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Provincie   : Noord Holland 
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Kaartblad   : 19W 

Centrum coördinaat  :  X: 112355 Y: 500435 

Periode    : Holoceen 

Oppervlakte   : Circa 5900 m
2
 

Perceelnummer(s)  : 4509, 4395, 4804, 4803 

Grondgebruik    : Begroeid, bebouwd 

Geologie   : Afzettingen van Duinkerke III op Hollandveen op Afzettingen van Calais 

Geomorfologie   : Ontgonnen veenvlakte 

Bodem    : Koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of mesotroof broekveen 

Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

        Provinciaal Depot van Noord Holland, te Castricum 
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 Samenvatting  
 

Inleiding  

Synthegra B.V. heeft in opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen een archeologisch bureauonderzoek (BO,  

onder certificaat 4002 in combinatie met een verkennend booronderzoek uitgevoerd, (IVO-O, onder certificaat 

4003), op een terrein aan de Dorpsstraat 932 in Assendelft (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek 

is de voorgenomen ontwikkeling van 24 of 26 nieuwbouwwoningen.  

 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 1.1.  

 

Uit  de midden-ijzertijd tot en met de Romeinse tijd zijn twee grote patronen in het gebied aanwezig. De eerste 

vormt de bewoningsas van de Dorpstraat, welke begrensd is ten westen van het plangebied. Mogelijk zijn er 

in het plangebied ook sporen uit deze tijd aanwezig. Door de vochtige omstandigheden is de conservering van 

sporen en vondsten uitermate goed te noemen, zelfs houten voorwerpen en vlechtwerkwanden van deze 

veenboerderijen kunnen bewaard zijn gebleven. Het tweede gebied ligt op de kreekruggen. Deze ruggen zijn 

een aantrekkelijke plek voor bewoning gezien de hoge en droge ligging. De nederzettingen dateren uit de 

vroege romeinse tijd. Vanwege de drogere omstandigheden zijn eventuele archeologische resten 

waarschijnlijk minder goed geconserveerd dan vindplaatsen in het veen. Vanwege de ligging tussen meerdere 

vindplaatsen en de waarschijnlijke afdekking met afzettingen van Duinkerke III geldt voor de periode vroege 

ijzertijd – romeinse tijd een hoge verwachting. Voor de periode late middeleeuwen tot en met nieuwe tijd geldt 

een middelhoge verwachting, gezien de ligging van het plangebied op een vuilstortplaats. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum  – 

neolithicum 

laag Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

Onder hollandveen, top 

dekzand 

Vroege ijzertijd – 

Romeinse tijd 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

Top rietveen 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

middelhoog  Op afzetting Duinkerke III, 

direct onder maaiveld. 

Tabel 1.1: Archeologische verwachting per periode. 

 

Archeologische interpretatie veldonderzoek 

Ter plekke van boringen 1, 2 en 3 is de bodem in de twee archeologische niveaus waar een verwachting voor 

was (top afzettingen Duinkerke III en top rietveen) verstoord. Ook in boring 6 zijn geen afzettingen van 

Duinkerke III aangetroffen. Daarom kan de verwachting om archeologische waarden uit de perioden vroege 

ijzertijd tot en met de nieuwe tijd aan te treffen voor dit deel van het plangebied naar laag worden bijgesteld.  
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In boringen 4 en 5 zijn wel afzettingen van Duinkerke III aangetroffen. Gezien de eerder gevonden diktes van 

deze laag
1
 lijkt de top intact. Ook de geoxideerde bovenkant van het rietveen is aangetroffen. In deze twee 

lagen zijn mogelijk nog archeologische resten aanwezig. Daarom blijft de verwachting om archeologische 

waarden uit de perioden vroege ijzertijd tot en met de nieuwe tijd aan te treffen voor dit deel van het 

plangebied (middel)hoog. 

 

Aanbeveling  

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied een vervolgonderzoek 

geadviseerd. 

