
Opgraving – variant archeologische begeleiding Fietspad De Kaaik te Assendelft 
gemeente Zaanstad

Argo 329

ARGO
 ARCHEOLOGENBUREAU



2
Opgraving – variant archeologische begeleiding Fietspad De Kaaik te Assendelft

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Bevoegde overheid: Gemeente Zaanstad
Gemeente: Zaanstad
Plaats: Assendelft
Deskundige namens
bevoegde overheid: P. Kleij (Gemeente Zaanstad)
Toponiem: Fietspad De Kaaik
Onderzoeksmeldingsnummer 5262395100
Coördinaten: 111382,90 / 499463,08 (centrum)
Datum veldwerk: 17 mei 2022, 18 mei 2022, 19 mei 2022, 20 mei 2022 en 3 juni 2022
Veldteam: T. Kok
Titel: Opgraving – variant archeologische begeleiding Fietspad De Kaaik te 

Assendelft, gemeente Zaanstad
Auteur(s): T. Kok 
Bijdragen: L. Kleij (aardewerk en tegels; KNA archeoloog / specialist 

(post)middeleeuwse keramiek, actorregistratienummer 78807714)
Illustraties: T. Kok (tenzij anders vermeld)
Fotografie: T. Kok (tenzij anders vermeld)
Opmaak: T. Kok 
Dataverwerking: T. Kok
Datum uitgave: Juli 2022
Versienummer: 02 (definitief)
Beheer en plaats
projectdocumentatie: Archeologenbureau Argo te Zaandam
Autorisatie: J. Vaars (Archeologenbureau Argo)
ISSN: 1879-7091 
Goedgekeurd door de
bevoegde overheid: ja (8-11-2022)

Eventuele vragen over dit rapport kunnen aan de auteur worden gesteld via onderstaand mailadres: 
info@archeologenbureauargo.nl

Disclaimer:
Archeologenbureau Argo en de samensteller(s) van dit rapport kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele schade (direct of indirect danwel gevolgschade) voortvloeiend uit de toepassing van de 
adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.
Archeologenbureau Argo betracht de grootste zorgvuldigheid bij het uitvoeren van al haar onderzoeken. 
De aard van archeologisch onderzoek en in het bijzonder de steekproefsgewijze benadering die inherent
is aan archeologisch vooronderzoek maakt het echter onmogelijk garanties te geven ten aanzien van de
resultaten van dergelijk onderzoek.

© Archeologenbureau Argo

Archeologenbureau Argo 075-6314418
Symon Spiersweg 7-B14 info@archeologenbureauargo.nl  
1506 RZ Zaandam www.archeologenbureauargo.nl  



3
Opgraving – variant archeologische begeleiding Fietspad De Kaaik te Assendelft

Inhoudsopgave
1. Inleiding........................................................................................................................................................4

2. Vooronderzoek en verwachting....................................................................................................................5

2.1 Geo(morfo)logie (deels uit: Kleij, 2022; Vaars, 2013)..........................................................................5

2.2 Bewoningsgeschiedenis (uit: Vaars, 2006)...........................................................................................6

2.3 Verwachting (uit: Kleij, 2022)...............................................................................................................6

2.4 Onderzoeksvragen................................................................................................................................6

3. Veldwerk.......................................................................................................................................................7

3.1 Werkwijze..............................................................................................................................................7

3.2 Bodemopbouw......................................................................................................................................8

3.3 Sporen en structuren..........................................................................................................................11

3.4 Vondstmateriaal..................................................................................................................................16

3.4.1 Aardewerk (door: L. Kleij)...........................................................................................................16
3.4.2 Hout............................................................................................................................................18

4. Beantwoording onderzoeksvragen.............................................................................................................21

5. Samenvatting en conclusie........................................................................................................................22

6. Bronnen......................................................................................................................................................23

6.1 Literatuur............................................................................................................................................23

6.2 Afbeeldingenlijst.................................................................................................................................23

Bijlage 1. Traject archeologische monumentenzorg: stappenplan.................................................................24

Bijlage 2. Tabel archeologische en geologische perioden..............................................................................26

Bijlage 3. Sporenlijst.......................................................................................................................................27

Bijlage 4. Vondstenlijst...................................................................................................................................28

Bijlage 5. Determinatielijst aardewerk...........................................................................................................29



4
Opgraving – variant archeologische begeleiding Fietspad De Kaaik te Assendelft

1. Inleiding
In opdracht van Gemeente Zaanstad is door Archeologenbureau Argo van 17 mei tot en met 20 mei en op 
3 juni 2022 een opgraving – variant archeologische begeleiding – uitgevoerd. Het onderzochte plangebied 
is gelegen waar een nieuw fietspad zal worden aangelegd langs De Kaaik te Assendelft in de gemeente 
Zaanstad (afbeelding 1). In dit rapport worden de resultaten weergegeven.

De aanleiding tot het archeologisch onderzoek binnen het plangebied is de geplande aanleg van een 
fietspad met parallel daaraan een sloot. Het gebied ligt in de Noorderpolder dat onderdeel is van de 
Assendelver Polders (afbeelding 1). In het verleden zijn hier al meerdere, uitgebreide, archeologische 
opgravingen uitgevoerd waarbij de aanwezigheid van resten van bewoning uit de IJzertijd (700 jaar voor 
het begin van onze jaartelling), de Romeinse Tijd (0 tot 250 jaar na het begin van onze jaartelling) en de 
Late Middeleeuwen (1000 tot 1500 jaar na het begin van onze jaartelling) is aangetoond in het gebied. Ten
oosten van het terrein ligt een beschermd gemeentelijk archeologisch monument.

