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Figuur 1: Het onderzoeksgebied, ook plangebied (rood; 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 737b 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. 

Het plangebied ligt in het Hollands-Utrechts veengebied, in AMK terrein 14.638, 
de historische kern van Assendelft. De Dorpsstraat is een middeleeuwse dijk die 
tijdens de ontginning van het gebied is aangelegd. 

In het plangebied zijn dertien boringen gezet. In tien boringen ligt het ongeroerde 
rietveen tussen 75 en 210 cm -mv (-315 en -191 cm NAP). Twee boringen zijn 
gestaakt op een harde laag. Eén boring is tot 400 cm diepte gezet en geëindigd 
in een zandpakket (vermoedelijk slootvulling).

Bij het booronderzoek zijn geen terplagen herkend. Wel is in het plangebied 
sprake van een geroerd zandig veenpakket met baksteen- en 
aardewerkfragmenten. Dit pakket, in combinatie met de baksteenlagen en de 
harde lagen in boringen 6 en 7 geeft aan dat in het plangebied archeologische 
waarden aanwezig kunnen zijn. 

Het verzamelde materiaal laat zien dat het geroerde veenpakket in ieder geval in 
de Nieuwe tijd A of B is vergraven. Vermoedelijk bevinden zich (sloop)resten van 
de bebouwing die op de kadastrale minuut van begin 19e eeuw staat afgebeeld in
het plangebied. Het is niet uit te sluiten dat ook oudere archeologische resten 
aanwezig zijn.

Aanbevolen wordt om niet dieper dan de top van het geroerde veenpakket 
(pakket 2) te graven. De diepteligging van de top van dit pakket varieert van 25 
tot 120 cm -mv (-141 en -247 cm NAP). 

Als graafwerkzaamheden tot in de top van genoemde pakket niet te vermijden 
zijn, wordt aanbevolen een proefsleuvenonderzoek uit te voeren om nader te 
bepalen of behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn.
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1 Inleiding

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de 
realisatie van een woning aan de Dorpsstraat 737b te Assendelft. 

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

De ligging van het plangebied is weergegeven in fig. 1 en 2. Vanwege de regels 
uit het geldende bestemmingsplan moet voor de beoogde ontwikkeling een 
archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000,1 in 
overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 
4.1) en het programma van eisen dat voor dit project is opgesteld door de 
gemeente archeoloog van Zaanstad.2

Het onderzoek bestaat uit booronderzoek in de verkennende en karterende fase. 
Met de bevindingen wordt aan het einde van het rapport een advies gegeven hoe
bij het project rekening kan worden gehouden met archeologische waarden.

1.1 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 en karterende fase. Met het verkennende veldonderzoek wordt 
inzicht verkregen de aard en intactheid van het bodemprofiel. Met het karterend 
veldonderzoek wordt het terrein onderzocht op de aanwezigheid van 
archeologische vondsten en mogelijke sporen.

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:

1. Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

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

3. In het plangebied kunnen resten van oude bebouwing en dichtgegooide 
sloten met afval 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 
terplichaam vaak niet te onderscheiden is van de ongestoorde 
veenbodem en alleen herkend kan worden door de aanwezigheid van 
scherven, bewerkt hout en dergelijke. Ook moet worden gelet op 
afvalstorten langs de slootkant en in de dichtgegooide sloot, vooral op de 
plek waar de uitbouw van de boerderij de sloot raakte.

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

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

1 https://www.kiwa.nl/upload/certificate/00094278.pdf
2 Kleij 2020
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6. Tot maximaal welke diepte kan de bodem worden verstoord zonder de 
archeologische vindplaatsen te beschadigen?

7. Indien (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

a) Worden deze archeologische waarden verstoord door de 
voorgenomen bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

b) Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening 
te houden met deze archeologische waarden?
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2 Aardkundige, historische en archeologische 
context

De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1. 

Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Hollands-Utrechts 
veengebied'.3 

In het plangebied staan koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen en 
mesotroof broekveen gekarteerd.4 Deze bovengronden zijn matig veraard. Soms 
wordt rond Assendelft tussen de bovengrond en de veenondergrond een dunne 
humusrijke kleilaag aangetroffen. In deze gronden komt vrijwel geen slib voor in 
de bovengrond. Als het al aanwezig is, is het een residu uit slootbagger en geen 
natuurlijk sediment.

Op een hoogte-reliëfkaart van het plangebied en omgeving is het historische 
bebouwingslint van de Dorpsstraat goed zichtbaar (fig. 4). De erven liggen overal
enkele decimeters hoger dan de openbare weg en de achtertuinen. Het centrale 
deel van het plangebied ligt op ongeveer -1,2 m NAP. In het plangebied en 
aangrenzende percelen is geen verhoging herkenbaar die als terp beschreven 
zou kunnen worden. 

