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Figuur 1: Het onderzoeksgebied, tevens plangebied (blauw kader, achtergrond: 
www.opentopo.nl).
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Samenvatting

Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm 
van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Dorpsstraat 174-176 
te Assendelft. 

De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden 
met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het 
onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, 
protocol 4003. 

De beoogde ingreep bestaat uit de sloop van een woning en de bouw van 
appartementen. Bij de bouw vinden graafwerkzaamheden ten behoeve van de 
aanleg van funderingen plaats. De diepte van deze graafwerkzaamheden is niet 
precies bekend, maar overschrijdt mogelijk de vrijstellingsgrens van 50 cm. De 
nieuwbouw zal worden onderheid. Er zijn geen kelders voorzien.

Het plangebied ligt in een veengebied dat aan het begin van de Late 
Middeleeuwen is ontgonnen. In het plangebied kunnen resten gerelateerd aan 
bewoning langs ontginningsassen, huisplaatsen (eventueel verhoogd, terp), en 
achterliggende erven aanwezig zijn.

In het plangebied zijn tien boringen gezet tot maximaal 280 cm -mv. Hieruit blijkt 
dat de natuurlijke ondergrond bestaat uit veen. De top van het veen is veraard. In
twee boorprofielen is een dunnen laag kleiafzettingen aanwezig, vermoedelijk 
komafzettingen van het IJ. Op de natuurlijke afzettingen ligt een heterogeen 
pakket grind, veen en zand. Het pakket is 61 tot 140 cm dik. Dit pakket is in de 
20e eeuw ontstaan door de bouw van de woningen, en door de sloop van de 
westelijke woning. Langs de openbare weg is een 20e eeuwse slootvulling 
aanwezig.

Er zijn geen aanwijzingen zoals archeologische indicatoren, doorwerkte 
cultuurlagen of terplagen die een aanwijzing vormen voor de aanwezigheid van 
archeologische resten. 

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat toch archeologische resten worden aangetroffen bij de 
graafwerkzaamheden. Eventuele archeologische resten is men verplicht te 
melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met de Erfgoedwet uit 
2015. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente
Zaanstad.
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1 Inleiding

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd in 
verband met de bouw van appartementen aan de Dorpsstraat 174-176 te
Assendelft. 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een
omgevingsvergunning.

In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid.1 Op de archeologische 
kaart van de gemeente ligt het plangebied in zone AR19: historische kern 
Assendelft (fig. 2). 

Het archeologisch beleid is in het bestemmingsplan verwerkt. In het plangebied 
geldt de dubbelbestemming Waarde Archeologie 1. Dit betekent dat voor de 
bouw van bouwwerken waarbij dieper dan 0,50 m onder het maaiveld over een 
oppervlak van meer dan 50 m² graafwerkzaamheden worden verricht, een 
archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 680 m2, zie fig. 10. Bij de bouw wordt
over een oppervlak van circa 300 m2 de bodem geroerd. De diepte van de 
graafwerkzaamheden is nog niet bekend, maar waarschijnlijk meer dan 50 cm. 
Hiermee overschrijdt het plan de vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om 
een onderzoek op de locatie uit te voeren.

Het onderzoeksgebied is het plangebied.

Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000,2 in 
overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 
4.0).

1.1 Huidige situatie en beoogde ingreep
Het plangebied ligt in de gemeente Zaanstad in de plaats Assendelft. De locatie 
ligt aan het adres Dorpsstraat 174-176. 

In het plangebied staat een woning op het adres Dorpsstraat 176 (fig. 3). De 
naastliggende woning is ongeveer 15 jaar geleden gesloopt en dat terreindeel is 
in gebruik als parkeerterrein (fig. 4).3

Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan de Dorpsstraat en aan de westzijde 
aan de Buitenmeet. Aan de noordzijde en oostzijde staan woningen.

Het plangebied is ongeveer 20 m breed en 30 m lang en heeft een omvang van
680 m2.

De beoogde ingreep bestaat uit de bouw van appartementen (fig. 5). 

