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Afbeelding 1. Luchtfoto van het plangebied (Bron: Google Earth).
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SAMENVAT TING

Op 28 maart 2022 heeft Hollandia archeologen, in opdracht van dhr. M. Arslan van 
ARTTEC v.o.f., een inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen 
(IVO-O) uitgevoerd aan de Lagendijk 66 in Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad. De 
aanleiding voor het booronderzoek is het aanvragen van een omgevingsvergunning met 
betrekking tot het slopen van de huidige bebouwing en het voornemen om nieuwbouw 
woningen te realiseren. De verstoringsdiepte voor de nieuwe woningen is op dit moment 
nog niet bekend.
De onderzoeksresultaten wijzen uit dat het bodemprofiel grotendeels bestaat uit 
verschillende lagen van opgebrachte grond en puinlagen. In 4 boringen werden de 
natuurlijke lagen aangetroffen, in 3 boringen werden er funderingsresten aangetroffen. 
Deze mogelijke funderingen bevinden zich op een diepte van gemiddeld 98 cm -mv (0,88 
m -NAP). Op basis van de aardewerkscherf en de historische gegevens is er een sterk 
vermoeden dat de archeologische waarden afkomstig zijn uit de periode van de 16e tot 
en met de 18e eeuw n.C.. Aanwezigheid van oudere sporen kan niet worden uitgesloten.

Advies
Voor het plangebied is er een hoge archeologische verwachting op het aantreffen van 
archeologische waarden uit de middeleeuwen en nieuwe tijd binnen het plangebied. 
Gezien de onbekende aard en datering van de funderingsresten wordt er een beperkte 
vervolgstap geadviseerd om de resten te documenteren wanneer deze worden verstoord. 
Hierbij is een opgraving, variant archeologische begeleiding een geschikte methode. 
De funderingsresten bevinden zich op een diepte van 98 cm -mv (0,88 m -NAP). 
Indien werkzaamheden plaats vinden boven dit niveau worden er geen archeologische 
vervolgstappen geadviseerd.
Wij wijzen 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. Als er toch archeologische resten worden aangetroffen tijdens de 
werkzaamheden dan geldt altijd de verplichting om dit te melden bij het bevoegd gezag, 
de gemeente Zaanstad.
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Afbeelding 2. Foto van de 

huidige bebouwing, voormalig 

drankenhandel, kruideniers-

winkel, slager en café Skylark 

(Bron: Mediabank Archief Zaan-

stad, fotonummer 20.02699).

Afbeelding 3. Foto gemaakt op 

de Lagendijk ter hoogte van 

het huidige nr. 58 in noorde-

lijke richting (1895-1900). Het 

bruggetje links op de afbeel-

ding verleende toegang tot 

het Piet Tuinenpad, de huidige 

Jan Bestevaerstraat. Rechts 

is de bakkerij de Zoete Inval te 

zien ter hoogte van het huidige 

Lagendijk 60. Deze bakkerij 

werd hier omstreeks 1800 

gevestigd en sloot in 1906 haar 

deuren. Het stenen pand met de 

houten gevel links van de bak-

kerij is het bestaande Lagendijk 

66 (Bron: Beeldbank Zaansche 

Molen, (inventarisnummer 

0007523).
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1
INLEIDING

Op 28 maart 2022 heeft Hollandia archeologen, in opdracht van dhr. M. Arslan van 
ARTTEC v.o.f., een inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen 
(IVO-O) uitgevoerd aan de Lagendijk 66 in Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad 
(NH) (zie afb. 1-5). De aanleiding voor het booronderzoek is het aanvragen van een 
omgevingsvergunning met betrekking tot het slopen van de huidige bebouwing, voormalig 
café Skylark, en het realiseren van nieuwbouw woningen. Het plangebied heeft een 
oppervlakte van ca. 160 m². De NAP hoogte in het plangebied is tussen 0,10 en 0,20 m 
+NAP (www.ahn.nl).  De verstoringsdiepte voor de nieuwe woningen is op dit moment 
nog niet bekend.
Het verkennend booronderzoek is een onderdeel van het archeologisch proces dat 
noodzakelijk is bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Het doel van het 
booronderzoek is om de bodemopbouw en eventuele (sub)recente vergravingen in 
kaart te brengen en de archeologische verwachting, zoals gespecificeerd in het PvE 
(Kleij 2022), te toetsen en eventueel aan te vullen. Op basis van de resultaten van het 
booronderzoek wordt een advies geformuleerd waarop de gemeente Zaanstad besluit 
over de eventueel te nemen vervolgstappen.
Het booronderzoek is uitgevoerd volgens de bepalingen in het Programma van Eisen 
(Kleij, 2022), het Plan van Aanpak (Luitjes, 2022) en de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA) versie 4.1 protocol 4003 (deelprocessen VS03-VS08). Naderhand 
zal de onderzoeksdocumentatie worden overgedragen aan het gemeentelijk depot van 
Zaanstad in Zaandijk.

