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1. Inleiding

In september en december 2012 en januari 2013 is door Archeologenbureau Argo in opdracht van de 
gemeente Zaanstad een archeologische begeleiding uitgevoerd in het noordelijke gedeelte van het 
bedrijventerrein Assendelft-Noord. Het plangebied is gelegen ten zuiden van het spoor, ten oosten van de 
Dorpsstraat en ten noorden van de Industrieweg (afbeelding 1). De aanleiding tot het onderzoek is de 
geplande verlegging van de ontsluiting van het industrieterrein Assendelft-Noord op de Provinciale weg 
N203 door middel van een bypass. Door het hiermee gepaard gaande grondverzet zouden ter plekke 
mogelijk aanwezige archeologische overblijfselen worden vernietigd. De gemeente heeft dan ook besloten
het deel van het plangebied van de bypass waar de meest diepgaande bodemingrepen zullen plaatsvinden
archeologisch te laten begeleiden. De archeologische begeleiding had betrekking op het graven van twee 
vijvers aan weerszijden van de weg en een watergang onder de weg door. Vanwege de ligging nabij de 
Dorpsstraat, tevens het oude bewoningslint van Assendelft en Krommenie, bestond de verwachting uit de 
aanwezigheid van (post)middeleeuwse bewoningsresten. Ook sporen uit de IJzertijd behoorden tot de 
mogelijkheden.

 
Afbeelding 1. Het plangebied (in roze) op een uitsnede van de moderne topografische kaart. De rood met zwart 
gearceerde delen zijn de uiteindelijk begeleide delen.
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2.  Doel- en vraagstelling 

Doel van een begeleiding is volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) het documenteren 
van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die
van belang is voor kennisvorming over het verleden. Voorafgaand aan het werk is daartoe een Programma
van Eisen (PvE) opgesteld (Kleij, 2011). Hierin zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Wat is de aard, omvang en fysieke kwaliteit van de archeologische resten?

2. Beschrijf en interpreteer de bodemopbouw op de onderzoekslocatie.

3. Geef indien mogelijk een begindatering van de bewoning in dit deel van Assendelft.

4. Zijn er resten van de bebouwing of bewoning in de diepere lagen aanwezig? Zo ja, beschrijf deze (aard,
datering). Hierbij moet speciaal worden gelet op kleine terpen in het veen.

5. Zijn er sporen en vondsten aanwezig die vóór de vroegste vermelding van Assendelft (10e eeuw) en 
kunnen worden gedateerd? Wat is de aard en datering van deze resten?

3. Bekende waarden

3.1 Geo(morfo)logie 
Bij het opstellen van een archeologische verwachting wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de relatie die 
bestaat tussen de situering van de archeologische vindplaatsen en het landschap, of zelfs specifieke 
landschapselementen. Deze relatie (locatiekeuzefactoren) verschilt per archeologische periode en per 
complextype. In het Pleistoceen (ca. 3 miljoen jaar geleden tot ca. 10.000 jaar geleden) zijn zandlagen 
afgezet van honderden meters dikte. Deze liggen nu in de regio vanaf ca. 30 meter onder 
maaiveldniveau. Het landschap van de Zaanstreek, waar het hier onderzochte plangebied toe behoort, is 
echter grotendeels ontstaan in de daarop volgende periode, het Holoceen, van ca. 10.000 jaar geleden tot
nu. Na het einde van de laatste IJstijd, het Weichselien, werd het klimaat steeds warmer. Hierdoor 
begonnen de ijskappen te smelten, met een snelle stijging van de zeespiegel als gevolg en een sterke 
kusterosie. Door de stijging van de zeespiegel steeg ook het niveau van het grondwater, waardoor achter 
de strandwallen 'wetlands' met moerassen en zoetwatermeren ontstonden waarin riet en zeggeveen ging 
groeien (de Nieuwkoop formatie). Omdat de zee in perioden van hoogwater landinwaarts doordrong 
werden ook kleilagen afgezet. Ongeveer 5500 jaar geleden nam de invloed van de zee steeds meer af en 
groeide het hoogveen onbelemmerd. De eerste bewoningsgolf vond plaats in de IJzertijd en de Romeinse 
Tijd. Tussen ca. 300 en 1000 na Chr. was het gebied weer natter. Hierop volgde de middeleeuwse 
ontginning van het gebied, waarbij niet meer de natuurlijke geologische processen maar de mens de 
meest invloedrijke factor op het landschap werd. De ontginningsas is beeldbepalend voor de 
veenontginningsnederzettingen, met hun typerende langgerekte vorm. Het plangebied bevindt zich op een
wegens bebouwing ongekarteerd deel van de geomorfologische kaart maar behoort vermoedelijk tot de in
de nabijheid gekarteerde "ontgonnen veenvlakte" (code 1M46), met grondwatertrap II.

3.2 Archeologische en historische achtergrond 
De Zaanstreek, en dan met name het westelijk deel daarvan, waaronder Krommenie en Assendelft, is in 
de IJzertijd (voornamelijk late IJzertijd) en (vroege) Romeinse Tijd vrij intensief bewoond geweest. De 
boeren vestigden zich op de hoogveenbulten en op de hoge oevers langs de kreken, waar ze ook hun 
gewassen verbouwden. 's Zomers was het hoogveenmoeras relatief droog waardoor het begaanbaar werd 
en mogelijk was er de veestapel te laten grazen. De dieren werden in het najaar weer bij de boerderijen 
gehouden om te overwinteren. Daarnaast was het moeras door de rijkdom aan wild en vis zeer geschikt 
om te jagen en te vissen. In de loop van de Romeinse Tijd werd de Zaanstreek geleidelijk aan natter; de 
boeren verlieten de streek en vestigden zich in het duingebied. Tussen ca. 300 na Chr. en 1000 na Chr. is 
dan ook sprake van een gat in de bewoningsgeschiedenis van de Zaanstreek. Wel werd er vermoedelijk 
nog gejaagd en gevist. Vanaf de 9e eeuw na Chr. trokken weer boeren door het moeras die hun vee lieten
grazen. Van permanente bewoning was echter geen sprake. Deze rondtrekkende boeren vergaarden 
zodoende wel belangrijke kennis over de veengebieden en de toegankelijkheid daarvan. De ontginning 
van het gebied vond vermoedelijk plaats in de 10e tot 12e eeuw. Door de toegenomen bevolking in het 
duingebied zagen boeren zich genoodzaakt nieuw grond te ontginnen. De boerenkolonisten trokken het 
Zaanse veenmoeras binnen en ontwaterden het gebied. Dit leidde tot het ontstaan van het 
'slagenlandschap': er werden lange, evenwijdige sloten gegraven waar het water uit het veen kon stromen
met, haaks erop, kleinere dwarssloten. Op het ontgonnen land vestigden de boeren hun boerderijen en 
verbouwden zij hun gewassen. De ontgonnen delen werden van het onontgonnen hoogveenmoeras 
gescheiden door brede sloten, de 'gouw' of 'wetering'. Er werden dijken aangelegd om het ontgonnen deel
te beschermen tegen overstromingen vanuit deze brede sloten. Keerzijde van de ontginning was dat het 
veen door de ontwatering ging inklinken waardoor de bodem fors daalde en het land weer natter werd. 
Ook bleef de zeespiegel nog stijgen, tot enkele centimeters per jaar. De grond was weer ongeschikt voor 
het verbouwen van graan en werd voortaan gebruikt om het vee te laten grazen. Men ging achter de 
gouw een nieuw stuk land ontginnen waar opnieuw boerderijen werden gebouwd en akkers werden 
aangelegd, weer met een dijk en een gouw of wetering erachter, totdat dit gedeelte weer te nat werd en 
er opnieuw een stuk moeras moest worden ontgonnen. In de 13e eeuw was het land in de hele streek 
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zodanig laag komen te liggen dat men genoodzaakt was meer dijken te bouwen tegen het oprukkende 
water. De Zaanstreek werd omringd door een dijklus. De strijd tegen het water, voorheen vermoedelijk 
niet geregeerd door een centraal gezag, was bovendien voortaan in handen van een waterschap. 
Tegelijkertijd verschoof de bewoning. De boerderijen lagen niet meer verspreid over het land maar 
concentreerden zich vanaf die tijd in voor veengebieden kenmerkende langgerekte bewoningslinten, op de
in onbruik geraakte oude dijken aan de gouwen of weteringen van de eerste ontginningsfase. De 
afwatering binnendijks verliep, door de verdergaande bodemdaling, steeds moeizamer. De hele 
Zaanstreek raakte ongeschikt voor akkerbouw. Om de polders enigszins droog te houden voor gebruik als 
weiland zag men zich genoodzaakt windwatermolens te plaatsen die het water omhoog konden malen en 
uitslaan. Bij gebrek aan andere bronnen van inkomsten gingen vanaf het einde van de 15e eeuw steeds 
meer Zaankanters in de opbloeiende scheepvaart en aanverwante ambachten werken. Zodoende groeide 
de Zaanstreek tussen de 16e en 18e eeuw uit tot het eerste grote industriegebied wereldwijd, met het 
hoogtepunt rond 1730. De vele windmolens vormden de ruggengraat van deze industrie; ze werden 
ingezet bij tal van verschillende nijverheden, van houtzagerij tot papierindustrie en scheepsbeschuit-  
bakkerijen. In Assendelft en Krommenie zorgden vooral de zeildoekweverijen en de hennepklopperijen tot
aan het einde van de 18e eeuw voor grote welvaart (afbeelding 2). Na 1850 volgde een nieuwe periode 
van welvaart met de komst van nieuwe industrieën in de vorm van een linoleumfabriek, blikfabriek en 
sigarenmakerijen. Met name de linoleumfabriek was voortvarend, met afnemers over de hele wereld.

Afbeelding 2. Houten gevelbord uit ca. 1800 met links de wever, in het midden de rollenmeter en rechts de rolreder. Het 
gevelbord, oorspronkelijk afkomstig van een ander gebouw in Krommenie, werd in 1926 boven de voordeur van het 
pand Weversend bevestigd, een voormalige garenwerf van de rolredersfamilie Kaars Sijpestein (Gemeentearchief 
Zaanstad).

4. De archeologische begeleiding 

4.1 Gebruikte onderzoeksmethoden en technieken 
De regie over de ontgraving lag bij de uitvoerder van het grondwerk. De volgorde van aanleg van de 
werkputten is bepaald in overleg met de uitvoerder van het grondwerk, volgens de voor het grondwerk 
meest efficiënte volgorde. Tijdens de eerste fase zijn vijf werkputten aangelegd. Werkput 1 is tussen 
funderingsbalken 6 en 7 aangelegd (oppervlakte ca. 170 m²), werkput 2 tussen funderingsbalken 3 en 4 
(oppervlakte ca. 155 m²), werkput 4 tussen funderingsbalken 4 en 5 (oppervlakte ca. 170 m² ) en 
werkput 5 tussen funderingsbalken 5 en 6 (oppervlakte ca. 175 m²). Werkput 3 is ten westen van de 
funderingsbalken aangelegd (oppervlakte ca. 280 m²) en betreft de westelijke vijver. Het archeologisch 
graafwerk van deze fase vond plaats in september 2012. Het graafwerk van fase 2 is in december 2012 
en januari 2013 uitgevoerd. Het betreft de aanleg van de oostelijke vijver, werkput 6. De ligging van de 
werkputten wordt getoond in bijlage 4.

4.2 Bodemopbouw 
De bodem bestaat uit natuurlijk bruinrood veen met daar bovenop antropogene (post)middeleeuwse 
ophogingslagen. De aanleg van de funderingsbalken voorafgaand aan het onderzoek is gepaard gegaan 
met grondverstoringen om elke balk heen. Ook zijn verschillende plaatselijke verstoringen geconstateerd. 
Overigens bleek het aanleggen van een volledig profiel door de graafomstandigheden niet mogelijk. Aan 
de westzijde van werkput 1 is een profielkolom gedocumenteerd. Bij de noordwestrand (talud) van 
werkput 3 is een ca. 8,5 meter breed profiel gedocumenteerd. 

4.3 Sporen en fasering 
Tijdens het onderzoek zijn relatief weinig archeologische sporen aangetroffen (sporenlijst in bijlage 4). Er 
is geen sprake van fasering in de vindplaats. Middeleeuwse resten zijn in het geheel niet aangetroffen, 
alle sporen en vondsten dateren in de Nieuwe Tijd. In totaal zijn tijdens de eerste fase 6 spoornummers 
uitgedeeld, waarbij de belangrijkste een sloot en een waterput zijn. De sloot (S3) is in werkputten 3, 4, 5 
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en 6 aangesneden. Deze 17e eeuwse sloot is in de 20e eeuw gedempt, waarna er een kleine greppel in is 
gegraven, vermoedelijk om de erfafscheiding te blijven markeren. De waterput (S2) is aan de oostzijde 
van werkput 2 aangetroffen. De waterput is als beerput hergebruikt en is tevens rijk aan vondstmateriaal,
hetgeen een zeldzaam fenomeen is in de Zaanstreek aangezien het afval er meestal in sloten werd 
weggegooid. Opvallend is de grote hoeveelheid houten voorwerpen. De geborgen keramiek levert 
dateringen vanaf de eerste helft van de 17e eeuw. Tijdens fase 2 van de begeleiding zijn, met 
uitzondering van een recent gedempte sloot met slechts recent materiaal en van de tijdens fase 1 al 
aangetroffen sloot S3, geen sporen aangetroffen. De tijdens fase 1 aangetroffen sporen betreffen 
overigens dieper ingegraven sporen (sloot, waterput). Sporen van de bebouwing zelf (funderingen e.d.) 
waren niet (meer) aanwezig. De hoeveelheid vondstmateriaal wijst er op dat hier wél bebouwing is 
geweest, of in ieder geval zeer dichtbij, mogelijk net buiten de grenzen van de begeleiding. Naar de aard 
van deze bebouwing kan men bij gebrek aan relevante sporen slechts gissen; ook historisch 
kaartmateriaal heeft in dit geval geen uitkomst geboden. De meest voor de hand liggende mogelijkheid 
gezien de locatie zou een boerderij zijn. Dit komt overeen met de bevindingen van het zoöarcheologisch 
onderzoek (hoofdstuk 4.4.2) en van het botanisch onderzoek (hoofdstuk 4.4.5) waaruit werd 
geconcludeerd dat aan eigen productie van een zelfvoorzienend boerenbedrijf moet worden gedacht. De 
aangetroffen botanische resten wijzen op het verbouwen van groenten en op locale verbouw van vlas, 
broodtarwe, waarschijnlijk hennep en mogelijk ook boekweit. Ook lijkt het erop dat men hennepzaden 
heeft bewerkt om olie te winnen, dit kan ook bij de aangetroffen resten van vlas, maanzaad en raapzaad 
het geval zijn. Het produceren van olie, zij het op kleine schaal, was voor lokale boeren een mogelijkheid 
om wat geld bij te verdienen. De vondst van een relatief groot aantal houten klossen en spoelen in de 
waterput past in dit beeld. Uit historische bronnen is bekend dat het thuisspinnen en het weven van 
zeildoek in opdracht van de rolreders van Krommenie een bron van inkomsten vormden voor veel arme 
gezinnen, met name uit Assendelft (afbeelding 3). De lonen hiervoor waren erg karig. Teveel om van te 
sterven, te weinig om te overleven. “Geen geld, geen brood, Gottegottegod wat een nood” luidde een 
weverslied dat gezongen werd op de maat van het getik van de spoel.

 

Afbeelding 3. Zeildoekwever en spinster in een Assendelfts huisje, ca. 1900 (Gemeentearchief Zaanstad).

4.4 Vondstmateriaal
Tijdens fase 1 zijn 37 vondstnummers uitgeschreven. Bij fase 2 is geen vondstmateriaal aangetroffen. Het
merendeel van het vondstmateriaal is afkomstig uit bovengenoemde sloot S3 en waterput S2. Overigens 
bevat sloot S3 alleen in het westen van het plangebied vondstmateriaal; vermoedelijk heeft de bebouwing
daar gelegen, dichtbij de Dorpsstraat. Een kleiner deel van het vondstmateriaal komt uit spoor S5, een 
afvalkuil of sekreetkuil. Het vondstmateriaal bestaat met name uit keramiek en dierlijk botmateriaal. 
Opvallend is de relatief grote hoeveelheid houten voorwerpen. Naast het houten onderdeel van een 
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schaats, een emmer of een duigenbakje, een borstelkop e.d. bestond het merendeel van de 37 houten 
voorwerpen met name uit holle pijpjes die waarschijnlijk als klossen werden gebruikt. Van de aangetroffen
60 fragmenten van leer zijn de meeste afkomstig van schoenen. Hiernaast zijn er enkele metalen 
voorwerpen gevonden en is er ook botanisch onderzoek verricht. 

4.4.1 Keramiek, glas en kleipijpen (G.T.C. Van den Berg, Archeologenbureau Argo)

Dit hoofdstuk gaat dieper in op een deel van de anorganische vondsten van de archeologische 
begeleiding. In deze groep vinden we de klassieke vondsten bestaande uit keramiek (voornamelijk 
serviesgoed), glas maar ook kleipijpen (rookgerei) en bouwkeramiek (bijvoorbeeld wandtegels of 
plavuizen). Aan metaalvondsten en organische vondsten worden andere delen in deze rapportage gewijd. 
In bijlage 16 is een aardewerkcatalogus opgenomen.

Verzamelingswijze van het vondstmateriaal
Tijdens de archeologische begeleiding werden vondsten verzameld op basis van visuele waarneming. 
Hierbij is zo goed als mogelijk gepoogd een a-selecte steekproef van de vondsten in te zamelen. Het gaat 
met name om gebruikskeramiek, kleipijpen en bouwkeramiek, naast andere vondstgroepen welke niet in 
dit deel worden behandeld. In totaal zijn vele honderden fragmenten keramiek met een MAE (Minimum 
Aantal Exemplaren) van 217 stuks geborgen. Ook is een kleine hoeveelheid kleipijpen geborgen, in totaal 
minimaal 55 stuks. De overige anorganische vondstgroepen waren in meer bescheiden aantallen 
aanwezig. 

Onderzoeksmethoden en selectieprocedure
De keramiekvondsten zijn beschreven volgens de richtlijnen van het classificatiesysteem voor laat- en 
postmiddeleeuws aardewerk en glas. In het onderstaande zullen vermeldingen van dit systeem worden 
afgekort tot het 'Deventer systeem', naar de gemeente waar deze methode voor het eerst werd gebruikt. 
Kort samengevat worden keramische vondsten beschreven naar achtereenvolgens materiaalsoort, de 
hoofdvorm en een vervolgcode. 
De materiaalsoort wordt in principe aangeduid d.m.v. de beginletter(s) van de materiaalsoort. Zo wordt 
roodbakkend aardewerk aangeduid met 'r' en wordt industrieel vervaardigd roodbakkend aardewerk 
aangeduid met 'ir'. In het geval van differentiatie binnen een materiaalsoort wordt een cijfer toegevoegd, 
bijvoorbeeld 's2' voor steengoed met oppervlaktebehandeling. Van de hoofdvorm worden in principe de 
eerste drie letters gebruikt, tenzij deze code reeds in gebruik is voor een andere hoofdvorm. Een bakpan 
van roodbakkend aardewerk wordt aldus aangeduid met 'r-bak'.
De vervolgcode wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende vormvariaties 
binnen de hoofdvorm. Deze vervolgcode maakt vergelijkend onderzoek mogelijk op het schaalniveau van 
een vondstcomplex, een wijk, een gemeente, een regio, etc. Voor vormvariaties die nog niet eerder in het
classificatiesysteem zijn opgenomen wordt een nieuw volgnummer uitgegeven. Het Deventer systeem is 
daarmee een dynamisch systeem. Het groeit zolang er nieuwe vondstcomplexen worden gedetermineerd 
binnen de specificaties van het systeem. Van de keramiekvondsten is, conform de eisen in het Programma
van Eisen het MAE bepaald.
De kleipijpen van de archeologische begeleiding zijn beschreven volgens de richtlijnen zoals deze zijn 
opgesteld door D. Duco (Duco, 1987), dé autoriteit op dit gebied in Nederland. Een deel van de kleipijpen 
van de archeologische begeleiding is tijdens de fabricage gemerkt. Een aanzienlijk deel van de kleipijpen 
van de archeologische begeleiding kon op grond van deze merken worden toegeschreven aan Goudse 
pijpmakers. Door de gedegen merkregistratie van het Goudse pijpmakersgilde vormen deze gemerkte 
pijpen vaak een uitstekende informatiebron omtrent de datering van archeologische sporen. Een overzicht
van deze merken verscheen in 2003 van de hand van dezelfde auteur (Duco, 2003). Een vergelijkbaar 
overzicht verscheen in datzelfde jaar van de hand van J. van der Meulen (Van der Meulen, 2003).
Voor de overige vondstgroepen in dit deelrapport bestaat (nog) geen algemeen aanvaard 
classificatiesysteem. Het valt buiten de intenties van dit rapport om hiertoe ook maar een aanzet te 
geven. Wel kunnen veel kenmerken van objecten worden omschreven binnen algemeen aanvaarde 
termen, waaraan de enigszins in archeologisch vondstmateriaal ingewijde lezer nauwelijks aanstoot zal 
kunnen nemen. 
Binnen de archeologische begeleiding werden drie vondstrijke vondstcomplexen aangetroffen. Het ging 
om een waterput (spoor 2), een deel van een sloot (spoor 3/4), en een afvalkuil (spoor 5, mogelijk de 
locatie van een afgebroken sekreet) tegen de zuidoever van de voornoemde sloot. In dit hoofdstuk zal de 
nadruk liggen op de vondsten uit de vulling van de waterput, een zogenaamd 'gesloten vondstcomplex' 
waaruit relatief veel vondstmateriaal werd geborgen.

Historische situatie
Het feit dat er een waterput en een afvalkuil zijn aangetroffen vormen een belangrijke aanwijzing voor de 
nabijheid van gelijktijdige bebouwing. Helaas was op moment van schrijven van dit hoofdstuk op 
perceelniveau zo goed als niets bekend over ligging van de sporen ten opzichte van de historische 
bebouwing. We zullen het daarom moeten doen met de algemenere situering binnen de historische kern 
van Assendelft. De aangetroffen vondsten passen uitstekend in het algemene beeld dat naar voren komt 
uit opgravingen in de nabije omgeving, maar zijn door het ontbreken van de koppeling met een historisch 
bekend perceel of pand – laat staan de daadwerkelijke gebruikers – niet van groot belang voor een dieper
inzicht in de sociaaleconomische spreiding van bevolkingsgroepen binnen de Zaanstreek – en de weerslag 
daarvan op het archeologisch bodemarchief. Wel zijn de vondsten in enkele gevallen uitermate geschikt 
gebleken voor datering van de vondstcomplexen.
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Waterput spoor 2
De vulling van deze waterput bestond uit drie lagen, waarbij de nummering van de lagen oploopt van de 
bovenzijde van de waterput richting de onderzijde. Uit de vulling van de waterput werden de resten van 
minimaal 89 objecten van keramiek en glas geborgen. Tellijst 1 toont de verdeling van de vondsten over 
de onderscheiden lagen. In grijs is de meest waarschijnlijke datering van de context bij benadering 
weergegeven. De vondsten uit 'laag 3' (onderin de waterput) wijzen op een begindatering in de eerste 
helft van de 17e eeuw. Het aantal vondsten in deze laag is vrij gering (16 stuks). Mogelijk heeft deze laag
zich reeds (gedeeltelijk) gevormd toen de waterput nog als zodanig in gebruik was. Vanaf de tweede helft 
van de 17e eeuw neemt het aantal vondsten toe. Vanaf dat moment werd de waterput duidelijk voor 
andere doeleinden gebruikt. De vulling en vondsten wijzen op een gebruik als afvalput onder een 
pleehokje. We zien een vergelijkbaar beeld bij de kleipijpen uit de vulling van de waterput (tellijst 2). De 
onderste laag bevatte slechts 1 exemplaar. De datering van dit exemplaar strookt helaas niet met de 
bovengelegen lagen in de vulling. Vermoedelijk is deze kleipijp vanuit een hoger gelegen laag in deze 
context verzeild geraakt. Het is dan ook goed voorstelbaar dat deze kleipijp tijdens het bergen van de 
inhoud in de ondergelegen laag verzeild is geraakt. De lagen 1 en 2 van de vulling van de waterput 
bevatten meer exemplaren. Uit de datering van deze vondsten komt naar voren dat de functie van de 
waterput reeds in de tweede helft van de 17e eeuw wijzigde naar die van kuil onder een pleetje. Deze 
nieuwe functie hield blijkens de dateringsreeksen in tellijst 2 minstens stand tot het midden van de 18e 
eeuw. Uit de – als geheel genomen overigens minder scherp dateerbare vondstgroep van de 
keramiekvondsten – kan men afleiden dat het gebruik mogelijk zelfs nog even doorging, tot rond het 
begin van de 19e eeuw. Een relatief vroeg exemplaar uit de middelste laag van vulling in de waterput kon 
op grond van het hielmerk worden gedateerd in de periode tussen 1662/1668 en 1680. De pijp komt uit 
de werkplaats van Jan Willemsz. van Brugge, in die jaren gevestigd te Gouda (Duco, 2003, p. 172). Een 
groepje van drie kleipijpen met het Goudse zijmerk Moriaanshoofd is doorgaans minder goed te koppelen 
aan individuele zetbazen. Dankzij een extra toegevoegd makersmerk (niet afgebeeld) kan één exemplaar 
met redelijke mate van zekerheid worden toegewezen aan de productie van Anna Roelands, weduwe van 
de pijpmaker Reijnier de Vos (Duco, 2003, p. 137-138). 
Eén van de jongste kleipijpen uit de vulling van de waterput betreft een vroeg voorbeeld van een kleipijp 
met ovoïde ketelmodel. Dit type kleipijpen kwam rond 1730 in zwang. Het betreffende pijpje is van de 
beste kwaliteit die toen in omloop was, maar is niet voorzien van het bijmerk van de stad Gouda, 
waarmee vanaf 1739 het superieure Goudse product werd onderscheiden van de kwalitatief mindere 
kleipijpen uit andere productiecentra (Duco, 1987, p. 77). De pijp was overigens sterk gerookt, hetgeen in
de regel niet direct geassocieerd wordt met een draagkrachtige eigenaar. Het rookgenot lijdt namelijk 
onder een 'doorgerookte' pijp. Toch kunnen we niet al te grote conclusies ophangen aan deze ene pijp. In 
afwijking van de gemiddelde roker kan een enkeling juist geen enkele moeite hebben gehad met een 
langer gebruik van de eigen pijp. Het is tot slot ook goed mogelijk dat de eigenaar weliswaar in goeden 
doen was, maar daarom niet minder zuinig. 
De keramiek- en glasvondsten uit de onderste laag van de vulling van de waterput waren niet compleet – 
of om andere redenen interessant – genoeg voor afbeelding in de keramiek- en glascatalogus bij dit 
hoofdstuk. Dit gegeven lijkt de reeds geopperde mogelijkheid te bevestigen dat de onderste laag in de 
waterput mogelijk reeds ontstond tijdens het oorspronkelijk gebruik. Uit de middelste en uit de bovenste 
laag van de vulling werden onder meer een grote kookpot (r-gra-51, cat. 1) en een zalfpotje (r-zal-3, cat. 
2) geborgen. Vooral de grote kookpot wordt in grote hoeveelheden aangetroffen in het Zaans 
bodemarchief. De grote hoeveelheid eten die men op tafel placht te zetten zou wellicht kunnen worden 
opgevat als een teken van grote gezinnen met te weinig inkomsten voor een gevarieerde hoofdmaaltijd. 
Toch kan de in de Zaanstreek ingewijde onderzoeker zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat deze 
nadruk op groot formaat kookgerei in de 18e en 19e eeuw – in ieder geval gedeeltelijk – ook zal zijn 
ingegeven door smaak. Ook in nabijgelegen woonkernen als Alkmaar en de IJsselmeersteden was het 
'proletariaat' in die jaren veruit in de meerderheid, maar worden in de ervaring van de auteur bij lange na
niet zoveel van deze grote kookpotten aangetroffen. 

