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1. Inleiding

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een in opdracht van de Gemeente Zaanstad door 
Archeologenbureau Argo uitgevoerde archeologische begeleiding van de aanleg van kabels en leidingen in 
een tracé naast de Vaartdijk te Assendelft (afbeelding 1, 2 en 3). Het leidingtracé heeft een lengte van ca.
twee kilometer bij een breedte van twee meter. 
Omdat bij de met de aanleg van het tracé gepaard gaande grondroerende werkzaamheden eventueel 
aanwezige archeologische waarden kunnen worden verstoord, wordt door de gemeente Zaanstad 
onderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied vereist. Hiertoe is ook een Programma van 
Eisen (PvE) opgesteld (Kleij, 2017). 

Afbeelding 1. Uitsnede van de topografische kaart met in rood de ligging van het plangebied. 

 



5
Archeologische begeleiding leidingtracé Vaartdijk, Assendelft, gemeente Zaanstad

Afbeelding 2. Het tracé zuidelijk van Vaartdijk nummer 24. Foto richting noorden. 

Afbeelding 3. Het tracé nabij Vaartdijk nummer 29. Foto richting noorden.   
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2. Doelstelling en methode

Het doel van een archeologische begeleiding, protocol opgraven is het documenteren van gegevens en het
veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor 
de kennisvorming over het verleden. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.0 
(KNA 4.0). De beschrijving van de profielen en boorstaten is verricht volgens de richtlijnen van de 
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB/NEN 5104). 

Het aangelegde tracé had een breedte van ca. twee meter, de diepte bedroeg over het algemeen ca. 50 
tot 70 cm -MV, al werd op sommige locaties flink dieper gegraven, tot ca. 160 cm -MV. Het eigenlijke 
dijklichaam van de Vaartdijk werd niet aangetast. De begeleiding kon hierdoor beperkt blijven tot een 
inspectie van de sleuven en de stort en het documenteren van profielen. De bodemopbouw was echter  
aan weinig verandering onderhevig waardoor het aantal profielopnamen beperkt kon blijven. De profielen 
zijn gedocumenteerd, gefotografeerd en ingemeten met een GPS. Ter aanvulling zijn ter plaatse van de 
profielopnamen boringen gezet tot in de natuurlijke ondergrond. Bijlage 3 toont de ligging van de 
profielopnamen. De beschrijvingen staan in bijlage 4.     
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3. Resultaten 
3.1 Profielen
De bodem ter plaatse van het leidingtracé bleek over het algemeen flink verstoord te zijn. 
In het onderstaande worden ter illustratie enkele profielen besproken en afgebeeld. Profiel 1, in het 
zuidelijke deel van het tracé, bestaat van onder naar boven uit een ca. 35 cm dikke bouwvoor van recent 
geroerde losse klei (afbeelding 4). Daaronder bevindt zich, van 35-50 cm een laag lichtgrijze (tweede 
kleur lichtbruin) zeer zandige klei met as en puin (spoor 2). Dit is geïnterpreteerd als een 19e eeuwse 
dijkverzwaring. Het weinige vondstmateriaal dat is aangetroffen (V1) komt uit deze laag. In de boring ter 
aanvulling van het profiel loopt deze laag door tot 82 cm -MV. Daaronder bevindt zich, tot 86 cm diepte, 
een natuurlijke dunne humeuze kleilaag en vervolgens het veen.  

Afbeelding 4. Profiel 1. Foto richting oosten.   

Ter plekke van profiel 5 is het profiel tot een diepte van 140 cm -MV in recente tijd verstoord (afbeelding 
5). De ter aanvulling van het profiel gezette boring toont aan dat de verstoring zelfs nog dieper gaat, tot 
ca. 185 cm -MV. Onder deze verstoring ligt een natuurlijke kleilaag van 20 cm dikte en vervolgens het 
natuurlijke veen. 
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Afbeelding 5. Profiel 5. Foto richting oosten.

3.2 Vondsten
3.2.1 Keramiek (L. Kleij)
Tijdens de begeleiding zijn 12 fragmenten keramiek aangetroffen. Samen vertegenwoordigen deze 
fragmenten een minimum aantal van 10 objecten. Afgezien van een archeologisch complete pot is het 
materiaal tamelijk gefragmenteerd. Wel zijn alle bakseltypen herkenbaar. 
Het vondstmateriaal is middels de werkwijze van het Deventersysteem beschreven en gedetermineerd. 
Het Deventersysteem werkt met een baksel, vorm/voorwerp en type niveau. De determinaties zijn 
ingevoerd in een door de bevoegde overheid aangeleverde en voorgeschreven tabel.