Door de ruilverkaveling in de jaren ’80 van de vorige eeuw is echter een deel van het bodemarchief van de
Assendelver Polders verstoord doordat veel bovengrond met archeologische sporen en vondsten is 
verloren gegaan bij de egalisatie. Verkennend onderzoek (zie literatuur) heeft aangetoond dat in de 
directe omgeving van de plangebieden mogelijk nog wel delen van vindplaatsen zich in de ondergrond 
kunnen bevinden. Zo kan dus niet worden uitgesloten dat in het plangebied resten van bewoning uit de 
hierboven genoemde perioden aangetroffen kunnen worden. Om deze reden was de archeologische 
begeleiding van graafwerkzaamheden geëist door de gemeente Zaanstad.

Tijdens de archeologische begeleiding is de ontgraving van de bouwkuip ten behoeve van de aanleg van 
het fietspad begeleid. Ook zou een parallel met het fietspad lopende sloot worden begeleid, maar doordat 
er een directe verbinding was met de bestaande sloot aan de noordzijde van het plangebied en deze enkel
nat werd uitgegraven, was er geen zichtbaarheid en werd in samenspraak met dhr. P. Kleij van de 
gemeente Zaanstad besloten de verdere begeleiding te staken. 

Het doel van de begeleiding was het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachtingen, zoals 
geformuleerd in het PvE (Kleij, 2022) en het veiligstellen van archeologische waarden (behoud ex-situ). 
Het Nederlandse archeologiebeleid is erop gericht te streven naar behoud in de bodem (behoud in situ), 
maar indien dit niet mogelijk is, eventueel aanwezige resten van een vindplaats veilig te stellen en 
informatie vast te leggen ten behoeve van de kennisvorming over het verleden (behoud ex-situ). 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 4.1) 
4004 Opgraven - variant archeologische begeleiding -, de richtlijnen en vraagstelling uit het Programma 
van Eisen (Kleij, 2022) en het Plan van Aanpak (Kleij, 2022). Kort na afronding van het veldwerk zijn de 
eerste resultaten in een evaluatierapport opgenomen (Kok, 2022).
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Afbeelding 1. Het plangebied (rood omlijnd) waar het archeologisch onderzoek is uitgevoerd, geprojecteerd op een 
uitsnede van de moderne topografische kaart. 
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2. Vooronderzoek en verwachting

2.1 Geo(morfo)logie (deels uit: Kleij, 2022; Vaars, 2013)

Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom van Assendelft. Op de bodemkaart van Nederland ligt het 
plangebied met Koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen (code: hVc).
Op de geomorfologische kaart van Nederland ligt het gebied in een ontgonnen veenvlakte (code: M81). De
venen van westelijk Nederland zijn, voor zover niet als brandstof of voor zoutwinning gebruikt, na de 
ontginning in de Middeleeuwen sterk geklonken. Kenmerkend voor deze gebieden is de opstrekkende 
cope-verkaveling , met een dichtpatroon van parallelle sloten met hoge waterstanden. De tussenliggende 
kavels hebben dikwijls een hol profiel als gevolg een sterkere oxidatie en bodemdaling ten opzichte van de
naast liggende slootranden. Het veen is soms met een dunne laag klei of zand bedekt, waarvan de 
herkomst niet altijd te achterhalen valt (toevoeging k of m).

Uit de rapportage van de opgraving van plangebied Kreekrijk-Schoollocatie, ongeveer 1,5 km ten noorden 
van het onderhavige plangebied, is een gedetailleerd beeld van de geomorfologische opbouw van het 
gebied ontstaan waartoe het plangebied van het fietspad aan De Kaaik ook behoort (Vaars, 2013). Bij 
opgravingen in de jaren ‘70 en het begin van de jaren ‘80 van de vorige eeuw in de Assendelver Polders is 
door het Instituut voor Prae en Protohistorie (IPP) van de Universiteit van Amsterdam uitgebreid onderzoek
gedaan naar de landschapsontwikkeling die hier heeft plaats gevonden (zie bijvoorbeeld Vos, 1983 en 
Brandt et al, 1987). "Uit deze onderzoeken bleek dat het landschap hier vooral was gevormd tijdens 
perioden van verhevigde mariene invloed (transgressiefasen) en perioden van een mindere mariene 
invloed (regressiefasen). De mariene klastische pakketten, afgezet tijdens de verschillende 
transgressiefasen en van elkaar gescheiden door veenlagen, worden aangeduid als Calais I t/m IV en 
Duinkerke 0 t/m III". Dit onderzoek heeft onder meer een kaart opgeleverd waarin de relatie tussen de 
geologische ondergrond en de ligging van de archeologische vindplaatsen uit de IJzertijd en de Romeinse 
tijd is weergegeven (Vos, 1983). Duidelijk is dat de polder in deze perioden bestond uit oligotroof veen 
(hoogveen) met meer westelijk rietveen. Nog verder naar het westen bevinden zich de DI kreken die in 
verband stonden met het Oer-IJ estuarium. In de Middeleeuwen is het geheel afgedekt door DIII 
afzettingen. Opgemerkt dient te worden dat bovenstaand geologisch model tegenwoordig als achterhaald 
wordt beschouwd. De oude "afzettingen van Duinkerke 0 t/m III" en "afzettingen van Calais I t/m IV" 
worden tegenwoordig beschouwd als deel uitmakend van respectievelijk het Laagpakket van Walcheren en
het Laagpakket van Wormer (Weerts et al, 2006). In onderhavig rapport wordt evenwel de benaming 
"afzettingen van Duinkerke" gehandhaafd (Vaars, 2013).