Vulling sloot spoor 3/4
Uit de vulling van deze sloot werden fragmenten van minimaal 69 objecten van keramiek en glas 
geborgen, evenals 22 kleipijpen. De sloot had een noordwest-zuidoostelijke oriëntatie en was – afgaande 
op de aangetroffen pakjes shag, patatbakjes en frisdrankblikjes in de vulling – nog tot diep in de 20e 
eeuw in gebruik. De oudste vondsten gaan evenwel terug tot rond het begin van de 17e eeuw. Dit sluit 
aan bij de ouderdom van waterput spoor 2. Bij gebrek aan informatie over de vermoedelijke eigenaren 
en/of huurders van de grond waaraan de sloot lag, kunnen de vondsten helaas niet worden gekoppeld aan
(groepen van) gebruikers. Wel was een aantal vondsten dermate compleet of om andere redenen 
interessant genoeg om hier kort te vermelden. Enkele van de oudste vondsten betreffen kookpotten (r-
gra-11 en r-gra-33, cat. 5 en 6). Ook een kop van witbakkend aardewerk (w-kop-50, cat. 8) stamt uit 
deze vroege periode. Dit voorwerp is naar alle waarschijnlijkheid gefabriceerd in Friesland. Ook in 
Amsterdam zijn vergelijkbare koppen gevonden, zowel met als zonder braamnop-appliques. Opvallend is 
ook hier het geringe aantal vondsten met een datering vanaf de tweede helft van de 18e eeuw (zie 
bijlagen 9 en 10, determinatielijsten) net als bij de vondsten uit waterput spoor 2. Dit vormt een 
aanwijzing dat beide vondstgroepen direct in verband staan met de – helaas onbekend gebleven – 
bewoners van het perceel. Wellicht werd de bewoning van het perceel rond het midden van de 18e eeuw 
lange tijd gestaakt.

Afvalkuil/sekreetkuil spoor 5
De datering van het materiaal uit afvalkuil/sekreetkuil spoor 5 sluit zeer goed aan bij de eerder besproken
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vondstcomplexen. Ook hierin werden nauwelijks vondsten gedaan met een datering na circa 1750, al 
moet direct erkend worden dat het totaal aantal aangetroffen objecten zeer gering was, met een MAE van
tien objecten van keramiek of glas en slechts een steelfragmentje van een kleipijp. Toch bevonden zich 
onder de vondsten niet minder dan twee vermeldenswaardige objecten. Een klein fragment van een 
faïence bordje kon op grond van een opgeschilderd tekstfragment worden herleid tot nummer 26 in een 
reeks van tekstborden (f-bor- , cat. 12). De tekst op het bord heeft als volgt geluid: “GEBRADEN VLEES 
OF VIS”. Een parallel voor hetzelfde bord werd door de auteur aangetroffen als aankoopbare kavel op 
Marktplaats. De gehele tekst zoals die over de serie borden verdeeld moet zijn geweest, bleef helaas 
onbekend. Dit ondanks een uitgebreide speurtocht in de literatuur en het wereldwijde web.
Tot slot wordt nog even de aandacht gevraagd voor een bodemfragment van een glazen beker. Deze 
beker is 'à-la-façon-de-Venise' vervaardigd. Een stijl van glasvervaardiging waarbij het eindproduct van 
zeer heldere, vrijwel kleurloze kwaliteit was en die, zoals de term al aangeeft, haar oorsprong in de 
streken rond Venetië vindt. In de vroege 17e eeuw vormde Amsterdam een belangrijk centrum voor de 
productie en afzet van dergelijk gebruiksglas, dat zeer in trek was en als relatief duur product enigszins 
uit de toon valt binnen de vondsten van de archeologische begeleiding. De beker is na het blazen 
ondergedompeld in koud water, waardoor de buitenste glaslaag enigszins aandoet als aangevroren ijs. Dit 
type producten van glas staat dan ook bekend als 'ijsglas'.

Afbeeldingen 4 (links) en 5 (onder). Fragmenten 
van kleipijpen uit de middelste vulling van de 
waterput (Vondstnr. 10). Links: met langgerekt 
biconisch model ketel (id. 47). Hielmerk IWB 
(Gouda: Jan Willemszoon van Brugge). De kleipijp
is van grove kwaliteit, heeft een  geradeerde rand
en dateert tussen 1662/1668 en 1680.  Onder: 
met trechtervormige ketel (id. 44)  Zijmerk: 
Moriaanshoofd (Gouda). 1 Exemplaar met 
makersmerk 'A': productie 1720-1731 door Anna 
Roelands, weduwe van Reijnier de Vos.
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Tellijst 1.Keramiekvondsten uit vulling waterput S2.

ASD-N203 (OZM: 52102): KERAMIEKVONDSTEN UIT VULLING WATERPUT  SPOOR 2

'LAAG 1'  (VONDSTNRS. 5 EN 23) TYPE MAE 1500 1600 1700 1800 1900

f- bor- 2 1

f- kop- 1

f- bor- 2

m- bor- 4

r- bak- 4 1

r- bor- 17 1

r- bor- 47 1

r- bor- 1

r- gra- 51 1

r- gra- 54 1

r- tes- 1

r- 18

s2- kni- 1 3

w- 1

m- 1

SUBTOTAAL 'LAAG 1' 38

'LAAG 2'  (VONDSTNRS. 10 EN 24) TYPE MAE 1500 1600 1700 1800 1900

gl- 1

m- bor- 1

m- bor- 5

r- gra- 33 1

r- min- 1

r- pot- 12 1

r- tes- 3 1

r- zal- 3 1

r- gra- 2

r- tes- 3

r- 1

r- 12

r- 1

s2- 1

s2- kni- 1 2

w- 1

SUBTOTAAL 'LAAG 2' 35

'LAAG 3'  (VONDSTNR. 11) TYPE MAE 1500 1600 1700 1800 1900

m- 1

r- zal- 3 1

r- 10

s2- kni- 1 1

s2- 1

w- 1

w- 1

SUBTOTAAL 'LAAG 3' 16

TOTAAL WATERPUT SPOOR 2 89
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Tellijst 2. Kleijpijpen uit vulling waterput S2.

    

4.4.2 Dierlijk bot (A. Médard, Archeologenbureau Argo)

Inleiding
In dit deelrapport worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar het dierlijk botmateriaal dat
tijdens de archeologische begeleiding 'Bypass N203' te Assendelft in de gemeente Zaanstad werd 
geborgen. Het betreft materiaal dat, op basis van de keramiek uit de betreffende sporen, in de 17e en 
18e eeuw dateert.
De primaire doelstelling van dit onderzoek was het determineren en kwantificeren van het materiaal en 
het reconstrueren van het soortenspectrum. Dit heeft vervolgens als basis gediend voor de 
zoöarcheologische interpretatie. 

Methode
De gehanteerde opgravingsmethoden bepalen voor een groot deel wat de zoöarcheoloog in handen krijgt. 
Wanneer er niet is gezeefd zijn met name de kleinere diersoorten (zoals vissen, vogels en kleine 
zoogdieren) ondervertegenwoordigd, hoe zorgvuldig men ook is. Daarnaast kunnen ook de kleinere 
elementen (zoals carpalia, tarsalia en gebitselementen) van middelgrote zoogdieren makkelijk over het 
hoofd worden gezien. Het hier onderzochte materiaal is grotendeels met de hand geborgen, aangevuld 
met grondmonsters uit een kansrijke waterput.  
Bij de determinatie is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollecties van Archeologenbureau Argo en van 

ASD-N203 (OZM: 52102): KLEIPIJPEN UIT VULLING WATERPUT  SPOOR 2

'LAAG 1'  (VONDSTNR. 5) MAE 1500 1600 1700 1800 1900

10

1

1

1

SUBTOTAAL 'LAAG 1' 13

'LAAG 2'  (VONDSTNRS. 10 EN 24) MAE 1500 1600 1700 1800 1900

1

2

3

1

1

SUBTOTAAL 'LAAG 2' 8

'LAAG 3'  (VONDSTNR. 11) MAE 1500 1600 1700 1800 1900

1

SUBTOTAAL 'LAAG 3' 1

TOTAAL WATERPUT SPOOR 2 22

Afbeelding 6. Kleijpijp met vroeg-ovoïde 
ketelmodel. Hielmerk: scheepje (Gouda, Pieter 
Arijse van der Heul). Porceleijne kwaliteit 
(geglaasd en geradeerd) 
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het Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC). Beide collecties zijn voornamelijk gericht op diersoorten 
die nu en / of in het verleden in Noordwest Europa voorkomen. Voor elk botfragment is, wanneer 
mogelijk, de diersoort en het skeletelement gedetermineerd. Wanneer dit niet mogelijk bleek (met name 
door sterke fragmentatie van het materiaal) is gekeken of het in ieder geval mogelijk was een indeling te 
maken op basis van de grootte van het dier (groot zoogdier, middelgroot zoogdier, klein zoogdier). Naast 
diersoort en element zijn de volgende gegevens, wanneer toepasselijk, genoteerd: het aantal fragmenten 
dat onder het subnummer valt na combineren en / of lijmen (totaal netto, deze aantallen worden in de 
analyse gebruikt voor berekeningen), het aantal losse fragmenten dat onder het subnummer valt (totaal 
bruto), om welk deel van het bot het gaat (alleen bij pijpbeenelementen), de symmetrie (links, rechts of 
axiaal), de epifysevergroeiing, de fragmentatie (het bewaarde percentage van het aangetroffen fragment 
ten opzichte van het hele bot, ingedeeld in een aantal klassen), slacht- en bewerkingssporen, 
vraatsporen, brandsporen, pathologieën, associatie met andere elementen, informatie over losse 
gebitselementen en verdere opmerkingen (bijlage 13 determinatietabel). Indien mogelijk is de leeftijd op 
het moment van de slacht van het dier bepaald. Dit is op twee verschillende manieren gedaan: enerzijds 
aan de hand van de ontwikkeling en slijtage van het gebit (methoden van Higham, 1967, Silver, 1969, 
Habermehl, 1975) en anderzijds aan de hand van de epifysevergroeiing (methode van Silver, 1969 en 
methode van Habermehl, 1975). In de tekst worden steeds de resultaten volgens de methode van Silver 
besproken; voor de resultaten volgens andere methodes wordt verwezen naar het determinatietabel 
(bijlage 13).

Resultaten 
Er zijn in totaal 136 botfragmenten gedetermineerd. Dit bruto aantal kon worden teruggebracht tot een 
netto aantal van 132 fragmenten na combineren en / of  lijmen van duidelijk bij één element horende 
fragmenten. De hieronder besproken aantallen zijn tevens steeds de netto aantallen, tenzij nadrukkelijk 
anders vermeld. Het materiaal is voor het merendeel vrij goed geconserveerd, de botten zijn stevig en 
niet bijzonder kwetsbaar, slacht- en bewerkingssporen zijn goed waarneembaar. De fragmentatiegraad is 
gemiddeld. Ongeveer  een derde van het materiaal (34%) is sterk tot zeer sterk gefragmenteerd, 20% 
betreft daarentegen complete elementen. De fragmentatiegraad is altijd van invloed op de determinatie-
mogelijkheden. Het determinatiepercentage is in dit geval hoog, liefst 89% van het materiaal is op soort 
gedetermineerd. 
Veruit het merendeel van het materiaal is afkomstig van zoogdieren. Van vogels zijn 27 fragmenten 
aangetroffen, van vissen slechts twee. Dit laatste kan slechts gedeeltelijk worden verklaard door de 
verzamelwijze, lang niet alle elementen en soorten zijn zodanig klein dat ze makkelijk gemist worden. 
Blijkbaar heeft vis hier geen rol van betekenis gespeeld. Tenslotte zijn van zoogdieren en vogels kleine 
fragmenten met de hand verzameld, kleiner dan sommige elementen van vissen.
Het materiaal komt uit een beperkt aantal sporen (tabel 1). Het meeste komt uit spoor S2, een waterput 
die vervolgens is gebruikt als beerput. Hieruit zijn 112 fragmenten geborgen, verdeeld over drie lagen. 
Zestien fragmenten komen uit sloot S3 en weer twee fragmenten uit S4, tevens de laatste fase van sloot 
S3. Eén enkel fragment komt uit kuil S5. Tenslotte betreft een laatste fragment, vondstnummer V28, een 
aanlegvondst. Deze is niet aan een spoor gekoppeld en wordt tevens niet verder besproken. De vondsten 
uit de waterput, de sloot en de kuil worden hieronder per spoor behandeld.

-Waterput S2
Van de 112 fragmenten uit deze waterput is, met 42 fragmenten, ruim een derde afkomstig van runderen 
(Bos taurus). Op vijftien van deze fragmenten zijn haksporen te zien, twee fragmenten hebben hak- én 
snijsporen en één heeft snijsporen. Eén fragment van een rund is deels verbrand, terwijl drie deels 
verbrand en deels gecalcineerd zijn. Van varkens (Sus domesticus) zijn vijftien fragmenten geborgen, 
waarvan één met snijsporen; twaalf zijn van schapen of geiten (Ovis aries of Capra hircus). Eén fragment,
een linker onderkaak, is van een jonge kat (Felis catus). Veertien fragmenten (van ribben en wervels) 
zijn, mede door de hoge fragmententatiegraad, niet nader gedetermineerd dan afkomstig van middelgrote
zoogdieren. Van deze veertien fragmenten hebben er zes haksporen, één heeft hak- én snijsporen en 
weer één heeft snijsporen. Leeftijdsbepalingen konden worden verricht op basis van veertien runder-
fragmenten, vier varkensfragmenten en acht schaap/geitfragmenten. Om de informatie overzichtelijk te 
houden zijn de resultaten hiervan in een tabel opgenomen (tabel 2). Opvallend is dat in ieder geval twee 
van de twaalf fragmenten van de categorie schaap / geit van onvoldragen (te vroeg geboren) individuen 
zijn. Beide fragmenten behoren zeer waarschijnlijk tot hetzelfde individu. Dit geldt vermoedelijk voor een 
groter deel van de schaap / geit fragmenten, al kan dat niet met zekerheid worden aangetoond; de maten
van de meeste fragmenten van schaap / geit wijzen op een veel jongere leeftijd dan enkel op basis van de
epifysevergroeiing kon worden vastgesteld. De aanwezigheid van een te vroeg geboren dier kan overigens
een aanwijzing zijn voor veeteelt ter plekke. 
Naast de zoogdierfragmenten is ook een aantal fragmenten van vogels en van vissen geborgen. Het 
betreft voor de vogels 25 fragmenten van kippen (Gallus gallus domesticus) en één van een wilde of 
tamme eend (Anas platyrhynchos/ domesticus). Van vissen zijn slechts twee fragmenten aangetroffen: 
één van een kabeljauw (Gadus Morhua) en één van een wijting (Merlangus merlangius). Beide soorten 
zijn zeevissen die in deze periode vrij algemeen voorkwamen in de kustwateren van de Noordzee en wel 
vaker worden gevonden in vergelijkbare archeologische contexten. Op basis van de genomen maat van 
het aangetroffen element van de kabeljauw en van de bijbehorende regressieformule (Rojo, 1986) kon 
worden bepaald dat het hier gaat om een vis die een lengte van ca. 1,08 meter had bereikt.
In deze waterput is een relatief hoog aantal artefacten van hout aangetroffen (zie hoofdstuk 4.4.4 en 
bijlage 15). De aard van deze artefacten wijst op ambachtelijke activiteiten die mogelijk verband houden 
met het leveren of bewerken van producten voor de zeildoekindustrie, een branche waar veel bewoners 
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van Assendelft en Krommenie bij betrokken waren. Het is dan ook enigzins opvallend dat er géén 
artefacten van bot zijn gevonden, terwijl bot van oudsher tot aan het einde van de 19e eeuw een veel 
gebruikte grondstof was voor het vervaardigen van allerlei gebruiksvoorwerpen en gereedschap. 

-Sloot S3 / S4
Uit deze sloot zijn 18 botfragmenten geborgen. Hiervan is het merendeel afkomstig van runderen (Bos 
taurus) met 16 fragmenten, waarvan vijf met haksporen, twee met snijsporen en vier met hak- én 
snijsporen. Het verrichten van leeftijdsbepalingen was bij vier van de runderfragmenten mogelijk. Drie 
fragmenten wijzen op een slachtleeftijd onder de vier jaar en één op een slachtleeftijd onder de twee jaar.
Verder is één fragment van een niet nader te determineren middelgroot zoogdier met haksporen 
gevonden en één van een wilde of tamme eend (Anas platyrhynchos/ domesticus). 

-Afvalkuil / sekreetkuil S5
Deze kuil vormde een plaatselijke verdieping in sloot S3 / S4. Hieruit is slechts één botfragment 
geborgen, nameljk een fragment van een rechter schouderblad van een jong rund (Bos taurus), zonder 
bewerkingssporen.

Conclusie
Het onderzochte zoöarcheologisch materiaal bestaat met name uit regulier consumptieafval met de voor 
deze perioden meest gangbare gedomesticeerde zoogdiersoorten. Er zijn resten van runderen, varkens, 
schapen of geiten en van een kat gevonden. Resten van wilde zoogdieren zijn in het geheel niet 
aangetroffen, vissen slechts in zeer beperkte mate. Van vogels zijn met name resten van kippen 
gevonden en enkele fragmenten van wilde of tamme eenden. De aanwezigheid van resten van in ieder 
geval één onvoldragen lammetje kan erop duiden dat men ter plekke dieren heeft gehouden, al is het 
onmogelijk om op basis van deze geringe aantallen harde conclusies te trekken; dat deze vindplaats een 
boerderij betreft is gezien de ligging in ieder geval goed mogelijk en zelfs vrij waarschijnlijk. 

Tabel 1. Aantal botfragmenten per soort en per spoor

Tabel 2. Leeftijdsbepalingen volgens de methode van Silver (Silver 1969) voor spoor S2

dier / spoor S2 laag 1 S2 laag 2 S2 laag 3 S2 totaal S3 S4 S3 S4 totaal S5 aanleg

rund 14 24 4 42 14 2 16 1 1

schaap/geit 2 5 5 12 0 0 0 0 0

varken 3 10 2 15 0 0 0 0 0

kat 0 0 1 1 0 0 0 0 0

middelgroot zoogdier 3 7 4 14 1 0 1 0 0

kip 1 8 16 25 0 0 0 0 0

wilde/tamme eend 1 0 0 1 1 0 1 0 0

kabeljauw 1 0 0 1 0 0 0 0 0

wijting 0 1 0 1 0 0 0 0 0

totaal 25 55 32 112 16 2 18 1 1

diersoort aantal leeftijd 

rund 2 <3,5 jaar

3 <4 jaar

1 >1jaar

6 >1,5 jaar

2 >2 jaar

varken 2 <2 jaar

1 <3,5 jaar

1 >8 maanden

schaap / geit 2 onvoldragen

2 <10 maanden

1 <2 jaar

2 <3 jaar

1 <3,5 jaar
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4.4.3 Metaal (J.P.L. Vaars, Archeologenbureau Argo)

Bij de archeologische begeleiding zijn zes behoudenswaardige metalen voorwerpen aangetroffen (V20, 
V21 en V31) (tabel 3). 
Uit spoor 2, een waterput, zijn een min of meer vierkant loden plaatje, een plat rechthoekig stukje koper, 
en een holrond gebogen stukje messing afkomstig. De functie van deze metalen (delen van) voorwerpen 
is onbekend. Het laatste voorwerp uit dit spoor is een klein, onversierd, tinnen knoopje (afbeelding 7) dat 
waarschijnlijk in de 17e eeuw dateert. 
Uit spoor 3, een sloot, zijn twee tinnen lepels afkomstig (V31-1 en V31-2, afbeelding 8 en 9). Beide lepels
hebben een ronde bak en een onregelmatige zeskantige steel en zijn voorzien van een roosmerk met 
initialen, helaas van onbekende makers. Het eerste exemplaar (V31-1) kan in de periode 1550-1625 
worden gedateerd. Het tweede exemplaar (V31-2) dateert wat later, namelijk in de periode 1575-1700. 

  Afbeelding 7. Tinnen knoopje uit de 17e eeuw (V20).

Afbeelding 8. Tinnen lepel (V31-1).

Afbeelding 9. Tinnen lepel (V31-2).
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vondstnr spoornr metaalsoort voorwerp datering opmerkingen

7/1 2 ijzer hengsel Van emmer

20/1 2 tin knoop 1600-1700 Draadoog, onversierd, klein

21/1 2 koper Rechthoekig, plat, indet

21/2 2 lood Bijna vierkant plaatje

21/3 2 messing Holrond, gebogen

31/1 3 tin lepel 1550-1625 Ronde bak, naald, platte zeskantige steel, rechte onversierde top, 
roosmerk: initialen C H in de kroon

31/2 3 tin lepel 1575-1700 Ronde bak, naald, platte zeskantige steel, rechte onversierde top, 
roosmerk: initialen B T in de kroon 

Tabel 3. Determinatielijst metaal

4.4.4 Hout (S. Van Daalen, Van Daalen Dendrochronologie)

Inleiding             
De houtsoort is onderzocht van 37 vondsten van de opgraving met toponiem bypass N203 te Assendelft. 
Het gaat om specifiek bewerkte vondsten die voor het merendeel afkomstig lijken van een spinnewiel. Het
onderzoek vond plaats op het laboratorium van Van Daalen Dendrochronologie te Deventer. 

Methode           
Van iedere vondst zijn 3 coupes gemaakt met verschillende oriëntaties voor microscopisch onderzoek. De 
hierin zichtbare houtanatomische kenmerken zijn vergeleken met determinatiesleutels (Schweingruber,  
1990; Wheeler,  2011) waarmee de houtsoort of het geslacht bepaald kon worden. Aangezien het om te 
conserveren voorwerpen ging, konden de vondsten niet destructief bemonsterd worden; de coupes zijn zo
klein mogelijk en van onopvallende plekken en breukvlakken genomen.

Resultaten          
Voor de 37 vondsten zijn 16 verschillende houtsoorten gebruikt (zie tabel 4).

spoornr. vondstnr. omschrijving houtsoort

2 9-1 spoel? vlier (Sambucus nigra L.)

2 13-1 rond plankje populier (Populus sp. L.)

2 13-2 rond plankje populier (Populus sp. L.)

2 13-3 schaats populier (Populus sp. L.)

2 13-4 hol pijpje berk (Betula sp.) 

2 13-5 spindel met oog gewone vogelkers (Prunus padus L.)

2 13-6 hol pijpje Rosacaea*

2 13-7 stopje/klosje es (Fraxinus excelsior L.)

2 13-8 hol pijpje zoete kers (Prunus avium L.)

2 13-9 hol pijpje zoete kers (Prunus avium L.)

2 13-10 gekliefd takje (klos) wilg (Salix sp.)

2 14 emmer of duigenbakje eik (Quercus sp.)

