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Gemeente Zaanstad 

Geachte heer Kleij, 

ADC ArcheoProjecten heeft het genoegen u de definitieve rapportage te doen _ ^ 
toekomen betreffende het archeologisch onderzoek Warmtetransportleiding r- .;,:f.r 
Assendelft-zuid / Nauerna. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnementhët 
projectleider Ivo Beckers of bij de afdeling Relatiebeheer: 033 - 299 8181. 

Wij hopen het onderzoek naar tevredenheid te hebben uitgevoerd en danken u 
voor de opdracht en de prettige samenwerking. 

elijke groet, 

Nicole Meijers-Vermond 
ADC ArcheoProjecten 

ADC ArcheoProjecten is de tiandelsnaam van ADC Archeologisctie Opgravingen BV en is onderdeel van ADC Archeologisch Diensten Centrum NV 
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Samenvatting 

In opdracht van Stortgas BV heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Assendelft-Zuid/Nauerna in 
Assendelft (gemeente Zaanstad). Hier zal een warmtetransportleiding worden aangelegd. Voor 
deze activiteit moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen. 

Op basis van het bureauonderzoek werd in de ondergrond van het plangebied veen verwacht. Dit 
bestaat uit mesotroof veen(broekveen, zeggeveen of bosveen) en/of oligotroof veen 
(veenmosveen) verwacht. In de Ijzertijd is in de omgeving van Assendelft het veenpakket als 
bewoningsniveau gebruikt. Een bewoningsniveau zal zich manifesteren als een geoxideerde 
veenlaag met daarin kleine fragmenten aardewerk en houtskool. 

Na de Ijzertijd is het gebied vernat en het veengebied werd pas weer in gebruik genomen na de 
ontginning in de 10" of 11'̂  eeuw n. Chr. De bewoning was geconcentreerd langs ontginningsassen 
die verschillende keren onder invloed van maaivelddaling werd verplaatst. Het plangebied maakt 
geen deel uit van een ontginningsas. Op het historisch kaartmateriaal is er geen bebouwing binnen 
het plangebied afgebeeld en er is dus een lage verwachting voor archeologische resten uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

In het zuidoosten van het plangebied ligt de Zeedijk rondom het IJ. Deze dijk is in ca. 1300 n. Chr. 
aangelegd en is daarna in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd doorgebroken. Tijdens één van deze 
doorbraken is in het zuidoosten van het plangebied een wiel ontstaan, de Kleine Braak. De dijk is 
daarna langs de zuidkant van het wiel geleid. 

Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een verkennend booronderzoek 
uitgevoerd. Hierbij zijn 45 boringen in het tracé van de warmtetransportleiding op een onderlinge 
afstand van 10 m gezet. Ook is de recent opgebaggerde grond uit de sloot ten zuiden van het 
plangebied nagelopen en gecontroleerd op de aan- of afwezigheid van archeologische resten. 
Hierbij zijn geen archeologische indicatoren gevonden. 

De top van het veenpakket is in 25 van de 45 van de boringen geheel geërodeerd. Waar de top van 
het veenpakket nog wel bewaard is gebleven is deze niet geheel veraard. Vermoedelijk heeft de 
top van het veenpakket niet langdurig aan het oppervlakte gelegen. De top van het veen is niet 
veraard en daarom worden er geen nederzettingsresten uit de Ijzertijd tot en met de Vroege 
Middeleeuwen in verwacht. 

Bij overstromingen van de IJ en een dijkdoorbraak in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd is een 15 tot 
50 cm dik pakket U-klei afgezet in het hele plangebied; hierbij is een deel van het veenpakket 
geërodeerd. In het zuidoosten van het plangebied is bij een dijkdoorbraak een wiel ontstaan, de 
Kleine Braak. Bij deze doorbraak is de top van het veenpakket weggeslagen. In de U-klei is een 5 
tot 30 cm dikke bouwvoor ontstaan. 

ADC ArcheoProjecten adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het 
is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische 
resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen 
op de plicht archeologische vondsten te melden bij het bevoegde overheid, zoals aangegeven in 
artikel 53 van de Monumentenwet. Bij een toekomstige verstoring van de Zeedijk (anders dan bij de 
voorgenomen ingreep) zal nog aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. 

Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De 
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies. 
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Tabel 1. Overzictit van de verschillende (pre)historische perioden. 

Periode Tijd in jaren 

Nieuwe tijd 1500 - heden 

Middeleeuwen: 450 - 1500 na Chr. 

Late Middeleeuwen 

Vroege Middeleeuwen 

Romeinse tijd: 

Laat-Romeinse tijd 

Midden-Romeinse tijd 

Vroeg-Romeinse tijd 

Ijzertijd: 

Late Ijzertijd 

Midden-IJzertijd 

Vroege Ijzertijd 

Bronstijd: 

Late Bronstijd 

Midden-Bronstijd 

Vroege Bronstijd 

Neolithicum (Jonge Steentijd): 

Laat-Neolithicum 

Midden-Neolithicum 

Vroeg-Neolithicum 

Mesolithicum (Midden-Steentijd): 8800 - 4900 voor Chr. 

Laat-Mesolithicum 

Midden-Mesolithicum 

Vroeg-Mesolithicum 

Paleolithicum (Oude Steentijd): tot 8800 voor Chr. 

