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Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (paars, kadaster 2016).
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Samenvatting

Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm 
van boringen uitgevoerd in verband met de nieuwbouw van een woning aan de
Dorpsstraat 213 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. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en 
literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde archeologische 
verwachting van het gebied.

Uit de bestudeerde gegevens blijkt dat het plangebied ligt in een gebied waar 
archeologische resten verwacht worden in de top van het Hollandveen 
Laagpakket en eventueel in een opgeworpen woonheuvel. Er bestaat kans op de
aanwezigheid van archeologische resten uit de periode ijzertijd tot circa 250 na 
Chr. Hierna is het gebied verlaten. Vanaf de 10e eeuw is het veengebied van 
Assendelft ontgonnen en in de 13e eeuw kwam de eerste bewoning langs de 
Dorpsstraat voor. Het gebied ligt in een strook waar nog geen laatmiddeleeuwse 
vondsten zijn gedaan.

Uit het booronderzoek blijkt dat centraal in het plangebied, dus onder huidige 
woning en in een deel van de voortuin het bodemprofiel vanaf het maaiveld tot 
300 cm -mv uit klei bestaat. Ten zuiden van de woning ligt de klei vanaf 110 cm 
-mv op een veenpakket. Op het veen op de natuurlijk ogende kleilagen liggen 
kleilagen die mogelijk zijn opgebracht. De top van deze lagen (archeologisch 
niveau) ligt tussen 40 en 80 cm -mv. Deze kleilagen kunnen archeologische 
resten bevatten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Archeologische 
indicatoren die wijzen op bewoning van voor 1500 zijn niet aangetroffen. 

De top van het archeologisch niveau ligt in de woning op 40 cm -mv (-120 cm 
NAP). Ten noorden en zuiden van de bestaande woning ligt dit niveau enkele 
decimeters dieper (-145 cm NAP of dieper aan de noordzijde en -165 cm NAP 
aan de zuidzijde). 

Geadviseerd wordt om de bodem niet dieper te roeren dan de top van het 
archeologisch niveau. Ook wordt aanbevolen er voor zorgt te dragen dat heipalen
minder dan 5 % van het te bebouwen oppervlakte beslaan. 

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden 
aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. 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 nieuwbouw van een woning aan de Dorpsstraat 213 te
Assendelft. 

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

In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid. Het plangebied ligt in 
bestemmingsplan Landelijk gebied Assendelft, vastgesteld in 2013. Het 
plangebied ligt in een zone met de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1 
(artikel 26). Uit de regels blijkt dat archeologisch onderzoek dient te worden 
uitgevoerd bij ingrepen groter dan 50 m2 en dieper dan 0,5 m-mv.

Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 550 m2. De beoogde ontwikkeling 
leidt tot een bodemverstoring van naar verwachting van meer dan 50 cm -mv. De
bebouwing zal worden onderheid. Hiermee overschrijdt het plan de 
vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om een onderzoek op de locatie uit te 
voeren.

Het onderzoeksgebied is een zone met straal van circa 500 meter om de 
ontwikkeling heen.

Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000,1 in 
overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 
4.1) en het PvE opgesteld door de gemeente Zaanstad.2

1.1 Huidige situatie en beoogde ingreep
Het plangebied ligt in de gemeente Zaanstad in de plaats Assendelft. De locatie 
betreft het adres Dorpsstraat 213. 

In het plangebied staat een houten woning (foto voorzijde). Ten zuiden van de 
woning bevindt zich een waterput van 2 x 2 meter. Op het achtererf staan twee 
bijgebouwen, een stenen garage en een schuur. Het terrein tussen de bebouwing
is verhard met tegels. De voortuin is in gebruik als gazon (fig. 2).

Een tekening van de bestaande fundering is niet beschikbaar. De huidige woning
is voor zover bekend niet onderkelderd. De grond rond de huidige woning ligt op 
ongeveer -0,8 m NAP.

Het perceel is 60 meter lang en circa 25 meter breed. Alleen de noordzijde, ter 
plaatse van de voorziene nieuwbouw wordt gerekend tot het plangebied. De 
oppervlakte hiervan is circa 550 m2.

De beoogde ingreep bestaat uit het slopen van de bestaande woning en het 
bouwen van een nieuwe woning op min of meer dezelfde locatie (fig. 3). De 
nieuwbouw reikt ongeveer 1 m verder naar het noorden dan de huidige 
bebouwing (14,5 m2). De bijkeuken reikt ongeveer 3,5 m verder naar het zuiden 
dan de huidige bebouwing (circa 5,5 m2, fig. 4).