2 15-1 borstelkop buxus (Buxus sempervirens L.)

2 15-2 hol pijpje beuk (Fagus sylvatica L.)

2 15-3 gedraaid klosje / stopje? iep (Ulmus sp.)

2 15-4 hol pijpje berk (Betula sp.)

2 15-5 katrol? haagbeuk (Carpinus betulus L.)

2 15-6 hol pijpje berk (Betula sp.)

2 15-7 gekliefd takje wilg (Salix sp.)

2 15-8 klosje/stopje? els (Alnus glutinosa Gaertn.)

2 18-9 hol pijpje berk (Betula sp.)

2 15-9 gekliefd takje wilg (Salix sp.)

2 15-10 fragment vlier (Sambucus nigra L.)

2 15-11 fragment vlier (Sambucus nigra L.)
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2 18-1 mesheft, geverfd? letterhout (Brosimum guianense Aubl.)

2 18-2 fragment (van hol pijpje) vlier (Sambucus nigra L.)

2 18-3 hol pijpje berk (Betula sp.)

2 18-4 hol pijpje berk (Betula sp.)

2 18-5 plankje met 2 gaatjes zilverspar (Abies alba Mill.)

2 18-6 hol pijpje berk (Betula sp.)

2 18-7 stopje/klosje es (Alnus glutinosa Gaertn.)

2 18-8 sluiting/klamp eik (Quercus sp.)

2 19-1 hol pijpje berk (Betula sp.)

2 19-2 gereedschap? eik (Quercus sp.)

2 21-1 sluiting/klamp grove den (Pinus sylvestris L.)

3 30-1 fragment van radiaal plankje grove den (Pinus sylvestris L.)

3 30-2 fragmenten houten klomp (of kom?) populier (Populus sp. L.)

Tabel 4. Overzicht van de houtsoorten. *Exacte houtsoort niet te bepalen. Tot de Rosacaea behoren appel (Pirus malus 
L.), peer (P. communis L.), kweepeer (Cydonia oblonga Mill.), mispel (Mespilus germanica L.) en meidoorn (Crataegus 
sp.). 

Interpretatie           
Het betrekkelijk grote aantal houtsoorten geeft aan dat voor de (meeste) toepassingen specifieke 
houtsoorten geselecteerd zijn. De selectiecriteria zijn gebaseerd op eigenschappen met betrekking tot 
bewerking en afmeting en in een enkele gevallen kan de verschijning van het hout een rol gespeeld 
hebben.            
De opmerkelijkste houtsoorten zijn letterhout (mesheft), buxus (borstelkop) en haagbeuk (katrol). De 
eerste twee zijn dure houtsoorten. Letterhout is een tropische houtsoort die voorkomt in een gebied dat 
huidig Suriname tot Brazilië bestrijkt. Alleen het kernhout is bruikbaar en dit wordt slechts langzaam 
gevormd. Net als buxus geldt dat deze houtsoort slechts in kleine afmetingen beschikbaar is en per 
gewichtseenheid verhandeld wordt. Deze houtsoort leent zich goed voor (onder andere) draai- en 
inlegwerk en luxe voorwerpen (Wiselius, 2005, p. 198). Buxus komt oorspronkelijk voor in Zuidoost 
Europa, de Pyreneeën, Kaukasus en het nabije oosten (Wiselius, 2005, p. 113). Buxus is een voor de 
hand liggende soort omdat het dichte hout met fijne nerf zich in alle richtingen goed laat bewerken 
(Casparie et al., 1995, p. 39). Daarnaast is het hout erg sterk en laat het zich het erg glad afwerken 
(Wiselius, 2005, p. 113). Haagbeuk is bijzonder te noemen omdat deze houtsoort een zeldzame 
verschijning is. Een toepassing als katrol (of anderzijds zwaar belast) was volgens de literatuur zeer 
gebruikelijk; het hout van de haagbeuk is zwaar en buitengewoon taai omdat het kruisdradig is. 
Duurzaam is echter niet (Fraanje, 2006, p 166-167).             
In aantallen zijn (vermoedelijke) onderdelen van een spinnewiel het meest talrijk. Hierbij gaat het 
voornamelijk om holle pijpjes die mogelijk als klosjes gediend kunnen hebben. Deze komen in 
verschillende vormen; aan de ene kant zijn er holle pijpjes die aan de uiteinden wijder zijn en een ovale 
dwarsdoorsnede hebben. De ronding is in de meeste gevallen niet natuurlijk, maar een specifieke 
bewerking van groter hout. Voor deze pijpjes is overwegend berk en daarnaast zoete kers en beuk 
gebruikt. Het gebruik van berkenhout voor klossen is uit de literatuur bekend (Fraanje, 2006, p. 34). 
Zoete kers is door de auteur eerder in de vorm van klein draai- of snijwerk aangetroffen. Beuk komt 
slechts één maal voor. De slijtvastheid van beuk kan een rol gespeeld hebben, maar waarschijnlijker is dat
deze net als de bovengenoemde houtsoorten glad afgewerkt kan worden waardoor de wol niet achter 
splinterachtige houtvezels blijft hangen. Daarnaast zijn er holle pijpjes die beduidend simpeler tot stand 
gekomen zijn en waarvan dan ook niet geheel duidelijk is dat het om een hele specifieke bewerking gaat. 
Hierbij gaat het om twijgen van vlier en één maal om wilg. Van bewerking is nauwelijks sprake; bij het 
vlierenhout is de bast en het merg verwijderd, bij het wilgenhout zijn nog minder aanwijzingen voor 
bewerking. Als het inderdaad klosjes zijn, dan zijn deze waarschijnlijk geïmproviseerd.          
Voor de spindel met oog van gewone vogelkers kan ook aangenomen worden dat een gladde afwerking 
een rol speelde, maar mogelijk heeft de gewaardeerde verschijning van kersenhout meegespeeld.         
De overige vondsten behoren tot klein huishoudelijk draaiwerk of bouwhout. Voor het draaiwerk zijn voor 
vergelijkbare toepassingen verschillende houtsoorten gebruikt (es, els, iep en populier). Blijkbaar waren 
de eisen hiervoor niet al te hoog en is gebruikt wat er voorhanden was. Duurzaamheid zal zeker geen rol 
gespeeld hebben, maar een gladde afwerking wel. Populier en zilverspar treffen we aan in betrekkelijk 
generiek bewerkte vorm. Voor zilverspar moet nog vermeld worden dat deze niet inheems is, maar uit de 
Midden-Europese berggebieden geïmporteerd werd. Voor het bouwhout is eik en grove den gebruikt en in 
die rol is het talloze malen eerder aangetroffen. Eikenhout is echter niet geschikt voor gereedschap zoals 
voor vondstnummer 19-2 vermeld staat. Het lijkt waarschijnlijker dat het om een fragment bouwhout 
gaat.           
Een catalogus met foto's van een deel van de houtvondsten is te zien in bijlage 15.
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4.4.5 Botanische resten (L. Van Beurden, BIAX consult)

Inleiding                                                                                                                                            
In 2012 is door Archeologenbureau Argo een archeologische begeleiding uitgevoerd ter hoogte van de 
geplande bypass van de N203 in Assendelft, gemeente Zaanstad. Bij de begeleiding zijn archeologische 
sporen aangetroffen waaronder een waterput, een sloot en een kuil. De waterput (spoor 2) bleek rijk aan 
vondstmateriaal wat vrij opmerkelijk is in de Zaanstreek aangezien afval hier meestal in sloten wordt 
aangetroffen. De aardewerkvondsten uit de waterput dateren globaal in de 17e en de 18e eeuw. De kuil 
(spoor 5) vormde een plaatselijke verdieping in de sloot (spoor 3). Omdat in de waterput houten 
voorwerpen zijn aangetroffen die mogelijk verband houden met weefnijverheid, zou de functie van de kuil
mogelijk met grondstofbewerking zoals roten kunnen samenhangen.

Tijdens de archeologische begeleiding zijn vier grondmonsters voor botanisch macrorestenonderzoek 
genomen. Het betreft drie monster van vullingen van de waterput en een monster van de vulling van de 
kuil. 
Botanisch onderzoek aan deze monsters zal bijdragen aan de beantwoording van algemene 
vraagstellingen zoals:
-Welke gewassen werden geconsumeerd?
-Welke gewassen zijn locaal verbouwd? 
-Wat zegt het botanisch onderzoek over de locale vegetatie op het erf en in de omgeving daarvan?

Daarnaast kan onderzoek mogelijk bijdragen aan de beantwoording van specifieke vraagstelingen zoals: 
-Wat is de functie van de kuil geweest? 
-Zijn er resten aanwezig die in relatie kunnen worden gebracht met mogelijk locale zeildoeknijverheid? 

Van de onderste vulling uit de waterput en de vulling uit de kuil is tevens een monster genomen voor 
pollenonderzoek. De vraagstelling bij dit onderzoek was er vooral op gericht te bepalen of er aanwijzingen
zijn voor locale verbouw van gewassen en of het aanwezige pollen iets zegt over de functie van de kuil.

Materiaal en methode  
Vier grondmonsters met een volume tussen de een en twee liter zijn door BIAX Consult met leidingwater 
gezeefd over een serie zeven met maaswijdten van 4, 2, 1 en 0.5 mm. Van elk monster is tevens een 
halve liter op een zeef met een maaswijdte van 0.25 mm gezeefd. Van elk grondmonster is voorafgaande 
aan het zeven een submonster voor eventueel pollenonderzoek genomen. Een overzicht van de monsters 
met hun contextgegevens wordt in tabel 5 gegeven.

vondstnummer spoor laag volume (l) context datering

V23 S2 1 1,2 waterput 17e-18e eeuw

V24 S2 2 2 waterput 17e-18e eeuw

V12 S2 3 1,7 waterput 17e-18e eeuw

V29 S5 . 1 kuil 17e-18e eeuw

Tabel 5. N203/Dorpstraat-Assendelft, overzicht van de monsters.

De vier monsters zijn in eerste instantie geïnventariseerd om een indruk te krijgen van de zaden- en 
soortenrijkdom, de conservering en de aanwezigheid van resten van cultuurgewassen. Alle monster 
blijken rijk aan macroresten en analysewaardig. Omdat de samenstelling van de monsters uit de 
verschillende vullingen van de waterput op het eerste gezicht niet sterk van elkaar lijkt te verschillen, lijkt
analyse van alle drie de monsters overbodig. Naar aanleiding van de inventarisatieresultaten is daarom 
geadviseerd om één van de drie monsters uit de waterput (V23) en het monster (V29) uit de kuil te 
analyseren en de twee overige monsters uit de waterput (V12 en V24) aanvullend op de analyseresultaten
van monster V23 te scannen. Bij de scan is alleen de aanwezigheid van soorten genoteerd. Bij de analyse 
zijn de 4, 2 en 1mm zeeffracties in hun geheel onderzocht. Van de 0.5 en 0.25 mm zeeffracties is een 
representatief deel onderzocht en zijn de aantallen naar het totaalvolume geëxtrapoleerd. Daarbij is er 
voor gekozen de geëxtrapoleerde aantallen weer te geven in een aantal grootteklassen. De inventarisatie,
analyse en aanvullende scan zijn uitgevoerd door de auteur. Daarbij is gebruik gemaakt van een 
opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot maximaal 10x4. De macroresten zijn gedetermineerd 
volgens standaardwerken en met behulp van de referentiecollectie van BIAX Consult (Berggren, 1969, 
1981; Anderberg, 1994; Cappers et al., 2006; Körber-Grohne, 1964, 1991).
De resultaten van de analyse en aanvullende scan zijn weergegeven in bijlage 11. De aangetroffen resten 
van cultuurgewassen en andere gebruiksplanten zijn onderverdeeld in categorieën van vermoedelijk 
gebruik. De resten van wilde planten zijn ingedeeld in ecologische groepen volgens Arnolds & Van der 
Maarel (Tamis et al., 2004). Een ecologische groep bestaat uit soorten die in zekere opzichte ecologisch 
verwant zijn. Deze indeling is overzichtelijk omdat soorten aan slechts een enkel standplaatstype 
gekoppeld worden maar het houdt geen rekening met het feit dat veel soorten op meer dan een enkele 
standplaats kunnen voorkomen. Bij de interpretatie van de aangetroffen resten wordt daarom rekening 
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gehouden met de ecologische amplitude van de verschillende soorten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
het systeem van Runhaar et al. en enkele ecologische standaardwerken (Tamis et al., 2004; Weeda et al.,
1985, 1987, 1988, 1991, 1994).
Van twee submonsters (V23 en V29) zijn pollenmonsters genomen. Deze pollenmonsters zijn op de 
gebruikelijke wijze chemisch bereid, waarna de monsters zijn geïnventariseerd. Omdat uit de resultaten 
van de inventarisatie bleek dat de pollenmonsters vooral een beeld geven van de locale wilde vegetatie en
er geen grote hoeveelheden pollen van cultuurgewassen zijn aangetroffen, is besloten niet over te gaan 
tot analyse. Wel zijn de monsters na de inventarisatie gescand op de aanwezigheid van pollen van 
hennep. Reden hiervoor was de vondst van een pollenkorrel van hennep en/of hop bij de inventarisatie 
van monster V29. Het pollenonderzoek is uitgevoerd door M. van Waijjen met behulp van een doorvallend 
lichtmicroscoop met vergrotingen tot 10-100 maal.

Resultaten
De resultaten van het macrorestenonderzoek staan weergegeven in bijlage 11. De resultaten van de 
polleninventarisatie staan in bijlage 12. Ondanks het relatief kleine volume van de grondmonsters, heeft 
het onderzoek veel macroresten opgeleverd. De meeste resten zijn afkomstig van wilde planten. De 
macroresten zijn onverkoold en zijn goed geconserveerd. Een klein aantal is verkoold. 

Waterput (spoor 2)                                                                                                                             
Gebruiksplanten               
In monster V23 uit de waterput zijn redelijk wat verschillende soorten cultuurgewassen aangetroffen. Wat
graangewassen betreft zijn korrels van de compacte ondersoort van broodtarwe (Triticum aestivum subsp.
compactum) aangetroffen. Ook zijn enkele aarspilsegmenten van broodtarwe aanwezig. Het monster 
bevat ook enkele  onverkoolde grovere fragmenten van graan die zodanig slecht geconserveerd zijn dat 
het soortkenmerkende celpatroon niet meer voldoende zichtbaar is om tot een soortdeterminatie te 
komen. De aanvullende scan heeft voor de waterput ook nog een verkoolde roggekorrel (Secale cereale) 
en een korrel van een haversoort opgeleverd. Omdat haverkorrels niet soortspecifiek zijn, kan niet worden
bepaald of de aangetroffen korrel van gecultiveerde haver (Avena sativa & A. strigosa) of van het 
akkeronkruid oot (A. fatua) afkomstig is. Bij de inventarisatie is pollen van rogge, het tarwe-type 
(Triticum-type) en het gerst/tarwe-type (Hordeum/Triticum-type) herkend. 

Een ander meelgewas waarvan resten zijn gevonden, is boekweit (Fagopyrum esculentum). Het betreft 
een aantal hele doppen en tientallen dopfragmenten. Ook is pollen van boekweit in het monster aanwezig.
Aangetroffen soorten uit de categorie ‘Fruit en noten’ zijn vijg (Ficus carica), zoete en/of zure kers 
(Prunus avium/cerasus), peer (Pyrus communis), gewone vlier (Sambucus nigra), druif, krent of rozijn 
(Vitis vinifera) en hazelnoot (Corylus avellana). Het aanvullende onderzoek voegt daar appel (Malus), 
pruim (Prunus domestica), aalbes (Ribes rubrum) en walnoot (Juglans regia) aan toe. 
In het monster zijn relatief veel fragmenten van hennepzaden (Cannabis sativa) aanwezig, waaronder ook
heel kleine fragmenten (<1 mm). Er is slechts één heel zaad aangetroffen. In de gescande monsters zijn 
alleen fragmenten van hennep herkend. In het pollenmonster is een korrel van hennep of hop 
(Cannabis/Humulus) herkend. Het pollen van hennep en hop lijkt sterk op elkaar. Soms kunnen korrels tot
op soort worden gedetermineerd. In dit geval echter niet. De aangetroffen pollenkorrel komt morfologisch
sterk overeen met de pollenkorrels van hennep of hop in monster V29 (zie paragraaf 3.2.1) (mededeling 
M. van Waijen).
Verder heeft de analyse van monster V23 veel zaden van slaapbol (Papaver somniferum), ook wel bekend 
als maanzaad, en enkele fragmenten van vlaskapsels (Linum usitatissimum) opgeleverd. Vlaskapsels 
kunnen als afval van de oogstverwerking worden geïnterpreteerd. De aanwezigheid van vlaskapsels in 
archeobotanische monsters wijst daarom op locale verbouw. In monster V24 en V12 is verder nog 
sporadisch raapzaad (Brassica rapa) aangetroffen.
Wat groenten betreft, zijn in monster V23 meerdere zaden van tuinpeterselie (Petroselinum crispum) en 
andijvie en/of wilde cichorei (Cichorium endivia /intybus) aangetroffen. Het aanvullende onderzoek van 
monsters V24 en V12 heeft enkele resten van biet (Beta vulgaris) opgeleverd. Daarnaast kunnen de 
zaden van gewone veldsla (Valerianella locusta) mogelijk ook aan het rijtje van groenten worden 
toegevoegd (zie discussie). De zaden van wilde cichorei en andijvie komen morfologisch sterk overeen. Op
grond van de referentiecollectie bestaat het vermoeden dat wilde cichorei zowel heel brede zaden als ook 
slanke vormen kent terwijl andijvie vooral slanke zaden heeft. Omdat alle aangetroffen zaden uit de 
waterput een slanke vorm hebben, kunnen de zaden niet met zekerheid aan een soort worden 
toegeschreven. 
Tot slot de vermelding van de vondst van een bladnaald van mogelijk gewone zilverspar (Abies alba) in 
monster V23. Monster V23 bevat ook meerdere fragmenten bewerkt hout, waaronder houtsnippers van 
een of meerdere naaldhoutsoorten. Drie houtfragmenten zijn door een houtspecialist op soort 
gedetermineerd. Een houtsnipper bleek van fijnspar (Picea abies) en twee bewerkte stukjes hout van 
gewone zilverspar (Abies alba). Bij de aanvullende scanzijn op het oog eveneens houtsnippers van 
naaldhout herkend.

Wilde planten                                                                                                                           
Monster V23 is rijk aan resten van wilde planten. Het aandeel aan soorten van omgewerkte gronden zoals
in akkers, tuinen en op erven is relatief hoog. Daarbij zijn zowel soorten van voedselrijke, vochtige grond 
als soorten van matig voedselrijke, kalkarme, droge (zand)grond in aantal resten en aantal soorten goed 
vertegenwoordigd. Het onderzoek heeft ook enkele resten opgeleverd van soorten die vooral voorkomen 
in akkers op kalkrijke bodem, namelijk akkerboterbloem (Ranunculus arvensis) en getande veldsla 
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(Valerianella dentata). 

Resten van tredplanten zijn goed vertegenwoordigd in aantal, het aantal soorten is echter niet zo hoog. 
Tredplanten komen veel voor op zuurstofarme en verdichte bodems. Vaak betreft het betreden plaatsen, 
maar ook op plaatsen waar de bodem door verslemping verdicht is, kunnen bepaalde tredplanten worden 
aangetroffen (Weeda et al., 1985, p. 142).
Soorten van droge ruigten zijn eveneens relatief goed vertegenwoordigd. Deze droge ruigtekruiden komen
voor op weinig betreden, maar wel omgewerkte, voedselrijke, droge tot vochtige grond. Vaak zijn het 
stikstofminners. Ze treden ook vrij algemeen als akker- en tuinonkruid op. Het gaat om soorten als 
melganzenvoet (Chenopodium album), uitstaande melde en of spiesmelde (Atriplex patula/prostrata), 
beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) en reukeloze kamille (Tripleurospermum maritimum). Een 
aantal resten is ingedeeld in de categorie ‘voedselrijke zomen’. Behalve aan bosranden, kunnen  ze ook 
voorkomen op vochtige, beschaduwde plekken op een erf of in een tuin, bijvoorbeeld tussen heggen en 
hoog opschietende ruigtekruiden op minder weinig gestoorde plaatsen.
Naast bovengenoemde antropogene vegetatiecategorieën, heeft het onderzoek ook redelijk wat resten 
opgeleverd van soorten die op nattere en meer natuurlijke standplaatsen voorkomen. Het betreft soorten 
die zich goed kunnen handhaven op plaatsen waar sprake is van wisselende omstandigheden (planten van
storingsmilieus), op open gronden die door verzadiging met water zuurstofarm en ammoniakhoudend zijn 
(stikstofminnende pioniers), aan waterkanten en in moerassen en natte ruigten. Resten van echte water-
planten zijn sporadisch aanwezig. In het monster zijn enkele tientallen fragmenten van verkoolde gras-
stengels (Poaceae) gevonden. Vanwege de grootte wordt vermoed dat ze van riet (Phragmites australis) 
of graan afkomstig zijn. Aanwezigheid van riet kan worden bevestigd door de aanwezigheid van enkele 
knoplittekens op sommige stengelfragmenten. 
Het onderzoek heeft meerdere kapsels met rusteieren (ephippia) van watervlooien (Cladocera) 
opgeleverd. Het leggen van rusteieren is een overlevingsstrategie die plaatsvindt bij droogte, bevriezing 
of voedselarme omstandigheden. Het aandeel aan resten van soorten die indicatief zijn voor een brak of 
zilt milieu is heel laag.
Verder heeft het onderzoek aan de waterputvulling resten van planten van natte tot vochtige graslanden 
opgeleverd. Soorten als gewone brunel (Prunella vulgaris), kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis) en 
echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi) wijzen op matig voedselrijke omstandigheden. Madeliefje (Bellis 
perennis) komt voor op grazige, plekken met een voedselrijke of bemeste bodem waar de begroeiing door
betreding of beweiding laag is ( Weeda et al., 1991, p. 37).
Ook zijn enkele resten gevonden van els (Alnus), zachte berk (Betula pubescens) en wilg (Salix). Deze 
boomsoorten komen voor op natte tot vochtige, zwak zure of matig voedselrijke grond. 
Tot slot kan de relatief goede vertegenwoordiging van resten ingedeeld in de categorie heide- en 
veenplanten worden genoemd. De aangetroffen soorten, moerasstruisgras (Agrostis canina), 
waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), egelboterbloem (Ranunculus flammula), gewone dophei (Erica 
tetralix), gagel (Myrica gale) en veenmos (Sphagnum), zijn te vinden in veenmoerassen en natte, zure 
heiden. Struikhei (Calluna vulgaris) kan op drogere plekken in dergelijke vegetaties voorkomen. 

Kuil (spoor 5)

Cultuurgewassen en gebruiksplanten             
In de kuil zijn relatief weinig resten van cultuurgewassen aangetroffen. Wat de graangewassen betreft 
gaat het om een verkoolde korrel van broodtarwe, een slecht geconserveerde niet verder te determineren
verkoolde graankorrel (Cerealia) en twee onverkoolde aarspilsegmenten van rogge. Bij de pollen-
inventarisatie is pollen van haver-type, tarwe-type, gerst-/tarwe-type en rogge herkend. Van boekweit 
zijn meerdere doppen en fragmenten daarvan aanwezig. Ook is pollen van boekweit herkend.           
Het aantal resten van fruit is laag, er zijn slechts een of enkele pitten van aalbes, vlier en druif, krent of 
rozijn aangetroffen.     
Relatief goed vertegenwoordigd is hennep, waarvan vele, vaak kleine fragmenten van de zaadwand zijn 
aangetroffen. Hele zaden zijn niet aanwezig. Ook zijn vrijwel zeker twee pollenkorrels van hennep 
aanwezig. Van twee andere pollenkorrels kan niet worden bepaald of ze van hennep of hop afkomstig zijn.
Wel kan worden opgemerkt dat de aangetroffen pollenkorrels van hennep of hop morfologisch sterk 
overeenkomen met de pollenkorrel van hennep of hop in monster V23. Gezien de aanwezigheid van 
macroresten en pollen van hennep, zal het pollen van hennep of hop in monsters V23 en V29 zeer 
waarschijnlijk ook van hennep afkomstig zijn (er zijn geen macroresten van hop aangetroffen).