 

Op basis van de resultaten van het booronderzoek is het voorkomen van  een archeologische vindplaats in 

een deel van het plangebied niet uit te sluiten Wanneer de geplande graafwerkzaamheden dieper reiken dan 

25 cm beneden maaiveld kunnen eventueel aanwezig archeologische resten verloren gaan en is 

vervolgonderzoek noodzakelijk. Ter plaatse van de huidige bebouwing is dit niveau waarschijnlijk al verstoord 

en zijn eventueel aanwezige archeologische resten verdwenen. Wij adviseren een vervolgonderzoek in de 

vorm van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P, onder certificaat 4003) ter plekke van boorpunten 4 en 5, om 

vast te stellen of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn en zo ja, welke waardering hieraan 

gegeven kan worden. Voor dit proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat is 

goedgekeurd door de bevoegde overheid. In dit PvE wordt de werkwijze en de randvoorwaarden van het 

proefsleuvenonderzoek vastgelegd. 

 

Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat al bodemverstorende 

activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit 

onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente 

Assendelft), die vervolgens een besluit neemt.  

  

                                                             

1
 HOLLANDIA reeks 77, 2004 
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1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra B.V. heeft in opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen een archeologisch bureauonderzoek in 

combinatie met een verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Dorpsstraat 932 in 

Assendelft (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van 24 of 26 

nieuwbouwwoningen.  

De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg 

van bouwputten voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden 

verstoord, dat in dit gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. 

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet, in het kader van een  

omgevingsvergunning voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het 

onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.0
2
 en de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek.
3
  

 

Het plan valt in een gebied van archeologische waarde binnen het bestemmingsplan. Voor dit gebied geldt dat 

de aanvrager van de vergunning voorafgaand aan de bouw een archeologisch vooronderzoek moet laten 

uitvoeren wanneer het bouwplan groter is dan 100 vierkante meter én wanneer de bodem dieper dan 50 cm 

wordt verstoord. Een vooronderzoek houdt in het zetten van boringen en het graven van één of meerdere 

sleuven. De bevoegde overheid, de gemeente Zaanstad, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld 

en beschikt over een Archeologische beleidsnota. 

  

De bevoegde overheid, de gemeente Zaanstad, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een besluit 

nemen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden.  

 

Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel door de 

intactheid van de bodemopbouw vast te stellen. 

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied?  

                                                             

2
 SIKB 2016. 

3
 SIKB 2006. 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is circa 5900 m
2
 groot en ligt aan de Dorpstraat in Assendelft (afbeelding 1.1). Het plangebied 

is in gebruik als parkeerterrein, bos, is deels bebouwd (dansschool, garageboxen) en maakt deel uit van de 

Dansschool (straat). De hoogte van het maaiveld is circa 1,4 m -NAP (Normaal Amsterdams Peil).
4
  

 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: ESRI Nederland & Community Maps Contributors, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

4
 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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1.4 Toekomstige situatie plangebied 

De bestemming voor het plangebied is het bouwen van 24 of 26 woningen (plan De Dansschool, Afbeelding 

1.2). 

Afbeelding 1.2: Toekomstige situatie binnen het plangebied (Bron: Appel Architecten). 
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2 Bureauonderzoek 
 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 

verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 

relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 

archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-

geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 

historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 

 

2.2 Landschapsgenese  

Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de 

volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  

 

 Geologische Kaart, schaal 1:50.000 

 Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 

 Bodemkaart, schaal 1:50.000 

 Relevante achtergrondliteratuur 

 

Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 

Ondergrond.
5
 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 

 

Geologie en geomorfologie 

 

Volgens de geologische kaart bestaat het plangebied uit afzettingen van Duinkerke III op Hollandveen op 

Afzettingen van Calais. Rond de overgang van Pleistoceen naar Holoceen (10.000 BP) bestaat het gebied uit 

een dekzandlandschap met enkele rivier en beeksystemen. Onder invloed van zeespiegelstijging wordt er een 

dik pakket veen afgezet, het Basisveen.  