De ingrepen bestaan uit het aanbrengen van heipalen en het graven van 
vorstranden ter plaatse van de funderingsbalken. Er wordt slechts een ondiepe 

1 http://www.kiwa.nl/upload/certificate/00094278.pdf
2 Kleij 2019
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ruimte onder de vloer aangelegd (fig. 5). Mogelijk wordt nog een sleuf gegraven 
voor de kabels en leidingen. Er is geen kelder voorzien.

1.2 Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van 
het terrein en advies te geven over eventuele vervolgstappen (beschermen, 
opgraven of vrijgeven) in verband met de nieuwbouw.

Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) en betreft de 
karterende fase. Met het karterende veldonderzoek wordt inzicht verkregen in de 
aanwezigheid van archeologische bodemlagen.

De volgende onderzoeksvragen zijn overgenomen uit het voor dit onderzoek 
opgestelde PvE:3

1. Welke delen van de bodem zijn ongestoord en waar en tot hoe diep is de 
ondergrond door graafwerkzaamheden uit de 20e eeuw verstoord?

2. In het plangebied kunnen resten van oude bebouwing in de bodem 
aanwezig zijn. Welke archeologisch sporen en artefacten zijn aanwezig? 
Hierbij moet speciaal worden gelet op de aanwezigheid van terpen in de 
ondergrond. Belangrijk is dat het traplichaam vaak niet te onderscheiden 
is van de ongestoorde veenbodem en alleen herkend kan worden door de
aanwezigheid van scherven, bewerkt hout en dergelijke.

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

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

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

3 Kleij 2019
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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 Assendelft is ontstaan als ontginningsdorp in een uitgestrekt 
veengebied gelegen ten oosten van het Oer-IJ en ten westen van Zaandam.

Uit een boring uit op circa 70 meter ten noorden van het plangebied blijkt dat de 
geologische bodemopbouw bestaat uit de volgende lagen:

• 0,5 tot 2,5 m -NAP antropogeen

• 2,5 tot 3,8 m -NAP veen behorende tot het Hollandveen Laagpakket 
(Formatie van Nieuwkoop)

• 3,8 tot 21 m -NAP klei en zand lagen behorende tot het Laagpakket van 
Wormer (Formatie van Naaldwijk).5 

Ten oosten van het plangebied is het veen verdwenen en ligt klei van het 
Laagpakket van Wormer aan het maaiveld. Het maaiveld van het perceel ligt op 
0,8 tot 0,9 m NAP.6 Uit paleogeografische kaarten blijkt dat het plangebied tussen
3.850 en 2.750 v. Chr. begroeid is geraakt met veen. Daarvoor maakte het 
plangebied deel uit van een getijdengebied. Ontwatering van het veen vanaf circa
1.000 v. Chr. zorgt ervoor dat de top van het veen inklinkt en bewoonbaar wordt 
gedurende de ijzertijd.7

In het plangebied komen koopveengronden op veenmosveen (hVs) of op andere 
veensoorten voor (hVc). De grondwatertrap is II. Dit betekent dat het gemiddeld 
hoogste grondwaterpeil binnen 40 cm -mv en het gemiddeld laagste 
grondwaterpeil tussen 40 en 80 cm -mv ligt. 

In het plangebied is een milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd.8 Daaruit 
komt naar voren dat sprake van lichte tot sterke verhogingen van enkele metalen 
in bovengrond en grondwater.

Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie Geologische Overzichtskaart 1 : 250 000:9 Ni2: Hollandveen 
Laagpakket op Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer; veen 
op zeeklei en -zand (Ni2)

AHN (fig. 6) Ter plaatse van het bebouwingslint ligt het maaiveld hoger dan in de 
omringende polders.

Geomorfologie (fig. 7) Bebouwing (Beb),

Bodemkunde (fig. 8) hVs / hVc: Koopveengronden. Grondwatertrap 2

Tabel 1: Aardkundige waarden.

4 Rensink e.a. 2015
5 Dinoloket boring B25B0001
6 AHN-3 
7 Dekkers, Dorren, en Van Eerden 2007
8 Elema 2019
9 De Mulder 2003
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2.2 Bewoning en historische situatie
Assendelft wordt in historische bronnen genoemd in 1063 na Chr. De naam wordt
verklaard als gegraven of vergraven waterloop van de Askemanna 
‘Noormannen’.10 Een andere verklaring is dat de naam terugvoert op de mannen 
van Assum, een buurtschap ten zuiden van Uitgeest.11 