2.2 Bewoningsgeschiedenis (uit: Vaars, 2006)

Er is geen vooronderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de begeleiding. Het onderstaande is afkomstig uit 
een rapportage van onderzoek in de omgeving van waar de begeleiding werd uitgevoerd. De 
bewoningsgeschiedenis is vergelijkbaar en om deze reden hier toegevoegd om een indicatie te geven over
de bewoningsgeschiedenis in de regio.
Op de bodemkaart is te zien dat Assendelft gelegen is in een veengebied. Westelijk van de Dorpsstraat, 
waar ook het onderhavige onderzoek plaats heeft gevonden, bevindt zich een groot aantal vindplaatsen 
uit de Late IJzertijd en/of Romeinse tijd (zie o.a. Brandt et al, 1983; Therkorn et al, 1999).

De eerste ontginningen van het gebied van het gebied vinden plaats vanaf de Middeleeuwen; vanaf dan 
wordt het gebied weer bewoond. Dit vindt plaats vanaf ongeveer 1200 jaar na het begin van onze 
jaartelling. Het betreft vooral akkers bestaande uit oxidatieniveaus met wat aardewerkfragmenten. De 
akkers worden veelal begrensd door greppeltjes. Meer noordelijk zijn ook aan de Dorpsstraat huisplaatsen 
uit de Late Middeleeuwen op kleine terpjes aangetroffen.

2.3 Verwachting (uit: Kleij, 2022)

Volgens het PvE (Kleij, 2022) ligt het onderzoeksgebied midden in een gebied waar boerderijen uit de
IJzertijd, Romeinse Tijd en Middeleeuwen zijn opgegraven. Op basis daarvan kunnen in het
plangebied sporen en vondsten uit de genoemde perioden worden verwacht. Het gaat dan met name om 
paalsporen, greppels. afvalkuilen, waterputten, aardewerk en bewerkt hout.

2.4 Onderzoeksvragen

In het voorafgaande aan het archeologisch onderzoek opgestelde PvE zijn de onderstaande 
onderzoeksvragen opgesteld (Kleij, 2022).

 
1. In het plangebied kunnen resten van oude bebouwing in de bodem aanwezig zijn.

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

2. Wanneer archeologisch sporen en artefacten zijn aanwezig, waar en hoe diep liggen deze?
3. Zijn kuilen en waterputten aanwezig? Zo ja, hoe zijn deze geconstrueerd en wat is de 

samenstelling van eventueel botanisch en zoölogisch materiaal van de vulling van de geul kuilen 
en putten en welke anorganische vondsten zijn erin aanwezig?
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4. Hoe is de samenstelling en wat is de herkomst van de archeologische vondsten?
5. Tot welk(e) complextype(s) behoren de archeologische resten en vondsten?
6. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn deze 

aaneensluitend?
7. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?
8. Hoe verhoudt de vindplaats zich ten opzichte van analoge vindplaatsen uit dezelfde periode in de

regio?
9. Wat is de relatie van de vindplaats met de rest van de omgeving?
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3. Veldwerk 

3.1 Werkwijze

Van 17 mei tot en met 20 mei en op 3 juni 2022 is de opgraving – variant archeologische begeleiding – 
binnen het plangebied fietspad De Kaaik te Assendelft uitgevoerd (afbeeldingen 2 en 3). 
Tijdens de uitvoering van de begeleiding werden de overige twee lange sleuven ontgraven tot ongeveer -
3,0 m NAP (ca. 1,0 m -mv). De zuidelijke sleuf is werkput 1 genoemd en de noordelijke sleuf is werkput 2.
Ook zou een parallel met het fietspad lopende sloot worden begeleid, maar doordat er een directe 
verbinding was met de bestaande sloot aan de noordzijde van het plangebied en deze enkel nat werd 
uitgegraven, was er geen zichtbaarheid en werd in samenspraak met dhr. P. Kleij van de gemeente 
Zaanstad besloten de verdere begeleiding te staken.

Afbeelding 2. Het plangebied met op de achtergrond een deel van werkput 1. De foto is genomen richting het 
zuidwesten.
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3.2 Bodemopbouw

Tijdens de archeologische begeleiding zijn negen profielen gezet om de bodemopbouw binnen het 
plangebied te onderzoeken. Zes profielen (profielen 1 tot en met 6; afbeelding 10 en Fout: Bron van 
verwijzing niet gevonden) zijn aangelegd in werkput 1; de andere drie profielen, de profielen 7 tot en met 
9, zijn geplaatst in werkput 2 (afbeelding 12). 