Op de geomorfologie kaart staan de gronden ten noorden en zuiden van de 
Dorpsstraat aangeduid als ontgonnen veenvlakte (fig. 5).

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 Veengronden, Koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of 
(mesotroof) broekveen (hVc-II*)

AHN (fig. 4) Het plangebied ligt op ongeveer -1,2 m NAP. Er is geen terp 
herkenbaar.

Geomorfologie (fig. 5) Bebouwing (Beb)

Tabel 1: Aardkundige waarden.

Assendelft wordt in historische bronnen genoemd in 1063 na Chr. De naam wordt
verklaard als gegraven of vergraven waterloop van de Askemanna 
‘Noormannen’.6 Een andere verklaring is dat de naam terugvoert op de mannen 
van Assum, een buurtschap ten zuiden van Uitgeest.7 

Ten westen van het huidige Assendelft zijn in de top van het Hollandveen talrijke 
vindplaatsen vanaf de IJzertijd t/m de Romeinse tijd bekend.8 Uit archeologisch 
onderzoek in de polders van Assendelft is gebleken, dat de middeleeuwse 
ontginning ten westen van het huidige dorp Assendelft is gestart en zich 
oostwaarts verplaatst heeft. De geestdorpen vormen vermoedelijk de uitvalsbasis
van deze ontginning. De verwachting is dat de oorsprong van het huidige 

3 Rensink e.a. 2015
4 Vos e.a. 1992
5 De Mulder 2003
6 Van Berkel en Samplonius 2006
7 Besteman en Guiran 1983
8 Brand 1983
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Assendelft in de 10e eeuw ligt. 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.9 

In fig. 6 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.10 Deze
strook snijdt door de Dorpsstraat waar deze iets meer oost-west loopt. 
Huisnummer 737 ligt ongeveer één kilometer noordelijker.

Op de kadastrale kaart staat in het plangebied bebouwing. Deze kadastrale kaart
is lastig te projecteren op de actuele situatie, omdat sinds de 19e eeuw de 
structuur van de bebouwing en percelen op grote schaal is gewijzigd. In fig. 7 
staat het plangebied op de kadastrale minuut zoals de gemeente die in het 
programma van eisen heeft aangeleverd. Fig. 8 laat een andere projectie zien 
met een iets verschoven kaartbeeld. Voor deze projectie zijn de sloten ten zuiden
van de Noorderveenweg achter huisnummers 700 – 734 als uitgangspunt 
genomen bij het georefereren. Als de projectie in fig. 8 correct is, is de noordelijke
kavelgrens van het plangebied sinds begin 19e eeuw niet veranderd, en stond op 
de kavel een huis met erf op perceel 1053. Deze was volgens de Oorspronkelijke
aanwijzende tafels (OAT) eigendom van H. Bovenkamp, beroep: wever. Het 
nummer van het noordelijk aangrenzende perceel is niet goed leesbaar, maar 
vermoedelijk staat er “1036”. Dat perceel betreft een huis en erf in eigendom van 
boer “Jasper H’.

In 1894, op de eerste uitgave van het Bonneblad, is de bebouwing van de wever 
niet meer aanwezig (fig. 9). Dit blijft zo tot heden (topografische kaarten in fig. 10 
tot en met 12).

9 Besteman en Guiran 1983
10 Van den Berg, van den Ham en Kleij 2017
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3 Gespecificeerde verwachting

Het plangebied ligt in het Hollands-Utrechts veengebied, in de zone 
‘veenvlakten’, in AMK terrein 14.638, de historische kern van Assendelft. Het 
betreft een locatie van hoge archeologische waarde. 

De Dorpsstraat is een middeleeuwse dijk die tijdens de ontginning van het gebied
is aangelegd met haaks daarop ontginningssloten. Aan weerszijde van de dijk is 
in de late middeleeuwen bewoning ontstaan.

Door het plangebied, of langs de noordrand (afhankelijk van de projectie van de 
kadastrale minuut) loopt een middeleeuwse ontginningssloot. Ten noorden van 
de sloot staat een groot gebouw aangegeven, vermoedelijk een boerderij, een 
voorloper van de huidige stolp. Een kleine aanbouw loopt door tot aan de sloot. 
Op het stukje land ten zuiden van de sloot staat een woning.

Hieruit blijkt dat in de achttiende eeuw, en zeer waarschijnlijk ook al in de 
zeventiende eeuw, op het onderzoeksgebied een deel van een boerderij en een 
deel van een woning hebben gestaan. In sloot daartussen kan afval uit de woning
en de boerderij gegooid zijn. Daarnaast kunnen deze zeventiende en achttiende 
eeuwse gebouwen middeleeuwse voorgangers hebben gehad die op een terp 
hebben gelegen. Elders langs de Dorpsstraat zijn dit soort terpen aangetroffen.