Ten westen van het huidige Assendelft zijn in de top van het Hollandveen talrijke 
vindplaatsen vanaf de IJzertijd t/m de Romeinse tijd bekend.12 Uit archeologisch 
onderzoek in de polders van Assendelft is gebleken dat de middeleeuwse 
ontginning ten westen van het huidige dorp Assendelft zijn aangevangen en zich 
oostwaarts verplaatst hebben. De geestdorpen vormen vermoedelijk de 
uitvalsbasis van deze ontginning. De verwachting is dat de oorsprong van het 
huidige Assendelft ligt in de 10e eeuw. De ontginningsgrens verschuift snel 
oostwaarts en vanaf de 13e eeuw komt bewoning binnen het huidige dorp voor. 
De bewoning ligt nog zeer verspreid binnen de kavels, zodat van een 
lintbebouwing nog geen sprake is. Het pad langs de huidige wegsloot van 
Assendelft, de huidige Dorpsstraat functioneerde in ieder geval al vóór 1267. De 
bewoning heeft zich na de middeleeuwen pas geconcentreerd op de lijn van de 
wegsloot. Vanuit het westen werd in de loop der tijd een kleidek afgezet tot 
voorbij het huidige dorp, voordat bedijking plaatsvond in de late 13e eeuw.13 

In fig. 9 staan de nu bekende middeleeuwse vindplaatsen nabij Assendelft 
afgebeeld. Er wordt gesproken over een onontgonnen strook veen, die de grens 
zou vormen tussen de noordelijke en zuidelijke ontginning van Assendelft.14 Deze
strook snijdt door de Dorpsstraat waar deze iets meer oost-west loopt en waar 
ook nr. 213 ligt.

Op 17e eeuwse kaarten van bijvoorbeeld Blaeu komt bebouwing voor langs het 
ontginningslint van Assendelft (fig. 10). De schaal is echter onvoldoende op iets 
op perceelniveau te kunnen zeggen.

Uit de oudste kadastrale kaart vervaardigd tussen 1811 en 1832 blijkt dat op het 
perceel een woning stond (fig. 11). Sindsdien staat op het perceel een woning 
(fig. 12 tot en met 16). Op BAG heeft de woning een bouwjaar van 1850, dus 
mogelijk is de woning die op de minuut staat afgebeeld halverwege de 19e eeuw 
herbouwd.

2.3 Bekende archeologische en ondergrondse 
bouwhistorische waarden
Archeologische terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen staan 
weergegeven in fig. 17 en staan toegelicht in tabel 2. De belangrijkste 
bevindingen worden in de lopende tekst samengevat.

Het plangebied ligt in AMK terrein 14.638, de historische kern van Assendelft.

In het plangebied liggen geen archeologische waarnemingen. Het terrein is niet 
eerder archeologisch onderzocht.

10 Van Berkel en Samplonius 2006
11 Besteman en Guiran 1983
12 Brand 1983
13 Besteman en Guiran 1983
14 Van den Berg, van den Ham en Kleij 2017
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Op de lijst van gemeentelijke monumenten in Zaanstad staan in het plangebied 
geen bekende (ondergrondse) bouwhistorische waarden geregistreerd.15 

In het plangebied zijn geen bekende militaire erfgoedwaarden aanwezig.16

Bron Omschrijving

Archeologische terreinen 14.638 - Zaanstad - - Terrein van hoge archeologische waarde

Historische kern van het dorp Assendelft. De begrenzing van deze 
historische kern is bepaald op grond van de historische kaart uit 1849-
1859, schaal 1:25.000. 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. Samen bevatten zij een veelheid
aan historische informatie over de ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling 
van de kern.

Waarnemingen 1.106.867: Assendelft, Vlietpolder – Boerderij De Vlietboer (500 m 
ten noordwesten van het plangebied)

Huis te Assendelft: 15e-16e eeuwse aanzienlijke stenen hofstad, 
omgevend door water. 

In 1430 is dit huis van De Van Assendelfts afgebrand. Pentekening 
1622. Ligging wordt thans gelokaliseerd ter plaatse van de boerderij de 
Vlietboer. Ter plaatse werd aardewerk uit 15e eeuw en later verzameld.

Onderzoeksmeldingen 2.368.232.100: Dorpsstraat 203f

Op 80 meter ten westen van het plangebied aan de Dorpsstraat 203f is 
een bureauonderzoek en een verkennend en karterend booronderzoek 
uitgevoerd.17 Hierbij zijn beneden 220 tot 260 cm –mv 
kwelderafzettingen (Laagpakket van Wormer binnen de Naaldwijk 
Formatie) aangetroffen bestaande uit volledig ongerijpte, kalkloze 
rietklei. Hierop rust een 200 tot 250 cm dik pakket rietzeggeveen 
(Hollandveen Laagpakket binnen de Nieuwkoop Formatie). De bovenste
20 tot 50 cm van dit pakket zijn grotendeels of geheel veraard. Dit vormt
een aanwijzing 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 20ste 
eeuw is de kans op de aanwezigheid op archeologische sporen en 
vondsten uit de late- en postmiddeleeuwse periode zeer klein. 
Plaatselijk wordt het veen afgedekt door een opgebrachte zandlaag. 
Deze is (sub)recent en heeft geen archeologische betekenis. 