Laat-Paleolithicum 

Midden-Paleolithicum 

Vroeg-Paleolithicum 

12 voor Ch r -450 na Chr 

800-12 voor Chr 

2000 - 800 voor Chr. 

5300 - 2000 voor Chr. 

1050-1500 na Chr. 

450-1050 na Chr. 

270 - 450 na Chr 

70 - 270 na Chr 

12 voor Chr-70 na Chr 

250-12 voor Chr 

500 - 250 voor Chr. 

800 - 500 voor Chr. 

1100-800 voor Chr. 

1800-1100 voor Chr 

2000-1800 voor Chr. 

2850 - 2000 voor Chr. 

4200 - 2850 voor Chr. 

5300 - 4200 voor Chr. 

6450 - 4900 voor Chr. 

7100-6450 voor Chr. 

8800-7100 voor Chr 

35.000 - 8800 voor Chr. 

300.000 - 35.000 voor Chr 

tot 300.000 voor Chr. 

Bron: Archeologisch Basis Register 1992 
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1 Inleiding 

In opdracht van Stortgas BV heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Assendelft-Zuid/Nauerna in 
Assendelft (gemeente Zaanstad). Hier zal een warmtetransportleiding worden aangelegd. Voor 
deze activiteit moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen. 

De gemeente Zaanstad heeft een vastgesteld archeologisch beleid.' Op grond van het gemeentelijk 
beleid valt het plangebied in een zone waarin vindplaatsen uit de Ijzertijd tot en met de 
Middeleeuwen kunnen voorkomen Om in deze zone een omgevingsvergunning te kunnen 
verkrijgen moet de initiatiefnemer een rapport overteggen waarin naar oordeel van de bevoegde 
overheid de archeologische waarde van het plangebied voldoende is vastgesteld. 

Het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied dient in heel Nederland te 
gebeuren op grond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2).̂  Dit 
bureauonderzoek is dus gebaseerd op de algemene criteria die in de KNA staan geformuleerd en 
de aanvullende eisen uit het Programma van Eisen (PvE).' 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 7 en 8 november 2011 en het booronderzoek op 15 en 17 
november. Meegewerkt hebben: I.S.J. Beckers (prospector), J.M. Blom (prospector) en R.M. van 
der Zee (senior prospector) 

2 Bureauonderzoek 

2.1 Doelstel l ing en vraagstel l ing 

Het bureauonderzoek vormt de eerste stap in het vaststellen van de archeologische waarde van 
het gebied. Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van 
bestaande bronnen, over bekende en/of verwachte archeologische waarden, binnen een 
omschreven gebied, om daarmee te komen tot een gespecificeerde, archeologische venwachting. 

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
- Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke 

archeologische verwachting? 

Indien mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn: 
Is het plangebied voldoende onderzocht? Zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek is nodig? 

Indien de archeologische waarden niet kunnen worden behouden: 
- Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van archeologische waarden 

en hun omvang, ligging, aard en datering voldoende te kunnen bepalen om te komen tot een 
selectiebesluit? 

2.2 Methodiek 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 
Landbodems, protocol 4002 Bureauonderzoek. 

Het bureauonderzoek bestaat uit de volgende elf processtappen: 
1. Afbakenen plan- en onderzoeksgebied en vaststellen consequenties van mogelijk 

toekomstig gebruik; 
2. Aanmelden onderzoek bij Archis; 
3. Vermelden (en toepassen) overheidsbeleid; 

' Kleij 2009. 
^ SIKB 2010. 
'Kleij 2011. 
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4. Beschrijven huidig gebruik; 
5. Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen; 
6. Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden in de ondergrond; 
7. Beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden; 
8. Opstellen gespecificeerde verwachting; 
9. Opstellen standaardrapport bureauonderzoek; 
10. Afmelden onderzoek bij Archis: overdracht onderzoeksgegevens; 
11. Aanleveren digitale gegevens bij e-Depot. 

De processtappen 1 tot en met 7 leveren gegevens op basis waarvan processtap 8, de 
gespecificeerde verwachting wordt opgesteld. De gespecificeerde verwachting kan worden 
beschouwd als een belangrijke conclusie van het bureauonderzoek, omdat hierin wordt 
aangegeven of, en zo ja, welke archeologische waarden worden verwacht, indien relevant 
weergegeven op een kaart. 

De resultaten van processtappen 1 tot en met 8 worden behandeld in de paragrafen 3.1 tot en met 
3.5. Processtap 9 resulteert in het voorliggende rapport. De processtappen 10 en 11 hebben 
betrekking op het voor derden openbaar maken van de resultaten van het bureauonderzoek bij 
onder meer Archis en het e-Depot. 

2.3 Resultaten 

2.3.1 Afbakening plan- en onderzoeksgebied en vaststellen van de consequenties van het 
mogelijk toekomstige gebruik 

Het plangebied ligt ten zuiden van Assendelft in de gemeente Zaanstad. Het plangebied bestaat uit 
een tracé met een lengte van ca. 450 m. Het zuidelijke deel van het tracé wordt doorsneden door 
de N246. Het tracé loopt hien/andaan verder in noordwestelijke richting langs de noordkant van een 
perceelssloot. In het tracé wordt een ca. 2 m brede sleuf gegraven voor de installatie van de 
warmtetransportleiding. De exacte locatie is weergegeven in afbeeldingen 1 en 2. 