 

De afzettingen van Calais zijn afgezet in tijden van verdere zeespiegelstijging, ook wel perioden van 

transgressie genoemd (vanaf 6.500 BP). Tijdens deze perioden (Calais I t/m IV en Duinkerke I t/m III) werden 

er pakketten zand en klei afgezet. Tijdens perioden van regressie werd de invloed van de zee minder 

waardoor er veenvorming kon plaatsvinden, welke nu scheidingen tussen de perioden van transgressie 

weergeven. De vorming van het Hollandveen ontstond in de luwten na de vorming van de eerste strandwallen, 

welke ontstaan zijn rond 4.700 BP. 

 

Een onderzoek van Vos (1983) leverde onder andere een kaart op waaruit de relatie blijkt tussen de 

geologische ondergrond en de ligging van de archeologische vindplaatsen (zwarte stippen) gedurende de 

IJzertijd en de Romeinse Tijd (2.1). Op de kaart is te zien dat de polder in de IJzertijd-Romeinse Tijd aan de 

oostzijde bestond uit oligotroof veen (hoogveen) met meer naar het westen toe rietveen (rietmoeras). Nog 

                                                             

5
 De Mulder et al. 2003 en via  www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 
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verder naar het westen zijn de DI (Duinkerke I) kreken zichtbaar die in verband stonden met het Oer-IJ 

estuarium. Voor ons onderzoeksterrein kunnen we volgens deze kaart rietveen verwachten. In de 

Middeleeuwen is het geheel afgedekt door DIII (Duinkerke III) afzettingen (vanaf 1.100 BP). De bewoning uit 

de IJzertijd en de Romeinse Tijd lijkt zich vooral te concentreren op het dan ontwaterde rietveen. Daarnaast 

komen er vindplaatsen voor op de hogere kreekruggen. Het plangebied lijkt geen onderdeel uit te maken van 

een kreekrug, gezien de relatief lage ligging (afbeelding 2.3). De hoogteligging geeft echter geen uitsluitsel, 

gezien het gehele bebouwde gebied opgehoogd lijkt.  

 

Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de reconstructie van Vos (1983), aangegeven met het rode 

kader. 
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Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, 

aangegeven met het rode kader (Bron: Zoeken@RCE). 

 

Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), aangegeven 

met het rode kader (Bron: www.ahn.nl). Rood is relatief hoog, blauw relatief laag. 
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Bodem 

Volgens de bodemkaart maakt het plangebied deel uit van koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of 

mesotroof broekveen (code hVc, afbeelding 2.4). De bovengrond van dit pakket is veraard door verwering van 

organische stof in de bovenste laag. Ook komt in de bovenste laag veel klei voor, een residu van oxidatie 

proces van het veen en is dus secundair. Is er meer gebaggerd, is deze eerdlaag zo’n 20 á 25 centimeter dik
6
.  

 

Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met het 

rode kader (Bron: Zoeken@RCE). 
  

                                                             

6
 Stichting voor bodemkartering, 1987. 
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2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 

In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische waarden bekend zijn. Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd: 

 

 Centraal Archeologisch Archief (CAA) 

 Centraal Monumenten Archief (CMA) 

 Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) 

 

Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

 Informatiekaart cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland
7
 

 Archeologische Beleidsnota van de gemeente Zaanstad
8
 

 gegevens van amateur archeologen 

 

Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt voor het plangebied een 

middelhoge archeologische verwachting (bijlage 2). Volgens de informatiekaart cultuurhistorie van de 

provincie Noord-Holland zijn er in en om het plangebied een geen gebieden met een specifieke 

archeologische waarde. Deze kaarten zijn indicatief en zullen voor het opstellen van een gespecificeerd 

verwachtingsmodel worden genuanceerd en gepreciseerd, aangezien uit deze kaarten niet blijkt wat de aard 

en ouderdom is van de te verwachten archeologische resten. 

 

Het plangebied bevindt zich in een gebied dat beschouwd als de oude lintbebouwing van Assendelft. Dit 

gebied is door de gemeente Zaanstad aangewezen als een zone met een hoge archeologische waarde. 