2.407.485.100: Dorpsstraat 245

Op 330 meter ten noordoosten van het plangebied, Dorpsstraat 245, is 
een archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Uit de boringen blijkt dat 
in het plangebied gedeeltelijk nog sprake is van een natuurlijke 
bodemopbouw. Deze bestaat uit klei op kleiig veen op veen 
(veenmosveen). De top van het veen is enigszins veraard en stevig. 
Genoemde top van het veen is een potentieel archeologisch niveau 
waarin resten van bewoning uit de IJzertijd tot in de Middeleeuwen 
aanwezig kunnen zijn. Het niveau bevindt zich op 100 tot 135cm diepte. 
Echter, gezien het ontbreken van archeologische indicatoren in deze 
laag zijn deze vermoedelijk afwezig. Een ander potentieel archeologisch
niveau is niet aangetroffen.18 Het advies is het plangebied vrij te geven.

4.612.515.100: Dorpsstraat 174-176

Op 300 meter ten westen van het plangebied, aan de Dorpsstraat 174-
176, is een verkennend booronderzoek uitgevoerd. 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, 

15 https://geo.zaanstad.nl/
16 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016; “Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME)”
17 Van der Zee 2012
18 De Boer 2013
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Bron Omschrijving

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 
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 gevonden, die een aanwijzing vormen voor de 
aanwezigheid van archeologische resten. Het is geadviseerd om het 
plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.19 

Gemeentelijke kaart Hoge verwachting

Bouwhistorische waarden geen

Tabel 2: Bekende waarden tot ca. 500 m van het plangebied.

Het huidige te slopen pand is gebouwd in 1850. De bijgebouwen op het achtererf 
zijn tussen 1960 en 1970 gebouwd.20

2.4 Mogelijke verstoringen
Tussen de Dorpsstraat en de woning heeft in het verleden een sloot gelegen. 
Daarnaast is mogelijk grond of zand opgebracht.

2.5 Gespecificeerde verwachting
In het plangebied worden van onder naar boven de volgende geologische lagen 
verwacht:

-2,5 m NAP en dieper: Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk)

-2,5 tot -1,5 m NAP: Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop)

-1,5 tot -0,9 m NAP: Antropogene lagen.

De veengroei is in het plangebied begonnen tussen 3.850 en 2.750 voor Chr. In 
de omgeving van Assendelft is bewoning op het veen vastgesteld in de midden 
ijzertijd en later. 

Het plangebied ligt binnen de historische kern van Assendelft, die op de 
archeologische monumentenkaart is opgenomen als AMK-terrein 14.638. Er is 
een hoge verwachting voor de aanwezigheid van resten uit de middeleeuwse 
vanaf de 13e eeuw. Oudere resten worden meer naar het westen verwacht. In de 
top van het veen kunnen resten uit de midden ijzertijd en later aanwezig zijn, 
maar tot op heden zijn deze met name ten westen van Assendelft aangetroffen.

De verwachting wordt als volgt gespecificeerd:

1: Datering

Top van de afzettingen van Wormer: In de top van de afzettingen van Wormer 
kan een archeologisch niveau zijn geweest in de periode voorafgaand aan de 
veengroei. De verwachting voor dit niveau is laag, omdat grote delen van deze 
afzettingen nooit zijn drooggevallen, maar na afzetting geleidelijk zijn vernat 
waardoor het tot veengroei kwam. 

19 De Boer 2018
20 Kadaster 2013
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De top van het veen: Dit is een archeologisch niveau geweest vanaf tenminste de
ontginningstijd, de late middeleeuwen, maar het veen kan periodiek (in tijden van 
droogte vormde zich een begaanbare laag op het veen) ook eerder betreden zijn,
mogelijk in de Romeinse tijd of ijzertijd.

2: Complextype

Archeologische resten uit de periode van Landbouwsamenlevingen. Uit de late 
middeleeuwen worden resten van een huisterp verwacht. Mogelijk speelde de 
ligging van de locatie op een kruispunt van de dijk en een vrij grote sloot ook een 
rol. Het kan een gunstige plek zijn geweest voor nijverheid.