Wilde planten           
Het aandeel aan resten van wilde planten in het monster is hoog. Soorten als geknikte vossenstaart 
(Alopecurus geniculatus), zeegroene en/of rode ganzenvoet (Chenopodium glaucum/rubrum) en 
blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus) zijn indicatief voor wisselende waterstand. Ook van 
riet (Phragmites australis) en ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani), typische oeverplanten, zijn 
relatief veel zaden gevonden. Het monster bevat ook fragmenten van grasstengels (Poaceae), zowel 
verkoold als onverkoold. Vanwege de grootte wordt vermoed dat ze van riet of graan afkomstig zijn. 
Aanwezigheid van rietstengels kan worden bevestigd door de aanwezigheid van enkele knoplittekens op 
sommige stengels.             
In de kuil zijn redelijk wat resten van waterplanten aanwezig. Fijn hoornblad (Ceratophyllum submersum) 
komt veel voor in drinkpoelen met zwak brakwater, vaak samen met eendenkroos (Lemna), schede-
fonteinkruid (Potamogeton pectinatus) en gesteelde zannichellia (Zannichellia palustris subsp. pedicellata)
(Weeda et al., p. 1985, p. 221). Fijn hoornblad mijdt echter uitgesproken brak water. Groot nimfkruid 
(Najas marina) is eveneens een soort van zwak brak water, maar kan soms ook in uitgesproken brak 



22
Archeologische begeleiding bypass N203, Assendelft, gemeente Zaanstad

water voorkomen (Weeda et al. 1991, p. 270). Snavelruppia (Ruppia maritima) is een soort van niet te 
grote, ondiepe, zwak brakke tot zilte wateren. Als pioniersoort overheerst snavelruppia in pas geschoonde
sloten, waarin zich vervolgens na enkele jaren ook schede fonteinkruid en zannichellia vestigen (Weeda et
al., 1991, p. 262). Zeekraal (Salicornia) en schorrenkruid (Suaeda maritima) zijn pioniersoorten van zilte, 
natte bodem. Ze komen voor op oeverwallen langs kreken. Zeekraal is een zoutbehoevende plant en 
gebonden aan zoute grond. De overige soorten zijn zoutverdragend: alleen in zoute milieus kunnen ze 
goed met andere planten concurreren ( Weeda et al., 1985, p. 169). Zulte (Aster tripolium) kan op zilte, 
brak en zoete grond voorkomen (Van der Meijden, 2005, p. 593).       Verder zijn soorten van
vochtige tot natte, (matige voedselrijke) graslanden vrij goed vertegenwoordigd. Van heide- en 
veenplanten zijn alleen resten van gewone dophei en struikhei aangetroffen.           Het aandeel aan 
resten van akkers en tuinen is relatief laag, bovendien zijn alleen akkeronkruiden van voedselrijke grond 
aangetroffen. Ook zijn redelijk wat resten van tredplaten aanwezig. Wat betreft de ruigtekruiden zijn de 
zaden van uitstaande en/of spiesmelde (Atriplex patula/prostrata) dominant aanwezig. Behalve in ruigten 
komen beide soorten ook voor op stikstofrijke grond in akkers en tuinen. Spiesmelde is bovendien een 
soort die ook op kwelders kan worden aangetroffen ( Weeda et al. 1985, 166).

Interpretatie en discussie

Cultuurgewassen en gebruiksplanten           
Het onderzoek aan de kuil- en waterputvulling toont aan dat wat graangewassen betreft, in ieder geval de
compacte vorm van broodtarwe en rogge bij de toenmalige bewoners bekend waren. Waarschijnlijk 
kunnen daar ook gerst en haver aan worden toegevoegd. Van gewone tarwe zijn zowel graankorrels als 
aarspilsegmenten aangetroffen. Gezien het relatief hoge aandeel aan aarspilsegmenten zijn de resten 
mogelijk afkomstig van verkoolde (ongedorste) graanaren maar het kan ook gaan om (dors)afval van 
oogstverwerking dat is verbrand. Een graanaar bestaat grofweg uit een aarspil en graankorrels. Wanneer 
graanaren worden gedorst, breekt de aarspil in fragmenten en komen de korrels los van de aarspil. Door 
zeven en wannen worden de korrels vervolgens gescheiden van de aarspilsegmenten en eventuele lichte 
kafresten. Omdat we er vanuit gaan dat dorsactiviteiten op een productienederzetting plaatsvinden, kan 
de aanwezigheid van aarspilfragmenten van tarwe als indicator voor locale verbouw worden opgevat. De 
aanwezigheid van pollenkorrels van het tarwe-type is hiermee in overeenstemming. Broodtarwe is een 
gewas dat om vruchtbare gronden vraagt. Het gebruik van klei om de akkers op te hogen en te verrijken 
zal nodig zijn geweest.                       
Van rogge is een onverkoold aarspilsegment aangetroffen. In principe vormen ook aarspilsegmenten van 
rogge, net als bij broodtarwe, een aanwijzing voor locale verbouw. Omdat het maar om een enkele 
aarspilsegment gaat, dient hier wel enige voorzichtigheid in acht te worden genomen, aangezien een 
enkele aarspilsegment best wel eens tussen een geïmporteerde, geschoonde graanvoorraad kan 
voorkomen. De aanwezigheid van roggepollen in beide monsters kan niet als indicatie voor locale verbouw
worden opgevat aangezien rogge zijn pollen in vergelijking tot andere graansoorten zeer goed door wind 
laat verspreiden. Het roggepollen kan dus ook van akkers uit de wijdere omgeving afkomstig zijn. Pas 
wanneer bij een kwantitatieve analyse het aandeel van roggepollen meerdere procenten bedraagt, kan 
dat als indicatie voor locale verbouw worden opgevat. Rogge stelt weinig eisen aan de bodem. Verbouw 
van rogge op het met klei opgehoogde veen zal zeker mogelijk zijn geweest.             
Al met al is het aandeel aan graanresten in de monsters vrij laag. Graanzemelen, de fijne fragmenten van 
de zaadhuid van granen die indicatief  zijn voor de aanwezigheid van beer, ontbreken. De aangetroffen 
graanresten zijn  vermoedelijk het afval van graanverwerking en geen consumptieafval. Boekweit behoort 
niet tot de graangewassen, maar de vruchten kunnen wel op vergelijkbare manier als granen worden 
gegeten, namelijk gebroken (grutten) in pap of vermalen tot meel in (pannen)koeken. Daartoe dienen de 
zaden eerst te worden ‘ontdopt’. Dat gebeurde vroeger met een rosmolen. Boekweitdoppen kunnen als 
huishoudelijk afval of als afval van een grutterij worden geïnterpreteerd ( In sommige gevallen kunnen de
doppen ook als opvulmateriaal worden geïnterpreteerd). Het pollen van boekweit dat bij de inventarisatie 
in de kuil is aangetroffen, kan wijzen op een nabijgelegen boekweitakker, maar evengoed kan het op één 
van de vele dopfragmenten die in de kuil aanwezig zijn hebben gezeten. Boekweit is een gewas dat goed 
op veengrond te verbouwen is. Locale verbouw zal dan ook zeker mogelijk zijn geweest.                       
De aangetroffen ‘groentezaden’ geven aan dat biet, peterselie, cichorei en vermoedelijk veldsla tot het 
menu behoorden. De zaden van andijvie en/of wilde cichorei in monsters V23 en V24 vormen een vrij 
opvallende verschijning. Wilde cichorei kent een wilde en meerdere cultuurvormen (zie verder). Omdat de
wilde vorm alleen in het rivierengebied en in Zuid-Limburg in natuurlijke (stroomdal)vegetaties voorkomt 
(Van Haaster, 1997, p. 80; Van der Meijden, 2005, p. 623) lijkt het aannemelijk dat de aangetroffen 
zaden in Assendelft van gecultiveerde planten afkomstig zijn. Vroege vondsten van gecultiveerde cichorei 
dateren in de Middeleeuwen. Vermoedelijk werd het in die tijd als een soort van groenlof gegeten (Van 
Haaster, 1997, p. 80). Verbouw van wortelcichorei dateert uit de 17e-18e eeuw (Sangers, 1952, p. 134; 
van Haaster, 1997, p. 80). Cichorei in de vorm van witlof is pas in de 19e eeuw ontdekt (Weeda et al. 
1991, p. 153). De aangetroffen zaden kunnen echter ook van andijvie afkomstig zijn. Andijvie was 
volgens schriftelijke bronnen al bij de Romeinen bekend (Pals, 1997, p. 39). In ons land zijn geen 
archeobotanische vondsten van andijvie bekend, wel van wilde cichorei (bron: RADAR 2010). Bieten 
werden vanaf de 16e eeuw gegeten in de vorm van kroten, rode- en witstelige snijbiet (Van Haaster, 
1997, p. 54).

De aangetroffen zaden van gewone veldsla kunnen eveneens afkomstig zijn van gekweekte planten. 
Gewone veldsla komt echter ook van nature in ons land voor. Het is een soort die voorkomt op open, 
vochtige en voedselrijke, vaak omgewerkte, grazige grond ( Van der Meijden, 2005, p. 576). Vroeger 
groeide het vrij veel in akkers (Weeda et al., 1988, p. 278). Gezien de vondsten van andere groente-
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gewassen, is het vrij waarschijnlijk dat ook veldsla door de toenmalige bewoners in een tuin is gekweekt. 
De groentezaden zelf zijn vermoedelijk met tuinafval in de waterput terecht gekomen. De zaden worden 
immers niet gegeten en de meeste groenten worden geoogst voordat de planten zaad hebben gezet.
Hennep, vlas, maanzaad en raapzaad leveren oliehoudende zaden. De olie uit deze zaden kan worden 
gebruikt in lampolie, zeep en verf. De zaden zijn echter ook voedzaam en worden ook gegeten, dat geldt 
met name voor vlas en maanzaad. Hennep en vlas worden bovendien ook verbouwd vanwege hun 
toepassingen in de touw- en textielindustrie, waarbij de vezels uit de stengels  worden gebruikt. 
Opvallend is dat in de geanalyseerde monsters relatief veel fragmenten van hennep zijn aangetroffen. 
Gezien de goede conservering van het botanische materiaal, zijn er geen aanwijzingen dat de 
fragmentatie het gevolg is van postdepositionele processen. De fragmentatie zou kunnen wijzen op 
bewerking van de zaden voor olieproductie. Onderzoek aan een 18e-eeuwse beerput uit Zaandam heeft 
eveneens honderden fragmenten van hennepzaden opgeleverd (Van Haaster & van Smeerdijk, p. 2002, 
11). Deze vondst wordt niet gerelateerd aan olieproductie omdat volgens de auteurs bij olieproductie 
grotere hoeveelheden mogen worden verwacht en hennepolie bovendien kant en klaar te koop was. De 
vermoede aanwezigheid van henneppollen in de waterput- en kuilvulling hoeft geen indicatie te zijn voor 
locale verbouw. Hoewel hennep tweehuizig is en dus de mannelijke bloemen die stuifmeel vormen en 
vrouwelijke bloemen die zaden vormen niet op dezelfde plant voorkomen, is het niet onwaarschijnlijk dat 
pollen op de zaden kan hebben gekleefd. De mannelijke en vrouwelijke planten groeien immers samen op
een akker. Ook bij het eerder genoemde beerputonderzoek uit Zaandam zijn twee pollenkorrels van 
hennep aangetroffen, wat doet vermoeden dat henneppollen op zaden kan kleven. Het is dus de vraag of 
locaal hennep is verbouwd. In de 17e en 18e eeuw speelde Assendelft en omstreken een grote rol in de 
zeildoekproductie. Op grote schaal werden hennepvezels uit binnen- en buitenland geïmporteerd. Bij 
import van hennep voor vezels zullen zaden echter ontbreken. De zaden werden immers al in een vroeg 
stadium van de stengels gescheiden. De bij het onderzoek aangetroffen zaadfragmenten van hennep 
wijzen dus of op locale verbouw van hennep, zowel voor vezels als zaad, of op import van zaad voor 
oliewinning of medicinaal gebruik. Gezien de hoeveelheid hennepresten en het frequent voorkomen in de 
onderzochte monsters, lijkt medicinaal gebruik minder waarschijnlijk dan gebruik voor oliewinning. Echter
de schaal waarop olie werd gewonnen, lijkt niet heel groot te zijn geweest, vermoedelijk ging het alleen 
om eigen gebruik. De vraag of hennep locaal werd verbouwd, kan dus niet met zekerheid worden 
bevestigd. Gezien de aanwezigheid van meerdere gewassen die op locale verbouw wijzen, lijkt het echter 
wel aannemelijk. Hennep vraagt om voedselrijke, vochtige grond. Vermoedelijk lagen de akkers op met 
klei opgehoogd veen. De aanwezigheid van enkele kapselfragmenten van vlas geeft aan dat dit olie- en 
vezelgewas eveneens zeer waarschijnlijk locaal is verbouwd en verwerkt.
Zaden van slaapbol (maanzaad) zijn talrijk en veelal heel. Vermoedelijk dienen ze als consumptieafval te 
worden geïnterpreteerd. Over de bij de aanvullende scan sporadisch aangetroffen raapzaad kunnen geen 
uitspraken worden gedaan over het vermoede gebruik van dit gewas. Behalve oliehoudende zaden, levert 
raapzaad ook eetbaar loof en knollen. De zaden kunnen daarom ook met tuinafval in de waterput terecht 
zijn gekomen. 

Wilde planten           
Het onderzoek aan de waterput- en kuilvulling heeft zowel resten van antropogene vegetaties als resten 
van meer natuurlijke vegetaties opgeleverd. In de waterput lijken de resten van akkers, tuinen en erven 
te domineren. Soorten als kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia), tuinwolfsmelk (Euphorbia peplus), 
gewone melkdistel (Sonchus oleraceus), witte krodde (Thlaspi arvense) en kleine brandnetel (Urtica 
urens), komen veel voor als onkruid in tuinen en (hakvrucht)akkers, vaak op kleigrond, en hun 
aanwezigheid in met name de waterputvulling geeft vermoedelijk aan dat locaal een (moes)tuin aanwezig 
was op met klei opgehoogd veen. Soorten als bolderik (Agrostemma githago), valse kamille (Anthemis 
arvensis), korensla (Arnoseris minima), korenbloem (Centaurea cyanus), gele ganzenbloem 
(Chrysanthemum segetum), knopherik (Raphanus raphanistrum), spurrie (Spergula arvensis), eenjarige 
hardbloem (Scleranthus annuus), geelrode naaldaar (Setaria pumila) en schapenzuring (Rumex 
acetosella) worden beschouwd als onkruiden van (graan)akkers op kalkarme, meestal zure zand- en 
leemgronden. Bovengenoemde soorten worden vaak met roggeakkers geassocieerd. Samen met de twee 
aarspilsegmenten van rogge die zijn aangetroffen, lijkt dat op locale verbouw van rogge te wijzen. Rogge 
is een graangewas dat weinig eisen aan de grond stelt en hoewel het vooral als een gewas van arme 
zandgrond geldt, kan het ook op (ontwaterde) veengrond worden verbouwd. Het is echter niet 
aannemelijk de onkruiden van zandige akkers daar aan te treffen, uitgezonderd schapenzuring. De locale 
verbouw van rogge lijkt daarom toch eerder op de aanwezigheid van zandige grond in de omgeving te 
duiden. Onverkoolde aarspilsegmenten van rogge en bovengenoemde akkeronkruidzaden worden ook 
regelmatig samen in beerputmonsters aangetroffen. In de zaden- en pollenmonsters zijn echter geen fijne
graanzemelen herkend, die zo kenmerkend zijn voor beer. Het kan natuurlijk niet worden uitgesloten dat 
rogge is geïmporteerd en dat de aarspilsegmenten en akkeronkruiden met geïmporteerd graan op het erf 
terecht zijn gekomen en in de waterput zijn geraakt.            
De aanwezigheid van akkerboterbloem en getande veldsla kan worden geassocieerd met (graan)akkers op
kalkrijke grond, zoals loss en zandige klei. Op dergelijke graanakkers vindt meestal de verbouw van 
veeleisende tarwegewassen plaats, in dit geval mogelijk broodtarwe. Eerder in dit deelrapport werd 
verondersteld dat broodtarwe locaal is verbouwd. Mogelijk kan de aanwezigheid van deze kalkindicatoren 
verklaard worden door het gebruik van (kalkrijke) mariene klei uit de ondergrond om de veengrond op de 
hogen en te verrijken.      
Hoewel de meeste resten van natte vegetaties die zijn aangetroffen in meerdere zijn vegetatiecategorieën
ingedeeld, kunnen ze worden terug herleid tot twee soorten standplaatstypen die in elkaar kunnen 
overlopen. Enerzijds zijn er soorten van een nat, voedselrijke tot matig voedselrijk milieu met wisselende 
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waterstanden, waarbij gedacht kan worden aan greppels, sloten of (water)kuilen en anderzijds zijn er 
soorten van vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselarme, grazige gronden, waarbij gedacht kan 
worden aan een veenweidegebied.      
Gezien het hoge aandeel aan resten van soorten van natte milieus in de kuil, is het aannemelijk dat een 
deel van deze resten afkomstig is van planten die locaal in en om de kuil en de sloot waarin de kuil is 
aangetroffen, aanwezig waren. Voor de waterput is dat minder waarschijnlijk. Vermoedelijk zijn de resten 
hier (voor een groot deel) als afval of nederzettingsruis in de waterput terecht gekomen. De aangetroffen 
waterplanten geven aan dat het water in de kuil zwak brak was. Waterplanten indicatief voor zwak brak 
water ontbreken, op twee zaden van snavelruppia na, in de waterput.

Conclusies           
Aan de hand van de resultaten van het botanisch onderzoek aan een waterput- en een kuilvulling, kunnen
de in de inleiding genoemde vraagstellingen als volgt worden beantwoord: 

-Welke gewassen zijn aanwezig en waarvoor werden ze gebruikt?
Het botanisch onderzoek heeft een breed spectrum aan gewassen opgeleverd. Broodtarwe, rogge en 
boekweit zijn meelgewassen die door de toenmalige bewoners zijn gegeten. Mogelijk geldt dat ook voor 
haver. Ook biet, peterselie en cichorei of andijvie behoorden tot het menu. Daarnaast heeft het onderzoek
resten van hazelnoot, vijg, walnoot, appel, peer, kers, pruim, aalbes, vlier en druif, krent of rozijn 
opgeleverd. Dit is een voor de 18e eeuw heel algemeen spectrum. Het onderzoek heeft ook zaden van 
vlas, hennep, maanzaad en raapzaad opgeleverd. Vanwege de vele kleine fragmenten van hennep die in 
alle monsters aanwezig zijn, wordt vermoed dat zaden van hennep gebroken zijn bij activiteiten die met 
oliewinning te maken hebben gehad. Het onderzoek heeft geen resten opgeleverd die gerelateerd kunnen 
worden aan verwerking of gebruik van hennepstengels voor de productie van touw of textiel. Ook van vlas
zijn alleen zaden en fragmenten van de kapsels waar de zaden in zitten, aangetroffen en geen 
stengelresten die indicatief zijn voor verwerking van vlas als vezelgewas.
Of de zaden van maanzaad door de toenmalige bewoners werden gegeten en/of gebruikt voor 
oliewinning, blijkt niet uit het onderzoek. Evenzo kan voor raapzaad niet worden opgemaakt of men de 
knollen en rapen van dit gewas heeft gegeten of dat de zaden werden gebruikt voor oliewinning.
De vele houtsnippers van een of meerdere uitheemse naaldhoutsoorten zijn mogelijk afkomstig van 
duigenbakjes. Het gaat om tangentiale splinters of snippers, zoals dit ontstaat wanneer stamhout op 
natuurlijke manier of juist bewust op de jaarring wordt gespleten (mededeling Silke Lange).

-Welke gewassen zijn locaal verbouwd? Zijn er aanwijzingen voor import van gewassen? 
Van broodtarwe, rogge en vlas is dorsafval aangetroffen, wat indicatief is voor lokale verbouw. Ook 
hennep en boekweit zijn vermoedelijk locaal verbouwd. De tarwe, rogge, vlas en hennep werden 
verbouwd op met klei opgehoogde veengrond. Aanwezigheid van akkeronkruiden van kalkrijke grond wijst
daar eveneens op. Aanwezigheid van akkeronkruiden van matig, voedselrijke zandgrond lijkt erop te 
wijzen dat ook graan (rogge) is geïmporteerd.
De resten van biet, peterselie, andijvie of cichorei en gewone veldsla zijn als tuinafval geïnterpreteerd en 
dus indicatief voor locale verbouw. Voor de aangetroffen fruit- en notensoorten kan niet worden bepaald 
of ze locaal zijn gekweekt of op locale markten zijn gekocht. 
Exotische gewassen zijn niet aangetroffen, uitgezonderd zilverspar en fijnspar. Naaldhout wordt vanaf de 
16e eeuw op grote schaal vanuit Scandinavië ingevoerd. De aangetroffen bladnaald van vermoedelijk 
gewone zilverspar lijkt aan te geven dat ruw hout is geïmporteerd. 
Wat zegt het botanisch onderzoek over de locale vegetatie op het erf?
Het botanisch onderzoek toont aan dat op het erf een (moes)tuin gelegen was. Op met klei opgehoogde 
(weide)veengronden nabij de nederzetting waren vermoedelijk de akkers te vinden. In de kuil groeiden 
water- en oeverplanten. Het water in de kuil was zwak brak. Af en toe viel de kuil vermoedelijk droog. 
 
-Wat is de functie van de kuil geweest? 
Het botanisch onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd over de functie van de kuil. In de kuil is een
kleine hoeveelheid consumptieafval terecht gekomen, evenals vermoedelijk ook dors- en tuinafval. De 
vele hennepfragmenten lijken niet met de functie van de kuil in verband te kunnen worden gebracht, ze 
zijn bovendien ook in de waterput aangetroffen. 

-Zijn er resten aanwezig die in relatie kunnen worden gebracht met mogelijk locale zeildoeknijverheid of 
andere activiteiten?
Er zijn geen botanische resten aangetroffen die in direct verband met zeildoeknijverheid kunnen worden 
gebracht. Wel toont het onderzoek aan dat hennep, grondstof voor zeildoek, vermoedelijk locaal is 
verbouwd en gebruikt voor oliewinning. Het is niet duidelijk op welke schaal dit gebeurde. Het brede scala
aan andere gewassen doet vermoeden dat meer aan eigen productie van een zelfvoorzienend 
boerenbedrijf gedacht moet worden dan aan een grootschalige productie. 

4.4.6 Leer

Inleiding
Tijdens de archeologische begeleiding van de ‘bypass N203’ in Assendelft is een dichtgegooide waterput
opgegraven. In deze put zijn 60 leerfragmenten aangetroffen (bijlage 14). De vulling van de waterput
bestaat uit drie lagen, alle leervondsten komen uit lagen 1 en 2 (datering 1650-1825). Deze vullingen
houden verband met de demping van de waterput. Op grond van de samenstelling wordt het materiaal
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dat  hierin  is  aangetroffen  beschouwd als  afval.  Het  leermateriaal  wordt  om die  reden ook  als  afval
geïnterpreteerd. 

Werkwijze
Bij het onderzoeken van leermateriaal wordt de volgende werkwijze gebruikt.
Bij de determinatie en het dateren van schoentypen wordt als eerste gekeken naar de vorm van de 
sluiting. De sluiting is bepalend voor het type schoen, zoals beschreven wordt in het referentiewerk van 
Olaf Goubitz (Goubitz, 2001). Vervolgens wordt gekeken naar de constructie van de schoen en de vorm 
van de zool. Vooral bij schoentypen die gedurende een langere periode gebruikt werden, is dit 
noodzakelijk om tot een nauwkeurige datering te komen. Binnen de schoentypen zijn vaak verschillende 
modellen te onderscheiden. Het model van de schoen wordt gevormd door de manier waarop de 
verschillende onderdelen van de schoen, meestal het voorblad en de zijpanden, zijn uitgesneden. Het 
model van de schoen kan aanleiding zijn om een schoentype nauwkeuriger te dateren. Na deze 
objectdatering wordt gekeken naar de contextdatering. Zijn deze twee niet hetzelfde, dan wordt gekeken 
waar ze afwijken en waarom dit het geval is. Bij dit onderzoek kwamen de object- en de contextdatering 
overeen.

Algemeen
Vanaf de 16e eeuw verdwijnt de gewoonte om schoenen te maken die duidelijk voor een linker- of 
rechtervoet bedoeld zijn. Vanaf dit moment worden de schoenen symmetrisch gemaakt, en kan links of 
rechts alleen bepaald worden door te kijken naar indrukken en slijtage. Pas in de 19e eeuw gaat men 
weer linker- en rechterschoenen maken (Goubitz, 2001). Drie schoenzolen uit de jongste gebruiksfase van
de waterput zijn duidelijk als linkerschoen gemaakt. Gecombineerd met de contextdatering worden deze 
schoenen in de vroege 19e eeuw gedateerd. Alle overige leervondsten uit dezelfde fase hebben een 18e 
eeuwse datering. Met uitzondering van één leervondst (die uit fase 2 komt), zijn er geen fragmenten 
aangetroffen die gedateerd kunnen worden in de 17e eeuw.
Er zijn vrijwel uitsluitend schoenen tussen het materiaal aangetroffen. De enige uitzondering is een leren 
ring. De functie van deze ring is onbekend, maar deze zal zeer divers gebruikt geweest kunnen zijn. Uit 
de opgravingen bij de Noord/Zuidlijn te Amsterdam zijn dergelijke leren ringen ook in groten getale 
aangetroffen, ook daar is de exacte functie niet te herleiden (Verspay, in prep.).
Alle leervondsten zijn van runderleer gemaakt. Er is één fragment gevonden dat versierd was. Deze 
versiering was aangebracht door middel van stiksels, waarbij garen in een simpel patroon door het leer 
gestikt werd. Het garen is niet bewaard gebleven, maar zal (net als het garen voor het maken van de 
schoen zelf) van linnendraad gemaakt zijn.

Schoentypen
Er zijn drie verschillende schoentypen aangetroffen. Bij de determinatie en datering is gebruik gemaakt 
van de typologie van Goubitz (Goubitz, 2001) met aanvullingen van de auteur.

Type 95 (afbeelding 10)
Dit is een laars. Omdat het model van de laars vanaf de Middeleeuwen vrij constant blijft is het dateren 
hiervan lastig. Dateren wordt dan meestal gedaan aan de hand van de context in combinatie met de 
constructie-methode, voor zover die te zien is. De schacht die hier gevonden is, is versneden, maar de 
bovenconstructie duidt op een datering in de Nieuwe Tijd. Bij de schacht horen twee trekleertjes, die 
gebruikt werden om de laars mee aan te trekken. Het gebruik van deze leertjes is alleen bekend bij 
laarzen uit de Nieuwe Tijd, maar kunnen verder niet gebruikt worden voor een nauwkeurigere datering. 
Bij deze laars wordt dan ook voornamelijk uit gegaan van de contextdatering, 1650-1800. Er is één 
exemplaar van dit type schoen aangetroffen (vnr. 8).