 

Volgens de archeologische beleidsnota van de gemeente Zaanstad bevindt het plangebied bevindt zich in een 

gebied dat beschouwd wordt als de oude lintbebouwing van Assendelft. Dit gebied is door de gemeente 

aangewezen als een zone met een hoge archeologische waarde. Het bestemmingsplan is juridisch leidend en 

deze stelt dat archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd indien sprake is van een plangebied groter 

dan 100 vierkante meter én wanneer de bodem dieper dan 50 cm wordt verstoord. 

 

Uit de archieven en ARCHIS II van de RCE blijkt dat binnen het plangebied geen archeologische 

monumenten en waarnemingen aanwezig zijn (bijlage 2). Er is wel één onderzoeksmelding bekend. Uit de 

directe omgeving (binnen een straal van 200 m) zijn twee monumenten, en zijn drie waarnemingen en vier 

onderzoeksmeldingen bekend.  

 

Monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 200 m van het 

plangebied: 

 

Monumentnummer 4932:  

                                                             

7
 https://maps.noord-holland.nl/ 

8
 Kleij, P. & F. van de Poll, 2006 
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Terrein met sporen van bewoning. Op dit terrein zijn tijdens veldkarteringen grote schervenconcentraties 

aangetroffen. Onder de bouwvoor zullen sporen van bewoning bewaard zijn, waaronder mogelijk grondsporen 

van huisplattegronden, kuilen en waterputten. Aangezien dit terrein in wetenschappelijk opzicht een 

belangrijke bijdrage levert aan de bewoningsgeschiedenis van het gebied wordt in principe behoud van het 

terrein nagestreefd. Op dit terrein liggen de vindplaatsen (nummering AWN-adminstratie) Assendelft 36, 33 en 

57.  

Dit gebied bevindt zich ongeveer 175 meter ten noorden van het plangebied. 

 

Monumentnummer 14638: 

Historische kern van het dorp Assendelft. De begrenzing van deze historische kern is bepaald op grond van 

de historische kaart uit 1849-1859, schaal 1:25.000. De archeologische waarde van historische kernen 

bestaat uit de reeds aangetroffen of te verwachten aanwezigheid, boven of onder de grond, van 

bouwhistorische resten en archeologische sporen en voorwerpen. Samen bevatten zij een veelheid aan 

historische informatie over de ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling van de kern. 

De oostelijke grens van dit monument bevindt zich 125 meter vanaf de westelijke grens van het plangebied. 

 

Onderzoeksmelding 9498: 

Betreft een booronderzoek, deels ter plekke en om het plangebied heen. Het booronderzoek heeft 

aangetoond dat het bodemarchief ter plekke van het onderzoeksterrein vrijwel geheel intact is gebleven. 

Vooral in de westelijke helft van het terrein zijn aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van minimaal 

één leefniveau uit de IJzertijd en/of Romeinse Tijd. Daarnaast is ook een middeleeuws niveau aangetroffen in 

de boorkolommen. Er is vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven en vlakdekkende opgraving 

aanbevolen. Vondsten worden verwacht in de top van het rietveen, met name in het westen van het 

plangebied. Dit deel ligt wel het verst verwijderd van de Dorpstraat 932.  

 

Onderzoeksmelding 12235: 

Betreft het proefsleuvenonderzoek behorend bij bovenstaande melding. Tijdens het proefsleuvenonderzoek 

zijn slechts enkele agrarische elementen aangetroffen, voornamelijk IJzertijd of inheems-Romeinse greppels 

en koeienpaden. Deze waren in het algemeen ondiep in het rietveen zichtbaar. De grondsporen en materiële 

vondsten hebben geen nieuwe inzichten opgeleverd over de middelen van bestaan, de stand van de techniek 

of (handels)contacten in de inheems- Romeinse of IJzertijd periode en in de middeleeuwen. Daarvoor waren 

zij niet origineel of talrijk genoeg. 