3: Omvang

De omvang van een huis- of boerderijplaats ligt tussen de 500 en 2.000 m2.

4: Diepteligging

Vanaf het maaiveld tot circa 1,5 m -mv.

5: Gaafheid en conservering (fysieke kwaliteit)

Indien oudere woonlagen zijn afgedekt door jongere ophogingspakketten, dan 
kunnen de oudere woonlagen hierdoor beschadigd zijn evenals door sloop- en 
nieuwbouw in het verleden. 

Door ligging van archeologische resten onder het grondwaterpeil kan 
conservering van vondstmateriaal goed zijn.

6: Locatie

Hele plangebied.

7: Uiterlijke kenmerken (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. In verband met inklinking van de venige ondergrond 
worden diverse ophooglagen verwacht, waarvan de oudste mogelijk uit plaggen 
bestaan en daardoor niet makkelijk te onderscheiden zullen zijn van de 
oorspronkelijke veenbodem.

8: Mogelijke verstoringen

Door bouw- en sloopactiviteiten kunnen archeologische resten zijn vergraven. 
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3 Booronderzoek

3.1 Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 4.1,21 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003 
inventariserend veldonderzoek overig”. 

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

De boringen zijn gezet met het doel de bodemopbouw te bepalen en eventuele 
archeologische lagen vast te stellen. 

De kartering is uitgevoerd op basis het PvE, zoals opgesteld door de gemeente 
Zandstad 22

• Prospectie type: Archeologische laag.

• Datering: IJzertijd tot en met Nieuwe tijd

• Complextype: Kunstmatig verhoogde huisplaats(en), mogelijk 
weggezakt in het veen.

• Omvang: 500 tot 2000 m2 (1200 m2).

• Boorgrid: Kruisraai van boringen om de vijf meter.

• Boordiameter: 7 cm Edelmanboor en 3 cm guts.

• Waarnemingstechniek: Boormes.

Onderbouwing onderzoeksmethode

Deze methode is toegepast om na te gaan of ter plaatse een archeologische laag
aanwezig is.

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).

Aantal boringen: Acht.

Boordiepte: De boringen zijn gezet tot een diepte tussen 120 (gestuit) tot 
300 cm-mv 

Grid: De boringen zijn geplaatst in een kruisraai bestaande uit een 
raai van van zes en een raai van drie boringen. De boringen 
zijn om de circa vijf meter geplaatst. In verband met de 
bebouwing, kabels en leidingen en een waterput is de raai 
niet helemaal in een rechte lijn gezet. 

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 

21 Kleij 2019
22 Tol, Verhagen, en Verbruggen 2012
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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 5104.23 

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

Hoogte bepaling: De Z coördinaat is na afloop van het veldwerk bepaald aan de
hand het AHN.24

De gegevens zijn digitaal in het veld geregistreerd. Het veldwerk is uitgevoerd op 
15 maart 2019 door L.C. Nijdam (KNA Senior Prospector).

Voorgaand aan het veldwerk is een plan van aanpak opgesteld, dat gebaseerd is
op het door de gemeente opgestelde PvE. Het Plan van Aanpak is geregistreerd 
in ARCHIS3.

3.2 Resultaten
De locaties van de boringen zijn in fig. 18 weergegeven. De boringen 1 , 2 en 3 
zijn geplaatst in de voortuin, boring 4 is inpandig gezet en de boringen 5 en 6 zijn
ten zuiden van de woning uitgevoerd. Boring 7 is ten oosten van boring 3, nabij 
de watergang, geplaatst en boring 8 ten westen van boring 3, naast de oprit. Op 
deze manier is een kruisraai ontstaan. De boorstaten staan in Bijlage 1. Hiervan 
is van de boringen 1 t/m 6 een schematische doorsnede gemaakt. Deze is 
weergegeven in fig. 19. Omdat de bodemopbouw erg gevarieerd is, wordt deze 
per één of twee boringen besproken.

De volgende bodemopbouw is vastgesteld: 

Boring 1: Kalkrijk dempingszand tot 240 cm -mv op niet veraard veen. Geen 
sliblaag of andere laag met kans op oudere archeologische resten.

Boring 2: Onder een laag tuinaarde van 25 cm is een schone kleilaag van 25 cm 
dik aangetroffen. Hieronder is tot 120 cm -mv een zwak humeuze grijsbruine vrij 
slappe modderige laag aanwezig. De boring is gestuit op iets onbekends, 
waarschijnlijk hout, want er zat geen baksteengruis aan de boor.

