1,5 m diepte verstoord worden zonder een bedreiging te vormen voor de natuurlijke 
ondergrond. 

 

3.2 Aanbeveling 

De voorgenomen werkzaamheden voor de bouw van een loods bestaan uit het plaatsen van een ringbalk 
die tot een diepte van 0,4 m wordt ingegraven. De heipalen waarop de ringbalk zal steunen zullen tot in de 
natuurlijke ondergrond reiken en daarbij mogelijk aanwezige archeologische resten raken. De 
bodemverstoring ter plaatse van de heipalen is beperkt tot de omvang van de heipaal. Daardoor kan 
archeologisch vervolgonderzoek achterwege blijven, omdat de eventueel te verzamelen archeologische 
informatie ruimtelijk zeer beperkt zal zijn en niet zal leiden tot zinvolle kennisvermeerdering. 
 
Omdat de voorgenomen ontgravingbeperkt is tot 40 cm-mv en er sprake is van een moderne 
ophogingslaag van ruim 1,5 m dik vormt de voorgenomen ingreep geen bedreiging voor de natuurlijke 
bodemlagen. MUG Ingenieursbureau beveelt daarom aan om geen verder archeologische onderzoek uit te 
voeren en het terrein vrij te geven voor de geplande nieuwbouw. 
 
De bovenstaande aanbeveling is getoetst en goedgekeurd door de bevoegde overheid, in deze gemeente 
Zaanstad.  
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Het voorliggende onderzoek is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Indien onverhoopt toch 
archeologische waarden aanwezig blijken te zijn binnen de vrijgegeven gebieden, wijzen wij op de 
wettelijke meldingsplicht hiervan (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) om het documenteren van 
toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt 
waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of 
onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij 
de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in casu de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(vondstmelding via ARCHIS). De melding kan ook bij de gemeente Zaanstad gedaan worden.

2
  

 
  

                                                      
2
 Gemeentelijk archeoloog de heer P. Kleij, Postbus 2000, 1500 GA  Zaanstad, tel. (075) 655 31 42, e-mail 

p.kleij@zaanstad.nl 
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Bijlage 1 Boorstaten 
 



Boring: 1
X: 109497,99 Y: 495246,05

0

50

100

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
grijsbruin, puin, plastic, beton, blik, 
scherp, gevlekt neutraalgroen, 
opgebrachte grond

-170

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 
grijszwart, puin, gestaakt, boorgat loopt 
dicht, opgebrachte grond

-220

Boring: 2
X: 109503,7 Y: 495250,15

0

50

100

150

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
grijsbruin, puin, beton, hout, plastic, 
scherp, gevlekt neutraalgroen, 
opgebrachte grond

-230

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 
zwartgeel, gestaakt boor loopt leeg

-240

Boring: 3
X: 109509,96 Y: 495256,85

0

50

100

150

-85

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal 
grijsbruin, plastic en puin boorgat loopt 
dicht, gevlekt neutraalgroen, opgebrachte 
grond

-235

Boring: 4
X: 109516,94 Y: 495262,94

0

50

100

150

200

-120

Veen, zwak zandig, neutraal bruingrijs, 
geleidelijk, bouwvoor

-170

Veen, neutraalbruin, zegge, hout

-320



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 Overzicht van het 
onderzoeksgebied, 
boorpuntenkaart 
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