Uit de profielen blijkt dat de bodem in het gebied weinig verstoord is (zie bijvoorbeeld profiel 5, afbeelding
4 en 5). De bodemopbouw is over het algemeen als volgt. 
Binnen het plangebied is vanaf het maaiveld (ca. -2,0 m NAP) over het gehele gebied een ongeveer 10 cm
tot 20 cm dikke bouwvoor (S1000) aanwezig. Deze bouwvoor bestaat uit bruine, zwak humeuze, zwak 
zandige klei. 
Hieronder bevindt zich een natuurlijke laag blauwgrijze sterk siltige klei (S2000) waartussen zich een 
donkere, zwarte band (S2001) van dezelfde soort klei bevindt. Onduidelijk is om wat voor een 
bodemproces het gaat of hoe het tot stand is gekomen, maar de laag S2001 is wel matig humeus. 
Mogelijk is ook dat het een soort inspoeling of neerslag van humeus materiaal is. De zwarte laag is 
aanwezig over het gehele terrein. In enkele profielen bevond de laag S2001 zich onder S2000. De laag 
S2000, tezamen met S2001, is over het algemeen tussen de 30 cm en 40 cm dik en is afgezet onder natte
omstandigheden.
Hieronder bevindt zich op een diepte rond -0,50 m -mv (-2,50 m NAP) een natuurlijke laag blauwgrijze 
zwak siltige klei (S4000) die afwisselend gelaagd is met sterk kleiig veen. De klei is verder matig humeus 
en er bevinden zich riet- en houtresten is. In het veld is de laag geïnterpreteerd als de Duinkerke 3 
transgressiefase. Mogelijk behoort het bovenliggende kleipakket S2000 hier ook toe, maar dit is 
vooralsnog onduidelijk. Soms snijdt de kleilaag S4000 in de onderliggende veenlaag en betreft het een 
geul, zoals de geul S4000 aan de zuidzijde (afbeelding 6) en geul S4002 van werkput 1. Ook in werkput 2 
is een dergelijke geul (S4003) aangetroffen. Duidelijk is dat het gebied geologisch gezien zeer complex is 
waarbij geulen soms insnijden en dat uiteindelijk het gehele veenpakket wordt afgedekt door het 
kleipakket dat voorheen als de Duinkerke III transgressiefase werd beschouwd. Heden ten dage wordt de 
intergetijde-supragetijdeklei gerekend tot het Laagpakket van Wormer als onderdeel van de Formatie van 
Naaldwijk (Weerts et.al., 2006). Het geulensysteem is goed te zien op het AHN (afbeelding 7). Op deze 
kaart is de geul goed te zien als een hoger gelegen deel dan de rest van de omgeving. De geul zelf komt 
vanuit het noordwesten en loopt door het plangebied heen. Ter hoogte van het plangebied lijkt het dat er 
meerdere aftakkingen aanwezig zijn waarvan er eentje ten noorden van werkput 1 aanwezig moet zijn. 
Helaas is dit deel van het plangebied niet begeleid en is onduidelijk of op deze geul archeologische resten 
aanwezig zijn. Wanneer de loop van de geul wordt gevolgd in noordwestelijke richting lijkt deze deel uit te 
maken van het geulensysteem waartoe ook de bij de opgraving gevonden geul in het plangebied 
Kreekrijk-Schoollocatie behoort. Bij deze begeleiding zijn sporen aangetroffen uit de Midden IJzertijd 
(Vaars, 2013). In werkput 1 is een rietzone (S4000 vulling 2) aangetroffen naast de geul S4000. Het betreft
dezelfde klei als vulling 1 van de geul, maar deze bevat zeer veel rietresten. 

Afbeelding 3. Het plangebied ter hoogte van werkput 2. De foto is genomen richting het zuidwesten.
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Aan de onderzijde van de profielen bevindt zich het natuurlijke veen (S3000) waarvan de top veelal 
veraard is (S3001). Dit veraarde veenpakket is in principe het niveau waarin sporen uit de IJzertijd en 
Romeinse Tijd worden verwacht. Het toeval wil dat de maximale ontgravingsdiepte ten behoeve van de 
aanleg van het fietspad zich in of vlak onder het veraarde veen bevindt.
Ten zuidwesten van profiel 3 in werkput 1 zijn aanwijzingen dat er bebouwing uit de Nieuwe Tijd heeft 
gestaan binnen het plangebied. Daar duikt de recent verstoorde laag S1001 enigszins waarin hier veel 
baksteenresten zijn aangetroffen. 

Afbeelding 4. Een foto van profiel 5. De foto is genomen in noordwestelijke richting.

S3000

S3001

S4000

S2000
S2001
S2000

S3000

S1000

Afbeelding 5. Een foto van profiel 2. De foto is genomen in noordwestelijke richting.

S1000

S2001

S4001

S4000
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Afbeelding 7. De werkputten geprojecteerd op een uitsnede van de AHN-kaart.

Afbeelding 6. Een vlakfoto van werkput 1 met een van de geulen die in het veen insnijdt. De foto is genomen richting het 
noorden.
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3.3 Sporen en structuren

Tijdens de begeleiding zijn vijf archeologische sporen aangetroffen (afbeelding 10, 11 en 12).
De eerste vier sporen werden aanvankelijk geïnterpreteerd als paalkuilen (S1, S2, S3 en S4) waarvan de 
eerste drie sporen zich op een geulafzetting S4002 bevonden (afbeelding 8 en 11). De vierde lag in het 
veen enigszins ten noordoosten van dezelfde geul. Na couperen van de sporen bleek echter dat paalkuil 
S3 een restant was van een veenlaag die op de geul S4002 was ontstaan. De overige drie betroffen wel 
degelijk archeologische sporen (afbeelding 9). 
Het vijfde spoor werd aangetroffen in werkput 2. Het betreft een greppel of sloot S5 (afbeelding 12).
Ook zijn er indicaties aangetroffen voor de aanwezigheid van bebouwing uit de Nieuwe Tijd. In profiel 3 
werd recent verstoorde laag S1001 aangetroffen waarin bakstenen in aanwezig waren. Het overgrote deel 
van de bakstenen was in het veld gedateerd als industrieel vervaardigde paarse baksteen uit de 20e eeuw,
maar er leken ook oudere zachter gebakken, handmatig gevormde bakstenen gele en oranje bakstenen in 
de laag aanwezig te zijn. Op de locatie van profiel 3 is op de Kadastrale Minuut een molen aangegeven 
(afbeelding 17); zeer waarschijnlijk behoorden de bakstenen tot deze molen. Hij is echter ergens in de 20e 
eeuw gesloopt aangezien er ook baksteen uit deze periode werd aangetroffen in de laag S1001.