Boring 3: Tot 55 cm mv lijkt het te gaan om lagen die ontstaan zijn bij de bouw 
van de huidige woning rond 1850. Hieronder tot 90 cm mv ligt een sterk siltige 
grijsgroene laag met brokjes baksteen. De laag is slap. De laag hieronder van 90 
tot 140 cm -mv betreft matig kleiig donkerbruin grijs veen met een zwakke 
gelaagdheid waarvan de top stevig is. Tussen 140 en 300 cm -mv is een zwak 
siltige, zwak humeuze grijsbruine kleilaag aanwezig met veen plantenresten en 
een zwakke gelaagdheid.

Boring 4: Deze boring is inpandig uitgevoerd. Onder de vloer en 30 cm lucht 
bevindt zich een 20 cm dikke zandlaag op een geroerde matig siltige kleilaag. 
Tussen 70 en 110 cm -mv is een ‘schone’ grijze zwak siltige kleilaag aanwezig. 
Vanaf 110 tot 330 cm onder de vloer is een zwak siltige, matig tot zwak humeuze
kleilaag met een sterk bijmenging met plantenresten aanwezig. 

23 Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989
24 Kadaster en PDOK 2014
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Boringen 5 en 6: Deze boringen kennen min of meer hetzelfde profiel. Tot 80 cm 
-mv zijn puin en mortel houdende lagen aanwezig, Die rusten op een matig tot 
sterk humeuze, zwak siltige kleilaag, die in boring 5 baksteenhoudend is. Vanaf 
110 cm -mv tot 300 cm -mv is roodbruin veen aangetroffen.

Boring 7: tot 70 cm -mv is een matig siltige, vrij schone kleilaag aanwezig met 
een fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk. Tussen 70 en 190 cm -mv is 
een zwak humeuze, zwak tot matig siltige kleilaag aanwezig, waarin matig tot 
veel plantenresten voorkomen. Opvallend is een rietlaagje van circa 5 cm dikte 
dat zich op 175 cm -mv bevond. Vanaf 190 cm -mv tot de geboorde diepte van 
300 cm -mv komen veenbrokken in de kleilaag voor. 

Boring 8: Tot 30 cm -mv betreft het opgebrachte grond. Hieronder ligt tot 60 cm 
-mv een baksteenhoudende kleilaag. Deze kleilaag ligt op een vrij stevige 
korrelige, zwak humeuze kleilaag. Vanaf 105 cm mv wordt deze laag slapper en 
komen er veel plantenresten voor. Vanaf 150 cm -mv wordt de laag matig 
humeus totdat deze vanaf 240 cm -mv overgaat in veen.

Naast het aangetroffen baksteen is alleen een roodbakkend geglazuurd 
aardewerkfragment aangetroffen in boring 7. Deze vondst is niet verzameld.

De grondwaterstand (stijghoogte in het boorgat) tijdens het onderzoek bevond 
zich op 30 cm -mv.

3.3 Interpretatie

Aardkundig

In tegenstelling tot de verwachting lijkt in het plangebied naast veen als 
natuurlijke ondergrond ook een natuurlijke kleilaag te liggen. Enige 
voorzichtigheid voor deze interpretatie dien in acht te worden genomen, omdat 
slechts een klein oppervlakte onderzocht is. Daarnaast is het opvallend dat er 
geen kleilaagjes ingeschakeld in het veen in de boringen 5 en 6 zijn aangetroffen.
Ook kan gedacht worden aan een door een natuurlijke kleilaag opgevulde, 
voormalige in het veen gegraven watergang. Dit zou de scherpe grens tussen het
voorkomen van klei in de boringen 2, 3, 4 en 7 enerzijds en voorkomen van veen 
in de boringen 5 en 6 in de ondergrond kunnen verklaren. Voor een verzakt 
terplichaam lijkt de overgang veel te scherp te zijn. Boring 8 laat wel overigens 
een meer geleidelijke overgang zien.

Hieronder de interpretatie van de lagen in cm -mv:

Boring 1 2 3 4 
(dieptewaar
den zonder 
kruipruimte)

5 6 7 8

Geroerd, 
deels 
baksteenhou-
dend 

0-240 0-50 0-55 0-40 0-80 0-80 0-70 0-60

Potentieel 
archeolo-
gisch niveau

50-120 55-140 40-80 80-110 80-110 70-190 60-105

Veen 
(natuurlijk)

240-270 110-300 110-180 105-240
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Klei 
(natuurlijk)

140-300 80-300 190-
300

240-300

Archeologie

Naast het aangetroffen puin en een roodbakkend dubbelzijdig geglazuurd 
aardewerkfragment zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. De 
aangetroffen indicatoren wijzen niet op bewoning die verder teruggaat dan 1500. 
Het is niet duidelijk waarop boring 2 is gestuit, maar het kan gaan om een 
archeologisch object.