Separaat vroeg middeleeuws veen is niet aangetroffen. Wellicht is er vroeg middeleeuws veen opgenomen in 

de laag geoxideerd veen onder de Duinkerke III (8- 26 centimeter dikke siltige klei) afzettingen. Aanwijzingen 

voor post inheems-Romeins en vroeg middeleeuws gebruik van dit terrein zijn niet aangetroffen. In de 

bouwvoor zitten wat resten van modernere veenvorming. 

 

Vondstmelding 408176: 

11 vondsten, allen keramiek, gedateerd tussen de vroege middeleewen en nieuwe tijd.  

 

Vondstmelding 404842: 

Stukje aardewerk, gedateerd op midden-laat romeinse tijd. 
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Onderzoeksmelding 60310: 

Bureauonderzoek ter plekke van de Dorpsstraat 974-990. Vlakbij het plangebied is een groot aantal reeds 

bekende archeologische vindplaatsen aanwezig, die uit de ijzertijd en inheems-Romeinse tijd dateren. In de 

directe omgeving van het plangebied zijn eveneens verschillende laatmiddeleeuwse terpen aangetroffen, die 

zich in de loop van de 12e tot 14e eeuw langs de Dorpststraat concentreerden. Er is vervolgonderzoek in de 

vorm van verkennende boringen geadviseerd. 

 

Onderzoeksmelding 60311: 

Dit vervolgonderzoek heeft echter aangetoond dat de bouw van de fabriekspanden van na 1950 de bodem 

grotendeels is vergraven. Daarnaast is de bodem sterk vervuild. 

Op enkele plekken lijkt de bodem intact. In een kleilaag op het rietveen is een fragment laatmiddeleeuws 

aardewerk aangetroffen. Het lijkt er op dat ter hoogte van waar bebouwing van voor 1950 gelegen was of nog 

steeds ligt, de kans bestaat op het aantreffen van een archeologische vindplaats. Hierop zijn archeologische 

vervolgstappen geadviseerd om aan te tonen óf er daadwerkelijk archeologische vindplaatsen in de 

ondergrond aanwezig zijn. 

 

Vondstmelding 415079: 

Betreft een vondst van paffrath, gedateerd op de late middeleeuwen, mogelijk behorend bij een van de terpen 

die in deze tijd de dorpsstraat hebben gevormd, ten zuiden van het plangebied. 

 

Vondstmelding 33722: 

Heeft geen vonstmeldingsnummer en is niet beschreven in Archis II en III. Volgens de gegevens van de IKAW 

dateren de vondsten uit de romeinse tijd en middeleeuwen (onbepaald). Het betreft twee vondsten en 8 

grondsporen. 

 

De lokale vereniging van vrijwilligers in de archeologie – Zaanstreek-Waterland en omstreken is via email 

benaderd en heeft op de vraag of bij hem nog informatie uit het plangebied bekend is (die niet bij de RCE is 

gemeld) tot op heden niet geantwoord. 
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2.4 Historische ontwikkeling 

Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 

dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 

 

Assendelft is gelegen op de rand van het voormalig Oer-IJ en een veengebied ten oosten daarvan. 

Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat in de ijzertijd en Romeinse tijd in de buurt van het deze rand-

zone werd gewoond (afbeelding 2.1). Het veengebied, dat zich naar het westen toe uitbreidde, werd in de 10e 

of 11e eeuw vanuit de oever van de noordelijke uitloper van het IJ en de Crommeny ontgonnen
9
. De 

ontginning verschoof in de 11e tot 13e eeuw richting het zuidoosten, om uiteindelijk in de loop van de 12e 

tot14e eeuw zich langs de huidige Dorpsstraat te concentreren. De Dorpsstraat verbond verschillende 

buurtschappen met elkaar: Zuideinde, de Kerkbuurt en Noordeinde. Rond 1500 lag er reeds een uitgestrekt 

lintdorp in het ontgonnen veengebied. 
10

 

 

Op het minuutplan uit het begin van de 19
e
 eeuw (afbeelding 2.5)

11
 is te zien dat het plangebied onbebouwd 

is. Uit de gegevens van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)
12

 behorende bij het minuutplan blijkt 

dat het plangebied onderdeel uitmaakt van vier percelen, nummers 289 t/m 291 en 293, welke allen in gebruik 

zijn als weiland. Nummer 292 is een molentje ten noordwesten van het plangebied.  