Type 105 (afbeelding 11)
Dit is een muil. Muilen hebben geen zijpanden en zijn vaak versierd. De allereerste muilen komen al aan 
het eind van de Middeleeuwen voor, maar pas vanaf de 16e eeuw zijn muilen algemeen gangbaar. Het 
model van deze muil en vooral de vorm van de bijbehorende zool tonen aan dat de datering laat 18e - 
begin 19e eeuw moet zijn. Op de muil zijn versieringen aangebracht. Er is één exemplaar van dit type 
schoen aangetroffen (vnr. 6-2.005) Verdere uitleg over de datering van dit type schoen is te vinden bij de 
materiaalbeschrijving van het betreffende vondstnummer.

Type 135 (afbeelding 12)
Dit is een gespschoen. Gespschoenen komen op aan het eind van de 17e eeuw en zijn tot in de 19e eeuw 
in diverse vormen in gebruik. In de 18e eeuw is dit het meest voorkomende schoentype. Vanwege de 
lange looptijd worden gespschoenen meestal gedateerd aan de hand van de context, het model en vooral 
ook de bevestiging van de gesp. De gespen zitten apart op de schoen bevestigd en zullen bij het 
weggooien van de schoen eraf gehaald zijn om op de nieuwe schoenen te gebruiken. Op het fragment dat
hier is aangetroffen zaten indrukken en uitsneden voor de bevestiging van een gesp met een 
ankervormige bevestiging, de gesp zelf is niet aangetroffen. De datering van deze gesp ligt vooral in de 
periode 1700-1800, maar een datering in de 19e eeuw is ook mogelijk. Er is één exemplaar van dit type 
schoen aangetroffen (vnr. 6-3.002)
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   Afbeelding 10 (links). Laars met een vergelijkbare constructie (Goubitz   
   type 95).

 

Afbeelding 11. Muil, type 105 (naar Goubitz).

 
 

Afbeelding 12. Gespschoen (Goubitz type 135).

Materiaalbeschrijving
Vnr. 6-1. Bevat 14 fragmenten.
6-1.001 zijn twee delen van een tussenzool die aan elkaar horen. De linkerzool is van runderleer gemaakt
en is 22,5 cm lang. De datering is 18e eeuw. De zool is asymmetrisch.
6-1.002 zijn zes fragmenten van diverse zolen. Ze zijn allemaal van runderleer gemaakt. De datering is 
18e eeuw.
6-1.003 zijn zes tussenranden van runderleer. Ze zijn niet aan de zoolfragmenten te passen. De datering 
is 18e eeuw.

Vnr. 6-2 bevat zeven fragmenten, die allemaal bij elkaar horen. Het vondstnummer bestaat uit een 
buitenzool (.001), binnenzool (.002), tussenzool (.003), hak (.004), binnenvoorblad (.005), 
buitenvoorblad (.007) en de tussenrand (.006). De linkerschoen is compleet en is van runderleer 
gemaakt. Het buitenste voorblad is versierd door middel van stiksel met een simpel geometrisch motief. 
De schoen is een muil, type 105, en is een zeer sierlijk model. De binnenzool is 21,5 cm lang, wat 
omgerekend schoenmaat 32 is. Het is een dames-schoentje. De vorm van de zool, smal en puntig, komt 
niet voor in de 17e en 18e eeuw. Bij de uitwerking van de leervondsten uit de Noord/Zuidlijn, konden 
zolen met deze vorm gedateerd worden in de 19e eeuw (Verspay, in prep.). Het lage open model van het 
muiltje duidt op een datering in de late 18e – of het begin van de 19e eeuw (zie Goubitz, 2001, p. 294 fig.
12). De zool is symmetrisch gemaakt.

Vnr. 6-3 bevat negen fragmenten.
6-3.001 is een linkertussenzool, gemaakt van runderleer. De zool is 27,5 cm lang, omgerekend maat 41 
en dus een mannenschoen. De datering is 18e eeuw. De zool is asymmetrisch.
6-3.002 is een zijpand van een gespschoen, type 135. Het pand is versneden, maar nog wel zichtbaar is 
de bevestiging voor de gesp. De schoen zal gesloten zijn geweest met een gesp met een ankervormige 
bevestiging. Deze vorm gesp werd het meeste tussen 1700 en 1800 gebruikt, maar was ook daarna nog 
in gebruik. Het zijpand is van runderleer gemaakt. De datering is 18e eeuw.
6-3.003 zijn zes fragmenten van zolen, allen van runderleer gemaakt. De datering is 18e eeuw.
6-3.004 is een tussenrand, gemaakt van runderleer. De rand kon niet aan de zoolfragmenten gepast 
worden. De datering is 18e eeuw.

Vnr. 8 bevat zes onderdelen van een laars. Het vondstnummer bestaat uit de schacht (.001), de twee 
treklussen (.002) en drie tussenranden (.003). Alle onderdelen horen bij elkaar. Aan de hand van de 
constructie kan de laars in de Nieuwe Tijd gedateerd worden. Gezien de dateringen van de waterput, is 
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een datering in de periode 1650-1800 het meest waarschijnlijk. De schacht is groot maar wel versneden 
en van runderleer gemaakt.

Vnr. 19.001 bevat een hak van een schoen. De hak is van runderleer gemaakt en kan niet nader 
gedateerd worden. Gezien de dateringen van de waterput, is een datering in de periode 1650-1800 het 
meest waarschijnlijk.

Vnr. 20 bevat 23 fragmenten leer. Gezien de datering van de andere vondsten uit dezelfde laag, hebben 
de fragmenten (met uitzondering van 20.001) een datering in de 18e eeuw.
20.001 is de binnenzool van een linkerschoen. De zool is van runderleer gemaakt en is 26 cm lang, 
omgerekend schoenmaat 39. De zool is voorgevormd en wordt daarom gedateerd in het begin van de 19e
eeuw. De zool is asymmetrisch.
20.002 is een leren ring met een doorsnede van 4,5 cm. De ring is van runderleer gemaakt, de functie is 
onbekend.
20.003 is de buitenzool van een schoen. De schoen is versneden en van runderleer gemaakt.
20.004 is een voorblad. Het fragment is incompleet en er kan daarom geen type aan toegekend worden. 
Het is van runderleer gemaakt.
20.005 zijn vier fragmenten van zolen, allen gemaakt van runderleer.
20.006  zijn 15 niet nader te determineren onderdelen van schoenen. De onderdelen zijn zeer 
fragmentarisch en gemaakt van runderleer.

Samenvatting                                                                                                                                  
Uit de twee jongste fasen van de waterput zijn in totaal 60 leerfragmenten geborgen. De datering van 
deze vondsten ligt overwegend in de 18e eeuw, met daarnaast één vondst die in de periode 1650-1800 
gedateerd wordt en twee vondsten die uit de vroege 19e eeuw komen. Opmerkelijk is dat op één zool na 
alle determineerbare zolen duidelijk linkerschoenen waren. Dit komt vaker voor bij schoenvondsten in 
waterputten. Alle fragmenten waren van runderleer gemaakt. In totaal zijn drie verschillende schoentypen
aangetroffen. Type 95 is de schacht van een laars, met bijbehorende treklussen. Type 105 is een elegant 
versierd muiltje met een klein hakje. Type 135 is een zijpand van een gespschoen, dat eens gesloten werd
met een gesp met ankervormige bevestiging. Verder is nog een leren ring in het materiaal aangetroffen, 
de exacte functie van dit fragment is niet nader te bepalen.

  Afbeelding 13. Tekening van V6-001 en V6-003.
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Afbeelding 14. Tekening van V6-002, V6-004 en V6-006

Afbeelding 15. Tekening van V6-005 en V6-007.
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Afbeelding 16. Tekening van V8-001.

Afbeelding 17. Tekening van V8-002 en V8-003.
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Afbeelding 18. Tekening van V20-001 en V20-002.

5. Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Wat is de aard, omvang en fysieke kwaliteit van de archeologische resten?                                       
De archeologische resten bestaan uit een waterput, een sloot en een afvalkuil of sekreetkuil uit de Nieuwe
Tijd. Bijzonder is dat de waterput als beerput is herbruikt en een grote hoeveelheid vondstmateriaal 
bevatte, een zeldzaam fenomeen in de Zaanstreek aangezien het afval doorgaans in sloten werd 
weggegooid. Naast keramiek, dierlijk botmateriaal, metaal en leer is in deze waterput ook een relatief 
grote hoeveelheid houten artefacten aangetroffen. Mede door de natte conserveringsomstandigheden is 
organisch materiaal goed bewaard gebleven en konden botanische monsters worden geanalyseerd. 

2. Beschrijf en interpreteer de bodemopbouw op de onderzoekslocatie.              
De natuurlijke bodem bestaat uit natuurlijk bruinrood veen met daar bovenop antropogene 
(post)middeleeuwse ophogingslagen. De aanleg van de funderingsbalken voorafgaand aan het onderzoek 
is gepaard gegaan met grondverstoringen om elke balk heen. Ook zijn verschillende (sub)recente 
plaatselijke verstoringen geconstateerd. 

3. Geef indien mogelijk een begindatering van de bewoning in dit deel van Assendelft.           
Het is, op basis van deze vrij beperkte begeleiding, helaas niet mogelijk deze vraag te beantwoorden. 
Toekomstig onderzoek zal hier hopelijk meer inzicht in kunnen verschaffen.

4. Zijn er resten van de bebouwing of bewoning in de diepere lagen aanwezig? Zo ja, beschrijf deze 
(aard, datering). Hierbij moet speciaal worden gelet op kleine terpen in het veen.             
In de diepere lagen zijn geen resten van bebouwing of bewoning gevonden. De archeologische resten 
bestaan uit de in vraag 1 beschreven sporen. Dit zijn overigens de dieper ingegraven sporen (waterput, 
sloot) uit de Nieuwe Tijd. Van de bebouwing zelf (funderingen e.d.) uit deze periode was niets meer 
aanwezig, oudere fases zijn niet aangetroffen.

5. Zijn er sporen en vondsten aanwezig die vóór de vroegste vermelding van Assendelft (10e eeuw) en 
kunnen worden gedateerd? Wat is de aard en datering van deze resten? Nee, zulke resten zijn tijdens 
deze begeleiding niet aangetroffen. De vroegste sporen en vondsten dateren ruim na deze periode, 
namelijk de Nieuwe Tijd (17e eeuw en later).
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6. Samenvatting en conclusie

In september 2012 (fase 1) en in december 2012 en januari 2013 (fase 2) is door Archeologenbureau 
Argo een archeologische begeleiding uitgevoerd t.b.v. de bypass van de N203 te Assendelft. Deze 
begeleiding had betrekking op het graven van twee vijvers aan weerszijden van de aan te leggen weg en 
een watergang onder deze weg door. Tijdens de eerste fase zjn archeologische resten aangetroffen uit de 
Nieuwe Tijd. Het aantal sporen was gering en bestond uit een waterput, een sloot en een afvalkuil of 
sekreetkuil. Dit betreft de dieper ingegraven sporen, van de bebouwing zelf was niets meer aanwezig. Het
aantal vondsten daarentegen is relatief hoog. Dit komt met name doordat de waterput als beerput is 
hergebruikt, een zeldzaam fenomeen in de Zaanstreek aangezien de vele sloten er meestaal als 
beerputten fungeerden. In de als beerput hergebruikte waterput is veel aardewerk, dierlijk botmateriaal 
maar ook leer en een opvallend hoog aantal houten voorwerpen aangetroffen. Ook zijn er enkele metalen 
voorwerpen gevonden en gaf de goede conservering de mogelijkheid tot het uitvoeren van botanisch 
onderzoek.
Doordat er slechts enkele dieper ingegraven sporen (nog) aanwezig waren en geen bebouwingsresten als 
funderingen e.d. is er geen directe informatie over de aard van deze bebouwing; ook historisch 
kaartmateriaal heeft geen uitkomst kunnen bieden. De meest voor de hand liggende mogelijkheid gezien 
de locatie is een boerderij. Dit wordt onderschreven door de resultaten van het zoöarcheologisch 
onderzoek en van het botanisch onderzoek, waaruit is geconcludeerd dat aan eigen productie van een 
zelfvoorzienend boerenbedrijf moet worden gedacht. De aangetroffen botanische resten wijzen op het 
verbouwen van groenten en op locale verbouw van vlas, broodtarwe, waarschijnlijk hennep en mogelijk 
ook boekweit. Ook lijkt het erop dat men hennepzaden heeft bewerkt om olie te winnen, dit kan ook bij 
de aangetroffen resten van vlas, maanzaad en raapzaad het geval zijn. Het produceren van olie, zij het op
kleine schaal, was voor lokale boeren een mogelijkheid om wat geld bij te verdienen. De vondst van een 
relatief groot aantal houten klossen en spoelen in de waterput past ook in dit beeld. Uit historische 
bronnen is bekend dat het thuisspinnen en het weven van zeildoek in opdracht van de rolreders van 
Krommenie een bron van inkomsten vormden voor veel arme gezinnen, met name uit Assendelft.
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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. Afkortingenlijst 

AMK Archeologische Monumenten Kaart 

Archis ARCheologisch InformatieSysteem: Geografisch InformatieSysteem met archeologische databank 
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Bevat veelheid aan gegevens omtrent eerder verricht 
onderzoek en vondstmeldingen in het onderzoeksgebied. 

ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving. 

C14 Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering. 

CAA Centraal Archeologisch Archief. 

CHS Cultuurhistorische Hoofdstructuur. 

CIS Centraal Informatie Systeem. 

CMA Centraal Monumenten Archief. 

GIS Geografische InformatieSystemen. 

GPS Global Positioning System. 

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. 

IVO Inventariserend Veld Onderzoek. 

KICH Kennis Infrastructuur CultuurHistorie. Geografisch InformatieSysteem met cultuurhistorische 
databank met gegevens van drie kennisinstituten op het gebied van cultuurhistorie. Dit zijn de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, de Directie Kennis van het ministerie van LNV en Alterra (Wageningen 
 Universiteit en Research centrum). 

KLIC Kabel- en Leidingen InformatieCentrum. 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Op basis van het Verdrag van Malta (Valletta) moet ook in 
Nederland archeologisch onderzoek aan kwaliteitscriteria voldoen. Net als bij het milieuhygiënische 
bodembeheer werkt de archeologische sector met een erkenningensysteem (vergunningverlening) en met
een op private leest geschoeide kwaliteitsborging, de KNA maakt daar onderdeel van uit. 

NAP Normaal Amsterdams Peil (=officieel peilmerk). 

NOAA Nationale Onderzoeks Agenda Archeologie. 

PvA Plan van Aanpak. 

PvE Programma van Eisen. 

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

WAMZ Wet op de Archeologische MonumentenZorg. 
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BIJLAGE 4. Puttenplan.
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BIJLAGE 5. Allesporenkaart
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BIJLAGE 6. Coupes en profielen.
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BIJLAGE 7. Sporenlijst.

spoor wp vlak profiel teknr vondstnr datering spoorbeschrijving* spoordefinitie

1 1 1 1 1 1 Nieuwe Tijd gr Tdobr Ks3 H2 ophogingslaag

2 2 1 coupe 1, 2 5, 6, 7, 8, 9 Nieuwe Tijd

3 1 1 2 1, 2 Nieuwe Tijd dobr Tgr H3 + keramiek gedempte sloot

4 3 1 2 1 26 Nieuwe Tijd dogr Ks3 + ligr Zs2 laatste fase sloot S3

5 3 1 1 25, 27, 29 17e gr Tgrbr Ks3 H2 + riet1, keramiek1, hout1

6 3 2 1 36 Nieuwe Tijd dobr Tdogr Vk3 ophogingslaag

7 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 recent Zs1 recente verstoring

Vulling 1: gemengd pakket dobr Tgr Kz2 H2 + grof 
bstpuin2-3, keramiek, hout, mo1, plavuizen, bot. 
Vulling 2: gelaagd pakket ligr Ks3 H1 en dogr Tbr Kz2 
H1 + grof bstpuin2-3, keramiek, hout (o.a. stukken 
duigen en hoepels), plavuizen, bot. Vulling 3: 
gemengd pakket ligr en dogr Tbr Ks2 en Zs1 + 
bstpuin1,  keramiek, bot (bovenkant vulling 3 relatief 
schoon, aan onderkant meer materiaal)

waterput (hergebruikt als 
beerput)

4?, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37

kuil onder S4, heeft ook aan 
sloot S3 vastgezeten
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BIJLAGE 8. Vondstenlijst.

vondstnr wp vlak spoor vulling teknr prof materiaal opmerkingen datum

1 1 1 1 1 1 div uit profiel 1 18-9-12

2 1 2 KER stortvondst 18-9-12

3 3 2 KER aanleg vlak 1 18-9-12

4 3 2 1 2 KER stort, hoogstwaarschijnlijk uit S3 18-9-12

5 2 2 1 1 KER, ODB uit laag 1 19-9-12

6 2 2 1 1 ODL uit laag 1 19-9-12

7 2 2 1 1 MXX uit laag 1 19-9-12

8 2 2 2 1 ODL uit laag 2 19-9-12

9 2 2 ? 1 OPH uit S2, laag? 19-9-12

10 2 2 2 1 KER uit laag 2 19-9-12

11 2 2 3 1 KER, ODB uit laag 3 19-9-12

12 2 2 3 1 MA monster laag 3 19-9-12

13 2 2 1 1 OPH uit laag 1 19-9-12

14 2 2 2 1 OPH emmer, uit laag 2 19-9-12

15 2 2 2 1 OPH uit laag 2 19-9-12

16 2 2 2 1 ODB uit laag 2 19-9-12

17 2 2 1 1 OPH blok, uit laag 1 19-9-12

18 2 2 1 1 OPH uit laag 1 19-9-12

19 2 2 2 1 OPH uit laag 2 19-9-12

20 2 2 1 1 ODL uit laag 1 19-9-12

21 2 2 2 1 MXX uit laag 2 19-9-12

22 2 2 3 1 OPH uit laag 3 19-9-12

23 2 2 1 1 MA uit laag 1 19-9-12

24 2 2 2 1 MA uit laag 2 19-9-12

25 3 5 1 KER, GLS, ODB 20-9-12

26 3 4 1 KER, ODB 20-9-12

27 3 5 1 KER 20-9-12

28 3 1 KER, ODB aanleg hoger deel 21-9-12

29 3 5 1 MA 21-9-12

30 4 3 2 KER, ODB 2 zakken 24-9-12

31 4 3 2 MXX 24-9-12

32 3 3 1 KER zie profiel 2 24-9-12

33 3 3 1 KER, ODB zie profiel 2 24-9-12

34 3 3 1 KER zie profiel 2 24-9-12

35 3 3 1 KER zie profiel 2 24-9-12

36 3 6 1 KER zie profiel 2 24-9-12

37 5 3 2 KER, ODB met name uit westdeel wp5 (S3) 24-9-12



BIJLAGE 9: DETERMINATIELIJST KERAMIEK EN GLAS BEGELEIDING N203 TE ASSENDELFT  (OZM: 52102)

SPOOR VONDST MAE TYPE BESCHRIJVING CONTEXT BEGIN EIND FRAGMENTATIE FUNCTIEGROEP ID. DOOSNR.

1 1 2 r- -- ophoging 1650 1875 wand indeterminabel 138 3

2 5 1 f- bor- 2 bovenzijde blauw op wit: lauwerkrans waarbinnen onleesbare tekst. waterput 1750 1800 profiel compleet tafelgerei 84 3

2 5 1 f- kop- uitwendig blauw op wit: friezen met gestileerde ranken waterput 1750 1800 rand tafelgerei 86 3

2 5 1 r- bak- 4 loodglazuur inwendig en op rand; uitwendig beroet waterput 1550 1675 rand bereiding 77 3

2 5 1 r- bor- 17 Nederrijnse waar waterput 1675 1750 profiel compleet tafelgerei 79 3

2 5 1 r- bor- 47 bovenzijde witte engobe in 'doorlooptechniek'; bovenzijde loodglazuur waterput 1675 1750 profiel compleet tafelgerei 78 3

2 5 1 r- bor- NH-slibware waterput 1550 1625 rand/bodem tafelgerei 80 3

2 5 1 r- gra- 54 waterput 1500 1650 profiel compleet bereiding 76 3

2 5 1 r- gra- 51 waterput 1750 1875 bodem ontbreekt bereiding 75 2

2 5 1 r- tes- ongeglazuurd; inwendig asaanslag waterput 1600 1700 rand/oor/steel verwarming 81 3

2 5 1 s2- kni- 1  3,0 cm∅ waterput -- -- compleet overig 90 3

2 5 1 w- geheel loodglazuur met koperoxide (groen) waterput 1675 wand indeterminabel 88 3

2 5 2 f- bor- -- waterput 1750 1800 rand/bodem tafelgerei 85 3

2 5 2 s2- kni- 1  1,3 cm∅ waterput -- -- compleet overig 89 3

2 5 4 m- bor- -- waterput 1700 rand/wand/bodem tafelgerei 87 3

2 5 18 r- -- waterput 1650 1800 indeterminabel 82 3

2 10 1 gl- braamnop van transparant kleurloos glas, vermoedelijk van roemer waterput 1600 1650 wand tafelgerei 31 1

2 10 1 m- bor- blauw op wit (onherkenbaar) waterput 1625 1700 rand/bodem tafelgerei 33 1

2 10 1 r- gra- 33 waterput 1550 1675 profiel compleet bereiding 34 1

2 10 1 r- min- miniatuur lekschaaltje waterput 1675 1750 oor/rand overig 37 1

2 10 1 r- pot- 12 waterput 1600 1650 profiel compleet bereiding 40 1

2 10 1 r- tes- 3 ongeglazuurd; inwendig asaanslag; pootje sterk gesleten waterput 1625 1750 profiel compleet verwarming 35 1

2 10 1 r- zal- 3  3,5 cm / h. 3,0 cm∅ waterput 1600 1800 compleet 28 1

2 10 1 s2- Westerwaldgebied, Duitsland waterput 1600 1650 wand indeterminabel 29 1

2 10 1 w- geheel loodglazuur met koperoxide (groen) waterput 1650 1800 bodem indeterminabel 30 1

2 10 2 r- gra- loodglazuur inwendig en op rand/schouder; opvallend zacht baksel waterput 1675 1750 bereiding 38 1

2 10 2 s2- kni- 1  3,0 cm; sterk gesleten∅ waterput -- -- compleet overig 27 1

2 10 3 r- tes- -- waterput 1600 1700 rand/wand/bodem verwarming 36 1

2 10 5 m- bor- waterput 1600 1650 rand/wand tafelgerei 32 1

2 10 12 r- -- waterput 1650 1800 indeterminabel 39 1

2 11 1 m- -- waterput 1600 1650 bodem/rand/wand indeterminabel 149 3

loodglazuur inwendig en op rand/schouder; onderzijde beroet; pootjes 
gesleten; oren en grootste deel rand/wand ontbreken, maar profiel is 
compleet
vermoedelijk r-gra-51; diep model sluitpan; inwendig loodglazuur; uitwendig 
beroet; bodem ontbreekt vrijwel geheel

rand/bodem/oor/wa
nd

geheel loodglazuur (groene vlekken kopervervuiling in loodglazuur); oor 
ontbreekt evenals merendeel rand/wand

inwendig witte engobe op bodem; loodglazuur inwendig en op 
rand/schouder; grootste deel standring en rand/wand/oor ontbreken, maar 
profiel is compleet

lichamelijke 
verzorging

rand/wand/oor/bode
m

polychroom; 4 exemplaren met á-fogli'-randdecoratie; 1 exemplaar met 
vakken met imitatie-Chinese symbolen

rand/wand/oor/bode
m



SPOOR VONDST MAE TYPE BESCHRIJVING CONTEXT BEGIN EIND FRAGMENTATIE FUNCTIEGROEP ID. DOOSNR.