Het vermoeden is dat de meeste baksteenresten kunnen worden toegeschreven 
aan het aanleggen van de gemetselde fundering van de huidige woning en de 
waterput aan de zuidkant van de woning (boringen 5 en 6).

Ten opzichte van NAP is de ligging van het potentieel archeologisch niveau als 
volgt (fig. 18):

Boring 1 2 3 4 5 6 7 8

Top potentieel archeologisch niveau in cm 
NAP

Niet 
aanwezig

-150 -145 -120 -165 -170 -150 -150

Onder de vloer van de huidige woning ligt de top van het archeologische niveau 
hoger dan daarbuiten mogelijk omdat buiten het bebouwde vlak de grond is 
ingeklonken.
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4 Waardestelling en Selectieadvies

Conform KNA 4.1 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van
vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05).

Er is nog te weinig informatie voor handen om een waardestelling te kunnen 
doen. Op basis van het vrijwel ontbreken terplagen en archeologisch 
vondstmateriaal in de opgeboorde grond lijkt een vondstrijke nederzetting niet 
aan de orde. Mogelijk zijn grondsporen aanwezig in de vorm van funderingen en 
resten van waterputten van voorgangers van de huidige woning. 
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5 Conclusie

De conclusie bestaat uit het beantwoorden van de onderzoeksvragen uit 
hoofdstuk 1.2.

1. Welke delen van de bodem zijn ongestoord en waar en tot hoe diep is de 
ondergrond door graafwerkzaamheden uit de 20e eeuw verstoord?

De bodem is tot tenminste tot 40 cm -mv recent geroerd. De minste 
bodemverstoring heeft plaatsgevonden onder de bestaande woning. Rondom de 
woning bedraagt de recente verstoring 50 tot 80 cm -mv.

2. In het plangebied kunnen resten van oude bebouwing in de bodem 
aanwezig zijn. Welke archeologisch sporen en artefacten zijn aanwezig? 
Hierbij moet speciaal worden gelet op de aanwezigheid van terpen in de 
ondergrond. Belangrijk is dat het traplichaam vaak niet te onderscheiden 
is van de ongestoorde veenbodem en alleen herkend kan worden door de
aanwezigheid van scherven, bewerkt hout en dergelijke.

Als gevolg van het voorkomen van zowel een ongeroerde veenlaag en natuurlijke
ogende kleilagen in de ondergrond is geen eenduidig referentieniveau aanwezig. 
Van de bovenste kleilagen en de matige kleiige veenlaag in boring 3 lijkt de 
herkomst antropogeen te zijn. De top van deze lagen ligt tussen 40 en 80 cm- 
mv. Archeologische indicatoren om dit te bevestigen zijn niet aangetroffen.

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

Het aangetroffen baksteenpuin en het roodbakkend geglazuurd 
aardewerkfragment dateren in de Nieuwe tijd en gaan niet verder terug dan 1500 
n. Chr. en meer waarschijnlijk tot in de 18e eeuw.

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

Archeologische resten kunnen aanwezig zijn ter plaatse van de bestaande 
woning en in de voortuin, vanaf 40 cm -mv (-120 cm NAP) onder de woning. en 
vanaf 50 cm (-145 cm NAP en dieper, noordzijde boorprofiel 3). Ten noorden ligt 
de top van deze laag op -145 cm NAP en dieper (noordzijde; boorprofiel 3) en ten
zuiden ligt deze laag op -165 cm NAP en dieper (boorprofiel 5).

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

De bodem kan onder de huidige woning tot maximaal -120 cm NAP worden 
vergraven zonder eventuele archeologische resten te beschadigen. Daar waar nu
funderingen liggen, is de bodem vermoedelijk al dieper vergraven. Ten noorden 
kan een maximale vergravingsdiepte van -145 cm NAP worden aangehouden en 
ten zuiden van de huidige woning een vergravingsdiepte van -165 cm NAP.

Bureau voor Archeologie Rapport 763 Assendelft Dorpsstraat 213



21

6 Advies

Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt geadviseerd om de bodem niet 
dieper te roeren dan de top van het archeologisch niveau dat in de woning op 40 
cm -mv (-120 cm NAP) ligt. Ten noorden en zuiden van de bestaande woning ligt 
dit niveau enkele decimeters dieper (fig. 18). Als bij de aanleg van de nieuwe 
funderingsbalken onder de noord en en zuidgevel rekening kan worden 
gehouden met de genoemde maximale vergravingsdieptes ten noorden en 
zuiden van de woning (-145/-165 cm NAP) en onder de woning geen 
graafwerkzaamheden dieper dan -120 cm NAP plaatsvinden, dan is de 
nieuwbouw realiseerbaar zonder nader onderzoek.