Zodoende kunnen in het plangebied resten worden verwacht van in de bodem 
weggezakte terpen met daarop middeleeuwse bewoning met daarop resten van 
zeventiende en achttiende eeuwse bewoning. De dichtgegooide sloot midden op 
het terrein kan vondsten uit al deze perioden bevatten. 

De verwachting wordt als volgt gespecificeerd:

1: Datering

Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd

2: Complextype

Archeologische resten uit de periode van staatssamenlevingen gerelateerd aan 
bewoning, economie en infrastructuur.

3: Omvang

Archeologische resten gerelateerd aan bewoning uit genoemde periode kunnen 
worden beschouwd als vlakelementen met variabele omvang (klein tot groot). 
Sommige complextypen kunnen zich ook als puntelementen manifesteren 
(begravingen, depots) of als lijnelementen (wegen, watergangen, percelering).

4: Diepteligging

Vanaf het maaiveld tot in de top van het veen, binnen circa 2 m onder maaiveld.

5: Gaafheid en conservering (fysieke kwaliteit)

De grondwatertrap is II. Dit betekent dat eventuele archeologische organische 
resten dieper dan 80 cm onder maaiveld (de ondergrens van de gemiddeld 
laagste grondwaterstand) goed zal zijn. Over de gaafheid en conservering van 
archeologische resten is verder nog weinig bekend.
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6: Locatie

Hele onderzoeksgebied.

7: Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken): 

Archeologische resten kenmerken zich door de aanwezigheid van een 
archeologische (terp)laag. Dit is een doorwerkte laag bestaande uit het 
oorspronkelijke sediment (veen) dat is vermengd met archeologische indicatoren 
zoals bot-, houtskool- en aardewerkfragmenten. In gedempte sloten kunnen 
afvalstorts aanwezig zijn.

8: Mogelijke verstoringen

Door bouw- en sloopactiviteiten kunnen archeologische resten zijn vergraven. 

Bureau voor Archeologie Rapport 889 Assendelft Dorpsstraat 737b
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4 Methode

De werkwijze in het veld was gespecificeerd zoals in het Programma van Eisen, 
als volgt:

Boortype: 7 cm Edelmanboor en 3 cm guts.

Aantal boringen: Dertien.

Boordiepte: De boringen zijn gezet tot in het natuurlijke veen, op drie 
uitzonderingen na. De boringen die zijn geëindigd in het 
natuurlijke veen hadden einddieptes variërende van 180 tot 
250 centimeter onder het oppervalk. Boring 3 is gezet tot 400 
cm diep en is geëindigd in een (niet natuurlijke) zandlaag. 
Boring 6 is gestuit op een harde laag op 195 cm. Boring 7 is 
gestuit op een harde laag op 90 cm.

Grid: De boringen zijn verspreid geplaatst in het plangebied. 

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 5104.11 

Locatie bepaling X en Y: De X en Y coördinaten van de boringen zijn bepaald 
door middel van een GPS met multiband GNSS ontvangst, 
een nauwkeurigheid van 1 tot 2 m.

Hoogte bepaling: De Z coördinaat is na afloop van het veldwerk bepaald aan de
hand het AHN.12

De gegevens zijn digitaal in het veld geregistreerd. Het veldwerk is uitgevoerd op 
6 maart 2020 door A. de Boer (KNA Senior Prospector) en F.  Roodenburg (junior
archeoloog).

Voorgaand aan het veldwerk is een plan van aanpak opgesteld. Het Plan van 
Aanpak is geregistreerd in ARCHIS3.

4.1 Resultaten
De locaties van de boringen zijn in fig. 13 weergegeven. De boorgegevens staan 
in Bijlage 1. Met de gegevens is een schematische doorsnede gemaakt. Deze is 
weergegeven in fig. 14.

Op basis van de textuur, kleur en bijmengingen kunnen de volgende pakketten 
worden onderscheiden, van diep naar ondiep:

11 Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989
12 Kadaster en PDOK 2014
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Pakket 1: ongeroerd veen

Het natuurlijke ongeroerde bodemmateriaal bestaat uit mineraal arm rietveen. De
top van dit pakket ligt tussen 75 en 210 cm -mv (-191 en -315 cm NAP). 

Pakket 2: veen omgewerkt

Op het intacte veen, ligt in de meeste boorprofielen een pakket omgewerkt sterk 
amorf zandig veen. In dit omgewerkte pakket bevinden zich fragmenten baksteen
(een spoor en weinig), fragmenten aardewerk en zandlagen. De top van het 
pakket ligt tussen 25 en 120 cm -mv (-141 en -247 cm NAP). Het pakket is 30 tot 
110 cm dik. Het verzamelde aardewerk dateert in de Nieuwe tijd, zie de 
beschrijving in tabel 2.