2 11 1 r- zal- 3 loodglazuur inwendig; vrij zacht baksel;  6,2 /6,1 cm∅ waterput 1650 1800 profiel compleet 145 3

2 11 1 s2- kni- 1  1 cm∅ waterput -- -- compleet overig 150 3

2 11 1 s2- waterput 1600 1650 rand tafelgerei 148 3

2 11 1 w- geheel loodglazuur met koperoxide (groen) waterput 1550 1650 wand indeterminabel 3

2 11 1 w- waterput 1575 1625 rand bereiding 3

2 11 10 r- -- waterput 1600 1800 indeterminabel 146 3

2 23 1 m- blauw op wit: gestileerde ranken op vlag waterput 1700 1850 rand tafelgerei 121 3

2 24 1 r- vermoedelijk r-gra-; inwendig loodglazuur met ijzeroxide (donkerbruin) waterput 1450 1550 wand indeterminabel 119 3

2 24 2 r- -- waterput 1750 1875 wand indeterminabel 118 3

3 30 1 f- zal- 3 geheel wit tinglazuur m.u.v. onderzijde;  5,4 cm/h. 7,3 cm∅ 1600 1700 compleet 66 2

3 30 1 f- geheel wit tinglazuur 1675 1750 oor indeterminabel 64 2

3 30 1 gl- bek- kleurloos glas; zeer waarschijnlijk wafelbeker 1600 1650 wand tafelgerei 60 2

3 30 1 gl- fle- ui-vormige fles; donkergroen glas; sterk gecorrodeerd 1700 1800 wand tafelgerei 61 2

3 30 1 iw- geheel wit loodglazuur 1800 1850 rand indeterminabel 65 2

3 30 1 m- kom- 12 1675 1750 profiel compleet tafelgerei 62 2

3 30 1 r- bor- NH-slibware 1550 1625 rand tafelgerei 53 2

3 30 1 r- gra- 'BOZ-rand'; geheel loodglazuur 1750 1875 rand/oor bereiding 49 2

3 30 1 r- kom- wit fond; eenvoudige slibdecoratie op rand 1600 1675 rand/wand tafelgerei 54 2

3 30 1 r- kop- 26 1600 1700 compleet tafelgerei 67 2

3 30 1 r- pot- 1675 1750 bereiding 55 2

3 30 1 r- stk- 2 1625 1700 profiel compleet bereiding 48 2

3 30 1 r- tes- 3 ongeglazuurd; inwendig lichte asaanslag; pootjes gesleten 1625 1750 profiel compleet verwarming 51 2

3 30 1 s2- Westerwaldgebied, Duitsland 1600 1650 wand indeterminabel 59 2

3 30 1 w- dek- 10 uitwendig loodglazuur met koperoxide (groen) 1600 1675 profiel compleet bereiding 57 2

3 30 1 w- -- 1750 1875 rand/wand indeterminabel 58 2

3 30 2 r- tes- geheel loodglazuur 1675 1750 rand/wand/bodem verwarming 52 2

3 30 4 m- bor- -- 1650 1800 rand/bodem tafelgerei 63 2

3 30 4 r- bak- 4 loodglazuur bovenzijde en op rand; onderzijde beroet 1550 1675 rand/bodem bereiding 50 2

3 30 13 r- -- 1650 1800 indeterminabel 56 2

3 32 1 r- tes- vierkante bak; 1 verticaal worstoor; geheel loodglazuur 1700 1800 rand/oor verwarming 117 3

lichamelijke 
verzorging

Westerwaldgebied, Duitsland; geheel zoutglazuur (uitwendig deels met 
kobaltoxide-blauw); fries onder rand met opgebrachte medaillon-appliqués 
(onherkenbaar)

147
b

vermoedelijk w-bak-5; loodglazuur met koperoxide (groen) inwendig en op 
rand; buitenzijde licht beroet

147
a

rand/wand/bodem/o
or

demping 
sloot

lichamelijke 
verzorging

demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot

bovenzijde geheel wit tinglazuur; onderzijde vervuild loodglazuur;  28,0 ∅
cm/h. 10,5 cm; standring sterk gesleten

demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot

loodglazuur inwendig; rossig, bijna wit baksel; 1 verticaal lintoor;  8,0 cm/h. ∅
3,5 cm

demping 
sloot

inwendig witte engobe met loodglazuur (geel); uitwendig loodglazuur met 
ijzeroxide (bruin)

demping 
sloot

rand/wand/oor/bode
m

geheel loodglazuur m.u.v. onderzijde; onderzijde beroet; inwendig sterk 
bekrast; pootje gesleten; profiel is compleet maar steel ontbreekt, evenals 
grootste deel rand/wand en bodem

demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot

rand/wand/oor/bode
m

demping 
sloot



SPOOR VONDST MAE TYPE BESCHRIJVING CONTEXT BEGIN EIND FRAGMENTATIE FUNCTIEGROEP ID. DOOSNR.

3 33 1 kp- reducerend gebakken; zandmagering; aanzet van nagedraaide rand 1150 1350 wand bereiding 122 3

3 34 1 w- randfragment van groot object (kachelpan?) 1750 1875 rand indeterminabel 125 3

3 35 1 r- 'BOZ-rand'; geheel loodglazuur 1550 1700 rand bereiding 137 3

3 35 1 s2- kan- Raeren, Duitsland 1550 1600 wand tafelgerei 136 3

3 37 1 iw- kom- 1850 1950 rand tafelgerei 107 3

3 37 1 m- bovenzijde wit tinglazuur; onderzijde vervuild loodglazuur 1700 1850 wand indeterminabel 108 3

3 37 1 r- NH-slibware 1550 1625 rand tafelgerei 104 3

3 37 1 w- kop- 50 1600 1675 profiel compleet tafelgerei 105 3

3 37 6 r- -- 1750 1875 indeterminabel 106 3

3? 4 1 r- bor- 17 1675 1750 profiel compleet tafelgerei 101 3

3? 4 1 r- 1750 1875 rand indeterminabel 103 3

3? 4 2 r- inwendig witte engobe op bodem; geheel loodglazuur 1675 1750 rand indeterminabel 102 3

4 26 1 f- vermoedelijk f-kom-; geheel wit tinglazuur 1675 1750 rand indeterminabel 142 3

4 26 1 r- kop- 1750 1875 bodem/rand tafelgerei 139 3

4 26 1 w- bovenzijde loodglazuur met koperoxide (groen) 1600 1675 rand indeterminabel 141 3

4 26 2 gl- groene en groenig-bruine waas in glas; holglas 1550 1700 wand/bodem indeterminabel 143 3

4 26 6 r- loodglazuur 1650 1875 wand/rand/bodem indeterminabel 140 3

5 25 1 f- bor- 11 1675 1750 profiel compleet tafelgerei 126 3

5 25 1 f- bor- 1700 1750 bodem tafelgerei 127 3

5 25 1 gl- bek- 1550 1625 bodem tafelgerei 129 3

5 25 1 gl- bek- vermoedelijk wafelbeker; lichtgroene waas; vrijwel kleurloos glas 1550 1625 wand tafelgerei 130 3

5 25 1 r- geheel loodglazuur; secundair verbrand; sterk verweerd fragment 1500 1650 wand indeterminabel 128 3

5 27 1 f- geheel wit tinglazuur 1675 1750 wand indeterminabel 132 3

5 27 1 gl- holglas; melkglas -- -- wand indeterminabel 134 3

5 27 3 r- -- 1750 1875 rand/bodem/wand indeterminabel 131 3

-- 2 1 r- kop- loodglazuur bovenzijde en op rand/schouder/oor; onderzijde beroet stortvondst 1650 1750 rand/wand/oor tafelgerei 98 3

-- 2 1 r- loodglazuur met ijzeroxide (donkerbruin) inwendig; verweerd fragment stortvondst 1500 1600 wand indeterminabel 100 3

-- 2 1 r- loodglazuur inwendig; buitenzijde vlekken loodglazuur; onberoet; pootje stortvondst 1550 1700 bodem indeterminabel 99 3

-- 3 1 r- bor- Nederrijnse waar 1675 1750 bodem tafelgerei 111 3

demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot

uitwendig raster van uitgespaarde verticale en diagonale strepen in blauw 
fries

demping 
sloot
demping 
sloot
demping 
sloot

geheel loodglazuur met grote ingebrande plekken ijzeroxide (zwart); 
braamnopappliqués op buitenzijde rand; brandewijnkommetje uit Friesland?; 

 10,5/ h. 7,7 cm∅
demping 
sloot
demping 
sloot

rand/oor/bodem/wa
nd

Nederrijnse waar; bovenzijde concentrische cirkels in witte engobe; 
daarboven golflijn in koperoxide (groen); bovenzijde geheel loodglazuur;  ∅
ca. 30 / h. 3,0 cm

demping 
sloot

geheel loodglazuur met zwart ingebrande 'pitjes'; vermoedelijk inmaakpot; 
Friesland?

demping 
sloot
demping 
sloot
egalisering 
sloot

vermoedelijk r-kop-4; geheel loodglazuur; inwendig witte engobe in 
doorlooptechniek; standring gesleten; glazuur slecht gehecht; zacht baksel

egalisering 
sloot
egalisering 
sloot
egalisering 
sloot
egalisering 
sloot

blauw op wit: grove schildering (imitatie van) Chinese tuin met bloemenvaas 
en diversen;  21,2 /h. 4,0 cm∅

afval-/sekreet
kuil

blauw op wit: centraal fantasie-wapenschild met daarin spreuk: 
“...DEN.F.VIS”

afval-/sekreet
kuil

bodemfragment van grote beker van ijsglas; aangezette voetband; 
pontilmerk; licht opgestoken bodem; rechte of licht conische wand; kleurloos 
glas

afval-/sekreet
kuil
afval-/sekreet
kuil
afval-/sekreet
kuil
afval-/sekreet
kuil
afval-/sekreet
kuil
afval-/sekreet
kuil

aanleg wp 3 
vlak 1



SPOOR VONDST MAE TYPE BESCHRIJVING CONTEXT BEGIN EIND FRAGMENTATIE FUNCTIEGROEP ID. DOOSNR.

-- 3 1 r- dek- 30 1650 1800 profiel compleet bereiding 110 3

-- 3 1 s3- geheel wit zoutglazuur 1725 1775 bodem indeterminabel 114 3

-- 3 2 w- Friesland? 1750 1875 rand/wand indeterminabel 113 3

-- 3 7 r- -- 1750 1875 indeterminabel 112 3

-- 28 1 ep- kop- 1850 1950 rand tafelgerei 19 1

-- 28 1 ir- 1850 1950 wand indeterminabel 20 1

-- 28 1 m- 1750 1850 rand indeterminabel 17 1

-- 28 1 r- bor- 6 NH-slibware 1550 1675 rand tafelgerei 4 1

-- 28 1 r- bor- 10 Nederrijnse waar 1700 1800 profiel compleet tafelgerei 5 1

-- 28 1 r- bor- Nederrijnse waar 1700 1800 rand tafelgerei 3 1

-- 28 1 r- gra- 11 1600 1700 rand/oor/wand bereiding 7 1

-- 28 1 r- gra- 33 1550 1650 profiel compleet bereiding 8 1

-- 28 1 r- gra- -- 1650 1800 bereiding 13 1

-- 28 1 r- kom- 1675 1800 profiel compleet tafelgerei 12 1

-- 28 1 r- oli- loodglazuur m.u.v. onderzijde 1750 1875 bodem verlichting 2 1

-- 28 1 r- tes- geheel loodglazuur 1750 1875 rand/wand/bodem verwarming 11 1

-- 28 1 r- vst- uitwendig loodglazuur; inwendig licht beroet 1650 1750 rand/wand verwarming 10 1

-- 28 1 r- 1550 1700 wand indeterminabel 16 1

-- 28 1 s2- kni- -- -- profiel compleet overig 21 1

-- 28 1 w- 1750 1875 bodem indeterminabel 15 1

-- 28 2 f- bor- 1675 1750 bodem/rand tafelgerei 18 1

-- 28 2 r- kop- 4 1675 1750 rand/wand/bodem tafelgerei 9 1

bovenzijde loodglazuur; knop met nagelindrukken op rand;   22,2 / h. 5,4 ∅
cm; Friesland?

aanleg wp 3 
vlak 1
aanleg wp 3 
vlak 1
aanleg wp 3 
vlak 1
aanleg wp 3 
vlak 1

wand/rand/bodem/o
or

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

loodglazuur m.u.v. onderzijde; onderzijde beroet; 2 verticale worstoren;  ∅
25,0 cm; h. ..; onderzijde ontbreekt

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

loodglazuur met ijzeroxide (bruin) inwendig en op rand/schouder; uitwendig 
beroet; 1 verticaal worstoor; schenksneb op 180 graden t.o.v. oor;  14,0 / ∅
h. 14,0 cm; pootje gesleten

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

rand/wand/bodem/o
or

geheel loodglazuur m.u.v. onderzijde; inwendig witte engobe in 
doorlooptechniek

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

geheel loodglazuur; inwendig witte engobe in doorlooptechniek; uitwendig 
golflijntje op rand

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1



SPOOR VONDST MAE TYPE BESCHRIJVING CONTEXT BEGIN EIND FRAGMENTATIE FUNCTIEGROEP ID. DOOSNR.

-- 28 3 r- bor- 17 Nederrijnse waar 1700 1800 profiel compleet tafelgerei 6 1

-- 28 4 r- bak- 6 loodglazuur bovenzijde en op rand; onderzijde beroet 1750 1875 rand/steel/bodem bereiding 1 1

-- 28 4 r- -- 1650 1875 rand/wand/bodem indeterminabel 14 1

217

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1

aanleg hoger 
deel wp 3 
vlak 1



BIJLAGE 10. DETERMINATIELIJST OVERIG ANORGANISCH VONDSTMATERIAAL ASSENDELFT BEGELEIDING N203 (OZM: 52102)

SPOOR VONDST MAE DETERMINATIE BESCHRIJVING BEGIN EIND FRAGMENTATIE ID. DOOSNR.

2 5 3 bouwkeramiek plavuis/estrik, roodbakkend ongeglazuurd -- -- fragment 83 3

2 5 3 kleipijp 1670 1739 ketel 94 3

2 5 3 kleipijp 1670 1739 ketel 95 3

2 5 3 kleipijp 1670 1739 ketel 96 3

2 5 1 kleipijp trechtervormige ketel; zijmerk: puntroos; grove kwaliteit; sterk gerookt 1670 1739 ketel 97 3

2 5 1 kleipijp 1700 1720 deel van ketel 92 3

2 5 1 kleipijp 1708 1739 91 3

2 5 1 kleipijp 1730 1739 ketel 93 3

2 10 2 bouwkeramiek 1600 1650 fragment 43 1

2 10 1 bouwkeramiek -- -- compleet 41 1

2 10 1 bouwkeramiek baksteen; geel; handvorm; klinkend hard gebakken; 18x8x3,5 cm; straatklinker -- -- compleet 42 1

2 10 1 kleipijp massief gedrongen biconisch model; niet gemerkt;  grove kwaliteit; licht gerookt 1640 1660 ketel 45 1

2 10 2 kleipijp 1670 1739 ketel 46 1

2 10 3 kleipijp 1692 1739 ketel 44 1

2 10 1 kleipijp ketel 47 1

2 11 1 bouwkeramiek dakpan; roodbakkend; ongeglazuurd -- -- fragment 152 3

2 11 1 bouwkeramiek plavuis/estrik; roodbakkend; bovenzijde loodglazuur -- -- fragment 153 3

2 11 1 kleipijp trechtervormige ketel; grove kwaliteit; ongemerkt; licht gerookt 1670 1700 ketel 151 3

2 24 1 kleipijp steelfragment; mooi afgewerkte, dunne steel 1670 1900 ketel 120 3

3 30 2 bouwkeramiek plavuis/estrik; roodbakkend; ongeglazuurd -- -- fragment 73 2

3 30 1 bouwkeramiek daktegel?; grijsbakkend; ongeglazuurd -- -- fragment 74 2

3 30 4 kleipijp langwerpig biconische ketel; grove kwaliteit; ongemerkt; sterk gerookt 1650 1680 ketel 68 2

3 30 9 kleipijp trechtervormige ketel; grove kwaliteit; ongemerkt; gerookt 1670 1739 ketel 69 2

3 30 7 kleipijp trechtervormige ketel; grove kwaliteit; ongemerkt; licht gerookt 1670 1739 ketel 70 2

3 30 1 kleipijp trechtervormige ketel; grove kwaliteit; zijmerk: Moriaanshoofd; Duco 2003, 137-138 1692 1739 ketel 71 2

3 30 1 natuursteen wetsteen? -- -- fragment 72 2

3 34 1 bouwkeramiek plavuis/estrik; grijsbakkend; ongeglazuurd -- -- fragment 123 3

3 34 1 bouwkeramiek dakpan; roodbakkend -- -- fragment 124 3

3 37 1 kleipijp langwerpig biconische ketel; ongemerkt; grove kwaliteit; sterk gerookt 1650 1680 ketel 109 3

4 26 4 kleipijp trechtervormige ketel; grove kwaliteit; ongemerkt; licht gerookt 1670 1739 ketel/steel 144 3

trechtervormige ketel; hielmerk: PWK (Gouda, Pieter Willemsz. van der Karre); fijne 
kwaliteit; gerookt; Duco 2003, 176
trechtervormige ketel; zijmerk: Moriaanshoofd (Gouda); grove kwaliteit; sterk 
gerookt
trechtervormige ketel; zijmerk: Moriaanshoofd (Gouda); grove kwaliteit; licht 
gerookt

trechtervormige ketel; zijmerk: VOS (vermoedelijk Gouda, Fortuna op schelp, 
onbekende werkplaats); grove kwaliteit; gerookt; 
http://www.claypipes.nl/merken/letters-aa/vos/ 
trechtervormige ketel; hielmerk: PWK (Gouda, Pieter Willemsz. van der Karre); fijne 
kwaliteit; gerookt; Duco 2003, 176

steel en deel van 
ketel

vroeg ovoïde ketel; hielmerk: scheepje (Gouda, Pieter Arijse van der Heul); 
porceleijne kwaliteit; geglaasd en geradeerd; sterk gerookt; Duco 2003, 147
wandtegel; polychroom; 'kwadraattegel' met 'WanLi-hoeken'; centrale afbeelding 
onherkenbaar
baksteen; roodbruin; handvorm; klinkend hard gebakken; 19x8,5x3,5 cm; 
straatklinker

trechtervormige ketel; grove kwaliteit; niet gemerkt; 1 exemplaar sterk gerookt, 1 
exemplaar licht gerookt

trechtervormige ketel; Gouda; zijmerk: Moriaanshoofd. 1 Exemplaar met 
makersmerk 'A': productie 1720-1731 door Aana Roelands, weduwe van Reijnier de 
Vos?; 2 exemplaren gerookt, 1 exemplaar licht gerookt; grove kwaliteit; Duco 2003, 
137-138
langgerekt biconisch model; hielmerk IWB (Gouda: Jan Willemszoon van Brugge); 
grove kwaliteit; rand geradeerd; sterk gerookt; Duco 2003, 172

1662 /
1668

ca. 
1680

http://www.claypipes.nl/merken/letters-aa/vos/


SPOOR VONDST MAE DETERMINATIE BESCHRIJVING BEGIN EIND FRAGMENTATIE ID. DOOSNR.

5 27 1 kleipijp steelfragment; fijn gevormde, dunne steel 1670 1900 steel 133 3

6 36 1 bouwkeramiek dakpan; roodbakkend; ongeglazuurd -- -- fragment 135 3

-- 3 3 kleipijp trechtervormige ketel; ongemerkt; grove kwaliteit; licht gerookt 1670 1739 ketel 115 3

-- 3 1 kleipijp trechtervormige ketel; Moriaanshoofd; grove kwaliteit; licht gerookt 1692 1739 ketel 116 3

-- 28 1 bouwkeramiek 1600 1650 fragment 25 1

-- 28 2 bouwkeramiek wandtegel, blauw op wit: bloemenvaas, 'ossekophoek' 1650 1700 fragment 23 1

-- 28 1 bouwkeramiek wandtegel, blauw op wit: schip op zee 1650 1700 fragment 24 1

-- 28 1 bouwkeramiek plavuis/estrik, roodbakkend ongeglazuurd -- -- fragment 22 1

-- 28 2 kleipijp vermoedelijk trechtervormig; zijmerk (onherkenbaar); licht gerookt 1670 1739 steel/ketel 26 1

wandtegel, polychroom: 'kwadraattegel' met 'WanLi-hoeken', voorstelling 
onherkenbaar



BIJLAGE 11. Determinatielijst botanie: macroresten. 

N203/Dorpstraat-Assendelft, resultaten van de macrorestenanalyse. Tenzij anders vermeld, zijn alle 
resten onverkoold. Legenda: v = verkoold, cf. = gelijkend op, e = enkele, + = enkele tientallen, ++ =
meerdere tientallen, +++ = honderden, ++++ = duizenden, a = aanwezig, wp = waterput, kl = kuil. 

vondstnummer V23 V12 V24 V29

spoor 2 2 2 5

context wp wp wp kl

Meelvruchten

cf. Avena (v) . a . . Haver?

Cerealia (v) . a . . Granen

Cerealia, aarspilsegment (v) . . . 1 Granen

Cerealia, fragment 5 . . . Granen

Secale cereale (v) . . 1 . Rogge

Secale cereale, aarspilsegment . . . 2 Rogge

Triticum aestivum (v) 11 7 11 1 Broodtarwe

Triticum aestivum, aarspilsegment (v) 2 2 6 . Tarwe

Fagopyrum esculentum, fragment ++ a a + Boekweit

Fagopyrum esculentum 7 a a 16 Boekweit

Groenten

Beta, vruchtfragment . a a . Biet

Petroselinum crispum 9 . . . Tuinpeterselie

Cichorium endivia/intybus + . a . Andijvie/ Wilde cichorei

Valerianella locusta + a a . Gewone veldsla

Fruit en noten

Corylus avellana, katje 1 . . . Hazelnoot

Corylus avellana 7 . a . Hazelnoot

Ficus carica 2 a a . Vijg

Juglans regia . a a . Walnoot

Malus . a a . Appel

Malus/Pyrus, klokhuisfragment . a a . Appel/Peer

Malus/Pyrus, schilfragment . a . Appel/Peer

Prunus avium/cerasus 2 a . . Zoete kers/Zure kers

Prunus domestica . a a . Pruim

Pyrus communis 1 . . . Peer

Ribes rubrum, kelkbasis . a . 3 Aalbes

Sambucus nigra 7 a a 1 Gewone vlier

Vitis vinifera 25 a a 1 Druif/Krent/Rozijn

Overige gewassen

Brassica rapa . a a . Raapzaad

Cannabis sativa, fragment +++ a a +++ Hennep

Cannabis sativa 1 . . 1 Hennep

Linum usitatissimum, kapselfragment e a a 2 Vlas

Linum usitatissimum . . . 2 Vlas

Papaver somniferum +++ a a . Slaapbol

Abies alba, bladnaald 1 . . . Gewone zilverspar

Planten van akkers en tuinen op voedselrijke grond



vondstnummer V23 V12 V24 V29

spoor 2 2 2 5

context wp wp wp kl

Anagallis arvensis 1 . . . Guichelheil

Solanum nigrum ++ a a 1 Zwarte/Beklierde nachtschade

Aethusa cynapium 2 . a . Hondspeterselie

Agrostemma githago 3 . . . Bolderik

Agrostemma githago, fragment 1 a . . Bolderik

Euphorbia helioscopia 1 . . . Kroontjeskruid

Euphorbia peplus . . a . Tuinwolfsmelk

Fallopia convolvulus 1 . a . Zwaluwtong

Persicaria maculosa 2 . a 1 Perzikkruid

Sinapis arvensis +++ . a 3 Herik

Sonchus asper 1 . . . Gekroesde melkdistel

Sonchus oleraceus e a a . Gewone melkdistel

Sonchus oleraceus (v) . . . 1 Gewone melkdistel

Stellaria media +++ a a 4 Vogelmuur

Thlaspi arvense 1 . . 1 Witte krodde

Urtica urens + a a e Kleine brandnetel

Planten van akkers en tuinen op kalkrijke grond

Ranunculus arvensis 2 . . . Akkerboterbloem

Valerianella dentata 3 a . . Getande veldsla

Planten van akkers en tuinen op matig voedselrijke, kalkarme grond

cf. Anchusa arvensis 1 . . . Kromhals?

Anthemis arvensis + . a . Valse kamille

Arnoseris minima + . . . Korensla

Centaurea cyanus + a . . Korenbloem

Chrysanthemum segetum 1 . . . Gele ganzenbloem

Papaver argemone e . . . Ruige klaproos

Raphanus raphanistrum, hauwfragment . . a . Knopherik

Rumex acetosella +++ a a . Schapenzuring

Scleranthus annuus 1 . . . Eenjarige hardbloem

Setaria pumila 4 . . . Geelrode naaldaar

Spergula arvensis + a a . Gewone spurrie

Stachys arvensis 1 . . . Akkerandoorn

Tredplanten

Capsella bursa-pastoris + . a + Gewoon herderstasje

Plantago major + . . e Grote/Getande weegbree

Poa annua + . . + Straatgras

Polygonum aviculare ++ a a 4 Gewoon varkensgras

Planten van ruigten op voedselrijke grond

Anthemis cotula + . . . Stinkende kamille

Anthemis tinctoria e . . . Gele kamille

Atriplex patula/prostrata ++ a a ++ Uitstaande melde/Spiesmelde

Atriplex patula/prostrata (v) 2 a . . Uitstaande melde/Spiesmelde

Chenopodium album + . a . Melganzenvoet



vondstnummer V23 V12 V24 V29

spoor 2 2 2 5

context wp wp wp kl

Persicaria lapathifolia ++ a a 1 Beklierde duizendknoop

Persicaria lapathifolia/maculosa (v) . . a . Beklierde duizendknoop/perzikkruid

Tripleurospermum maritimum e . a . Reukeloze kamille

Cirsium arvense 1 . . . Akkerdistel

Conium maculatum . . a 1 Gevlekte scheerling

Planten van zomen op voedselrijke grond

Galium aparine 8 a . . Kleefkruid

Glechoma hederacea e . . e Hondsdraf

Lamium album e . a . Witte dovenetel

Lamium maculatum 3 a . . Gevlekte dovenetel

Lapsana communis 2 . . . Akkerkool

Myosotis arvensis-type + . . . Akkervergeet-mij-nietje-type

Torilis japonica . . . 1 Heggendoornzaad

Urtica dioica . . . e Grote brandnetel

Planten van storingsmilieus op vochtige tot natte grond

Alopecurus geniculatus + . . +++ Geknikte vossenstaart

Carex hirta/riparia 1 . . 1 Ruige zegge/Oeverzegge

Carex otrubae/vulpina 1 . . . Valse voszegge/Voszegge

Hydrocotyle vulgaris e . . e Gewone waternavel

Potentilla anserina 6 a a 7 Zilverschoon

Ranunculus repens-type ++ a a 43 Scherpe boterbloem-type

Ranunculus sardous 1 . . . Behaarde boterbloem

Pionierplanten van stikstofrijke, natte grond

Chenopodium glaucum/rubrum e . a +++ Zeegroene/Rode ganzenvoet

Juncus bufonius . . a . Greppelrus

Ranunculus sceleratus + . a +++ Blaartrekkende boterbloem

Rumex maritimus . . a 4 Goudzuring

Planten van brakke wateren en kwelders

Aster tripolium . . . e Zulte

Puccinellia distans e . . . Stomp en Bleek kweldergras

Ruppia maritima 2 . . 3 Snavelruppia

Salicornia . . . e Zeekraal

Suaeda maritima . . . e Schorrenkruid

Triglochin maritima . a . . Schorrenzoutgras

Zannichellia palustris . . . 6 Zannichellia

Juncus gerardi . . a + Zilte rus

Waterplanten

Ceratophyllum submersum . . . 1 Fijn hoornblad

Lemna . . . + Eendenkroos

Najas marina . . . 2 Groot nimfkruid

Potamogeton pectinatus . . . 4 Schedefonteinkruid

Potamogeton 1 a a . Fonteinkruid

Ranunculus aquatilis-type e . . . Fijne waterranonkel-type



vondstnummer V23 V12 V24 V29

spoor 2 2 2 5

context wp wp wp kl

Oever- en moerasplanten

Bolboschoenus maritimus . a a 5 Heen

cf. Bolboschoenus maritimus 1 . . . Heen?