Van het plangebied zelf zijn onvoldoende archeologische en aardkundige gegevens beschikbaar 
om een uitspraak te kunnen doen over de archeologische verwachting. Daarom zijn tevens 
gegevens betrokken uit de directe omgeving, waarmee het onderzoeksgebied kan worden 
gedefinieerd als het gebied aan de noordkant van het IJ binnen een straal van circa 750 m rondom 
het plangebied. 

In het plangebied is een warmtetransportleiding gepland. Hierbij zal een gebied met een 
oppervlakte van 900 m^ worden uitgegraven. De ontgravingsdiepte van de aanlegsleuf is 1 m -mv. 
In het zuiden van het plangebied zal de transportleiding op ongeveer 5 m -mv onder de Zeedijk 
getrokken worden. 

De consequentie van de voorgenomen ingreep is dat eventuele waardevolle archeologische resten 
in de ondergrond mogelijk worden aangetast. 

2.3.2 Beschrijving huidig gebruik 
Het gedeelte van het plangebied ten noordwesten van de N246 is momenteel in gebruik als 
grasland. Langs de zuidelijke rand van het plangebied loopt een perceelssloot. Het gedeelte ten 
zuidoosten van de N246 bestaat uit braakliggend grasland. In het kader van het booronderzoek is 
een KLIC-melding uitgevoerd en hieruit blijkt dat rondom de kas in het noordwesten van het 
plangebied en direct naast de N246 kabels en gasleidingen aanwezig zijn." 

' KLIC-meldingsnummer 11G337139 
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2.3.3 Beschr i jv ing van de histor ische situatie, mogel i jke verstor ingen en ondergrondse 

bouwhis tor ische waarden 

De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt: 

Bron Historische situatie 

Goede luiden en gemene onderzaten' De Zeedijk dateert uit ca. 1300 n. Chr., in 1522 is de dijk 

rondom Buitenhuizen gebouwd. 

Kaart uit het einde van de 17" eeuw (Dou?, afb. 3) De Kleine Braak is afgebeeld, de Roelof Cornsloot loopt 

langs het plangebied. 

Kaart uit 1717 De Buitenhuizerbraak is bij een stormvloed in 1717 

ontstaan de Kleine Braak is vermoedelijk ouder 

Zakatlas uit 1773^ Langs de dijk langs het IJ zijn twee dijkdoorbraken 

afgebeeld. 

Kadastrale minuut uit 1811-32' het zuidelijke deel van het plangebied ligt in een wiel (de 

Kleine Braak). 

Topografische kaart uit 1849° Langs de noordelijke grens van het plangebied loopt een 

sloot. 

Bonnekaart uit 1904-1930^ Identiek aan 1811-32. 

Topografische kaart uit 1950-1993^° De Kleine Braak is gedempt, in het zuidoosten van het 

plangebied is de provinciale weg aangelegd. 

Kennisinfrastructuur CultuurHistorie (KICH)" Geen additionele informatie. 

Cultuurhistorische waardenkaart provincie/anders De Zeedijk is een lijnelement met een zeer hoge 

historische geografische waarde. 

Het plangebied ligt geheel in de Assendelver Polder. In de 10^ of 11 " eeuw is het land voor het 

eerst drooggelegd en geschikt gemaakt voor landbouw of veeteelt.'^ Van de 10^ tot de 14^ eeuw 

waren er regelmatig grote overstromingen in het gebied vanuit het IJ en daarom is besloten om de 

polder rondom Assendelft te beschermen door het aanleggen van een zeedijk langs het IJ. Dit is in 

de periode rond 1300 n. Chr. gebeurd. Deze dijk was veel lager dan de huidige Zeedijk.'' 

Het onderhoud van de dijk lag in de handen van de particuliere eigenaren van het land naast de 

dijk. Omdat het onderhoud relatief veel moeite kostte was de conditie van de dijk op sommige 

plekken slecht. De dijk is daarom regelmatig tijdens grote overstromingen doorgebroken, onder 

meer in het zuiden van het plangebied." Op een kaart uit het einde .van de 17^ eeuw (waarschijnlijk 

gemaakt door Dou in 1670) is namelijk in het zuiden van het plangebied een wiel aan de landzijde 

van de zeedijk afgebeeld en aan de U-zijde is een inham getekend (afb. 3). De dijk was aan het 

einde van de 17^ eeuw weer hersteld. Aan de vorm van de dijk bij het wiel is te zien dat de dijk 

hierbij in zuidelijke richting is verplaatst. Omdat de inham van het IJ nog niet was dichtgeslibd, is 

het goed mogelijk dat de overstroming in de 17'' eeuw of laat in de 16^ eeuw heeft plaatsgevonden. 

Wellicht is hier de dijk doorgebroken tijdens de Allerheiligenvloed uit 1570 of tijdens de St. 

Pietervloed van 1651.'^ 

Op de kaart uit het einde van de 17® eeuw is ten zuiden van het plangebied de Roelof Corn-sloot 

afgebeeld, waarschijnlijk genoemd naar een landeigenaar uit die periode (afb. 3). Op een kaart uit 

1717 is ten westen van het plangebied een dijkdoorbraak getekend (afb. 4). Waarschijnlijk is hierbij 

het meer de Buitenhuizenbraak ontstaan. Het wiel in het zuiden van het plangebied wordt op 

kaarten vanaf 1773 afgebeeld en het staat bekend als Kleine Braak. 