                                                             

9
  De Bont, C. & Kleij P., 2012 

10
 Rutte, R., 2012  

11
 Gemeente Assendelft, sectie A, blad 3. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die zijn vervaardigd vanaf 

1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen (kadasters) van de 

gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 

12
 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die 

betrekking hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en 

de oppervlakte. 
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Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op het minuutplan uit het begin van de 19
e
 eeuw, aangegeven met 

het rode kader (Bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 

 

Op de kaart van 1911 is het plangebied nog steeds onbebouwd, alleen ligt het uiterste oosten van het 

plangebied in een perceel waar bebouwing staat. Ook in 1955 (afbeelding 2.6) is het plangebied onbebouwd. 

De dansschool, welke aan de dorpsstraat staat, dateert volgens het kadaster uit 1945
13

.   

 

                                                             

13
 Bagviewer.kadaster.nl 
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Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op de kaart uit 1911, aangegeven met het rode kader (Bron: 

ArcGIS online). 
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Afbeelding 2.7: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1955-1965, aangegeven met het blauwe 

kader (Bron: Zoeken@RCE). 

 

Bodemverstoring 

Volgens het bodemloket van de gemeente Zaanstad is het plangebied gemarkeerd als stortplaats industrieel- 

en bedrijfsafval op land. Bij dergelijke activiteiten is het mogelijk dat eventuele archeologische resten 

beschadigd zijn geraakt
14

.  
  

                                                             

14
 http://geo.zaanstad.nl/geointer/kaarten/bodem-locaties.html 



Project:              Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek onder certificaten 4002 en 4003 

Dorpsstraat 932 te Assendelft 

Projectnummer: S170069 
 

 
© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  21 van 27 

 

2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  

 

Volgens de IKAW geldt een middelhoge archeologische verwachting (bijlage 2). Op de Archeologische 

beleidsnota van de gemeente Zaanstad heeft het plangebied een hoge waarde. 

 

Het plangebied ligt op een ontgonnen veenvlakte. Gezien de mariene invloeden en de vondsten in de 

omgeving van het plangebied worden er geen vindplaatsen in de periode laat-paleolithicum – neolithicum 

verwacht.  

 

Uit  de midden-ijzertijd tot en met de Romeinse tijd zijn twee grote patronen in het gebied aanwezig. De eerste 

vormt de bewoningsas van de Dorpsstraat, welke begrensd is ten westen van het plangebied. Mogelijk zijn er 

in het plangebied ook sporen uit deze tijd aanwezig. Door de vochtige omstandigheden is de conservering van 

sporen en vondsten uitermate goed te noemen, zelfs houten voorwerpen en vlechtwerkwanden van deze 

veenboerderijen kunnen bewaard zijn gebleven. Het tweede gebied ligt op de kreekruggen. Deze ruggen zijn 

een aantrekkelijke plek voor bewoning gezien de hoge en droge ligging. De nederzettingen dateren uit de 

vroege romeinse tijd. Vanwege de drogere omstandigheden zijn eventuele archeologische resten 

waarschijnlijk minder goed geconserveerd dan vindplaatsen in het veen. Vanwege de ligging tussen meerdere 

vindplaatsen en de waarschijnlijke afdekking met afzettingen van Duinkerke III geldt voor de periode vroege 

ijzertijd – Romeinse tijd een hoge verwachting. Voor de periode late middeleeuwen tot en met nieuwe tijd geldt 

een middelhoge verwachting, gezien de ligging van het plangebied op een vuilstortplaats. 