Bij de bouw vinden graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van 
funderingen plaats. De diepte van deze graafwerkzaamheden is niet precies 
bekend, maar overschrijdt mogelijk de vrijstellingsgrens van 50 cm. De 
nieuwbouw zal worden onderheid. Er zijn geen kelders voorzien.

1 (Kleij 2009)
2 http://www.kiwa.nl/upload/certificate/00094278.pdf
3 Mondelinge mededeling voormalige bewoner
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1.2 Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het veldonderzoek is het controleren en verfijnen van de 
archeologische verwachting zodat een beslissing genomen kan worden over hoe 
met eventuele archeologische waarden rekening moet worden gehouden bij de 
voorgenomen werkzaamheden.

Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) en betreft de 
verkennende fase. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen 
in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de 
locatiekeuze in het verleden. Hiermee worden kansarme zones uitgesloten en 
kansrijke zones geselecteerd. 

De volgende onderzoeksvragen worden gehanteerd:

1. In het plangebied kunnen resten van oude bebouwing (terpen, huizen) en 
ontginning (sloten) in de bodem aanwezig zijn. Welke delen van de 
bodem zijn ongestoord, waar, en tot hoe diep is de ondergrond door 
graafwerkzaamheden uit de 20e eeuw verstoord?

2. Welke archeologisch sporen en artefacten zijn aanwezig? 

3. Wat is de algemene datering van de archeologische resten?

4. Wanneer archeologisch sporen en artefacten aanwezig zijn, waar en hoe 
diep liggen deze?

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

Bureau voor Archeologie Rapport 666 Assendelft Dorpsstraat 174-176
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2 Aardkundig, historisch en archeologisch kader

2.1 Aardkunde
De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1. 

Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Hollands-Utrechts 
veengebied'.4 Op de geologische overzichtskaart ligt het plangebied in een zone 
waar een pakket Hollandveen op een pakket zeeklei- en zand ligt.

In de veengronden hebben zich Koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen
of (mesotroof) broekveen ontwikkeld (fig. 6). De grondwatertrap is II: dat betekent
dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 cm -mv ligt, en de 
gemiddeld diepste grondwaterstand ligt tussen 50 en 80 cm -mv.

Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied in de bebouwde kom (fig. 7). 
Het oppervlak in het plangebied ligt tussen -0,9 en -1,1 m NAP.

Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie Geologische Overzichtskaart 1 : 250 000:5

• Ni2: Hollandveen Laagpakket op Formatie van Naaldwijk, 
Laagpakket van Wormer; veen op zeeklei en -zand (Ni2)

Bodemkunde (fig. ) Veengronden, Koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of 
(mesotroof) broekveen (hVc-II)

Geomorfologie (fig. 7) Bebouwing (Beb)

AHN (fig. 8) Het oppervlak ligt tussen -1,1 en -0,9 m NAP

Tabel 1: Aardkundige waarden.

2.2 Historische situatie
In het begin van de Late Middeleeuwen worden de veengebieden bij Assendelft 
ontgonnen. Op de 17e eeuwse kaart van Blaeu staat langs de huidige 
Dorpsstraat een langgerekt bebouwingslint. Op de kadastrale minuut van begin 
19e eeuw is het plangebied onbebouwd (fig. 10). Het is ook onbebouwd op de 
Bonnebladen van 1900 (fig. 11).

In de 20e eeuw wordt langs de noordzijde van de Dorpsstraat gebouwd. In het 
plangebied staan waarschijnlijk sinds de jaren dertig twee woningen. Deze staan 
op kaarten uit 1950 en 1993 (fig. 12 en 13). De huidige situatie staat 
weergegeven in fig. 14.

2.3 Archeologische waarden
Archeologische terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen staan 
weergegeven in fig. 15.

Het plangebied is niet eerder onderzocht. In het plangebied liggen geen (delen 
van) archeologische terreinen en geen waarnemingen.

4 (Rensink e.a. 2015)
5 (De Mulder 2003)
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260 m ten noordoosten van het plangebied ligt de rand van AMK terrein 14.638 
(historische kern Zaanstad).