Carex acuta-type + a a 4 Scherpe zegge-type

Cladium mariscus e a a . Galigaan

Eleocharis palustris/uniglumis + a a e Gewone/Slanke waterbies

Phragmites australis e . . + Riet

Phragmites australis, stengelfragment 3 . . e Riet

Phragmites australis, stengelfragment (v) 2 . . . Riet

Schoenoplectus lacustris . a . 7 Mattenbies

Schoenoplectus tabernaemontani 9 a a 30 Ruwe bies

Planten van natte ruigten

Brassica nigra 1 a . 6 Zwarte mosterd

Brassica cf. nigra (v) . . a . Zwarte mosterd?

Euphorbia palustris . . a . Moeraswolfsmelk

Planten van vochtige tot natte graslanden

Bellis perennis e . a + Madeliefje

Holcus cf. lanatus . . . + Gestreepte witbol?

Leontodon saxatilis + a a 10 Kleine leeuwentand

Prunella vulgaris e a . . Gewone brunel

Rumex acetosa/thyrsiflorus . . . 9 Veld/Geoorde zuring

Senecio cf. aquaticus + a a . Waterkruiskruid?

Silene cf. vulgaris 10 . . . Blaassilene?

Silene flos-cuculi + . a e Echte koekoeksbloem

Taraxacum officinale . . . 2 Gewone paardenbloem

Planten van venen en natte heiden 

Agrostis canina + . . . Moerasstruisgras

Menyanthes trifoliata 3 a . . Waterdrieblad

Ranunculus flammula 1 . a 1 Egelboterbloem

Carex flava-type e . a . Gele zegge-type

Erica tetralix, bloem 1 . . . Gewone dophei

Erica tetralix, blad + a a e Gewone dophei

Erica tetralix, takje + a . 1 Gewone dophei

Myrica gale . a a . Gagel

Sphagnum, blad + a a + Veenmos

Planten van droge heiden

Calluna vulgaris, bloem 4 . a 1 Struikhei

Calluna vulgaris, blad . . . 1 Struikhei

Calluna vulgaris, takje 2 . . . Struikhei

Potentilla erecta . . a . Tormentil

Planten van bossen op vochtige tot natte grond

Alnus 2 a . 1 Els

Betula pubescens, katjesschub 1 . . . Zachte berk



vondstnummer V23 V12 V24 V29

spoor 2 2 2 5

context wp wp wp kl

Betula pubescens 2 . a . Zachte berk

Betula cf. pendula . . a . Ruwe berk?

Betula + a a . Berk

Salix, bladknop 1 a a 5 Wilg

Salix, vrucht 1 a . 3 Wilg

Overige resten

cf. Agrostis . . . e Struisgras?

Brassicaceae, hauwsteel . . . 2 Kruisbloemenfamilie

Brassica, fragment . . . 2 Kool

Brassica 2 . . . Kool

Bromus 2 . . 9 Dravik

Carduus/Cirsium 1 . . . Distel/Vederdistel

Carex e . a 3 Zegge

Cerastium + . a + Hoornbloem

Euphrasia/Odontites . . a . Ogentroost/Helmogentroost

Galeopsis 1 . . . Hennepnetel

Indeterminatae . . . 2 Niet determineerbaar

Indeterminatae (v) 5 . . . Niet determineerbaar

Indeterminatae, stengelfragment e . . . Niet determineerbaar

Indeterminatae, houtfragment + a a . Niet determineerbaar

Indeterminatae, houtsnipper e a a . Niet determineerbaar

Juncus + . . . Rus

Lamium . . a . Dovennetel

Mentha e . . e Munt

Poa ++ . a ++ Beemdgras

Poaceae . . . 1 Grassenfamilie

Poaceae (v) . . . 1 Grassenfamilie

Poaceae, stengelfragment a a . + Grassenfamilie

Poaceae, stengelfragment (v) + a a . Grassenfamilie

Potentilla . . . e Ganzerik

Rumex crispus-type . . . 1 Krulzuring-type

Sagina +++ . a ++ Vetmuur

Silene 2 . a . Silene

Viola + . . . Viooltje

Overige vondsten

Aves, eischaalfragment . e . . Vogel

cf. Aves, botfragement . + . . Vogel?

Bryozoa . . . +++ Mosdiertje

Cladocera, eikapsel + . . + Watervlo

Indet., botfragement e . a . Niet determineerbaar

Insecta +++ . . . Insect

Mollusca, schelp(fragment) e 1 . + Weekdier

Pisces, schub 1 1 a + Vis



vondstnummer V23 V12 V24 V29

spoor 2 2 2 5

context wp wp wp kl

Pisces, wervel e . . . Vis

Piscicola . . . e Vissenbloedzuiger

knopspeld 1 . . .

leerfragment . . 2 .

pijpfragment . . 1 .

glasfragment . . 1 .

aardewerkfragment . 1 a .



BIJLAGE 12. Determinatielijst botanie: polleninventarisatie.

N203/Dorpstraat-Assendelft, resultaten van de polleninventarisatie. Legenda: - = afwezig, e 
=sporadisch aanwezig, + = aanwezig, ++ = regelmatig aanwezig, +++ = veel aanwezig, *pollen 
aangetroffen bij de aanvullende scan.

vondstnummer V23 V29

spoor 2 5

context wp kl

BIAXnummer BX6010 BX6011

rijkdom matig rijk rijk

conservering red./goed goed

telbaar ja ja

globale AP/NAP 30/70 10/90

Bomen en struiken (drogere gronden)  ++ +

Carpinus . e Haagbeuk

Bomen (nattere gronden) + +

Cultuurgewassen, waaronder + e

Fagopyrum . e Boekweit

Hordeum/Triticum-type + e Gerst/Tarwe-type

Cerealia-type e e Granen-type

Cannabis/Humulus e e Hennep/Hop

Cannabis sativa* . e Hennep

Secale cereale e e Rogge

Triticum-type e e Tarwe-type

Vitis vinifera* . e Druif

Akkeronkruiden en ruderalen e e

Graslandplanten en algemene kruiden  +++  +++

Moeras- en oeverplanten + +

Waterplanten . e

Microfossielen van open zoet water e e

Sporenplanten + +

Planten van heide- en hoogveen, waaronder + +

Myrica gale + + Gagel

Calluna vulgaris + + Struikhei

Sphagnum e e Veenmos

Diversen

mestschimmels e + mestschimmels

houtskool e e houtskool



BIJLAGE 13. Determinatietabel dierlijk botmateriaal

SPOOR VULLING NR SUB KLASSE SOORT ELEM FRAGM SYM FUSION PCT BE VR BR PA AS DENT OPM LEEFTIJD

2 3 waterput 11 1 ZOOGD FELCA MAND 1 1 L 5 jonge kat; tanden ontbreken (post mortem eruit gevallen)

2 3 waterput 11 2 ZOOGD BOS PH3 1 1 COMP V 6

2 3 waterput 11 3 ZOOGD BOS ULNA 1 1 PROX R PO 4 S

2 3 waterput 11 4 VOGEL GADO HUM 1 1 COMP L PVDV 6

2 3 waterput 11 5 VOGEL GADO HUM 1 1 COMP L PVDV 6

2 3 waterput 11 6 VOGEL GADO HUM 1 1 COMP R PVDV 6

2 3 waterput 11 7 VOGEL GADO TIBT 1 1 COMP R PVDV 6

2 3 waterput 11 8 VOGEL GADO TIBT 1 1 COMP L PVDV 6

2 3 waterput 11 9 VOGEL GADO TIBT 1 1 COMP L PVDV 6

2 3 waterput 11 10 VOGEL GADO FEM 1 1 COMP R PVDV 6

2 3 waterput 11 11 VOGEL GADO FEM 1 1 COMP L PVDV 6

2 3 waterput 11 12 VOGEL GADO ULNA 1 1 COMP L PVDV 6

2 3 waterput 11 13 VOGEL GADO SCAP 1 1 COMP L PVDV 6

2 3 waterput 11 14 VOGEL GADO PELV 1 1 V 3

2 3 waterput 11 15 VOGEL GADO STERN 1 1 A V 5

2 3 waterput 11 16 VOGEL GADO COSTA 4 4 V 5

2 3 waterput 11 17 ZOOGD BOS COSTA 1 1 2 H

2 3 waterput 11 18 ZOOGD O/C MT 1 1 R PODO 5 epifyses ontbreken

2 3 waterput 11 19 ZOOGD MM COSTA 1 1 3 S

2 3 waterput 11 20 ZOOGD MM COSTA 1 1 2 H

2 3 waterput 11 21 ZOOGD MM COSTA 1 1 2 HS

2 3 waterput 11 22 ZOOGD MM COSTA 1 1 2 H

2 3 waterput 11 23 ZOOGD O/C ASTR 1 1 R 6 heel jong dier

2 3 waterput 11 24 ZOOGD SUS THOR 1 1 A 4

2 3 waterput 11 25 ZOOGD SUS ATLAS 1 1 A 4

2 3 waterput 11 26 ZOOGD BOS COSTA 1 1 1 uiteinde met vergroeid stukje spongieus bot, oud dier

2 3 waterput 11 27 ZOOGD O/C COSTA 1 1 6 jong, waarschijnlijk neonaat

2 3 waterput 11 28 ZOOGD O/C COSTA 1 1 6 jong dier

2 3 waterput 11 29 ZOOGD O/C THOR 1 1 A 5 jong dier, wervellichaam onvergroeid

AARD 
SPOOR

TOT 
NETTO

TOT 
BRUTO

<4j (Silver 1969, Habermehl 
1975) maar zeker veel jonger: 
niet alleen prox epifyse 
onvergroeid maar ook prox 
gewricht

Onvoldragen: prox epifyse MT 
vergroeit vóór de geboorte 
(Silver 1969, Habermehl 1975)



2 2 waterput 24 1 ZOOGD O/C FEM 1 1 DIST R PODO 5 epifyses ontbreken

4 26 1 ZOOGD BOS MC 1 1 COMP R PVDV 6

4 26 2 ZOOGD BOS MT 1 1 PROX L PV 5 HS

2 1 waterput 23 1 ZOOGD SUS TIB 1 1 DIST L DO 1 losse distale epifyse

3 sloot 37 1 ZOOGD BOS ULNA 1 1 L PO 5 erg jong, prox epifyse en gewricht onvergroeid

5 kuil 25 1 ZOOGD BOS SCAP 1 1 PROX R 5

3 sloot 30 1 ZOOGD BOS LUMB 1 1 A V 4 H doormidden gehakt

3 sloot 30 2 ZOOGD BOS COSTA 1 1 V 3 H

3 sloot 30 3 ZOOGD BOS COSTA 1 1 O 5 HS

3 sloot 30 4 ZOOGD BOS COSTA 1 1 2 S

3 sloot 30 5 ZOOGD BOS COSTA 1 1 V 3 HS

3 sloot 30 6 ZOOGD BOS COSTA 1 1 3 HS

3 sloot 30 7 ZOOGD BOS ULNA 1 1 PROX R PO 5 S erg jong, prox epifyse en gewricht onvergroeid

3 sloot 30 8 ZOOGD BOS TIB 1 1 PROX R PO 4 onvergroeide proximale epifyse ontbreekt

3 sloot 30 9 ZOOGD MM COSTA 1 1 4 H

3 sloot 30 10 ZOOGD BOS COSTA 1 1 3 H middenstuk

3 sloot 30 11 ZOOGD BOS MAND 1 1 L 2

3 sloot 30 12 ZOOGD BOS COSTA 1 1 O 2 H

3 sloot 30 13 VOGEL ANPD ULNA 1 1 R 6

3 sloot 30 14 ZOOGD BOS ATLAS 1 1 A O 2 erg jong dier 

aanleg 28 1 ZOOGD BOS MAX 1 1 L 3 ca. 25% van linker zijde; P2 post mortem eruit

2 1 waterput 5 1 VIS GAMOR CLEIT 1 1 L 5

2 1 waterput 5 2 ZOOGD BOS COSTA 1 1 V 4 HS

2 1 waterput 5 3 ZOOGD BOS AXIS 1 1 A 5 H

2 1 waterput 5 4 ZOOGD BOS COSTA 1 1 4 H middenstuk

2 1 waterput 5 5 ZOOGD BOS COSTA 1 1 2 HS middenstuk

2 1 waterput 5 6 ZOOGD MM COSTA 1 1 4 H middenstuk

<3j (Silver 1969), <3,5j 
(Habermehl 1975)

sloot 
(laatste 
fase S3)

<2j (Silver 1969, Habermehl 
1975)

sloot 
(laatste 
fase S3)

<2j (Silver 1969, Habermehl 
1975)
<4j (Silver 1969, Habermehl 
1975) maar zeker veel jonger: 
niet alleen prox epifyse 
onvergroeid maar ook prox 
gewricht

jong dier (formaat); vergroeiing epifyse niet te zien want dat stukje 
is eraf; waarschijnlijk onvergroeid

<4j (Silver 1969, Habermehl 
1975) maar zeker veel jonger: 
niet alleen prox epifyse 
onvergroeid maar ook prox 
gewricht

<4j (Silver 1969, Habermehl 
1975)

achterste deel (articulatie met bovenkaak waar geen tanden / 
kiezen horen; leeftijdsbepaling niet mogelijk

P3, P4, M1, M2, 
M3 

>28m (Silver 1969); >24m 
(Habermehl 1975)

metingen: Lh=62 of 63mm (geen exacte maat want heel klein 
stukje ontbreekt); totale lengte kabeljauw ca. 1080mm (gebruikte 
formule van Rojo, A., 1986: TL=159,68 + 14.642 X Lh)



2 1 waterput 5 7 ZOOGD MM COSTA 1 1 4 H middenstuk

2 1 waterput 5 8 ZOOGD MM COSTA 1 1 1 middenstuk

2 1 waterput 5 9 ZOOGD BOS ULNA 1 1 PROX R PO 5 erg jong, prox epifyse en gewricht onvergroeid

2 1 waterput 5 10 ZOOGD BOS TIB 1 1 DIST R DV 1 H

2 1 waterput 5 11 ZOOGD BOS FEM 1 1 PROX L PO 4

2 1 waterput 5 12 ZOOGD O/C TIB 1 1 DIA R PODO 5 onvergroeide epifyses ontbreken

2 1 waterput 5 13 ZOOGD BOS PH1 1 1 DIST PODV 5 onvergroeide prox epifyse ontbreekt. 

2 1 waterput 5 14 ZOOGD BOS LUMB 1 1 A 5 wervelschijven onvergroeid

2 1 waterput 5 15 ZOOGD SUS CERV 1 1 A 5 wervelschijven onvergroeid

2 1 waterput 5 16 ZOOGD BOS PELV 1 1 L 3 ca. 10-25% van linkerkant

2 1 waterput 5 17 ZOOGD O/C CALC 1 1 COMP R O 5 jong dier

2 1 waterput 5 18 ZOOGD BOS CRAN 1 1 A 1

2 1 waterput 5 19 ZOOGD BOS VERT 1 1 A 1

2 1 waterput 5 20 VOGEL GADO TMT 1 1 COMP L PVDV 6 vrouwtje (hen)

2 1 waterput 5 21 VOGEL ANPD CORAC 1 1 COMP L PVDV 6

2 1 waterput 5 22 ZOOGD BOS HUM 1 1 DIA L 1 S

2 1 waterput 5 23 ZOOGD SUS CARP 1 1 L 4 os carpale IV

2 1 waterput 5 24 ZOOGD BOS DENT 1 1 5 M1 of M2 inf

2 2 waterput 16 1 ZOOGD BOS MC 1 1 COMP L PVDV 6

2 2 waterput 16 2 ZOOGD BOS HUM 1 1 DIST R DV 2 S

2 2 waterput 16 3 ZOOGD SUS TIB 1 1 DIA R PODO 5 S onvergroeide epifyses ontbreken

2 2 waterput 16 4 ZOOGD BOS PH1 1 1 COMP PVDV 6

2 2 waterput 16 5 ZOOGD BOS PH1 1 1 COMP PVDV 5 bijna compleet

2 2 waterput 16 6 ZOOGD BOS PH1 1 1 COMP PVDV 6 van kleiner individu dan bijv. 16-4 en 16-5

2 2 waterput 16 7 ZOOGD BOS PH1 1 1 DIST PODV 5 onvergroeide prox epifyse ontbreekt. 

2 2 waterput 16 8 ZOOGD BOS PH2 1 1 COMP PVDV 6

2 2 waterput 16 9 ZOOGD BOS COSTA 1 1 2 H oud dier

2 2 waterput 16 10 ZOOGD BOS COSTA 1 1 4 H

2 2 waterput 16 11 ZOOGD BOS COSTA 1 1 2 H jong dier

2 2 waterput 16 12 ZOOGD BOS COSTA 1 1 2 H jong dier

<4j (Silver 1969, Habermehl 
1975) maar zeker veel jonger: 
niet alleen prox epifyse 
onvergroeid maar ook prox 
gewricht

>2j (Silver 1969, Habermehl 
1975)

<3,5j (Silver 1969, Habermehl 
1975)

<2j (Silver 1969, Habermehl 
1975)

>1.5j (Silver 1969); >20m 
(Habermehl 1975)

<3,5j (Silver 1969); <3j 
(Habermehl 1975)

>2j (Silver 1969, Habermehl 
1975)

>1j (Silver 1969); >15m 
(Habermehl 1975)

<2j (Silver 1969, Habermehl 
1975)

>1.5j (Silver 1969); >20m 
(Habermehl 1975)

>1.5j (Silver 1969); >20m 
(Habermehl 1975)

>1.5j (Silver 1969); >20m 
(Habermehl 1975)

>1.5j (Silver 1969); >20m 
(Habermehl 1975)

>1,5j (Silver 1969); >15m 
(Habermehl 1975)



2 2 waterput 16 13 ZOOGD BOS FEM 1 1 PROX R PO 5 H onvergroeide prox epifyse ontbreekt, distale epifyse eraf gehakt

2 2 waterput 16 14 ZOOGD BOS COSTA 1 1 2 middenstuk

2 2 waterput 16 15 ZOOGD BOS COSTA 1 1 1 H

2 2 waterput 16 16 ZOOGD MM COSTA 1 1 3 H

2 2 waterput 16 17 ZOOGD O/C MC 1 1 DIA R PODO 5 onvergroeide epifyses ontbreken

2 2 waterput 16 18 ZOOGD O/C HUM 1 1 DIA R PODO 5 onvergroeide epifyses ontbreken

2 2 waterput 16 19 ZOOGD O/C RAD 1 1 DIA R PODO 5 onvergroeide epifyses ontbreken

2 2 waterput 16 20 ZOOGD O/C FEM 1 1 DIA L PODO 5 onvergroeide epifyses ontbreken

2 2 waterput 16 21 ZOOGD SUS CALC 1 1 R 5

2 2 waterput 16 22 ZOOGD SUS SACR 1 1 A 4 jong dier (verschillende sacrale wervels niet aan elkaar vergroeid)

2 2 waterput 16 23 ZOOGD SUS TIB 1 1 PROX L PO 1 los stukje onvergroeide prox epifyse

2 2 waterput 16 24 ZOOGD BOS VERT 1 1 A 2 H

2 2 waterput 16 25 ZOOGD SUS RAD 1 1 DIA 3 MM, waarschijnlijk varken

2 2 waterput 16 26 ZOOGD BOS SCAP 1 1 1

2 2 waterput 16 27 ZOOGD SUS SCAP 1 1 1

2 2 waterput 16 28 ZOOGD MM COSTA 1 1 1 middenstuk

2 2 waterput 16 29 ZOOGD MM COSTA 1 1 2 middenstuk

2 2 waterput 16 30 ZOOGD BOS COSTA 1 1 1 H

2 2 waterput 16 31 ZOOGD SUS CRAN 1 4 L 1

2 2 waterput 16 32 ZOOGD SUS CRAN 1 1 L 1 complete linker petrosum; hoort mogelijk bij 16-31

2 2 waterput 16 33 ZOOGD SUS CRAN 1 1 R 1

2 2 waterput 16 34 ZOOGD MM VERT 1 1 A 1 onvergroeid wervelschijfje

2 2 waterput 16 35 ZOOGD MM VERT 1 1 A 1 onvergroeid wervelschijfje

2 2 waterput 16 36 VOGEL GADO STERN 1 1 A 5

2 2 waterput 16 37 VOGEL GADO TMT 1 1 COMP L PVDV 6 vrouwtje (hen)

2 2 waterput 16 38 VOGEL GADO TMT 1 1 COMP R PVDV 6 vrouwtje (hen)

2 2 waterput 16 39 VOGEL GADO TMT 1 1 COMP R PVDV 6

2 2 waterput 16 40 VOGEL GADO TIBT 1 1 COMP R PVDV 6

2 2 waterput 16 41 VOGEL GADO FIB 1 1 PROX L 5

2 2 waterput 16 42 VOGEL GADO RAD 1 1 COMP L PVDV 6

2 2 waterput 16 43 VOGEL GADO COSTA 1 1 5

2 2 waterput 16 44 ZOOGD SUS DEI 1 1 R 5 C

<3,5j (Silver 1969, Habermehl 
1975)

onvoldragen: prox epifyse MC 
vergroeit vóór de geboorte 
(Silver 1969, Habermehl 1975)

<10m (Silver 1969); <11m 
(Habermehl 1975)

<10m (Silver 1969); <11m 
(Habermehl 1975)

<3j (Silver 1969), <3,5j 
(Habermehl 1975)

<3,5j (Silver 1969, Habermehl 
1975)

4 passende fragmenten (o.a. occipitale, condylus occipitalis) van 
linkerkant schedel; hoort mogelijk bij 16-32

rechter condylus occipitalis, hoort waarschijnlijk bij een ander 
individu dan 16-31

>8m (Silver 1969); > 6m 
(Habermehl 1975)



2 2 waterput 16 45 ZOOGD MM VERT 1 1 A 2 H

2 2 waterput 16 46 ZOOGD MM VERT 1 1 A 1

2 2 waterput 16 47 ZOOGD BOS FEM 1 2 DIST R DO 1 H

2 2 waterput 16 48 ZOOGD BOS TIB 1 1 PROX PV 1 deels verbrand deels gecalcineerd

2 2 waterput 16 49 ZOOGD BOS INDET 1 1 DIA 1 zeer waarschijnlijk BOS

2 2 waterput 16 50 ZOOGD BOS INDET 1 1 DIA 1 zeer waarschijnlijk BOS

2 2 waterput 16 51 ZOOGD BOS CRAN 1 1 1 waarschijnlijk BOS

2 2 waterput 16 52 ZOOGD BOS STERN 1 1 A 1 H PB deels verbrand

2 2 waterput 16 53 VIS MEMER PARA 1 1 A 1

2 2 waterput 16 54 ZOOGD BOS LUMB 1 1 A 2 H

3 sloot 33 1 ZOOGD BOS FEM 1 1 DIA 1 H

2 aan elkaar passende fragmenten onvergroeide distale epifyse; 
erg jong dier (epifyse nog helemaal onvergroeid, bestaat uit 
meerdere stukken), wel van groot individu

<4j (Silver 1969, Habermehl 
1975) maar zeker veel jonger

PB
PC

>3,5j (Silver 1969, Habermehl 
1975)

PB
PC

PB
PC

Merlangus merlangus (wijting), stukje parasphenoideum (bij 
kopskelet)



BIJLAGE 14. Determinatielijst leer

Spoornr Laag Vnr Subnr Inhoud Onderdeel Aantal Type Datering Lengte Breedte L/R Versiering Leersoort Kwaliteit Tekenen Opmerkingen

2 1 6-1 001 schoen tussenzool 2 18e 22.5 8.5 links rund goed nee asymmetrische zool

2 1 6-1 002 schoen zool 6 18e rund redelijk nee fragmentarisch

2 1 6-1 003 schoen tussenrand 6 18e rund redelijk nee niet aan zolen te passen

2 1 6-2 001 schoen buitenzool 1 18d-19a 22.5 7.5 links rund goed ja symmetrische zool

2 1 6-2 002 schoen binnenzool 1 18d-19a 21.5 6.5 links rund goed ja symmetrische zool

2 1 6-2 003 schoen tussenzool 1 18d-19a 22.5 8 links rund goed ja symmetrische zool

2 1 6-2 004 schoen hak 1 18d-19a 6 4.5 rund goed ja 1,5 cm hoog, zeer elegant hakje

2 1 6-2 005 schoen voorblad 1 105 18d-19a 18 16 links rund redelijk ja binnenlaag, binnenlaag, zeer elegant damesschoentje! Past aan 6-2.007

2 1 6-2 006 schoen tussenrand 1 18d-19a 18 rund goed ja

2 1 6-2 007 schoen voorblad 1 18d-19a links stiksels rund slecht ja fragmentarisch, buitenlaag, past aan 6-2.005

2 1 6-3 001 schoen tussenzool 1 18e 27.5 9 links rund goed nee asymmetrische zool

2 1 6-3 002 schoen zijpand 1 135 18e 16 10 rund goed nee versneden, gat voor gesp met ankervormigebevestiging, datering 1700-1800 en later, StT, p. 290.