 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum  – 

neolithicum 

laag Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

Onder hollandveen, top 

dekzand 

Vroege ijzertijd – 

Romeinse tijd 

hoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

Top rietveen 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

middelhoog  Op afzetting Duinkerke III, 

direct onder maaiveld. 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 
 

3.1 Methode 

Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is aan de hand van de 

Leidraad Inventariserend Veldonderzoek
15

 een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van ten 

minste 6 boringen per hectare uitgevoerd. Hiermee is het onderzoek verkennend voor vuursteenvindplaatsen 

uit de steentijd en verkennend voor nederzettingsresten uit de latere perioden. Aangezien het plangebied circa 

6.000 m
2
 groot is, zijn in totaal 6 boringen gezet. Vanwege het geringe oppervlak en de 

terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) zijn de boringen zo gelijkmatig mogelijk 

over het plangebied verdeeld. De exacte boorlocaties zijn ingemeten met een meetlint.  

 

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met diameter 3 cm. De boringen 

zijn uitgevoerd tot minimaal 25 cm in de C-horizont. Het opgeboorde sediment is verbrokkeld en versneden en 

geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De boringen zijn lithologisch beschreven 

conform de NEN 5104
16

 en bodemkundig
17

 geïnterpreteerd. 

 

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

De locaties van de boringen staan in bijlage 3 en de boorprofielen in bijlage 4. Binnen het terrein zijn geen 

hoogteverschillen waargenomen. Het terrein is dus relatief vlak.  

 

In alle boringen is het Hollandveen (rietveen) aangetroffen. De top van dit veen is in boringen 1-4 en 6 

zichtbaar geoxideerd. In boring 4 ligt het veen direct aan het oppervlak. Boringen 4-6 zijn gezet in een 

bosachtig gebied welke eerder beschreven is als een vuilstort. Hierdoor bevat de top van dit (recente) veen 

veel puin. Ook zijn er in boringen 3 en 6 (zuidzijde) geen afzettingen van Duinkerke III op het veen 

aangetroffen. Deze liggen wel op het veen in boringen 4 en 5. Ter plekke is dit een grijszwarte, kleiige en 

uiterst humeuze laag. In de top van deze laag is verstoord, gezien de aanwezigheid van puin. De onderste 10-

25 centimeter lijkt intact. De toplaag is mogelijk afkomstig van de onder paragraaf 2.2 beschreven 

baggerwerkzaamheden.  

Ten slotte is in boring 6 een tussen 110-120 –mv een kleiig, geoxideerd veenlaagje aangetroffen, welke 

mogelijk de top van het Hollandveen weergeeft. 

 

In boringen 1 2 en 3 is er bovenop het veen een dik pakket (respectievelijk 95, 120 en 60 cm) 

ophogingsmateriaal aangetroffen. Dit bestaat uit grijs zand met schelpfragmenten en/of een laag geel 

bouwzand. Er zijn geen afzettingen van Duinkerke III aanwezig. Waarschijnlijk zijn deze vergraven voor de 

ophoging, voor de aanleg van de Dansschool straat en de achterliggende parkeerplaats. De oxidatie in de top 

van het veenpakket is dan ook waarschijnlijk te koppelen aan deze activiteiten. In boringen 1 en 3 is plastic in 

de top van het veen gevonden. 

 

                                                             

15
 SIKB 2006. 

16
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 

17
 De Bakker en Schelling 1989. 



Project:              Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek onder certificaten 4002 en 4003 

Dorpsstraat 932 te Assendelft 

Projectnummer: S170069 
 

 
© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  23 van 27 

 

3.3 Archeologische indicatoren 

Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die 

wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 

 

3.4 Archeologische interpretatie  

Ter plekke van boringen 1, 2 en 3 is de bodem in de twee archeologische niveaus waar een verwachting voor 

was (top afzettingen Duinkerke III en top rietveen) verstoord. Ook in boring 6 zijn geen afzettingen van 

Duinkerke III aangetroffen. Daarom kan de verwachting om archeologische waarden uit de perioden vroege 

ijzertijd tot en met de nieuwe tijd aan te treffen voor dit deel van het plangebied naar laag worden bijgesteld.  