" Koene 2009. 
''Sepp1773. 
'Kadaster 1811-32. 
'Wolters-Noordtioff 1990. 
' Bureau Militaire verkenningen 1904-1930. 
'° Topografische Dienst Nederland 1950-1993. 
" http://www.kich.nl 
^' Haarlsen 2009. 
" Koene 2009. 
" Ibid. 
''Gottschalk1971. 

http://www.kich.nl
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Op de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) uit het begin van de 19® eeuw is op te maken dat 
de percelen rondom de Kleine Braak in gebruik waren als rietland en de twee percelen in het 
noordwesten van het plangebied als weiland.'" Op kaarten vanaf 1849 is langs de noordrand van 
het plangebied een sloot afgebeeld. Op de kaarten uit de 19® eeuw ligt het plangebied ten noorden 
van de Zeedijk (afb. 5). In 1933 is in het zuiden van het plangebied de N246 aangelegd." Hierbij 
werd het deel van de weg naast de Zeedijk opgehoogd. Vanaf 1950 is ten westen van het 
plangebied een tuinbouwbedrijf gerealiseerd en na 1993 is ook de kas ten noorden van het 
plangebied aangelegd. 

2.3.4 Beschrijving van bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden 
De volgende aardwetenschappelijke informatie is bekend van het plangebied: 

Bron Informatie ^ _ ^ ^ 
Geologie'" Veen, bedekt met een dunne laag U-klei, op zeeklei 
Geomorfologie" Ontgonnen veenvlakte (+/- zand /kleidek) 
Bodemkunde "̂ Weideveengrond, met zavel- of kleidek, in het noordwesten met 

zeggeveen, rietzeggeveen en mesotroof broekveen en in het 
zuidoosten met veenmosveen 

Actueel Hoogtebestand Nederiand De Kleine Braak, een gedempt wiel, ligt gemiddeld 30 cm onder het peil 
(AHN, afb. 6)̂ ^ van de Assendelftpolder. 

De kustlijn van Noord-Holland werd afgesloten in de periode van 4000 tot 3000 v. Chr. Door de 
bescherming van de kustlijn heersten hierachter later rustige omstandigheden zonder grootschalige 
inbraken vanuit de zee, waardoor een dik veenpakket kon ontstaan (Formatie van Nieuwkoop, 
Hollandveen Laagpakket). In de Zaanstreek is een dik pakket hoogveen ontstaan.^^ De 
veenkussens, die bestonden uit oligotroof (voedselarm) veenmosveen, staken enkele meters boven 
zeeniveau uit en waterden af op kleine veenstroompjes, zoals de Oer-Zaan, die op zijn beurt in het 
Oer-U uitkwam en een verbinding had met het zeegat bij Castricum." Langs de veenstroompjes 
ontstond meestal mesotroof veen: zeggeveen en rietzeggeveen, soms broekveen.^^ 

Tussen 2000 v. Chr. en de Romeinse tijd werd het veengebied door de zee geërodeerd, waarbij 
grote delen veranderden in kwelders en slikken, zo ook de noordelijke oevers van het Oer-U. 
Aanvankelijk werd overwegend zavel en lichte klei afgezet. Na het begin van de jaartelling, toen het 
Oer-U door verzanding van het zeegat een binnenmeer was geworden, werd vooral zware klei 
gevormd. De genoemde afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Walcheren binnen de 
Formatie van Naaldwijk. Volgens de drie landschappelijke kaarten is in het plangebied een ca, 15-
50 cm dik kleidek aanwezig. 

De Zuiderzee kreeg aan het einde van de 12® eeuw verbinding met het U-meer. In de 12® en 13® 
eeuw vonden opnieuw grote overstromingen plaats waarbij grote delen van het veenpakket werden 
weggeslagen. Na de aanleg van de Zeedijk in ca. 1300 nam de invloed van de zee af. '̂ Er vonden 
echter nog wel overstromingen plaats in het gebied en bij één van deze overstromingen (wellicht de 
Allerheiligenvloed uit 1570 of de Sint Pietersvloed uit 1651) is de Zeedijk in het zuiden van het 
plangebied doorgebroken en is in het zuiden van het plangebied een wiel ontstaan, een maximaal 
10 m diepe plas water (de Kleine Braak). In de overige delen van het plangebied zullen bij deze 
doorbraak zeeklei zijn afgezet. In 1717 heeft ten westen van het plangebied een overstroming 
plaatsgevonden waarbij ook mogelijk een laag klei is afgezet. 

I Kadaster 1811-32. 
' http://www.wegenwiki.nl/N246_(Nederland) 
'Divers 1998. 
'Berg 1989. 
' Vos & Markus 1992. 
' http://www.ahn.nl/viewer 
' Van Braam 1993. 
'Vos 1992. 