480 m ten zuidwesten van het plangebied ligt de rand van AMK terrein 14.692 
(terrein met laatmiddeleeuwse bewoningssporen)

250 m ten oosten van het plangebied is archeologisch booronderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van Dorpsstraat 203f (onderzoek 2.368.232.100). Het bodemprofiel op
de betreffende locatie bestaat uit kwelderafzettingen (vanaf 220 tot 260 cm –mv 
en dieper), afgedekt door een pakket 200 tot 250 cm dik rietzeggeveen. De 
bovenste 20 tot 50 cm van dit pakket zijn grotendeels of geheel veraard. Dit 
vormt een aanwijzing dat het veen aan het oppervlak heeft gelegen. Gezien het 
volledig ontbreken van een antropogene bijmenging en de afwezigheid van 
bebouwing op kaarten ouder dan de tweede helft van de 20e eeuw, concludeerde
de onderzoeker dat de kans op de aanwezigheid op archeologische sporen en 
vondsten uit de late- en postmiddeleeuwse periode zeer klein is. Het plangebied 
is vrijgegeven.6 

2.4 Gespecificeerde verwachting
De ontwikkeling van het huidige Zaanse landschap begint na het einde van de 
laatste ijstijd (het Weichselien), ongeveer 10.000 jaar geleden. Door het smelten 
van het landijs stijgt de zeespiegel en verandert het zandgebied, dat in het 
Pleistoceen is ontstaan, in een intergetijdengebied. Langs de Noord-Hollandse 
kust ontstaat een rij strandwallen die vanaf circa 3000 v. Chr. het achterliggende 
land beschermen tegen de invloed van de zee. Achter de strandwallen ontstaat 
veengroei. De zee heeft nog sporadisch invloed op het gebied vanuit de monding
van het Oer-IJ. In de Vroege IJzertijd (650 tot 550 v. Chr.), Late IJzertijd (200 tot 0
v. Chr.) en Vroeg Romeinse tijd (0 tot 200 n. Chr.) neemt de invloed van de zee 
zodanig af dat gunstige bewoningsomstandigheden in het gebied ontstaan. 
Bewoning concentreert zich op hoogveenbulten, terpen en in het duingebied.

In de 8e of 9e eeuw wordt het Zaanse veenmoeras bezocht door rondtrekkende 
boeren. Vanaf de 10e en 11e eeuw wordt het gebied ontgonnen. Het veen wordt 
ingedeeld in rechthoekige stukken van ongeveer 20 bij 60 meter, gescheiden 
door evenwijdige sloten die haaks staan op veenstromen en hogere 
landschapsdelen. In eerste instantie wordt landbouw in het gebied bedreven 
maar door ontwatering en inklinking zakt het land en wordt overgestapt op 
veeteelt. Bewoning concentreert zich langs afwateringsstromen en veenkades. 
De bedijking van de polders Assendelft en Westzaan wordt afgerond in de 12e 
eeuw.

De archeologische verwachting wordt als volgt gespecificeerd:

1. Datering: Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd (tot 1800).

2. Complextype: Resten gerelateerd aan bewoning langs ontginningsassen,
huisplaatsen (eventueel verhoogd, terp) en achterliggende 
erven.

3. Omvang: De omvang van huisplaatsen is enkele honderden 
vierkante meters.

4. Diepteligging: Vanaf het maaiveld tot in de top van het veen.

6 (Van der Zee 2012)
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5. Gaafheid, conservering: De conservering van eventuele archeologische 
resten zal, gezien de hoge grondwaterstand, goed zijn.

6. Verstoringen: Het plangebied is bebouwd en half of geheel verhard. De 
bovengrond is hierdoor tot onbekende diepte geroerd. 

7. Locatie: Archeologische resten kunnen in het hele plangebied 
aanwezig zijn. De kans op resten van gebouwen is het 
grootst aan de oostzijde, langs het Zuideinde.

8. Uiterlijke kenmerken: Eventuele archeologische resten bestaan uit het 
gebruikelijke spectrum van boerenerven langs 
veenontginningslinten. Waarschijnlijk is sprake van resten 
van funderingen (hout, steen), kuilen, greppels en 
artefacten (metaal, hout, steen, leer) en afvallagen en 
-kuilen.