 

In boringen 4 en 5 zijn wel afzettingen van Duinkerke III aangetroffen. Gezien de eerder gevonden diktes van 

deze laag
18

 lijkt de top intact. Ook de geoxideerde bovenkant van het rietveen is aangetroffen. In deze twee 

lagen zijn mogelijk nog archeologische resten aanwezig. Daarom blijft de verwachting om archeologische 

waarden uit de perioden vroege ijzertijd tot en met de nieuwe tijd aan te treffen voor dit deel van het 

plangebied (middel)hoog. 

 

 
  

                                                             

18
 Lichtveld  2005. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek een lage 

verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en nederzettingsresten uit het neolithicum. 

Er gold een hoge verwachting voor nederzettingsresten uit de vroege ijzertijd tot en met de vroege 

middeleeuwen en een middelhoge verwachting voor de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. Het doel 

van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van deze verwachting. 

 

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  

 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

De bodem bestaat uit een dik pakket (riet)veen, welke ter plekke van boorpunten 4 en 5 wordt 

afgedekt door afzettingen van Duinkerke III. De recente bouwvoor is overal verstoord.  

 

Ter plekke van de boringen 1 t/m 3 is de top van het veenpakket verstoord en zijn de afzettingen van 

Duinkerke III afwezig, waarschijnlijk door afgraving. Hierna is dit gebied opgehoogd met een dik 

pakket (bouw)zand.  

 

In boring 6 is enkel veen aangetroffen waardoor het waarschijnlijk is dat de top van het veen 

verstoord is door de verwijdering van de Duinkerke III afzettingen.  

 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

De bodem is ter plekke van boringen 4 en 5 intact. Aangezien dit profiel twee lagen bevat welke een 

verwachting hebben voor archeologische vindplaatsen, is het mogelijk dat hier archeologische resten 

in situ aanwezig kunnen zijn. Bij de voorgenomen ontwikkeling van dit gebied worden deze mogelijke 

resten bedreigd.  

 

De archeologische verwachtingen uit het bureauonderzoek voor nederzettingssporen uit de vroege ijzertijd tot 

en met de nieuwe tijd kan voor boringen 1 t/m 3 en 6 op grond van de resultaten van het veldonderzoek naar 

laag worden bijgesteld. De (middel)hoge verwachting blijft staan voor het noordwesten van het plangebied, 

rondom boorpunten  4 en 5. 
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4.3 Aanbevelingen 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied een vervolgonderzoek 

geadviseerd. 

 

Op basis van de resultaten van het booronderzoek kan het voorkomen van  een archeologische vindplaats 

binnen een deel van ihet plangebied niet worden uitgesloten. Wanneer de geplande graafwerkzaamheden 

dieper reiken dan 25 cm beneden maaiveld kunnen eventueel aanwezig archeologische resten verloren gaan 

en is vervolgonderzoek noodzakelijk. Ter plaatse van de huidige bebouwing is dit niveau waarschijnlijk al 

verstoord en zijn eventueel aanwezige archeologische resten verdwenen. Wij adviseren een 

vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek ter plekke van boorpunten 4 en 5, om vast te 

stellen of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn en zo ja, welke waardering hieraan gegeven 

kan worden. Voor dit proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat is 

goedgekeurd door de bevoegde overheid. In dit PvE wordt de werkwijze en de randvoorwaarden van het 

proefsleuvenonderzoek vastgelegd. 

 

Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat al bodemverstorende 

activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit 

onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente 

Assendelft), die vervolgens een besluit neemt.  

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 

volledig worden uitgesloten. Synthegra  B.V.  wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de 

werkzaamheden een (mogelijke) archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, 

zoals omschreven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst 

bij de gemeente worden gemeld. 
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Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
tijdvakken 
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Bijlage 2:    Combinatiekaart IKAW, AMK en Archis waarnemingen 
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Bijlage 3:    Boorpuntenkaart 
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Bijlage 4:    Boorprofielen 
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