Wat betreft het aanbrengen van heipalen wordt geadviseerd om zo min mogelijk 
heipalen te gebruiken (minder dan 5 % bodemverstoring, schroefpalen). Het 
palenplan dient te worden afgestemd met de archeologisch deskundige van de 
gemeente Zaanstad.

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden 
aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. 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

Figuur 2: Luchtfoto 2016.
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Figuur 3: Nieuwbouw plan geprojecteerd over bestaande situatie (roze lijn).

Het noorden is onder.
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Figuur 4: Voetafdruk nieuwe en bestaande bebouwing en bouwvlak bestemmingsplan.

De noordgevel van de nieuwe bebouwing komt circa 1 m noordelijker dan de huidige 
bebouwing. De bijkeuken steekt in de nieuwe situatie circa 3,5 m naar het zuiden uit 
(blauw omcirkeld), circa 5,5 m2.
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Figuur 5: Doorsnede nieuwbouw.



27

Figuur 6: Hoogte-reliëfkaart. Het maaiveld in het plangebied ligt rond 0,9 m -NAP.

Bron: AHN-3. Geraadpleegd op https://www.pdok.nl/ in maart 2019.
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Figuur 7: Geomorfologische kaart 1:50.000 (Alterra 2004).

2M46: ontgonnen veenvlakte.

Figuur 8: Bodemkaart 1:50.000 (Vos e.a. 1992; Alterra Wageningen UR 2012).

hVc: koopveengronden in zeggeveen, rietzeggeveen of mesotroof broekveen
hVs: koopveengronden in veenmosveen
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Figuur 9: Kaart van Assendelft met datering van bewoning.

Het plangebied ligt op de plek van de rode ster.
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Figuur 10: Assendelft op een uitsnede van de kaart van Noord-Holland van Joan 
Blaeu uit 1645 (niet op schaal, noorden rechts). 

Geraadpleegd in Hollandia reeks 383 in maart 2019.
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Figuur 11: Plangebied op de minuutplan 1811-1832.

Oordgericht, niet op schaal. bron: Minuutplan Assendelft, Noord Holland, sectie E, blad 
03. Geraadpleegd op https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl, in maart 2019)
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Figuur 12: Plangebied op de veldminuut van rond 1850.

Bron: Bureau Militaire Verkenningen 1850. Geraadpleegd op 
https://www.arcgis.com in maart 2019.
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Figuur 13: 25B-1950-Amsterdam / Koog aan de Zaan / Wormerveer / Zaandam.

Bron: Bureau Militaire Verkenningen 1950. Geraadpleegd op https://www.topotijdreis.nl/ in
maart 2019.

Figuur 14: 25B-1961-Amsterdam / Koog aan de Zaan / Wormerveer / Zaandam.

Bron: Kadaster 1961. Geraadpleegd op https://www.topotijdreis.nl/ in maart 2019.
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Figuur 15: 25B-1981-Amsterdam / Koog aan de Zaan / Wormerveer / Zaandam.

Bron: Kadaster 1981. Geraadpleegd op https://www.topotijdreis.nl/ in maart 2019.

Figuur 16: 25B-1988-Amsterdam / Koog aan de Zaan / Wormerveer / Zaandam.

Bron: Kadaster 1988. Geraadpleegd op https://www.topotijdreis.nl/ in maart 2019
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Figuur 17: Archeologische terreinen (rood), waarnemingen (geel) en onderzoeken (blauw)
uit ARCHIS (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017).

Het plangebied is aangeduid met roze contour.
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Figuur 18: Boorpuntenkaart met kabels en leidingen, alsmede de hoogteligging van 
de top van het archeologisch niveau in centimeters ten opzichte van NAP.

Bron: kadaster 2019. Klic-graafmelding gedaan in maart 2019.
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Figuur 19: Raaiprofiel van de boringen 1 t/m 6.

Bron: Boringen uitgevoerd en beschreven door L.C. Nijdam op 15 maart 2019. 
vormgegeven door boorstaten.nl
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

Tabel met X-, Y, en Z coördinaten:

X (m RD) Y (m RD) Z (m NAP) nr.

110537 496555 -0,8 1

110539 496551 -1 2

110542 496547 -0,9 3

110543 496543 -0,5 4

110543 496536 -0,85 5

110544 496533 -0,9 6

110545 496550 -0,8 7

110537 496456 -0,9 8
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