Prospectie kenmerken: Archeologische resten kenmerken zich door de 
aanwezigheid van een archeologische laag. Dit is een doorwerkte laag 
bestaande uit het oorspronkelijke sediment dat is vermengd met archeologische 
indicatoren zoals bot-, houtskool- en aardewerkfragmenten.

Bureau voor Archeologie Rapport 666 Assendelft Dorpsstraat 174-176
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3 Methode

Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 4.0,7 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003 
inventariserend veldonderzoek overig”. 

Het veldonderzoek bestond uit een inventariserend veldonderzoek (specificatie 
VS03), verkennende fase.

De boringen zijn gezet met het doel de bodemopbouw te verkennen. Met de 
verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor 
zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen 
kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd. 

Operationalisering

De werkwijze in het veld was als volgt:

Boortype: 7 cm Edelmanboor (onverzadigde bovengrond tot ca. 1 m-mv)
en 3 cm guts (diepere lagen). Op het westelijke terreindeel ligt
een halfverharding (puin). De eerste 20 tot 50 cm is 
verwijderd met stootijzer, schop en machinaal met een 
‘prikker’ (hydraulische sloophamer).

Aantal boringen: Tien. Eén boring is op 140 cm -mv gestuit op (vermoedelijk) 
een fragment baksteen.

Boordiepte: De boringen zijn gezet tot in de ongeroerde ondergrond, tot 
minimaal 200 cm diepte. De maximale boordiepte was 280 
cm. 

Grid: De boringen zijn verspreid geplaatst in het plangebied. Drie 
langs de oostrand zijn zo dicht mogelijk langs de openbare 
weg geplaatst, waar mogelijk een gedempte sloot moet 
liggen. 

Waarnemingswijze: Het sediment is met de hand bemonsterd en met het blote 
oog onderzocht door het te versnijden en te verbrokkelen. De 
opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic 
zeil. Representatieve uitgelegde boorprofielen zijn 
gefotografeerd. 

Classificatie bodemtextuur en archeologische indicatoren: De opgeboorde grond 
is beschreven op basis van de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1 (ASB 1.1), dit omvat 
NEN 5104.8 

Locatie bepaling X en Y: De X en Y coördinaten van de boringen is met een 
meetlint bepaald ten opzichte van de lokale topografie.

Hoogte bepaling: De Z coördinaat is na afloop van het veldwerk bepaald aan de
hand het AHN.9

De gegevens zijn digitaal in het veld geregistreerd. Het veldwerk is uitgevoerd op 
dinsdag 12 juni 2018 door A. de Boer (KNA Senior Prospector) en F.  
Roodenburg (junior archeoloog).

7 (SIKB 2016)
8 (Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989)
9 (Kadaster en PDOK 2014)
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Voorgaand aan het veldwerk is een plan van aanpak opgesteld. Het plan van 
aanpak is voorgelegd aan en goedgekeurd door de deskundige van de bevoegde
overheid.10 Het Plan van Aanpak is geregistreerd in ARCHIS3.

10 Dhr. Kleij, email, 8 juni 2018
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4 Resultaten

De locaties van de boringen zijn in fig. 16 en 17 weergegeven. De boorgegevens 
staan in Bijlage 1. Met de gegevens zijn schematische doorsnedes gemaakt. 
Deze zijn weergegeven in fig. 18.

Op basis van de textuur, kleur en bijmengingen kunnen een aantal lithologische 
pakketten worden onderscheiden. Deze zijn van diep naar ondiep:

Pakket 1: Mineraal arm veen. Het pakket is 80 tot 140 cm dik. Het pakket is in 
het hele plangebied aanwezig. De top van het pakket ligt tussen 80 en
150 cm -mv (-238 en -192 cm NAP). Het veen is (donker) roodbruin, 
bruin en grijsbruin.

Pakket 2: Kleiig veen, donker grijsbruin en grijsbruin. Het pakket is 30 tot 60 cm 
dik. Het pakket is aanwezig in boorprofielen 1, 4 en 7. De top van het 
pakket ligt tussen 85 en 90 cm -mv  (-202 en -164 cm NAP).