Pakket 3: zand, bezandingspakket of slootvulling

Op het omgewerkte veenpakket ligt een pakket zand. In boorprofielen 3 en 6 is 
dit ook onder het omgewerkte veen aanwezig. In boorprofiel 7 is het zandpakket 
het enige pakket onder de puinlaag aan het oppervlak. Waar dit zandpakket op 
het omgewerkte veen ligt, is het 20 tot 90 cm dik. In boorprofiel 3 is het onder het 
omgewerkte veen aanwezig tot einde van de boring op 400 cm diep. 

In het pakket bevinden zich lagen met fragmenten baksteen (een spoor en 
weinig). De top van het pakket ligt tussen 10 en 55 cm -mv (-128 en -163 cm 
NAP).

Pakket 4: omgewerkt – modern

Aan het oppervlak bevindt zich een pakket met wisselende textuur. Het bestaat 
uit grind, veen en zwak siltig zand. Het pakket is 10 tot 60 cm dik. In het pakket 
bevinden zich fragmenten plastic, baksteen, aardewerk en kachelgrit. Het pakket 
is in alle boorprofielen aanwezig. De top van het pakket ligt tussen -100 en -137 
cm NAP (aan het maaiveld).

Pakket 5: baksteenlagen. 

In boorprofielen 2 en 5 bevinden zich baksteenlagen van 15 tot 35 cm dik. Met 
enige moeite kon hier doorheen worden geboord. De top van baksteenlaag in 
boorprofiel 2 ligt op 30 cm. In boorprofiel 5 gaat het om twee baksteenlagen op 
40 en 60 cm -mv. 

De grondwaterstand tijdens het onderzoek bevond zich tussen 40 en 130 cm 
onder maaiveld.
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Vondst

nummer

Boring en laag 
(laag: boven- en 
ondergrens in cm 
onder maaiveld)

omschrijving datering

1 1 (30) Fragment aardewerk, wit baksel, 
serviesgoed, één zijde is geglazuurd, 
andere zijde is onduidelijk

Nieuwe tijd A of B

2 8 (60-120) Fragment van een steel van een 
kleipijp

Nieuwe tijd A of B

3 11 (120-140) Twee fragmenten aardewerk, 
roodbakkend, serviesgoed, tweezijdig 
geglazuurd

Nieuwe tijd A of B

4 13 (70) Fragment aardewerk, roodbakkend, 
serviesgoed, tweezijdig geglazuurd

Nieuwe tijd A of B

Tabel 2: Verzamelde vondsten.

4.2 Archeologische interpretatie
Het natuurlijke veen (pakket 1) heeft zich achter een gesloten strandwallenkust 
kunnen ontwikkelen in de tweede helft van het Holoceen. Het veen is in de 
IJzertijd en later ontgonnen. De Dorpsstraat is een (mogelijk secundaire) 
ontginningsas die door het veen is aangelegd en waarlangs boerderijen zijn 
gebouwd. 

Na de ontginning en ontwatering hebben de bewoners waarschijnlijk al snel 
wateroverlast ervaren en is men het erf gaan ophogen. Het ophogen is 
uitgevoerd door het opwerpen van slootbagger, veenplaggen en zandpakketten. 
Dit proces heeft geleid tot het omgewerkte veenpakket (pakket 2) en het zand 
(pakket 3). Mogelijk is een deel van het zandpakket in de 20e eeuw aangebracht 
om het terrein geschikt te maken als opslagterrein/parkeerterrein. Dit geldt zeker 
van het bovenste omgewerkte pakket met puin (pakket 4).

Het is zeker dat begin 19e eeuw in het plangebied bebouwing stond (een woning 
van een wever, en noordelijk direct aangrenzend een boerderij). Baksteenresten 
van de bebouwing zijn waarschijnlijk na de sloop in de bodem achtergebleven. 
Dit is een verklaring voor de baksteen fragmenten in alle boorprofielen. De twee 
gestaakte boringen kunnen op vloeren van dit gebouw zijn geëindigd. 

Tot slot is bekend dat de sloten in en om het plangebied in de 20e eeuw zijn 
gedempt. Mogelijk is boring 3 (met een zandpakket tot 400 cm diep) in zo’n sloot 
geplaatst, alhoewel op beide projecties van de kadastrale minuut in de 
zuidwestpunt van het plangebied geen sloot te zien is.

Het verzamelde aardewerk wordt in de Nieuwe tijd gedateerd. Het is daarmee 
mogelijk dat het gebruiksafval van de bewoners van de boerderij en de wever 
betreft. Het is niet aangetoond dat in het plangebied resten van oudere 
bebouwing (laatmiddeleeuws) aanwezig zijn, maar dat kan evenmin worden 
uitgesloten.