Er zijn twee verschillende vondstnummers; vondstnummer 1 uit spoor 2 en vondstnummer 2 uit de stort.
Het materiaal behorend tot vondstnummer 1 bestaat uit twee fragmenten roodbakkend aardewerk, een 
fragment van Europees porselein en drie fragmenten steengoed. Één van de roodbakkende fragmenten is 
de bodem van – vermoedelijk – een pot geweest. Het fragment is dubbelzijdig geglazuurd afgezien van de
ongeglazuurde standring. Het bodemfragment wordt gedateerd in de periode 1500-1800.
Het andere roodbakkende fragment is geheel ongeglazuurd en is waarschijnlijk deel van een dakpan 
geweest.
Het fragmentje Europees porselein is onderdeel van een schoteltje geweest, hoewel het fragment niet 
archeologisch compleet is lijkt het erop dat het schoteltje tot het type ep-bor-5 hoort. Verder is het 
fragment onversierd afgezien van een gouden streepje over de rand van de vlag, de datering is in de 19e 
eeuw.
De steengoedfragmenten behoren alle drie tot het zelfde object, het gaat om grijsbruine fragmenten met 
kobaltblauwe decoratie. Vermoedelijk komt het materiaal uit Vreden of Stadtlohn (Duitsland), de datering 
ligt in de periode 1650-1850.
Een vrijwel complete steengoed pot is in de stort aangetroffen, samen met twee fragmenten roodbakkend
aardewerk en drie fragmenten industrieel witgoed.
De steengoed pot komt uit Westerwald en is compleet afgezien van de twee half afgebroken oortjes. Het 
gaat om het type s2-pot-2. Onder beide oren is het woord: MARGARINE te zien (afbeelding 6). Het 
Museum Rotterdam heeft een identiek exemplaar in de collectie 
(https://museumrotterdam.nl/collectie/item/4998). De pot uit het museum wordt in de periode 1925-
1935 gedateerd, vandaar dat het bij de begeleiding gevonden exemplaar in de eerste helft van de 
20e eeuw wordt gedateerd.
Het roodbakkende aardewerk bestaat uit een ongeglazuurd (afgezien van wat spatten aan de binnenzijde)
wandfragment en een bodemfragment van vermoedelijk een pot, geglazuurd aan de binnenzijde. Het 
roodbakkende aardewerk wordt tussen 1500 en 1800 gedateerd.
Het industrieel witte aardewerk bestaat uit drie fragmenten die niet bij elkaar horen. Het gaat om een vrij 
dik bodemfragment, een randfragment van een mogelijke kan en een randfragment van een bord. De 
datering voor alle drie de objecten is in de periode 1800-1875.

https://museumrotterdam.nl/collectie/item/4998
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4. Beantwoording onderzoeksvragen

In het onderstaande worden de vragen uit het Programma van Eisen (in cursief) beantwoord. 

1. Beschrijf en interpreteer de bodemopbouw op de locatie.
Over het algemeen is de bodem tot grote diepte verstoord. De verstoringen gaan tot diep in het 
natuurlijke veen. Archeologische sporen zijn dan ook niet meer te verwachten. 

2. Welke archeologische sporen en artefacten zijn aanwezig?
Behalve een 19e eeuwse versteviging van het dijklichaam zijn geen archeologische sporen gevonden. In 
deze laag werden enkele fragmenten keramiek aangetroffen. 

3. Zijn resten van de bebouwing of bewoning aanwezig? Zo ja, beschrijf deze (aard, datering).
Deze zijn niet aangetroffen. 

4. Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren zowel horizontaal als verticaal?
Door het ontbreken van sporen en structuren is deze vraag niet van toepassing. 

5. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 
vondstcategorieën behoren zij?
Het vondstmateriaal bestaat uitsluitend uit keramiek uit met name de 19e en 20e eeuw.  
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5. Samenvatting en conclusie

In de periode van april t/m juni 2018 december 2017 is door Archeologenbureau Argo een begeleiding 
uitgevoerd van de aanleg van kabels en leidingen in een tracé langs de Vaartdijk te Assendelft. Bij de 
begeleiding zijn, op een 19e eeuwse dijkverzwaring na, slechts recente verstoringen aangetroffen.   
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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 RACM, 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 RACM. 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 RACM 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 proefputjes 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 
vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal bekeken moeten 
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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 beschermenswaardige’ 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 Cultuureel Erfgoed, Amersfoort.
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BIJLAGE 2. Tabel archeologische en geologische perioden 
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BIJLAGE 3. Sporenlijst

Spoor-
nummer

Vondst-
nummer

Profiel-
nummer

Beschrijving Opmerkingen

1 1, 2, 5, 6 do.br. T do.gr. Ks1 H1, los; 
recent geroerd

recent

2 1 1,2 li.gr. T li.br. Kz3 + as1 + 
puin1 

19e / 20e eeuwse dijkverzwaring

3 1 br. T gr. Ks2 H3 natuurlijk

4 1 br. Vkm + riet2 natuurlijk

5 1, 2, 4, 5,
6

br. T ro. Vkm natuurlijk

6 4 li. gr. Zs1, zeer fijn + 
puin3; recente slooplaag

recent

7 4 li.gr. T li.br. Zs1, zeer fijn +
puin3; recente slooplaag

recent

8 4 do.gr. T zw. Zs1 + fijn 
puin2

recent

9 4 li.ge. Zs1, do.gr. Gevlekt + 
puin1

recent

10 4 li.br. T li.gr. Zs1 + kiezels1 recent

11 5,6 li.gr. T li.br. Ks1 + do.gr. 
Zs1 + puin1

recent

12 5 li.gr. Ks3 gemengd met 
li.gr. Zs1 + veenbrokken + 
puin1

recent

13 5 do.gr. T do.br. Zk1 +puin1 recent

14 5 gr. Zs1 + li.gr. Zs1, 
gevlekt, puin1

recent

15 5 gr. Zs1 + li.gr. Zs1, 
gevlekt, puin1

recent

16 5 br. Ks1 H1 natuurlijk

17 5,6 br. Vk2; natuurlijk recent

18 6 do. br. Ks2 H3 natuurlijk

19 6 do.gr. Zs1 + li.gr. Zs1 + 
do.br. Zk1 + do.br. Vkm + 
plastic1

recent

20 3 li.gr. T li.br. Ks1, H2 + 
rietjes1

natuurlijk

21 3 br. T gr. Ks1, slap, H3 recent

22 3 do.gr. Zs1 + fijn puin3 Recent

23 3 br. T gr. Ks1, slap + puin1 recent
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BIJLAGE 4. Vondstenlijst

Vondst-
nummer

Spoor-
nummer

Materiaal Aantal Datering Opmerking

1 2 keramiek 6 1800-1900

2 stort keramiek 1800-1900 Ter hoogte van 
huisnummers 53-56
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BIJLAGE 5. Determinatielijst keramiek

Vondst-
nummer

Spoor-
nummer

Determinatie Rand-/wand-/bod
em-/
poot-/oor-
fragment

Datering Opmerking

1/1 2 roodbakkend; 
dakpan

1 wandfr. 1500-1950

1/2 2 roodbakkend 1 bodemfr. 1500-1800 dubbelzijdig loodglazuur 
(ontbreekt alleen op de 
standring en onderkant 
bodem)
standring

1/3 2 ep-bor- 1 randfr. 1750-1825 dun gouden streepje op 
rand, waarschijnlijk ep-
bor-5

1/4 2 s2 3 wandfr. 1625-1800 geel baksel, Inwendig 
zoutglazuur met 
kobaltoxide, blauwe 
decoratie; Westerwald

2/1 stort s2-pot-2 1 overig 1925-1935 Archeologisch compleet. 
dubbelzijdig zoutglazuur 
met kobaltoxide
blauw op wit, 2 
horizontale oren met 
daaronder het woord: 
Margarine.
Keulen

2/2 stort r 1 bodemfr. 1500-1800 binnenzijde loodglazuur
onversierd

2/3 stort r 1 wandfr. 1500-1800 kleine spatjes loodglazuur
binnenzijde
onversierd

2/4 stort iw-bor- 1 randfr. 1800-1875 dubbelzijdig loodglazuur
geplooide rand

2/5 stort iw 1 randfr. 1800-1875 dubbelzijdig loodglazuur
onversierd
mogelijk kan