Pakket 3: Matig siltige grijze klei. Het pakket is 20 cm dik. Het pakket is 
aanwezig in boorprofielen 5 en 7 (oostzijde plangebied) en ligt op 
pakket 1 (in boorprofiel 5) of op pakket 2 (boorprofiel 7). De top van 
het pakket ligt tussen 65 en 70 cm -mv (-182 en -181 cm NAP). In de 
klei bevinden zich baksteenspikkels en veenbrokjes.

Pakket 4: Zandig en grindig veen. Het pakket is 40 tot 55 cm dik. Het pakket is 
aanwezig in boorprofielen 8 en 10, langs de zuidzijde van het 
plangebied waar een sloot heeft gelegen. In boorprofiel 10 bevinden 
zich fragmenten kachelgrit (spoor slakken) in het pakket. De top van 
het pakket ligt tussen 95 en 100 cm -mv (-189 en -183 cm NAP).

Pakket 5: Heterogeen pakket grind, veen en zand. Het pakket is 61 tot 140 cm 
dik. Het bevat vaak fragmenten baksteen en ander puin. Het pakket is 
aanwezig in alle boorprofielen. De top van het pakket ligt aan het 
oppervlak (of onder klinkerverharding, tussen -120 en -74 cm NAP).

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die wijzen op een 
vindplaats. Er zijn geen vondsten verzameld.

De grondwaterstand tijdens het onderzoek bevond zich op ongeveer 110 cm -mv.
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5 Interpretatie

Het onderste pakket (pakket 1) is het natuurlijke ongeroerde bodemmateriaal. 
Het wordt gerekend tot het Hollandveen Laagpakket.

Het kleiige veen dat in enkele boorprofielen hierop ligt wordt geïnterpreteerd als 
veraard veen (pakket 2). Het bevat geen antropogene indicatoren. Waarschijnlijk 
is het veraard door ontwatering van het veengebied.

In twee boorprofielen aan de oostzijde is sprake van een kleilaag op het 
(veraarde) veen (pakket 3). Mogelijk heeft dit in het westen van het plangebied 
ook gelegen maar is het vergraven bij bouwwerkzaamheden in de 20e eeuw. De 
klei is vermoedelijk gevormd vanuit het IJ en wordt als een komafzetting 
geïnterpreteerd. 

Het pakket zandige en grindige veen aan de oostzijde van het plangebied (pakket
4) wordt geïnterpreteerd als slootdemping uit de 20e eeuw (fig. 17). Boorpunt 9 
valt ook in de voormalige sloot, echter daar is geen vergelijkbaar pakket 
aangetroffen. 

Het bovenste pakket (pakket 5) is in de 20e eeuw ontstaan door de bouw van de 
woningen, en door de sloop van de westelijke woning.

Er zijn geen aanwijzingen zoals archeologische indicatoren, doorwerkte 
cultuurlagen of terplagen die een aanwijzing vormen voor de aanwezigheid van 
archeologische resten.
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6 Waardestelling en Selectieadvies

Conform KNA 4.0 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van 
vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Er zijn echter geen 
vindplaatsen aangetroffen. Er is daarom geen waardestelling mogelijk en er is 
geen selectieadvies opgesteld.
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7 Conclusie

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:

1. In het plangebied kunnen resten van oude bebouwing (terpen, huizen) en
ontginning (sloten) in de bodem aanwezig zijn. Welke delen van de 
bodem zijn ongestoord, waar, en tot hoe diep is de ondergrond door 
graafwerkzaamheden uit de 20e eeuw verstoord?

Het plangebied ligt in een veengebied dat in de Late Middeleeuwen is ontgonnen.
Het booronderzoek bevestigt dat de natuurlijke ondergrond bestaat uit mineraal 
arm veen. De top van het veen is veraard. In twee boorprofielen is een dunne 
laag kleiafzettingen aanwezig, vermoedelijk komafzettingen van het IJ.

Op de natuurlijke afzettingen ligt een heterogeen pakket grind, veen en zand. Het
pakket is 61 tot 140 cm dik. Dit pakket is in de 20e eeuw ontstaan door de bouw 
van de woningen, en door de sloop van de westelijke woning. Langs de openbare
weg is een 20e eeuwse slootvulling aanwezig.