24 Ibid. 
' Koene 2009. 

http://www.wegenwiki.nl/N246_(Nederland
http://www.ahn.nl/viewer
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In het onderzoeksgebied zijn de volgende archeologische (indicatieve) waarden en ondergrondse 
bouwhistorische waarden vastgesteld: 

Bron Omschrijving 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden Lage indicatieve archeologische waarde 
(IKAW) 
Archeologische beleidsadvieskaart gemeente Gebied van regionaal archeologisch belang 
Zaanstad 
Archeologische Monumenten Kaart (AMK) AMK-terreinen 14676 en 14679, de Assendelver 

Zeedijk 
AMK-terrein 14693, gebied met bewoningsresten uit 
de Late Middeleeuwen 

waarnemingen ARCHISII (Archeologisch Informatie 18558, 22440, 32733, 40033, 55856, 56413 
Systeem) 
onderzoeksmeldingen ARCHISII 4592, 10426 

De ligging van deze waarden is weergegeven in afb. 7 

Het plangebied heeft op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarde een lage archeologische 
verwachting. De lage archeologische waarde is vanwege de ligging in een veenontginning. In de 
Assendelver polder zijn er vindplaatsen vanaf de Ijzertijd bekend.^" 

De meest relevante archeologische waarden in het onderzoeksgebied zijn de twee AMK-terreinen 
van archeologische waarde van de Assendelver Zeedijk." Deze AMK-terrein bevinden zich op 210 
m ten oosten en 770 m ten westen van het plangebied. Waarom het tussenliggende deel niet als 
AMK-terrein is ingedeeld is onbekend. De dijk heeft een Laatmiddeleeuwse oorsprong. 

Op ongeveer 620 ten zuidwesten van het plangebied zijn aan de IJzijde van de Zeedijk twee 
onderzoeken uitgevoerd; een vooronderzoek en een archeologische begeleiding.^" Hier was al 
eerder in de jaren 60 een aantal scherven uit de vroeg-Romeinse tijd gevonden.^' Tijdens het 
booronderzoek en de oppervlaktekartering zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Bij 
de archeologische begeleiding is in het westen van het onderzochte gebied nog een restant van de 
Zeedijk gevonden. Aan de zuidkant van de dijk was een versteviging van bakstenen aangebracht. 
Het dijkrestant was overdekt door een laag met daarin fragmenten aardewerk en een metalen bakje 
uit de Late Middeleeuwen B tot en met de Nieuwe tijd.'° 

In het noorden van het onderzoeksgebied zijn bij de dorpskern van Assendelft funderingsresten van 
drie boerderijen uit de 13® of 14® eeuw n. Chr. aangetroffen. Er zijn hier kogelpotfragmenten, 
fragmenten pingsdorf-aardewerk, steengoed en kloostermoppen aangetroffen." In het westen van 
de Dorpsstraat is een AMK-terrein van archeologische waarde aangewezen omdat hier nog sprake 
kan zijn van bewoningsresten uit de Late Middeleeuwen. 

2.4 Gespecif iceerde verwacht ing 

Tot aan de Middeleeuwen maakte het plangebied deel uit van een uitgestrekt veengebied. Door de 
aanwezigheid van het Oer-U, dat een verbinding had met de zee, waren de venen rondom 
Assendelft goed ontwaterd, waardoor er tijdens een korte periode in de Vroege-Uzertijd, in de Late-
Uzertijd en in de vroeg-Romeinse periode bewoning mogelijk was.'^ Archeologisch onderzoek in de 
Assendelver Polder, waarbij greppelsystemen en huisplaatsen zijn bloot gelegd, heeft deze 
bewoning inderdaad aangetoond. 

"Vos 1992. 
'AMK-terreinen 14676 en 14679 
° Onderzoeksmeldingen 4592 en 10426 
' Waarneming 40033. 
° Waarnemingen 55856 en 56413. 
' Waarnemingen 18558, 22440, 32733. 
'Vos 1992. 
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Echter, de ontginning leidde tot oxidatie en inklinking van het veen, waardoor het gebied kwetsbaar 
werd tijdens stormvloeden. Daardoor werd het wonen op het veen in de Vroege Ijzertijd en ook in 
de Midden-IJzertijd steeds moeilijker. Pas in de Late Ijzertijd werd opnieuw bewoning mogelijk. 

In de laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen trad in de lager gelegen gebieden vernatting 
op gevolgd door veenvorming. Vanuit het zuid en westen (Oer-U) werd het veen echter in 
toenemende mate aangetast, zo ook ter plaatse van het onderzoeksgebied, waarbij grote delen 
werden weggeslagen. De kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit de Bronstijd -
Vroege Middeleeuwen is daarom klein, maar kan niet geheel worden uitgesloten. Eventuele 
archeologische resten zullen zich, voor zover het Hollandveen Laagpakket, onderdeel van de 
Formatie van Nieuwkoop, niet of nauwelijks is geërodeerd, in het bovenste deel van het veen 
bevinden bestaande uit een vermenging van onder meer kleine fragmenten aardewerk, houtskool 
en bot met het oorspronkelijke substraat. Een dergelijke niveau zal zich manifesteren als een 
geoxideerde veenlaag. De meeste typen archeologische resten (houtskool, aardewerk, metaal) 
zullen door de natte en zuurstofloze condities goed zijn geconserveerd.^^ Bot zal als gevolg van het 
zure milieu slecht geconserveerd zijn. 

In ca. 1300 werd het gebied door de aanleg van een aaneengesloten stelsel van dammen en dijken 
van het buitenwater afgesloten, waarmee verder landverlies grotendeels werd voorkomen. In deze 
periode is ook de Zeedijk aangelegd en werd het gebied op grote schaal ontgonnen. Op grond van 
oude kaarten geldt een kleine kans op de aanwezigheid van nederzettingsresten uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

In de 17® eeuw of daarvoor is de Zeedijk in het zuiden van het plangebied doorgebroken. Hierbij is 
in het zuiden van het plangebied een wiel ontstaan waardoor hier alle archeologische resten zullen 
zijn geërodeerd. Het is goed mogelijk dat in de overige delen van het plangebied hierbij de top van 
het veenpakket is geërodeerd. De Zeedijk is na de doorbraak in zuidelijke richting verplaatst. Het is 
mogelijk dat de sleuf van de warmtetransportleiding op de locatie van een voormalige perceelssloot 
ligt. Bij de aanleg van een dergelijke perceelssloot zullen de potentiële archeologische waarden van 
voor de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd geheel verstoord zijn geraakt. 