Afbeelding 8. Een vlakfoto van werkput 1 met de sporen S1, S2 en S3. De foto is genomen richting het westen.
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Afbeelding 10. De allesporenkaart van WP1.

Afbeelding 9. De coupefoto van paalkuil S4. De foto is genomen richting het noordenoosten.
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Afbeelding 12. De allesporenkaart van WP2.

Afbeelding 11: Detail van de allesporenkaart met daarop de aangetroffen paalkuilen.
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3.4 Vondstmateriaal

Tijdens het onderzoek zijn drie vondstnummers uitgeschreven (Bijlage 4). In totaal betreft het zes stuks 
aardewerk, drie stuks dierlijk bot en een rond, puckvormig houten object (vondstnummer 2). Het dierlijk 
bot en een fragment aardewerk zijn afkomstig uit paalkuil S4 (vondstnummer 1); de rest van het 
aardewerk is aangetroffen in greppel S5 (vondstnummer 3). Het aardewerk is gedetermineerd door 
aardewerkspecialist L. Kleij.

3.4.1 Aardewerk (door: L. Kleij)

Tijdens het onderzoek zijn in totaal zes fragmenten keramiek aangetroffen. Het gaat om vijf verschillende 
objecten.

Vondstnummer 1, uit paalkuil S4, bestaat uit een fragment Pingsdorfaardewerk. Dit soort aardewerk is 
geproduceerd in het Rijnland (Duitsland). Het gaat om een wandfragment van een bol object dat dateert 
uit de periode 900-1200.
Vondstnummer 3, uit greppel S5, bestaat uit vijf keramische fragmenten. Het gaat om de rand van een 
pispot, vermoedelijk van het type r-pis-5 (afbeelding 13). De pispot dateert uit de periode 1550-1750. 
Verder zijn er nog twee fragmenten roodbakkend aardewerk aangetroffen die niet aan elkaar passen maar 
toch tot hetzelfde object behoren. Het gaat om een randfragment (afbeelding 14) en een wandfragment. 
De fragmenten zijn afkomstig uit Friesland uit de periode 1675-1800.
Ten slotte bevat vondstnummer 3 nog twee roodbakkende fragmenten die aan weerszijden zijn 
afgebroken. Mogelijk gaat het om bouwkeramiek. De fragmenten zijn slecht te determineren en krijgen 
daarom een nogal brede datering van 1300-1500.

Spoornummer 4 betreft een paalkuil. Op basis van het aardewerk is dit spoor in de 10e, 11e of 12e eeuw te 
plaatsen. Spoornummer 5 is een greppel of sloot, de vondsten uit dit spoor wijzen erop dat de sloot of 
greppel in ieder geval aan het einde van de 17e en in de eerste helft van de 18e eeuw in gebruikt is 
geweest.

Afbeelding 13. Een roodbakkende rand van een pispot, vermoedelijk van het type r-pis-5 (V3-2).
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3.4.2 Hout
Tijdens de begeleiding is in de greppel S5 een rond houten object van eikenhout (Quercus sp,) 
aangetroffen (afbeelding 15, vondstnummer 2; determinatie door Van Dalen Dendrochronologie). 
Wat de functie van het object is, is niet duidelijk. De houten schijf is niet geheel rond, maar aan een zijde 
is hij enigszins afgeplat waarmee waarschijnlijk op een platte ondergrond kan worden neergezet. Er zijn op
het object geen bevestigingssporen op aanwezig. Er zijn aan de platte zijden ook geen sporen van gebruik
te zien; wel is een beschadiging aan een van de zijden aanwezig die waarschijnlijk is veroorzaakt doordat 
deze geraakt is door een schep bij het schaven van de greppel.
Aan de ronde zijde van het object zijn echter wel specifieke slijtagesporen haaks op de afgeplatte zijde 
zichtbaar (afbeelding 16). Mogelijk zijn deze slijtagesporen te verklaren door beweging van een ijzerdraad;
in de groef zijn resten van ijzeroxide zichtbaar. Het lijkt op basis van de sporen op de houten schijf niet te 
gaan om een speelschijf; door de afgeplatte zijde kan deze ook niet rollen. Het object lijkt een functie te 
hebben in een werktuig dat te maken heeft bij het uitvoeren van een ambacht of specifiek beroep. 
Mogelijk is het gebruikt om spanning op een draad te krijgen of als een soort geleider. Het kan een 
onderdeel zijn dat te maken heeft met de molen die aan het begin van de 19e eeuw even ten zuidwesten 
van de greppel S5 aanwezig was midden in het weiland (afbeelding 17). 

Afbeelding 14. Roodbakkend aardewerk afkomstig uit Friesland (V3-1).
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Afbeelding 15: Het houten object met vondstnummer 2.