2. Welke archeologisch sporen en artefacten zijn aanwezig? 

Er zijn geen artefacten die wijzen op archeologische resten in de ondergrond 
aangetroffen. Er zijn geen (aanwijzingen voor) de aanwezigheid van 
archeologische sporen

3. Wat is de algemene datering van de archeologische resten?

Deze vraag is niet van toepassing.

4. Wanneer archeologisch sporen en artefacten aanwezig zijn, waar en hoe 
diep liggen deze?

Deze vraag is niet van toepassing.

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

Uit oogpunt van archeologie zijn er geen beperkingen voor het realiseren van het 
bouwplan.
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8 Advies

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat toch archeologische resten worden aangetroffen bij de 
graafwerkzaamheden. Eventuele archeologische resten is men verplicht te 
melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met de Erfgoedwet uit 
2015. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente
Zaanstad.
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Figuren

Bureau voor Archeologie Rapport 666 Assendelft Dorpsstraat 174-176

Figuur 2: Archeologische Waardenkaart van de gemeente Zaanstad. 

AR 19: Assendelft. De Dorpsstraat van Assendelft behoort tot een 
van de oudste bebouwingen in de Zaanstreek en dateert mogelijk uit 
de 10e eeuw. Resten van deze oude bewoning zijn nog in de bodem 
aanwezig. Vanwege reeds uitgevoerd onderzoek in de directe 
omgeving en de resultaten daarvan is het gebied van regionaal 
belang.

AR 24: Assendelverpolders. Zowel in de Noorderpolder, de 
Assendelverpolder als de Zuiderpolder komen sporen van 
nederzettingen uit de IJzertijd, de Romeinse Tijd, de Middeleeuwen 
en de Post-Middeleeuwen voor. Opgravingen hebben aangetoond dat
de overblijfselen nog in goede staat zijn. Van regionaal belang. 

AR24
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Figuur 3: Het plangebied en te slopen bebouwing.
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Figuur 4: Luchtfoto.
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Figuur 5: Beoogde nieuwe situatie.
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Figuur 6: Bodemkaart (Alterra Wageningen UR 2012; Vos e.a. 1992).

Koopveengronden op 
veenmosveen

Koopveengronden op zeggeveen, 
rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen

Figuur 7: Geomorfologische kaart (Alterra 2004).
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Figuur 8: Hoogte-reliëfkaart (Kadaster en PDOK 2014). Hoogtewaarden in meters ten 
opzichte van N.A.P.

-0,9

-0,7

-1,1

-1,1

-1,0

-1,2

Figuur 9: Atlas Blaeu, deel 3 De Nederlanden, kaart Hollandiae, pagina 250,  (Blaeu 
1652). Het noorden is rechts. Het plangebied ligt globaal in de blauwe cirkel.
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Figuur 10: Kadastrale minuut 1811-1832.
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Figuur 11: Bonnebladen ca. 1900.

Figuur 12: Topografische kaart blad 25B, uitgave 1950.
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Figuur 13: Topografische kaart blad 25B, uitgave 1993.

Figuur 14: Actuele situatie (bron: opentopo.nl).
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Figuur 15: Archeologische terreinen (rood), onderzoeken (blauw) en waarnemingen (geel)
uit ARCHIS (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017).
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Figuur 16: Boorpuntenkaart.
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Figuur 17: Boorpunten op kadastrale minuut.



33

Bureau voor Archeologie Rapport 666 Assendelft Dorpsstraat 174-176

Figuur 18: Getekende boorprofielen in schematische doorsnedes.



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur kalk
antropogene 
bijmengingen

boortype overig

boven onder

1

grondwaterstand tijdens boring: 110 
(cm - mv) opmerking algemeen: drie
pogingen; eerste twee stuiten op 80 
op baksteen

0 30 zand
matig humeus; 
zwak siltig; zwak 
grindig

zeer grof donker-bruin-grijs 7cm- Edelmanboring; 
matige spreiding; opgebrachte 
grond; zand matig afgerond; basis 
scherp

30 60 zand zwak siltig matig fijn bruin-grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring; 
basis scherp; zand matig afgerond;
matige spreiding