In het bovenste omgewerkte pakket, en in het eerst zandpakket daaronder is de 
kans op het aantreffen van behoudenswaardige archeologische waarden klein. 
Aanbevolen wordt daarom de top van het pakket daar weer onder (omgewerkte 
veen; pakket 2) aan te houden als de top van het archeologisch relevante niveau.
De diepteligging van dit niveau is met rode getallen weergegeven in fig. 13.
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5 Waardestelling en Selectieadvies

Conform KNA 4.1 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van 
vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). Het plangebied ligt in 
de historische kern van Assendelft. In het bodemprofiel bevindt zich een 
omgewerkt veenpakket met baksteen- en aardewerk fragmenten. In dit pakket, 
en er onder, kunnen behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn. Er
zijn echter nog onvoldoende gegevens beschikbaar om een waardestelling te 
maken. Er is daarom ook geen inhoudelijk selectieadvies opgesteld.
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6 Conclusie

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:

1. Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

In het plangebied wordt een woning gebouwd. Details omtrent de bouwplannen 
zijn niet beschikbaar.

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

De top van het ongeroerde rietveen ligt in vrijwel het hele plangebied tussen 75 
en 210 cm -mv (-191 en -315 cm NAP). In boring 3 is dit pakket niet bereikt 
(maximale boordiepte 400 cm), mogelijk doordat in een zandige slootvulling is 
geboord. In twee andere boringen is dit pakket evenmin bereikt doordat deze 
boringen stuitten op een harde laag op 195 (boring 6) en 90 cm (boring 7). De 
bodem is in de 20e eeuw verstoord tot minimaal 25 en maximaal 125 cm -mv 
(-141 en -247 cm NAP).

3. In het plangebied kunnen resten van oude bebouwing en dichtgegooide 
sloten met afval 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 
terplichaam vaak niet te onderscheiden is van de ongestoorde 
veenbodem en alleen herkend kan worden door de aanwezigheid van 
scherven, bewerkt hout en dergelijke. Ook moet worden gelet op 
afvalstorten langs de slootkant en in de dichtgegooide sloot, vooral op de 
plek waar de uitbouw van de boerderij de sloot raakte.

Behalve de mogelijke sloot bij boring 3, zijn geen slootvullingen herkend. 
Evenmin zijn terplagen herkend. Wel is in het plangebied sprake van een geroerd
zandig veenpakket met baksteen- en aardewerkfragmenten. Dit pakket, in 
combinatie met de baksteenlagen en de harde lagen in boringen 6 en 7 wijst er 
op dat in het plangebied archeologische waarden aanwezig kunnen zijn. 

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

Het verzamelde materiaal wijst erop dat het geroerde veenpakket in ieder geval 
in de Nieuwe tijd A of B is vergraven. Vermoedelijk bevinden zich (sloop)resten 
van de bebouwing die op de kadastrale minuut (1811-1832) staat afgebeeld in 
het plangebied. Het is niet uit te sluiten dat ook oudere archeologische resten 
aanwezig zijn.

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

Artefacten in het omgewerkte veenpakket zijn verzameld in boring 8 (laag 60-120
cm), boring 11 (laag 120-140 cm) en boring 13 (op 70 cm). Het verzamelde 
aardewerk in boring 1 bevindt zich in de moderne omgewerkte laag op 30 cm. De
verspreiding van deze artefacten is weergegeven in fig. 13. 

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

Aanbevolen wordt om niet dieper dan de top van het omgewerkte veen (pakket 2)
te graven. De diepteligging van de top van het pakket varieert van 25 tot 120 cm -
mv (-141 en -247 cm NAP), zie ook fig. 13 (rode getallen).
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7. Indien (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

a) Worden deze archeologische waarden verstoord door de 
voorgenomen bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

De omvang en diepte van de bodemingrepen noodzakelijk voor de bouw van de 
nieuwe woning zijn nog niet bekend.

b) Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening
te houden met deze archeologische waarden?

Aanbevolen wordt om graafwerkzaamheden tot in de top van het archeologisch 
niveau (omgewerkt veen, pakket 2) te vermijden door voorafgaand aan de bouw 
het terrein bijvoorbeeld eerst op te hogen. Als graafwerkzaamheden tot in de top 
van pakket 2 niet te vermijden zijn, wordt aanbevolen een 
proefsleuvenonderzoek uit te voeren om nader te bepalen of behoudenswaardige
archeologische resten aanwezig zijn.
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7 Advies

Bureau voor Archeologie adviseert om graafwerkzaamheden tot in de top van het
archeologisch niveau (omgewerkt veen, pakket 2) te vermijden. De top van dit 
archeologisch niveau ligt tussen 25 en 120 cm -mv (-141 en -247 cm NAP).