Afbeelding 16: Het houten object met vondstnummer 2.
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Afbeelding 17. De allesporenkaart geprojecteerd op de Kadastrale Minuutkaart uit 1811-1832. De greppel S5 en de 
locatie van de molen ten zuidwesten van de greppel S5 zijn aangegeven met de zwarte pijl.

molen

greppel S5

molen
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4. Beantwoording onderzoeksvragen
In het PvE (Kleij, 2022) zijn de onderstaande vragen opgesteld. Op basis van de uit de archeologische 
begeleiding verkregen gegevens kan een deel beantwoord worden. 

1. In het plangebied kunnen resten van oude bebouwing in de bodem aanwezig zijn. Welke delen 
van de bodem zijn ongestoord en waar en tot hoe diep is de ondergrond door 
graafwerkzaamheden uit de 20e eeuw verstoord?
In principe lijkt de ondergrond niet of nauwelijks te zijn verstoord door graafwerkzaamheden in 
recente tijden. Tijdens de begeleiding zijn alleen diepe verstoringen aangetroffen waar de huidige
sloten hebben gelopen. Deze sloten zijn allen aangegeven op de Kadastrale Minuut uit het begin 
van de 19e eeuw, maar hebben zeer waarschijnlijk hun oorsprong in de Late Middeleeuwen. De 
sloten zijn allen georiënteerd op De Kaaik en zijn vermoedelijk ontgraven ten tijde van de 
ontginning van het gebied vanaf die periode. 
Resten van oude bebouwing zijn niet aangetroffen, maar er is een indicatie dat ten zuidwesten 
van profiel 3 in werkput 1 bebouwing heeft gestaan. Daar duikt de recent verstoorde laag S1001 
enigszins en in de laag zijn hier baksteenresten aangetroffen. Dit zou kunnen gaan om de resten 
van een molen uit de Nieuwe Tijd die op de Kadastrale Minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw
te zien is. Van de molen zelf zijn geen intacte resten aangetroffen; waarschijnlijk is hij ergens in 
de 19e of 20e eeuw gesloopt.

2. Wanneer archeologisch sporen en artefacten aanwezig zijn; waar en hoe diep liggen deze?
Er zijn tijdens de archeologische begeleiding drie paalkuilen S1, S2 en S4 in werkput 1 en een 
greppel S5 in werkput 2 aangetroffen. De paalkuilen zijn aangetroffen op de maximale 
ontgravingsdiepte van de bouwkuip van het nieuw aan te leggen fietspad op -2,95 m NAP (circa 
0,85 m -mv); de greppel was mogelijk al hoger zichtbaar dan het diepste vlak, maar dit was niet 
goed waarneembaar. Hij was echter goed zichtbaar in het vlak op -2,94 m NAP (0,95 m -mv).
In paalkuil S4 is dierlijk bot aangetroffen en een fragment aardewerk. In de greppel S5 zijn 
eveneens fragmenten aardewerk aangetroffen en een ronde eikenhouten schijf.

3. Zijn kuilen en waterputten aanwezig? Zo ja, hoe zijn deze geconstrueerd en wat is de 
samenstelling van eventueel botanisch en zoölogisch materiaal van de vulling van de kuilen en 
putten en welke anorganische vondsten zijn erin aanwezig?
Er zijn geen kuilen en waterputten aangetroffen tijdens de begeleiding.

4. Hoe is de samenstelling en wat is de herkomst van de archeologische vondsten?
Het aangetroffen aardewerk is door de specialist gedetermineerd. Het vroegste (Pingsdorf) 
aardewerk dat is aangetroffen in een paalkuil en dateert mogelijk uit de periode 900-1200. Dit 
aardewerk komt uit het Rijnland in Duitsland. Ook is in greppel S5 roodbakkend aardewerk uit 
Friesland aangetroffen dat kon worden gedateerd in de 16e tot en met de 18e eeuw. 

5. Tot welk(e) complextype(s) behoren de archeologische resten en vondsten?
Er zijn te weinig vondsten en resten aangetroffen om van een complex te spreken.

6. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn deze 
aaneensluitend?
De aangetroffen paalkuilen zijn mogelijk gelijktijdig, maar het zijn echter te weinig sporen om 
meerdere bewoningsfasen te onderscheiden. Op basis van het in een van de paalkuilen 
aangetroffen fragment aardewerk kan dat spoor worden gedateerd in de Late Middeleeuwen. 
Mogelijk zijn alle sporen te dateren in deze periode.

7. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 
vondstcategorieën behoren zij?
De aangetroffen vondsten zijn te dateren in de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Het betreft 
het fragment Pingsdorfaardewerk en de fragmenten roodbakkend aardewerk.
Ook is een eikenhouten schijf gevonden in greppel S5. Deze kan echter niet worden gedateerd. 
Mogelijk is het een onderdeel van de molen die aan het begin van de 19e eeuw langs de greppel 
stond even ten zuidoosten van waar de schijf werd gevonden.

8. Hoe verhoudt de vindplaats zich ten opzichte van analoge vindplaatsen uit dezelfde periode in de
regio?
In de directe omgeving zijn geen vergelijkbare analoge vindplaatsen bekend. Wel zijn tijdens een 
aan het onderhavige plangebied aansluitende booronderzoek uit 2015, enkele laatmiddeleeuwse 
fragmenten aardewerk aangetroffen, waaronder ook een fragment Pingsdorfaardewerk (Honigh, 
2015). Hoewel de vondsten volgens dit onderzoek waarschijnlijk uit een verploegde context 
kwamen, werd het gezien als een aanwijzing voor een vindplaats in de omgeving. Ook de 
landschappelijke opbouw en de aanwezigheid van de geul die door het onderhavige plangebied 
loopt, is in ditzelfde onderzoek opgemerkt. 