60 80 zand zwak siltig zeer grof grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring; 
basis geleidelijk; zand matig 
afgerond; matige spreiding

80 90 zand
kleiig; sterk 
humeus

zeer grof zwart 7cm- Edelmanboring; 
matige spreiding; zand matig 
afgerond; omgewerkte grond; basis
scherp

90 150 veen sterk kleiig donker-bruin-grijs kalkrijk 3cm- Guts; basis geleidelijk; sterk amorf

150 200 veen mineraalarm donker-rood-bruin kalkloos 3cm- Guts; basis geleidelijk

200 280 veen mineraalarm rood-bruin kalkloos 3cm- Guts; veenmosveen

2

0 30 grind
zwak humeus; 
zwak zandig

matig grof 
grind

donker-bruin-grijs puin

30 60 zand
zwak siltig; zwak 
grindig; matig 
humeus

zeer grof donker-grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring; 
matige spreiding; zand matig 
afgerond; basis scherp

60 80 zand zwak siltig zeer grof grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring; 
basis scherp; zand matig afgerond;
matige spreiding

80 120 zand
zwak humeus; 
zwak siltig

matig grof donker-grijs kalkrijk spoor baksteen 7cm- Edelmanboring; 
matige spreiding; onderin met 
kleibrok; zand matig afgerond; 
opgebrachte grond; basis scherp

120 140 veen sterk kleiig donker-bruin-grijs kalkrijk 3cm- Guts; 
basis scherp; omgewerkte grond; 
sterk amorf

140 141 niet harde baksteen fragment of laag



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur kalk
antropogene 
bijmengingen

boortype overig

boven onder

beschreven

3

0 50 grind
zwak zandig; zwak
humeus

matig grof 
grind

bruin-grijs kalkrijk basis scherp; opgebrachte grond

50 60 veen sterk zandig donker-bruin kalkloos 7cm- Edelmanboring; basis scherp; sterk amorf

60 85 zand
zwak siltig; zwak 
grindig

matig grof grijs kalkrijk spoor baksteen 7cm- Edelmanboring; 

modern baksteen; basis scherp; 
matige spreiding; weinig 
schelpmateriaal; omgewerkte 
grond; zand matig afgerond

85 110 veen
mineraalarm; 
zwak grindig

grijs kalkrijk spoor baksteen 7cm- Edelmanboring; basis scherp; omgewerkte grond

110 150 veen mineraalarm donker-bruin kalkloos 3cm- Guts; basis geleidelijk

150 200 veen mineraalarm rood-bruin kalkloos 3cm- Guts; 

4

0 40 grind
zwak zandig; zwak
humeus

matig grof 
grind

donker-grijs-bruin kalkrijk basis scherp

40 85 zand zwak siltig matig grof donker-grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring; 
basis scherp; matige spreiding; 
zand matig afgerond; opgebrachte 
grond

85 100 veen zwak kleiig grijs-bruin kalkloos 7cm- Edelmanboring; basis geleidelijk; sterk amorf

100 120 veen mineraalarm donker-bruin kalkloos 3cm- Guts; basis geleidelijk

120 200 veen mineraalarm rood-bruin kalkloos 3cm- Guts; 

5

0 4
niet 
beschreven

tegel

4 50 zand zwak siltig matig grof grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring; 
basis scherp; zand matig afgerond;
matige spreiding

50 65 veen zwak zandig donker-grijs-bruin kalkloos 7cm- Edelmanboring; basis scherp

65 85 klei matig siltig grijs kalkloos spoor baksteen 3cm- Guts; 
spoor veenbrokjes; 
baksteenspikkels; basis scherp; 
omgewerkte grond

85 120 veen mineraalarm donker-bruin kalkloos 3cm- Guts; basis geleidelijk



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur kalk
antropogene 
bijmengingen

boortype overig

boven onder

120 200 veen mineraalarm rood-bruin kalkloos 3cm- Guts; 

6

0 50 grind
zwak zandig; zwak
humeus

matig grof 
grind

donker-bruin-grijs kalkrijk basis scherp; opgebrachte grond

50 70 zand zwak siltig matig grof grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring; 
basis scherp; matige spreiding; 
zand matig afgerond; opgebrachte 
grond