2.5 Conclusie 

Indien mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn: 
- Is het plangebied voldoende onderzocht? Zo nee, welke vorm van nader archeologisch 

onderzoek is nodig? 
Nee, het blijft onzeker of in het plangebied de top van het veenpakket intact is en of er mogelijk nog 
resten uit de Bronstijd tot en met de Middeleeuwen in de top van het veenpakket aanwezig zijn. Met 
een verkennend booronderzoek kan aangetoond worden of de top van het veen intact is. 

' Kars & Smit 2003. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek (IVO-0) 

3.1 Doelstel l ing en vraagstel l ing 

De bij het Inventariserend Veldonderzoek toegepaste methoden zijn conform de KNA, versie 3.2 
Landbodems, in het bijzonder specificatie VS03 (booronderzoek). Uitgangspunt van het 
inventariserend veldonderzoek is de gespecificeerde verwachting zoals die is opgesteld in het 
bureauonderzoek. De strategie voor het veldonderzoek is hierop gebaseerd, alsmede op het voor 
dit onderzoek opgestelde Plan van Aanpak. De rapportage van het booronderzoek is opgesteld 
conform specificatie VS05. 

Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de bodemopbouw en het aanvullen en toetsen 
van de op basis van het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting (zie paragraaf 
1.4). Daarmee toetsen we de volgende delen van het specifieke archeologische 
verwachtingsmodel: 
a) In de ondergrond van het gebied is een intact veenpakket aanwezig. 
b) De top van dit veenpakket is veraard. 
c) In het hele plangebied is door overstromingen en dijkdoorbraken een 15 tot 50 cm dik kleidek 
afgezet. 
d) in het zuidoosten van het plangebied is dooreen dijkdoorbraak een wiel ontstaan. 

Tevens is de strategie voor het veldonderzoek afgestemd op de door de bevoegde overheid 
opgestelde richtlijnen van het Programma van Eisen (PvE).*^ De veraarde top van het veenpakket 
is doorzocht op de aanwezigheid van archeologische waarden. De opgebaggerde grond uit de sloot 
langs de zuidgrens van het plangebied is door middel van een oppervlaktekartering onderzocht op 
de aanwezigheid van archeologische waarden. 

Het inventariserend veldonderzoek vond plaats door middel van een verkennend booronderzoek. 
Ten behoeve van het inventariserend veldonderzoek is een plan van aanpak (PvA) opgesteld 
conform KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) specificatie VSOI.^^ 

Hierin zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

- Zijn de genoemde hypothese(s), zoals vermeld in de specifieke archeologische verwachting, 
juist? 

- Moet de specifieke archeologische verwachting worden aangepast? Zo ja, op welke wijze? 
Is het plangebied voldoende onderzocht? Zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek is nodig? 

3.2 Oppervlaktekartering 

De sloot ten direct ten zuiden van het plangebied was voor het booronderzoek van start ging 
uitgebaggerd en de slootbagger was aan de noordkant van de sloot neergelegd. Aan de afdrukken 
van vogelpoten was zichtbaar dat dit recent was gebeurd. De gehele sloot is nagelopen, maar 
tijdens de kartenng zijn er geen archeologische resten aangetroffen. 

3.3 Methodiek 

In het plangebied zijn grondboringen uitgevoerd met als doel het bepalen van de bodemopbouw en 
eventuele bodemverstoringen. Dit is de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek. 

Het verkennen van de bodemopbouw gebeurt door de bodemtextuur en. Indien relevant, 
bodemkundige horizonten systematisch te beschrijven. Eventuele afwijkingen van de verwachte 
bodemopbouw zoals vastgesteld op grond van het bureauonderzoek, en andere niet-natuurlijke 
bodemkenmerken kunnen er aanleiding toe geven om (delen van) het plangebied als verstoord te 
beschouwen. 

'^ Kleij 2011. 
^̂  Het PvA is opgesteld door I.S.J. Beckers (prospector) op 11-11-2011 en geaccordeerd door R.M. van der Zee, senior 
prospector. 
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Er zijn 45 boringen met een onderlinge afstand van 10 in één raai over het plangebied gezet. De 
boringen zijn uitgevoerd met een 7 cm Edeimanboor en een 3 cm guts tot 25 cm in het 'rode veen' 
(mineraalarm veen) en tot maximaal 100 cm onder het maaiveld. 

De bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn beschreven volgens SBB 5.1 van het NITG-
TNO waarin ondermeer de standaard classificatie van bodemmonsters volgens NEN5104 wordt 
gehanteerd.^^ De X- en Y-coördinaten zijn bepaald aan de hand van de lokale topografie en 
ingemeten met behulp van een meetlint. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de bonngen is 
bepaald aan de hand van AHN-beelden. 

3.4 Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-0) 

3.4.1 Lithologische beschrijving 
De locatie van de boringen is weergeven in afb. 8. De boorgegevens worden gepresenteerd in 
Bijlage 2. 