9. Wat is de relatie van de vindplaats met de rest van de omgeving?
De locatie waar het overgrote deel van de paalkuilen is aangetroffen, is gelokaliseerd in de 
omgeving waar een stevige ondergrond aanwezig was in de vorm van de kleilaag of geul S4000. 
De paalkuil S4 is in het veen geslagen en behoort mogelijk tot een tweede constructie of hek.
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5. Samenvatting en conclusie
In opdracht van Gemeente Zaanstad is door Archeologenbureau Argo van 17 mei tot en met 20 mei en op 
3 juni 2022 een opgraving – variant archeologische begeleiding – uitgevoerd. Het onderzochte plangebied 
is gelegen waar een nieuw fietspad zal worden aangelegd langs De Kaaik te Assendelft in de gemeente 
Zaanstad. In dit rapport worden de resultaten weergegeven.

De aanleiding tot het archeologisch onderzoek binnen het plangebied is de geplande aanleg van een 
fietspad met parallel daaraan een sloot. Het gebied ligt in de Noorderpolder dat onderdeel is van de 
Assendelver Polders. In het verleden zijn hier al meerdere, uitgebreide, archeologische opgravingen 
uitgevoerd waarbij de aanwezigheid van resten van bewoning uit de IJzertijd (700 jaar voor het begin van 
onze jaartelling), de Romeinse Tijd (0 tot 250 jaar na het begin van onze jaartelling) en de Late 
Middeleeuwen (1000 tot 1500 jaar na het begin van onze jaartelling) is aangetoond in het gebied. Ten 
oosten van het terrein ligt een beschermd gemeentelijk archeologisch monument.

Door de ruilverkaveling in de jaren ’80 van de vorige eeuw is echter een deel van het bodemarchief van de
Assendelver Polders verstoord doordat veel bovengrond met archeologische sporen en vondsten is 
verloren gegaan bij de egalisatie. Verkennend onderzoek (zie literatuur) heeft aangetoond dat in de 
directe omgeving van de plangebieden mogelijk nog wel delen van vindplaatsen zich in de ondergrond 
kunnen bevinden. Zo kan dus niet worden uitgesloten dat in het plangebied resten van bewoning uit de 
hierboven genoemde perioden aangetroffen kunnen worden. Om deze reden was de archeologische 
begeleiding van graafwerkzaamheden geëist door de gemeente Zaanstad.

Tijdens de archeologische begeleiding is de ontgraving van de bouwkuip ten behoeve van de aanleg van 
het fietspad begeleid. Ook zou een parallel met het fietspad lopende sloot worden begeleid, maar doordat 
er een directe verbinding was met de bestaande sloot aan de noordzijde van het plangebied en deze enkel
nat werd uitgegraven, was er geen zichtbaarheid en werd in samenspraak met dhr. P. Kleij van de 
gemeente Zaanstad besloten de verdere begeleiding te staken. 

Het doel van de begeleiding was het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachtingen, zoals 
geformuleerd in het PvE (Kleij, 2022) en het veiligstellen van archeologische waarden (behoud ex-situ). 
Het Nederlandse archeologiebeleid is erop gericht te streven naar behoud in de bodem in-situ), maar 
indien dit niet mogelijk is, eventueel aanwezige resten van een vindplaats veilig te stellen en informatie 
vast te leggen ten behoeve van de kennisvorming over het verleden (behoud ex-situ). 

Uit het onderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen in het West-Nederlandse veengebied met daarop 
een kleipakket dat in het verleden tot de Duinkerke III transgressiefase werd gerekend. nu wordt de 
intergetijde-supragetijdeklei die is afgezet op het veen gerekend tot het Laagpakket van Wormer als 
onderdeel van de Formatie van Naaldwijk. In de omgeving hebben geulen zich in het veen ingesneden. 
Takken van dit geulensysteem zijn binnen het plangebied in beide werkputten aangetroffen. Deze 
verschillende geulen zijn op de kaart van het AHN ook duidelijk zichtbaar als verhogingen in het 
landschap. Bij archeologisch onderzoek in de omgeving zijn op dergelijke geulen archeologische resten 
aangetroffen uit de Midden IJzertijd tot en met Romeinse Tijd.
Tijdens het onderhavige onderzoek zijn de resten aangetroffen van een vindplaats in de vorm van de drie 
paalkuilen S1, S2 en S4 in werkput 1 en een greppel S5 in werkput 2. De paalkuilen zijn aangetroffen op de
maximale ontgravingsdiepte van de bouwkuip van het nieuw aan te leggen fietspad op -2,95 m NAP (circa 
0,85 m -mv). De paalkuilen S1 en S2 waren in een voormalige geul gegraven en paalkuil S4 in het veen; 
iets ten noorden van de andere twee paalkuilen. Mogelijk behoren ze tot twee verschillende structuren. 
Onduidelijk is of de paalkuilen gelijktijdig zijn, maar aangezien ze relatief dicht bij elkaar staan is het 
aannemelijk. De paalkuil S4 is op basis van het aardewerk gedateerd in de Late Middeleeuwen; de andere 
twee paalkuilen bevatten geen daterend materiaal en kunnen niet worden gedateerd.
De greppel was aangetroffen in het veen op -2,94 m NAP (0,95 m -mv), maar was al hoger zichtbaar dan 
het diepste vlak, dit was echter niet goed waarneembaar. De greppel S5 kan op basis van hierin 
aangetroffen aardewerk gedateerd worden in de Nieuwe Tijd, maar is waarschijnlijk ouder. Ook is in de 
greppel een eikenhouten schijf gevonden die mogelijk onderdeel was van de molen. 
Ook is ter hoogte van profiel 3 in werkput 1 een aanwijzing aangetroffen dat binnen het plangebied een 
molen heeft gestaan in de vorm een concentratie van diverse soorten baksteen en een dikke laag klei die 
waarschijnlijk was opgebracht om een stevige ondergrond voor de molen te creëren. De molen was 
aangegeven op de Kadastrale Minuut uit het begin van de 19e eeuw. Vanwege de aanwezigheid van 
bakstenen uit de 20e eeuw in de laag kan worden opgemaakt dat deze ergens in deze periode is gesloopt.
Op basis van de gegevens verkregen uit de begeleiding kan worden geconcludeerd dat binnen het 
plangebied een vindplaats aanwezig is. In het gebied kunnen sporen uit de Midden IJzertijd tot en met de 
Romeinse Tijd en de Nieuwe Tijd in zowel het veen als op de geulen worden aangetroffen. Deze zijn echter 
niet aangetroffen, maar wel sporen van een vindplaats uit de Middeleeuwen. Ook is het goed mogelijk dat 
in de omgeving van het plangebied resten uit de Nieuwe Tijd aanwezig zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 4.1) 
4004 Opgraven - variant archeologische begeleiding -, de richtlijnen en vraagstelling en uit het 
Programma van Eisen (Kleij, 2022) en het Plan van Aanpak (Kleij, 2022). Kort na afronding van het 
veldwerk zijn de eerste resultaten in een evaluatierapport opgenomen (Kok, 2022).