70 100 veen zwak zandig grijs kalkrijk spoor baksteen 7cm- Edelmanboring; 
basis scherp; spoor 
schelpmateriaal; puin; sterk amorf

100 150 veen mineraalarm donker-bruin kalkloos 3cm- Guts; basis geleidelijk

150 200 veen mineraalarm rood-bruin kalkloos 3cm- Guts; 

7

0 4
niet 
beschreven

tegel

4 40 zand zwak siltig matig grof grijs-bruin kalkrijk 7cm- Edelmanboring; 
basis scherp; matige spreiding; 
zand matig afgerond; opgebrachte 
grond

40 70 veen
mineraalarm; 
zwak grindig

donker-grijs kalkrijk spoor baksteen 7cm- Edelmanboring; basis scherp; sterk amorf

70 90 klei matig siltig grijs kalkloos 3cm- Guts; basis scherp

90 120 veen zwak kleiig grijs-bruin kalkloos 3cm- Guts; basis geleidelijk

120 200 veen mineraalarm rood-bruin kalkloos 3cm- Guts; veenmosveen

8

0 4
niet 
beschreven

tegel

4 60 zand zwak siltig matig grof licht-bruin-grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring; 
basis scherp; matige spreiding; 
zand matig afgerond; opgebrachte 
grond

60 95 zand zwak siltig matig grof grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring; 
basis scherp; matige spreiding; 
zand matig afgerond; opgebrachte 
grond

95 130 veen
zwak zandig; zwak
grindig

donker-bruin-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; 



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur kalk
antropogene 
bijmengingen

boortype overig

boven onder

130 150 veen
zwak zandig; zwak
grindig

donker-bruin-grijs kalkloos 3cm- Guts; 
basis scherp; vermoedelijk sloot 
demp

150 185 veen mineraalarm donker-bruin kalkloos 3cm- Guts; basis geleidelijk

185 280 veen mineraalarm rood-bruin kalkloos 3cm- Guts; 

9
opmerking algemeen: boorpunt 
verplaatst in verband met 
geparkeerd voertuig

0 4
niet 
beschreven

klinker

4 25 zand zwak siltig matig grof licht-grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring; 
basis scherp; zand matig afgerond;
matige spreiding

25 80 veen zwak zandig donker-bruin-grijs kalkloos spoor baksteen 7cm- Edelmanboring; 
basis geleidelijk; omgewerkte 
grond; sterk amorf

80 100 veen mineraalarm donker-bruin-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring; basis geleidelijk

100 130 veen mineraalarm donker-bruin-grijs kalkloos 3cm- Guts; basis geleidelijk

130 200 veen mineraalarm bruin kalkloos 3cm- Guts; 

10
opmerking algemeen: boring 
verplaatst in verband met voertuig 
en lastig te verwijderen tegels

0 4
niet 
beschreven

tegels

4 70 zand zwak siltig matig grof licht-bruin-grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring; 
basis scherp; matige spreiding; 
zand matig afgerond; opgebrachte 
grond

70 100 zand
zwak humeus; 
zwak siltig; zwak 
grindig

matig grof donker-bruin-grijs kalkrijk weinig baksteen 7cm- Edelmanboring; 
matige spreiding; veel baksteen op 
100 cm-mv; omgewerkte grond; 
zand matig afgerond; basis scherp

100 140 veen sterk zandig donker-grijs kalkloos spoor slakken / sintels 3cm- Edelmanboring; basis scherp; omgewerkte grond

140 200 veen mineraalarm donker-bruin kalkloos 3cm- Guts; basis geleidelijk; bosveen

200 280 veen mineraalarm rood-bruin kalkloos 3cm- Guts; veenmosveen



Coördinaten van de boringen:
nr. X (m RD) Y (m RD) Z (cm NAP)

1 110208 496479 -74

2 110214 496469 -85

3 110219 496474 -99

4 110220 496460 -100

5 110223 496481 -116

6 110222 496467 -108

7 110230 496475 -112

8 110227 496457 -88

9 110233 496461 -112

10 110221 496455 -89
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