De ondergrond van het plangebied bestaat uit donkerbruin mineraalarm veen. In het veen zijn 
zeggeresten en houtresten van de els aangetroffen. In 18 van de 45 boringen is de top van het 
veen donkergrijs en heeft een zwak zandige bijmenging. De consistentie van het veenpakket is 
slap. De top van het veenpakket is op gemiddeld 25 tot 30 cm onder het maaiveld aangetroffen 

Dit veenpakket wordt in alle boringen door een zwak zandig, kalkrijk kleipakket afgedekt. De basis 
van dit pakket heeft een bruingrijze kleur met roestvlekken. In de basis van het pakket zijn 
schelpresten aangetroffen. In de boringen 22, 34 en 41 komt deze klei gelaagd in de top van het 
veenpakket voor. De top van het kleipakket is matig humeus en heeft een donkerbruingrijze kleur. 
De top is gemiddeld 5 tot 30 cm dik en in de boringen 5, 21, 22 en 29 is dit pakket 40 tot 60 cm dik. 
Het kleipakket is in zijn geheel ca. 15 tot 70 cm dik. 

In de boringen 44 en 45 is tot de maximale boordiepte van 1 m -mv bruingrijze, matig siltige klei 
met schelpresten aangetroffen. In boring 45 bestaat het onderste aangetroffen pakket uit matig 
grof, bruingrijs, kalkrijk zand met schelpresten. Dit is van 105 tot 120 cm -mv aangeboord. 

3.4.2 Interpretatie 
De interpretatie van de boorgegevens is weergegeven in afb. 9. 

De ondergrond van het plangebied bestaat uit zeggeveen en elsbosveen. Dit veen is gevormd in 
een voedselrijk milieu, waarschijnlijk een kwelder of een lagune." Na de vorming van het veen is de 
top ontwaterd en de top is in 18 van de 45 boringen licht veraard. In de licht veraarde top zijn de 
plantenresten nog goed herkenbaar en daarom is het veenpakket waarschijnlijk geen 
bewoningsniveau geweest. 

Omdat in 25 van de 45 boringen geen ontwaterde of veraarde top van het veenpakket is 
aangetroffen, is hier waarschijnlijk een deel van het veenpakket geërodeerd. Dit is duidelijk 
zichtbaar in de boringen 5, 37 en 43 t/m 45. Hier is het veen tot 60 tot 70 cm -mv geërodeerd en in 
de boringen 44 en 45 zelfs meer dan 1 m diep. 

Boven het veen is zwak zandige klei aangetroffen met schelpresten. Dit is de zogenaamde U-klei 
die is afgezet tijdens en na de Middeleeuwen. In het zuidoosten van het plangebied is bij een 
doorbraak van de dijk een wiel ontstaan en dit is ook aangetroffen in de boringen 44 en 45. Het wiel 
(de Kleine Braak) is opgevuld met matig grof zand en klei. Volgens de landeigenaar, dhr. P. 
Neijzing, was het wiel destijds gevuld met één scheepslading zand. 
In de top van de U-klei is nog een bouwvoor ontstaan van ongeveer 5 tot 30 cm dik. De bodem is 
nog tot een grotere diepte omgewerkt bij het toegangshek tot het weiland (boringen 21 en 22). 

' Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989. 
' Berendsen 2004. 
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3.5 Conclusies 

De in de Inleiding gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als volgt 
worden beantwoord: 

- Is / zljn de genoemde hypothese(s), zoals vermeld in de specifieke archeologische venwachting, 
juist? 

a) In de ondergrond van het gebied is een intact veenpakket aanwezig en b) De top van dit 
veenpakket is veraard. 
In 18 van de 45 boringen is een deels intact veenpakket aangetroffen. Hier is namelijk een licht 
veraarde of ontwaterde top aanwezig. Omdat in deze top plantenresten nog sterk aanwezig zijn is 
de top nog niet geheel veraard. 
c) In het hele plangebied is door overstromingen en dijkdoorbraken een 15 tot 50 cm dik kleidek 
afgezet 
Ja, correct. 
d) in het zuidoosten van het plangebied is door een dijkdoorbraak een wiel ontstaan. 
Ja, dit is in de boringen 44 en 45 aangetroffen. 

- Moet de specifieke archeologische verwachting worden aangepast? Zo ja, op welke wijze? 
Ja, de top van het veenpakket is in 25 van de 45 van de boringen geheel geërodeerd. Waar de top 
van het veenpakket nog wel bewaard is gebleven is deze niet geheel veraard. Vermoedelijk heeft 
de top van het veenpakket niet langdurig aan het oppervlakte gelegen. Omdat de top van het 
veenpakket niet veraard is worden er geen nederzettingsresten uit de Ijzertijd tot en met de Vroege 
Middeleeuwen in verwacht.. 

- Is het plangebied voldoende onderzocht? Zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek is nodig? 

Ja, in het plangebied zullen geen archeologische waarden aanwezig zijn en daarom is het 
plangebied voldoende onderzocht. 

4 Aanbeveling 

ADC ArcheoProjecten adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het 
is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische 
resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen 
op de plicht archeologische vondsten te melden bij het bevoegde overheid, zoals aangegeven in 
artikel 53 van de Monumentenwet. Bij een toekomstige verstoring van de Zeedijk (anders dan bij de 
voorgenomen ingreep) zal nog aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. 

Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De 
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies. 
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Afb. 1 Locatie van het plangebied 
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Afb. 2 Detailkaart van het plangebied 
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Afb. 3 Locatie van het plangebied op een kaart uit het einde van de 17^ eeuw 
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Afb. 4 Locatie van het plangebied op een kaart van de overstromingen van 1717 
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Aangepaste legenda 

• <-V9E 
• -1 98 
• -1 65 
• -1 61 
• -1 58 . 
• -1 S6 
• -1 55 . 
• -1.54 . 
• -1.53 . 
• i -1.51 
• -1 50 . 
• -1 49 . 
• -1 48 
• i -1 47 . 
• -1.46. 
• -1.45 . 
• 1 - 1 4 4 
• 1 - 1 4 3 . 
• -1.42 . 
• -1.41 . 
• 1 -1.40 . 
• -1 39. 
• -1 38 
• -1 37. 
• -1 36 
• -1 35 
• -1.34 
• -1 33 
^ -1 32 

-1 31 
-1.29 . 
-1.28 . 
-1 26 
>-1 Z 

-1 66 
-1 61 
-1 58 
-1.56 
-1.55 
-1,54 
-1,53 
-1 51 
-1.50 
-1 49 
-1 48 
-1 47 
-1 46 
-1.45 
-1 44 
-1,43 
-1,42 
-1 41 
-1,40 
-1,39 
-1 38 
-1 37 
-1.36 
-1,35 
-1 34 
-1 33 
-132 
-1,31 
-1 29 
-1 28 
-1 26 
-1 22 

Klik in d « kaart voor opvragan tH>ogta. 

x: 110713 y: 495390 HOOGTE 
fklik in de kaart) 

Afb. 6 Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederiand (AHN) 
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Legenda 
Lage indicatieve archeologische waarde 

Water 

Bebouwd gebied 

AMK-teirein van archeologische waarde 

ARCHIS-meldIngen (bijgewerijt juli 2011] 

# Vroeg-Romeinse tijd 

# Late Middeleeuwen 
© Nieuwe Tijd 
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14676 archeologische Zaanstad Assendelft Assendelver 25B Dijk 
waarde Zeedijk 

LMEB-NT De Assendelver Zeedijk is fraai zichtbaar in het landschap en levert zowel in Archis 2 
wetenschappelijk-, cultuurhistorisch- en met name cultuurtandschappelijk opzicht een 
bijdrage aan de bew/onings- en ontginningsgeschiedenis van het gebied. De dijk is 
waarschijnlijk ca. 1300 n. Chr. aangelegd. 

14679 archeologische Zaanstad Assendelft Assendelver 25A Dijk 
waarde Zeedijk 

LMEB-NT De Assendelver Zeedijk is fraai zichtbaar in het landschap en levert zowel in Archis 2 
wetenschappelijk-, cultuurhistorisch- en met name cultuurtandschappelijk opzicht een 
bijdrage aan de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van het gebied. De dijk is 
waarschijnlijk ca. 1300 n. Chr. aangelegd. 

14693 archeologische 
waarde 

Zaanstad Assendelft 25A Nederzetting, 
onbepaald 

LME Terrein met sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen, dit op grond van 
vondsten, bodemkenmerken en terreinkenmerken. Bij ruimtelijke ontwikkelingen 
en/of peilveriagingen dient er waarderend (boor)onderzoek te worden uitgevoerd. 
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bouwvoor; omgewerkte grond 

bosveen; top geërodeerd; spoor zandlagen 

bouwvoor; omgewerkte grond 

bosveen 

spoor schelpmateriaal 
rietveen 



^ 

^ c 
CU TJ 

I •:s 
E Q 

•o 
o 
o 

B 
D) 
O 

o 

ra •p 
ro o 

ÜJ 
c ^ 
0 > 
D j E 
C i -
(U <u 
> TJ 
O C 

X I O 

2 | 
gj 2 
CU OJ 

T3 TJ CZ CL H 

O 
o 
UJ 

TJ 
c 
o 

DJ 
c 
<u 

c 
CD 
CO 

'T} 
CU 

E 
T3 
c ro 
N 

J3 
• 5 

0} 
DJ 

CU 
OJ c 
'E 
p 

ë g' 
OJ — o CJJ 

o CU 

ro !5 s 
o 

45 110090.4 494506.1 -100.0 

30 

40 

O 

30 

30 

40 

100 

30 
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40 105 
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klei 

zand 

klei 

klei 

klei 

klei 

zand 

zwak zandig; matig 
humeus 
matig siltig; zwak 
humeus 
sterk siltig 

zwak zandig; matig 
humeus 
zwak zandig; zwak 
humeus 

sterk siltig 

zwak zandig 

donker-bruin-
grijs 

matig fijn licht-grijs 

licht-grijs 

donker-bruin 

grijs 

donker-bruin-
grijs 

matig grof donker-grijs 

kalkrijk 

kalkrijk 

kalkrijk 

kalkrijk 

kalkrijk 

kalkrijk 

kalkrijk 

spoor roestvlekken 

spoor baksteen bouwvoor; omgewerkte grond 

spoor schelpmateriaal 

bouwvoor; omgewerkte grond 

veel zandlagen; omgewerkte grond 

spoor schelpmateriaal 

spoor schelpmateriaal 