Dit kan bijvoorbeeld door voorafgaand aan de bouw het terrein bijvoorbeeld eerst
op te hogen. Als graafwerkzaamheden tot in de top van pakket 2 niet te 
vermijden zijn, wordt aanbevolen een proefsleuvenonderzoek uit te voeren om 
nader te bepalen of behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn.
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Figuren

Figuur 2: Topografische kaart.
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Figuur 3: Luchtfoto 2018.
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Figuur 4: Hoogte-reliëfkaart (Kadaster en PDOK 2014). Onder in detail met 
hoogtewaarden in meters ten opzichte van N.A.P.
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Figuur 5: Geomorfologische kaart (Alterra 2004).
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Figuur 6: Kaart van Assendelft met datering van bewoning.

Het plangebied ligt op de plek van de rode ster.
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Figuur 7: Projectie van de contouren van het plangebied op de kadastrale minuut van 
begin 19e eeuw uit het Programma van Eisen (Kleij 2020).
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Figuur 8: Projectie van de contouren van het plangebied op de kadastrale minuut van 
begin 19e eeuw dit project.
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Figuur 9: 311-708-WORMERVEER-1894.

Figuur 10: 25B-1950-Amsterdam  / Koog aan de Zaan / Wormerveer / Zaandam.
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Figuur 11: 25B-1981-Amsterdam  / Koog aan de Zaan / Wormerveer / Zaandam.

Figuur 12: 25B-1993-Amsterdam  / Koog aan de Zaan / Wormerveer / Zaandam.
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Figuur 13: Boorpuntenkaart met verspreiding van verzamelde indicatoren.

In vrijwel alle boorprofielen bevinden zich fragmenten baksteen en dat is daarom niet 
weergegeven in bovenstaande kaart. Zie fig. 14.

In rood: top archeologisch niveau in centimeter onder maaiveld.
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Volgende bladzijde: 

Figuur 14: Getekende boorprofielen in schematische doorsnede.
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

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

boortype overig

boven onder

1 grondwaterstand tijdens boring: 60 (cm – mv); 
beschrijver: A. de Boer

0 55 veen sterk zandig grijs-bruin weinig baksteen; spoor 
aardewerkfragmenten

7cm- Edelmanboring Tegelfragment op 15 cm, niet verzameld; 
aardewerkfragment op 30 cm; 
baksteenfragmenten rood; basis geleidelijk; 
sterk amorf

55 75 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig grof bruin-grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; zand matig afgerond; matige 
spreiding

75 120 zand zwak siltig; 
zwak humeus

matig grof bruin-grijs kalkrijk spoor baksteen 3cm- Guts spoor veenbrokjes; basis geleidelijk; zand matig 
afgerond; matige spreiding

120 210 veen zwak zandig grijs-bruin kalkloos 3cm- Guts basis scherp; omgewerkte grond

210 250 veen mineraalarm bruin kalkloos 3cm- Guts

2 beschrijver: A. de Boer

0 10 grind zwak zandig matig grof
grind

bruin-grijs Graven puin

10 30 veen sterk zandig; 
zwak grindig

donker-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; stevig; sterk amorf

30 45 grind zwak siltig matig grof
grind

oranje veel baksteen 7cm- Edelmanboring baksteen laag; basis scherp

45 60 veen zwak zandig donker-grijs 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; plastic; sterk amorf

60 120 veen zwak zandig grijs kalkloos spoor baksteen 3cm- Guts baksteenspikkels; basis scherp; spoor 
kleibrokjes; sterk amorf

120 200 veen mineraalarm bruin kalkloos 3cm- Guts rietveen

3 grondwaterstand tijdens boring: 70 (cm – mv); 
beschrijver: A. de Boer

0 50 veen zwak zandig donker-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring Basis geleidelijk; spoor schelpmateriaal; 
tuinaarde

50 80 zand zwak siltig zeer grof grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring weinig veenbrokjes; basis geleidelijk; zand matig
afgerond; matige spreiding

80 100 zand zwak siltig; matig grof grijs kalkrijk 3cm- Guts basis scherp; zand matig afgerond; matige 



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

boortype overig

boven onder

zwak grindig spreiding

100 160 veen mineraalarm grijs-bruin kalkloos 3cm- Guts basis geleidelijk; zandlagen

160 250 zand zwak siltig matig grof bruin-grijs kalkrijk 3cm- Guts zand matig afgerond; matige spreiding

250 400 geen 
monster

3cm- Guts zand gevoeld

4 grondwaterstand tijdens boring: 70 (cm – mv); 
beschrijver: A. de Boer

0 30 grind zwak zandig matig grof
grind

bruin-grijs Graven basis geleidelijk; puin

30 45 veen sterk zandig; 
zwak grindig

donker-bruin-grijs kalkloos weinig baksteen 7cm- Edelmanboring Basis geleidelijk; op 45cm veel 
baksteenfragmenten daarom boordiameter 
verkleind; sterk amorf