2 1 6-3 003 schoen zool 6 18e rund redelijk nee fragmentarisch

2 1 6-3 004 schoen tussenrand 1 18e rund redelijk nee

2 2 8 001 schoen schacht 1 95 17B-1800 38 22 rund goed ja schacht van een laars, versneden, typerende ronde uitsnijding aan zijde van wreef.

2 2 8 002 schoen treklussen 2 17B-1800 9 rund goed ja treklussen om de laars mee aan te trekken, 3x9 en 5x9 cm, StT p. 234 fig. 11

2 2 8 003 schoen tussenrand 3 17B-1800 rund goed ja

2 ? 19 001 schoen hak 1 17B-1800 8.5 7 rund goed nee losse hak

2 1 20 001 schoen binnenzool 1 18e/19e 26 9 links rund goed ja asymmetrische zool

2 1 20 002 ring ring 1 18e 4.5 rund goed ja doorsnede

2 1 20 003 schoen buitenzool 1 18e 15 5 rund redelijk nee versneden

2 1 20 004 schoen voorblad 1 18e 14 13 rund redelijk nee

2 1 20 005 schoen zool 4 18e rund redelijk nee fragmentarisch

2 1 20 006 schoen indet 15 18e rund slecht nee fragmentarisch

totaal 60



BIJLAGE 15. Catalogus houten artefacten N203 (A. Médard, Archeologenbureau Argo)

Gezien de relatief grote hoeveelheid houten artefacten is besloten een catalogus te maken. De catalogus is 
systematisch opgebouwd en bestaat per object uit één of meerdere geschaalde foto('s), administratieve en 
inhoudelijke gegevens. 
Achter in de catalogus is een aantal voorwerpen slechts beschreven; gezien de hoge mate van fragmentatie en/of de 
slechte conservering waren deze niet geschikt om af te beelden.

Toelichting catalogus

1 Vondst- en subnummer

2 Contextbeschrijving (spoornummer, soort spoor, datering 
spoor)

3 Afmetingen (lengte / breedte in cm)

4 Beschrijving voorwerp

5 Houtsoort

6 Functie

7 Mate van fragmentatie / compleetheid



1 V13-3

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca. 1750-1800)

3 Grootste lengte: 22 cm; grootste breedte: 6,5 cm

4 Doormidden gebroken. Met gleuf voor ijzer en bevestigingsgaten.

5 Populier (Populus sp. L.)

6 Houten onderdeel van schaats (de foto toont de onderkant)

7 Hout is vrijwel compleet, ijzer en riemen o.i.d. voor bevestiging 
ontbreken. Doormidden gebroken.

1 V30-2

2 Vulling gedempte sloot (spoor 3: ca. 1600-1975)

3 5 cm x 4,5 cm

4 Uitgehold, uiteinde loopt taps toe.

5 Populier (Populus sp. L.)

6 Fragment (voorkant) van een klomp of tripzool (of 
mogelijk van een kom)

7 Klein fragment, het merendeel ontbreekt



1 V18-1

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca. 1750-1800)

3 Grootste lengte: 7,5 cm; grootste breedte: 2 cm

4 Gedraaid en gepolijst. Concentrische ringen op uiteinde en ringen bij 
begin en einde heft. Met 9 lange vlakken, waarvan twee waarop 
willekeurig aandoende inkepingen zijn aangebracht. Mogelijk donker 
geverfd (om op ebbenhout te doen lijken?)

5 Letterhout (Brosimum guianense Aubl.)

6 Mesheft

7 Het mesheft is vrijwel compleet; de metalen delen van het mes  
(lemmet en metalen pen / doorn / angel) ontbreken.

1 V19-2

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca. 1650-1750)

3 Grootste lengte: 7 cm; grootste breedte: 4,5 cm; dikte: 3,5 cm

4 Houten blokje met twee doorboringen en ijzer tussen het hout.

5 Eik (Quercus sp.)

6 Bouwhout?

7 Klein fragment van een vermoedelijk veel groter object; slechte 
staat van conservering (afgevoerd)



1 V15-1

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca. 1650-1750)

3 Diameter ca. 5,7 cm

4 Met gaten voor de borstelharen; op de achterkant is op het middelpunt een 
gat te zien (t.b.v. bevestiging van de steel)

5 Buxus (Buxus sempervirens L.)

6 Borstelkop / handvegertje.

7 De borstelharen, de steel en ca. een kwart van de borstelkop ontbreken. 

1 V18-8

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca. 1750-1800)

3 Grootste lengte: 9 cm; grootste breedte: 1,8 cm; dikte: 1,7 cm

4 Met gat voor bevestiging in het midden. Onderkant plat, bovenkant bij 
uiteinden schuingesneden

5 Eik (Quercus sp.)

6 Sluiting / klamp / wartel (klem of greep voor deur)

7 Het hout is vrijwel compleet, andere onderdelen (voor bevestiging e.d.) zijn 
niet meer aanwezig.



1 V21-1

2 Onderste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 3: ca. 1600-1650)

3 Grootste lengte: 7 cm; grootste breedte: 1,8 cm; dikte: 1,2 cm

4 Met gat voor bevestiging in het midden. Onderkant plat, bovenkant bij 
uiteinden schuingesneden

5 Grove den (Pinus sylvestris L.)

6 Sluiting / klamp / wartel (klem of greep voor deur)

7 Het hout is vrijwel compleet, andere onderdelen (voor bevestiging e.d.) zijn 
niet meer aanwezig.

1 V15-5

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca 1650-1750)

3 Grootste lengte: 7,5 cm; grootste breedte: 3 cm; dikte: 2,2 cm

4 Deel van een dikke schijf, met gat

5 Haagbeuk (Carpinus betulus L.)

6 Vermoedelijk deel van katrol

7 Vervormd. Betreft ca. een derde van een schijf;  andere onderdelen zijn niet 
meer aanwezig.



1 V13-2

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 8,8 cm; grootste breedte: 5 cm; dikte: 0,9 cm

4 Ovaal plankje

5 Populier (Populus sp. L.)

6 Functie onduidelijk; mogelijk bodem of deksel van spaandoosje

7 Lijkt compleet (niet afgebroken); kan echter slechts een onderdeel vormen 
van een groter object (spaandoosje?)

1 V13-1

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 8,7 cm; grootste breedte: 4 cm; dikte: 0,9 cm

4 Ovaal plankje

5 Populier (Populus sp. L.)

6 Functie onduidelijk; mogelijk bodem of deksel van spaandoosje

7 Vervormd. Lijkt compleet (niet afgebroken); kan echter slechts een 
onderdeel vormen van een groter object (spaandoosje?)



1 V18-5

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 4,4 cm; grootste breedte: 2,7 cm; dikte: 0,4 cm

4 Klein, achthoekig plankje met twee gaten

5 Zilverspar (Abies alba Mill.)

6 Functie onduidelijk

7 Lijkt compleet (niet afgebroken) maar vormt waarschijnlijk slechts een 
onderdeel van een groter object

1 V30-1

2 Vulling gedempte sloot (spoor 3: ca. 1600-1975)

3 Grootste lengte: 16,2 cm; grootste breedte: 6,2 cm; dikte: 1,1 cm

4 Spatelvormig / peddelvormig voorwerp

5 Grove den (Pinus sylvestris L.)

6 Boterspaan?

7 Afgebroken, deel van de steel ontbreekt



1 V14

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca 1650-1750)

3 Grootste lengte: 9,8 cm; grootste breedte: 1,6 cm; dikte: 0,7 cm

4 De bodem heeft een diameter van ca. 27 cm en een omtrek van ca. 85 cm. Gezien de 
duigen naar de bodem taps toe lopen zal de diameter van de bovenkant stukken groter 
zijn; een exacte diameter kan niet worden gegeven gezien het ontbreken van een aantal 
duigen. 

5 Eik (Quercus sp.)

6 Duigenemmer / duigenbakje

7 Niet compleet. Betreft duigen (een aantal duigen ontbreekt) en ca. 80% van de bodem. 
Metalen onderdelen ontbreken; het in hetzelfde spoor maar in een andere vulling 
aangetroffen metalen hengsel (V7, S2 vulling 1) lijkt er gezien deze afmetingen niet bij te
horen (deze hoorde waarschijnlijk bij een emmer met een bovendiameter van 29 cm).



1 V13-5

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 9,8 cm; grootste breedte: 1,6 cm; dikte: 0,7 cm

4 Langwerpig voorwerp, met oog bij uiteinde

5 Gewone vogelkers (Prunus padus L.)

6 Vermoedelijk gebruikt bij het spinnen of weven; deel van spinnewiel? 
Spindel? Spinrokken?

7 Doormidden gebroken, uiteinde (linker op de foto) ontbreekt

1 V13-7

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 5,8 cm; grootste breedte: 2,5 cm

4 Massief (niet hol), met krassen

5 Es (Fraxinus excelsior L.)

6 Stopje of klos

7 Vervormd (wat platgedrukt); afgebroken, deel ontbreekt



1 V18-7

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 3,9 cm; grootste breedte: 2,6 cm

4 Massief (niet hol)

5 Es (Alnus glutinosa Gaertn.)

6 Stopje of klos

7 Vervormd (wat platgedrukt); afgebroken, deel ontbreekt

1 V15-3

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca 1650-1750)

3 Grootste lengte: 3,1 cm; grootste breedte: 3,1 cm

4 Hol. Gedraaid

5 Iep (Ulmus sp.)

6 Spoel / klos

7 Vervormd (wat platgedrukt); afgebroken, deel ontbreekt



1 V9-1

2 Uit vulling waterput (spoor 2, ca. 1600-1800)

3 Grootste lengte: 9,5 cm; grootste diameter: 1,8 cm

4 Dikke, holle pijp met verdikking / randje aan een zijde, met rijen 
regelmatige inkepingen / krassen over de hele lengte en onregelmatige 
inkepingen / krassen op beide uiteinden

5 Vlier (Sambucus nigra L.)

6 Klos of spoel (voor spinnewiel?)

7 Compleet

1 V13-6

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 8,2 cm; grootste diameter: 1,5 cm

4 Holle pijp met 2 inkepingen op uiteinde en markering bij het midden

5 Rosacaea  (exacte soort niet te bepalen; kan appel, peer, kweepeer, mispel of meidoorn zijn)

6 Klos of spoel (voor spinnewiel?)

7 Compleet; beschadiging: in de lengte gespleten (niet zichtbaar op deze foto, achterkant)



1 V13-4

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 8,3 cm; grootste breedte: 1,6 cm; kleinste breedte: 1,2 cm

4 Holle pijp met krasjes

5 Berk (Betula sp.)

6 Klos of spoel

7 Vrijwel compleet, er ontbreekt alleen een stukje bij een uiteinde. Vervormd (platgedrukt)

1 V18-3

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 7,7 cm; grootste breedte: 1,7 cm; kleinste breedte: 1,2 cm

4 Holle pijp met krasjes

5 Berk (Betula sp.)

6 Klos of spoel

7 Vrijwel compleet. Vervormd (platgedrukt)



1 V19-1

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca 1650-1750)

3 Grootste lengte: 8,4 cm; grootste breedte: 1,6 cm; kleinste breedte: 1,3 cm

4 Holle pijp met krasjes bij uiteinden

5 Berk (Betula sp.)

6 Klos of spoel

7 Vrijwel compleet. Vervormd (platgedrukt)

1 V18-2

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 9,5 cm; grootste breedte: 1 cm

4 Holle pijp 

5 Vlier (Sambucus nigra L.)

6 Klos of spoel

7 In de lengte doormidden gebroken, ongeveer de helft ontbreekt



1 V15-4

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca 1650-1750)

3 Grootste lengte: 8,4 cm; grootste breedte: 1,5 cm; kleinste breedte: 1,2 cm

4 Holle pijp met krasjes, inkepingen (niet zichtbaar op de foto, achterzijde) en markering bij 
het midden

5 Berk (Betula sp.)

6 Klos of spoel

7 Compleet maar gebroken; vervormd (platgedrukt)

1 V18-6

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 8,2 cm; grootste breedte: 1,2 cm; kleinste breedte: 1 cm

4 Holle pijp met krasjes, inkepingen en markering bij het midden

5 Berk (Betula sp.)

6 Klos of spoel

7 Vrijwel compleet maar gebroken; vervormd (platgedrukt)



1 V15-2

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca 1650-1750)

3 Grootste lengte: 8,4 cm; grootste breedte: 1,5 cm; kleinste breedte: 1 cm

4 Holle pijp met krasjes en inkepingen 

5 Beuk (Fagus sylvatica L.)

6 Klos of spoel

7 Vrijwel compleet maar in vier stukken gebroken (de pijp is in de lengte doormidden 
gebroken, de foto betreft een lengtehelft; de andere lengtehelft is in drie delen gebroken, 
niet op de foto); vervormd (platgedrukt)



1 V13-8

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 2,5 cm; grootste breedte: 1,6 cm

4 Holle pijp met krasjes

5 Zoete kers (Prunus avium L.)

6 Klos of spoel

7 Niet compleet, betreft ongeveer een kwart tot een derde; vervormd (platgedrukt)

1 V13-9

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 3,3 cm; grootste breedte: 1,7 cm

4 Holle pijp met krasjes en inkepingen 

5 Zoete kers (Prunus avium L.)

6 Klos of spoel

7 Niet compleet, betreft ongeveer een derde; vervormd (platgedrukt)

1 V18-4

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 3 cm; grootste breedte: 1,5 cm

4 Holle pijp met krasjes  

5 Berk (Betula sp.)

6 Klos of spoel

7 Niet compleet, betreft een klein fragment; vervormd (platgedrukt)

1 V13-10

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 4,4 cm; grootste breedte: 0,5 cm

4 Gekliefd takje

5 Wilg (Salix sp.)

6 Onduidelijk; kan een geïmproviseerd klosje zijn

7 Niet compleet, betreft een afgebroken fragment van een groter voorwerp; in slechte staat, 
niet geconserveerd (afgevoerd)

1 V15-6

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca 1650-1750)

3 Grootste lengte: 4,5 cm; grootste breedte: 0,4 cm

4 Fragment van holle pijp met krasjes  

5 Berk (Betula sp.)

6 Klos of spoel

7 Niet compleet, betreft ongeveer een kwart tot een derde; vervormd (platgedrukt)

1 V15-7

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca 1650-1750)

3 Grootste lengte: 5 cm; grootste breedte: 0,8 cm

4 Gekliefd takje

5 Wilg (Salix sp.)

6 Onduidelijk; kan een geïmproviseerd klosje zijn

7 Niet compleet, betreft een afgebroken fragment van een groter voorwerp; in slechte staat, 
niet geconserveerd (afgevoerd)



1 V15-8

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca 1650-1750)

3 Grootste lengte: 3 cm; grootste breedte: 1,7 cm

4 Fragment, vermoedelijk van holle pijp

5 Els (Alnus glutinosa Gaertn.)

6 Vermoedelijk klos of spoel

7 Betreft een klein fragment; vervormd (platgedrukt) in slechte staat, niet geconserveerd 
(afgevoerd)

1 V15-9

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca 1650-1750)

3 Grootste lengte: 4,4 cm; grootste breedte: 0,6 cm

4 Gekliefd takje

5 Wilg (Salix sp.)

6 Onduidelijk; kan een geïmproviseerd klosje zijn

7 Niet compleet, betreft een afgebroken fragment van een groter voorwerp; in slechte staat, 
niet geconserveerd (afgevoerd)

1 V15-10

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca 1650-1750)

3 Grootste lengte: 8,5 cm; grootste breedte: 1 cm

4 Holle pijp

5 Vlier (Sambucus nigra L.)

6 Klos of spoel

7 Niet compleet, betreft twee afgebroken fragmenten die samen ongeveer de helft van een 
holle pijp vormen; in slechte staat, niet geconserveerd (afgevoerd)

1 V15-11

2 Middelste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 2: ca 1650-1750)

3 Grootste lengte: 8,4 cm; grootste breedte: 1 cm

4 Holle pijp

5 Vlier (Sambucus nigra L.)

6 Klos of spoel

7 Niet compleet, betreft ruim de helft van een holle pijp; in slechte staat, niet geconserveerd 
(afgevoerd)

1 V18-9

2 Bovenste laag vulling waterput (spoor 2, vulling 1: ca 1750-1800)

3 Grootste lengte: 4 cm; grootste breedte: 1 cm

4 Holle pijp

5 ?

6 Klos of spoel

7 Niet compleet, twee kleine fragmenten van een holle pijp; in slechte staat, niet 
geconserveerd (afgevoerd)



Toelichting catalogus 1

1a Asd-N203_id75

1b bovenste laag vulling waterput

(spoor 2, V5: 1750-1800)

2 r-gra-51

3 1750-1875

4a 30,5/-

4b diepe grape/sluitpan met scherpe knik van 

bodem naar verticale wand, naar buiten 

geknikte verdikte rand met dekselgeul, ribbel 

op randaanzet

5a rood aardewerk

5b loodglazuur inwendig en op rand/steel

5c

5d onderzijde beroet

6a driepoot (pootjes ontbreken geheel)

6b één diagonale steel

6c deel rand en grootste deel bodem

ontbreken, foto digitaal aangevuld

7 grape

8 Nederland

9 

2

1a Asd-N203_id28

1b middelste laag vulling waterput

(spoor 2, V10: 1650-1750)

2 r-zal-3

3 1600-1800

4a 3,5/3,0

4b licht conisch versmallend zalfpotje met naar 

buiten gebogen rand op standvlak

5a rood aardewerk

5b loodglazuur m.u.v. onderzijde

5c

5d

6a standvlak

6b

6c archeologisch compleet

7 zalfpot

8 Nederland

9 

WATERPUT SPOOR 2 (1650-1750)

1a Objectidentificatie

1b contextbeschrijving (verwijzing 

spoor en vondstnummer: datering 

context)

2 code van het voorwerp volgens het 

'Deventer-systeem'

3 datering object

4a afmetingen: breedte/hoogte

4b beschrijving voorwerp

5a materiaalsoort

5b beschrijving glazuur

5c beschrijving decoratie

5d beschrijving gebruikssporen/slijtage

6a beschrijving bodem

6b beschrijving oor/steel

6c mate van fragmentatie/compleetheid

7 beschrijving functie

8 land, regio, plaats van productie

9 literatuurverwijzing

Schaal afbeeldingen 1:4 tenzij anders vermeld

schaal 1:2



3

1a Asd-N203_id28

1b stortvondst, vermoedelijk vulling sloot

(spoor 3?, V4: 1600-1975)

2 r-bor-17

3 1675-1800

4a 30,0/3,0

4b diep bord op standvlak met geknikte vlag 

en verdikte lip, op standvlak

5a rood aardewerk

5b bovenzijde loodglazuur m.u.v. rand

5c bovenzijde concentrische cirkels in witte 

engobe; daarboven golflijn in koperoxide 

(groen)

5d

6a standvlak

6b

6c profiel compleet, foto digitaal aangevuld

7 bord

8 Duitsland, Nederrijngebied

9 

4

1a Asd-N203_id110

1b stortvondst, vermoedelijk vulling sloot

(spoor 3?, V3: 1600-1975)

2 r-dek-30

3 1650-1800

4a 22,2/5,4

4b bol deksel met verdikte, aan de binnen-

zijde afgeschuinde rand, met knop

5a rood aardewerk

5b bovenzijde loodglazuur

5c

5d

6a

6b stervormige knop

6c profiel compleet, foto digitaal aangevuld

7 deksel

8 Nederland, Friesland?

9 

5

1a Asd-N203_id7

1b stortvondst, vermoedelijk vulling sloot

(spoor 3?, V28: 1600-1975)

2 r-gra-11

3 1600-1700

4a 25,0/--

4b bolle grape met uitgebogen rand met ribbel 

op randaanzet en met verdikte afgeronde 

lip

5a rood aardewerk

5b bovenzijde loodglazuur

5c

5d

6a

6b stervormige knop

6c bodem en deel rand ontbreken, foto digitaal 

aangevuld

7 grape

8 Nederland

9 

VULLING SLOOT SPOOR 3 

(1600-1975)



6

1a Asd-N203_id8

1b stortvondst, vermoedelijk vulling sloot

(spoor 3?, V28: 1600-1975)

2 r-gra-33

3 1550-1650

4a 14,0/14,0

4b grape met scherpe buikknik en iets 

uitgebogen rand

5a rood aardewerk

5b loodglazuur met ijzeroxide (bruin) inwendig 

en op rand/schouder

5c

5d uitwendig beroet

6a driepoot

6b 1 verticaal worstoor, schenksneb op 180 

graden t.o.v. oor

6c deel bodem en rand ontbreken, foto 

digitaal aangevuld

7 grape

8 Nederland

9 

7

1a Asd-N203_id67

1b vulling sloot

(spoor 3, V30: 1600-1975)

2 r-kop-26

3 1600-1700

4a 8,0/3,5

4b kop met scherpe knik bodem-wand 

en platte bodem

5a rood aardewerk (rossig, bijna wit baksel)

5b inwendig loodglazuur

5c

5d

6a standvlak

6b 1 verticaal lintoor (bovenzijde

 samengeknepen)

6c compleet

7 kop

8 Nederland

9 

8

1a Asd-N203_id105

1b vulling sloot

(spoor 3, V37: 1600-1975)

2 w-kop-50

3 1600-1675

4a 10,5/7,7

4b

5a wit aardewerk

5b geheel loodglazuur (geel) met vlekken 

ijzeroxide (bruin)

5c uitwendig braamnop-appliqués

5d

6a standring

6b vermoedelijk twee horizontale worstoren

6c profiel compleet, foto digitaal aangevuld

7 kop

8 Nederland, Friesland

9 Gawronski (red.) 2012, 236 (afb. 714), ibid., 

225 (afb. 639)



9

1a Asd-N203_id62

1b vulling sloot

(spoor 3, V30: 1600-1975)

2 m-kom-12

3 1675-1750

4a 28,0/10,5

4b diepe kom met uitgebogen rand, op 

standring

5a majolica

5b bovenzijde tinglazuur; onderzijde 

vervuild loodglazuur

5c

5d standring sterk gesleten

6a standring

6b

6c profiel compleet

7 kom

8 Nederland

9 

10

1a Asd-N203_id66

1b vulling sloot

(spoor 3, V30: 1600-1975)

2 f-zal-3

3 1600-1700

4a 5,4/7,3

4b smalle zalfpot met (vrijwel) cilindrische 

buik, ingesnoerde bodem en hals met 

uitgebogen rand

5a faïence

5b geheel tinglazuur m.u.v. onderzijde

5c

5d

6a standvlak

6b

6c compleet

7 zalfpot

8 Nederland

9 

11

1a Asd-N203_id126

1b afvalkuil/sekreetkuil

(spoor 5, V25: 1600-1750)

2 f-bor-11

3 1675-1750

4a 21,2/4,0

4b diep afgerond bord zonder vlag met ver 

uitgebogen rand, op standring

5a faïence

5b geheel tinglazuur m.u.v. onderzijde; 

decoratie in kobaltoxide (blauw)

5c blauw op wit: grove schildering (imitatie 

van) Chinese tuin met bloemenvaas

5d

6a standring

6b

6c profiel compleet

7 bord

8 Nederland

9 

AFVALKUIL/SEKREETKUIL 

SPOOR 5 (1600-1750)
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1a Asd-N203_id127

1b afvalkuil/sekreetkuil

(spoor 5, V25: 1600-1750)

2 f-bor-

3 1675-1750

4a --/--

4b

5a faïence

5b geheel tinglazuur m.u.v. onderzijde; 

decoratie in kobaltoxide (blauw)

5c blauw op wit: centraal fantasie-wapenschild 

met daarin spreuk: “(GEBRA)DEN.(VLEES 

O)F.VIS”; deel 26 van serie spreukborden

5d

6a standring

6b

6c profiel compleet

7 bord

8 Nederland

9 
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1a Asd-N203_id129

1b afvalkuil/sekreetkuil

(spoor 5, V25: 1600-1750)

2 gl-bek-

3 1550-1625

4a --/--

4b

5a glas

5b

5c kleurloos 'ijsglas'

5d

6a aangezette voetband

6b

6c bodemfragment

7 beker

8 Nederland, Amsterdam?

9 