Op basis van de resultaten zijn de onderzoeksvragen uit het PvE (Kleij, 2022) in Hoofdstuk 4 beantwoord.
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6. Bronnen
ARCHIS3. https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/login ARCheologisch InformatieSysteem, Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed (RCE).
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Bijlage 1. Traject archeologische monumentenzorg: stappenplan

In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld moet worden 
als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen. Het is van groot belang om 
in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening te houden met de archeologische waarden 
en verwachtingen en wel voordat men aanvangt met de globale invulling van een plangebied. Het 
stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de archeologische waarden. 
Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied) relevante archeologische 
informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer diepgaand onderzoek op specifieke 
plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging 
in het ruimtelijkeordeningsproces te kunnen maken.

I. Bureauonderzoek
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande bronnen - 
over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het plangebied. Daarnaast 
moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd inventariserend onderzoek (stap II, zie 
onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archief- en literatuuronderzoek van archeologische en 
bodemkundige gegevens die bij RCE, provincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, 
musea) bekend zijn over het betreffende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te 
behandelen:

• aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat. Dit in 
verband met het bepalen van het onderzoekskader;

• beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare relevante gegevens;
• beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van het gebied op 

basis van geofysische, fysische en historisch-geografische gegevens ;
• een korte impressie over de ontstaansgeschiedenis van het landschap ;
• een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
• beschrijven bekende archeologische waarden ;
• archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal Monumenten 

Archief (CMA) van de RCE. Dezelfde terreinen zijn tevens opgenomen op de Archeologische 
Monumentenkaarten (AMK) van de provincies. Archeologisch waardevolle terreinen genieten 
wettelijke bescherming (ex artikel 3 en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische 
bescherming te krijgen binnen het bestemmingsplan;

• archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief (CAA) van de RCE 
aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de aanwezigheid van bewoningssporen 
uit het verleden;

• beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecificeerd en 
onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:

• aan de hand van de door de RCE ontwikkelde Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. 
Gebieden met een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde of trefkans komen in 
ieder geval voor een nader archeologisch onderzoek in aanmerking;

• aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke verwachtingskaart;
• rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de 

verschillende stadia van het planvormingsproces.

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO)
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van de 
uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische waarden aanwezig 
zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, conservering en relatieve kwaliteit is.
Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. In principe wordt het
IVO uitgevoerd op basis van een Plan van Aanpak (PvA). Het onderzoek kan bestaan uit de volgende 
methoden:

• non-destructieve methoden: geofysische methoden (elektrische, magnetische en 
elektromagnetische methoden eventueel in combinatie met remote sensing technieken);

• weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering (putjes van 
maximaal een vierkante meter);

• destructieve methoden: proefsleuven.

Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De onderbouwing voor
de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inventariserend veldonderzoek moet 
leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk selectieadvies.
Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit houdt in dat 
het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en weilanden, waarbij gezocht
wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden. Daarnaast wordt door middel
van boringen onderzocht hoe het staat met de bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren
te onderscheiden zijn. De aangetroffen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een 
meer diepgaand booronderzoek. Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is 
het nodig om in dit stadium proefputten te graven.
Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is 
gebleken dat er in een plangebied waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel 
van het graven van een aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van 
conservering van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een 
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vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermwaardig is. Is dit het geval, dan zal bekeken moeten 
worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het provinciaal 
archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in situ (ter plekke in de 
bodem).

Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek
Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermwaardige’ vindplaats in situ te bewaren, 
zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen te worden door middel van een 
vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III) noodzakelijk.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
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Bijlage 2. Tabel archeologische en geologische perioden 
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Bijlage 3. Sporenlijst
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Bijlage 4. Vondstenlijst
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Bijlage 5. Determinatielijst aardewerk
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