45 100 veen zwak zandig donker-grijs-bruin kalkloos spoor baksteen 3cm- Guts basis geleidelijk; stevig; spoor schelpmateriaal; 
sterk amorf

100 130 veen zwak zandig donker-bruin kalkloos 3cm- Guts basis geleidelijk; spoor schelpmateriaal; 
zandlagen

130 180 veen mineraalarm bruin kalkloos 3cm- Guts rietveen

5 grondwaterstand tijdens boring: 70 (cm – mv); 
beschrijver: A. de Boer; opmerking algemeen: 1e
en 2e poging stuitten binnen 50cm op puin, 
harde laag; uiteindelijke boring is gezet 5m van 
rand perceel noordwestzijde, 4m van perceel 
buren zuidwestzijde 737a

0 25 grind zwak zandig fijn grind grijs Graven basis scherp

25 40 veen zwak zandig; 
zwak grindig

donker-grijs kalkloos weinig baksteen 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; recent verstoord; sterk amorf

40 45 grind zwak zandig matig grof
grind

rood 7cm- Edelmanboring Baksteenlaag rood; basis geleidelijk

45 60 veen zwak zandig donker-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; sterk amorf

60 70 grind zwak zandig matig grof
grind

geel 7cm- Edelmanboring baksteen laag geel

70 75 grind zwak zandig matig grof
grind

geel 3cm- Guts baksteen laag geel

75 95 veen mineraalarm donker-grijs kalkloos 3cm- Guts basis geleidelijk; stevig; sterk amorf



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

boortype overig

boven onder

95 120 veen mineraalarm donker-grijs kalkloos 3cm- Guts basis geleidelijk; zwak amorf

120 200 veen mineraalarm bruin kalkloos 3cm- Guts rietveen

6 grondwaterstand tijdens boring: 70 (cm – mv); 
beschrijver: A. de Boer; opmerking algemeen: 
De eerste poging 50 cm verderop is op 50 cm 
gestuit op baksteenlaag. Deze tweede poging is 
gestuit op 195 cm.

0 20 grind zwak zandig matig grof
grind

bruin-grijs Graven basis scherp; puin

20 50 veen sterk zandig donker-grijs-bruin kalkloos weinig baksteen; spoor 
aardewerkfragmenten

7cm- Edelmanboring Basis geleidelijk; sterk amorf; 
aardewerkfragment roze baksel met wit glazuur, 
tegeltje, ligt overal ook aan oppervlak, niet 
verzameld; plastic

50 70 zand zwak siltig matig grof grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring weinig veenbrokjes; basis geleidelijk; zand matig
afgerond; matige spreiding

70 100 veen sterk zandig donker-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; zand-veen mengsel; sterk 
amorf

100 130 veen zwak zandig zwart kalkloos 3cm- Guts basis geleidelijk

130 195 geen 
monster

3cm- Guts zand gevoeld; boring stuit harde laag op 195

7 grondwaterstand tijdens boring: 70 (cm - mv) 
beschrijver: A. de Boer

0 20 grind zwak zandig matig grof
grind

grijs Graven basis scherp

20 40 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig grof donker-bruin kalkloos weinig baksteen 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; zand matig afgerond; matige 
spreiding

40 70 zand zwak siltig matig grof grijs kalkrijk spoor baksteen 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; zand matig afgerond; matige 
spreiding

70 90 zand zwak siltig matig grof donker-grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring stuit op harde laag, mogelijk oude vloer; zand 
matig afgerond; matige spreiding

8 grondwaterstand tijdens boring: 130 (cm - mv) 
beschrijver: A. de Boer

0 15 veen sterk zandig donker-bruin-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring basis scherp; sterk amorf



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

boortype overig

boven onder

15 60 zand zwak siltig matig grof grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis scherp; zand matig afgerond; matige 
spreiding

60 120 veen mineraalarm donker-bruin-grijs kalkloos spoor baksteen; spoor 
aardewerkfragmenten

7cm- Edelmanboring Basis geleidelijk; baksteenfragmenten geel en 
oranje 1cm, fragment van een steel van een 
kleipijp; sterk amorf

120 130 veen mineraalarm donker-bruin kalkloos 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; zwak amorf

130 140 veen mineraalarm donker-bruin kalkloos 3cm- Guts basis geleidelijk; zwak amorf

140 200 veen mineraalarm bruin kalkloos 3cm- Guts zwak amorf

9 grondwaterstand tijdens boring: 40 (cm - mv) 
beschrijver: A. de Boer

0 45 veen zwak zandig donker-grijs kalkloos spoor baksteen; spoor 
slakken / sintels