2/6 stort iw 1 bodemfr. 1800-1875 dubbelzijdig loodglazuur
onversierd
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BIJLAGE 6. Profiel- en boorbeschrijvingen

Profiel 1: maaiveld: -1,32 m NAP
0-35 cm: do.br. T do.gr. Ks1 H1, los; recent geroerd: S1
35-50 cm: li.gr. T li.br. Kz3 + as1 + puin1 + ker1 (V1); 19e / 20e eeuwse dijkverzwaring: S2
vlak ligt op 50 cm -mv, vanaf het vlak geboord:
50-82 cm:  li.gr. T li.br. Kz3 + as1 + puin1 + ker1 (V1); 19e / 20e eeuwse dijkverzwaring: S2 
82-86 cm: br. T gr. Ks2 H3; natuurlijk: S3
86-104 cm: br. Vkm + riet2; natuurlijk: S4
104-150 cm: br. T ro. Vkm; natuurlijk: S5

Profiel 2 -1,06 m NAP
0-80 cm: do.gr. T do.br. Vk1 gemengd met li.gr. zS1 + puin1 + kiezels1; recent verstoord: S1
vlak ligt op 80 cm -mv, vanaf het vlak geboord
80-190 cm: li.gr. Ks1 + klein puin2; 19e / 20e eeuwse dijkverzwaring: S2
190-220 cm: br. T ro. Vkm; natuurlijk: S5

Profiel 3 -1,14 m NAP
0-40 cm: br. T gr. Ks1, slap, + puin1; recent: S23
40-50 cm: do.gr. Zs1 + fijn puin3; recent: S22
50-60 cm: br. T gr. Ks1, slap, H3; recent: S21
vlak ligt op 60 cm -mv, vanaf het vlak geboord
60-70 cm: br. T gr. Ks1, slap, H3; recent: S21
70-125 cm: li.gr. T li.br. Ks1, H2 + rietjes1; natuurlijk: S20
125-175 cm: br. T ro. Vkm; natuurlijk: S5

Profiel 4 + 0,2 m NAP
0-10 cm: li.gr. Zs1, zeer fijn + puin3; recente slooplaag: S6
10-65 cm: li.gr. T li.br. Zs1, zeer fijn + puin3; recente slooplaag: S7
65-115 cm: do.gr. T zw. Zs1 + fijn puin2; recent: S8
115-160 cm: li.ge. Zs1, do.gr. gevlekt + puin1; recent: S9
vlak ligt op 160 cm -mv, vanaf het vlak geboord 
160-260 cm: li.br. T li.gr. Zs1 + kiezels1; recent: S10 

Profiel  5 -0,18 m NAP 
0-30 cm: li.gr. T li.br. Zk2; bouwvoor: S1
30-60 cm: li.gr. Zs1 gemengd met li.gr. Ks1 + puin1; recent: S11
60-115 cm: li.gr. Ks3 gemengd met li.gr. Zs1 + veenbrokken + puin1; recent: S12
115-125 cm: do.gr. T do.br. Zk1 + puin1 + hout1; recent: S13
125-140 cm: gr. Zs1 + li.gr. Zs1, gevlekt + puin1; recent: S14
vlak ligt op 140 cm -mv, vanaf het vlak geboord
140-185 cm: gr. Zs1 + li.gr. Zs1, gevlekt + puin1; recent: S15
185-205 cm: br. Ks1 H1; natuurlijk: S16
205-230 cm: br. Vk2; natuurlijk: S17
230-250 cm: br. T ro. Vkm; natuurlijk: S5

Profiel  6 -0,74 m NAP 
0-20 cm: li.gr. T li.br. Zk2; bouwvoor: S1
20-70 cm: li.gr. T li.br. Ks1 + do.gr. Zs1 + puin1; recent : S11
70-90 cm: do.gr. Zs1 + li.gr. Zs1 + do.br. Zk1 + do.br. Vkm + plastic1; recent: S19
vlak ligt op 90 cm – mv, vanaf het vlak geboord: 
90-120 cm: do.gr. Zs1 + li.gr. Zs1 + do.br. Zk1 + do.br. Vkm + plastic1; recent: S19
120-170 cm: do. br. Ks2 H3; natuurlijk: S18
170-190 cm: br. Vk2; natuurlijk: S17
230-250 cm: br. Vkm; natuurlijk: S5
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