7cm- Edelmanboring kachel grit; basis geleidelijk; spoor zandbrokjes; 
sterk amorf

45 90 veen mineraalarm donker-grijs kalkloos spoor baksteen 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; spoor schelpmateriaal; kleine 
baksteenfragmenten  2mm; sterk amorf

90 100 veen mineraalarm zwart kalkloos 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; matig amorf

100 110 veen mineraalarm zwart kalkloos 3cm- Guts

110 200 veen mineraalarm bruin kalkloos 3cm- Guts rietveen

10 grondwaterstand tijdens boring: 40 (cm – mv); 
beschrijver: A. de Boer

0 20 zand zwak siltig matig grof bruin-grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis scherp; matige spreiding; zand matig 
afgerond

20 50 zand zwak siltig; 
sterk humeus

matig grof donker-grijs kalkrijk weinig baksteen 7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; recent verstoord; plastic; zand 
matig afgerond; matige spreiding

50 80 zand zwak siltig; 
sterk humeus

matig grof donker-grijs kalkrijk spoor baksteen; spoor 
aardewerkfragmenten

7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; aardewerkfragment 
geglazuurd, 5mm groot niet verzameld; zand 
matig afgerond; matige spreiding

80 120 zand zwak siltig; 
zwak grindig; 
sterk humeus

matig grof zwart kalkrijk spoor baksteen 7cm- Edelmanboring zand-veen mengsel; basis geleidelijk; zand 
matig afgerond; matige spreiding

120 160 zand zwak siltig; 
matig humeus

matig grof donker-grijs kalkrijk spoor baksteen 3cm- Guts basis geleidelijk; zand matig afgerond; matige 
spreiding

160 200 veen mineraalarm bruin kalkloos 3cm- Guts rietveen

11 grondwaterstand tijdens boring: 40 (cm – mv); 



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

boortype overig

boven onder

beschrijver: A. de Boer

0 30 veen sterk zandig donker-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring basis scherp; sterk amorf

30 120 zand zwak siltig matig grof grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis scherp; zand matig afgerond; matige 
spreiding

120 140 veen zwak zandig donker-grijs kalkrijk spoor 
aardewerkfragmenten

7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; aardewerkfragment 
wandscherf, tweezijdig geglazuurd; spoor 
zandbrokjes; sterk amorf

140 150 veen zwak zandig donker-grijs kalkloos 3cm- Guts basis geleidelijk; sterk amorf

150 200 veen mineraalarm bruin kalkloos 3cm- Guts

12 grondwaterstand tijdens boring: 40 (cm – mv); 
beschrijver: A. de Boer

0 10 veen sterk zandig donker-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring basis scherp

10 30 zand zwak siltig matig grof grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis scherp; zand matig afgerond; matige 
spreiding

30 65 veen zwak zandig donker-grijs kalkloos spoor baksteen 7cm- Edelmanboring Basis geleidelijk; spoor schelpmateriaal; 
baksteenspikkels, tegelfragment terrazzo op 60 
met cement aan onderzijde, niet verzameld

65 100 veen zwak zandig donker-grijs kalkloos spoor baksteen 7cm- Edelmanboring Basis geleidelijk; spoor schelpmateriaal; 
baksteenspikkels

100 115 veen mineraalarm donker-grijs kalkloos 3cm- Guts basis geleidelijk

115 250 veen mineraalarm bruin kalkloos 3cm- Guts rietveen

13 grondwaterstand tijdens boring: 100 (cm – mv); 
beschrijver: A. de Boer

0 20 veen sterk zandig donker-bruin-grijs kalkloos 7cm- Edelmanboring basis scherp; sterk amorf

20 40 zand zwak siltig matig grof grijs kalkrijk 7cm- Edelmanboring basis scherp; zand matig afgerond; matige 
spreiding

40 100 veen mineraalarm grijs kalkloos spoor baksteen 7cm- Edelmanboring baksteenspikkels, aardewerkfragment 
roodbakkend tweezijdig geglazuurd; basis 
geleidelijk; spoor schelpmateriaal; sterk amorf

100 150 veen mineraalarm donker-grijs kalkloos 3cm- Guts basis geleidelijk; stevig; sterk amorf

150 250 veen mineraalarm bruin kalkloos 3cm- Guts rietveen



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

1 111972 499808 -105

2 111969 499801 -100

3 111967 499797 -100

4 111973 499798 -115

5 111970 499799 -116

6 111978 499803 -113

7 111978 499799 -111

8 111972 499793 -113

9 111978 499794 -120

10 111982 499793 -122

11 111990 499793 -127

12 111985 499785 -137

13 111979 499790 -125
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