http://www.ahn.nl
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Afbeelding 5. De locatie van 

het plangebied op een lucht-

foto. Het onderzoeksgebied is 

aangegeven met het rode kader 

(Bron: PDOK).

Afbeelding 4. Topografische 

kaart met het onderzoeksge-

bied aangegeven met het rode 

kader (Bron: PDOK).
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2
HET ONDER ZOEKSGEBIED

Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning wordt door de aanvrager een rapport 
overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden, die blijkens de aanvraag 
zullen worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegde gezag in voldoende mate 
zijn vastgesteld. In het plangebied geldt bestemmingsplan ‘Oud Koog-Rooswijk’ uit 2012 
en hierin heeft het plangebied een ‘Waarde-Archeologie 1’ toegezegd gekregen.  Bij 
plangebieden met ‘Waarde-Archeologie 1’ moet bovenstaand rapport worden overlegd 
wanneer bij de bouw van bouwwerken grondwerk dieper dan 50 cm -mv zal plaatsvinden 
of wanneer de bouw van een bouwwerk of groepen bouwwerken een totale oppervlakte 
heeft van meer dan 50 m². Aangezien het plangebied een oppervlakte heeft van ca. 160 
m² moet voor dit plangebied een archeologisch rapport worden overlegd, ondanks dat de 
verstoringsdiepte van de werkzaamheden nog niet bekend is (www.ruimtelijkeplannen.
nl).
Het plangebied ligt aan de Lagendijk: een middeleeuwse dijk langs de Zaan. Bewoning 
aan de Lagendijk vond vermoedelijk plaats vanaf 1500, maar oudere bewoning kan 
niet worden uitgesloten. Op de eerste nauwkeurige topografische kaart uit 1812 staat 
binnen het plangebied een woning afgebeeld die vrijwel het volledige perceel beslaat 
(zie afb. 6). Funderingen, kelders, waterputten, afvalkuilen en andere resten van de 
oude bebouwing kunnen nog in de bodem aanwezig zijn. Verwacht wordt dan ook dat 
in de bodem resten van de woning aangetroffen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld 
funderingen, waterputten, afvalkuilen, aardewerk, glas, metaal etc. (Kleij, 2022).
Het plangebied ligt binnen een archeologisch monument (AMK 14639): de historische 
kernen van de dorpen langs de Zaan (Koog aan de Zaan, Zaandijk en Zaandam) van 
hoge archeologische waarde. De begrenzing van deze kernen is bepaald op grond van 
de historische kaart uit 1849-1859. De archeologische waarde van de 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 kernen (ARCHIS3).
Het huidige pand aan de Lagendijk 66 heeft gedurende haar bestaan vele functies gekend 
veranderde daarbij ook nogal eens van aanzicht (zie afb. 3). Volgens de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG) stamt het huidige pand uit 1924. Het pand heeft dienst 
gedaan als de drankenhandel en kruidenierswinkel van P. Blees en later van de 
gebroeders Zwart. In 1940 werd het pand betrokken door slager G. Groes, die eerder 
een slagerij had in de Dubbele Buurt. In 1975 kreeg het pand een horecafunctie en 
stond het sindsdien bekend als café Skylark. In 2008 sloot dit café haar deuren (zie afb. 
2) (Bron: Beeldbank Zaansche Molen, tekst bij de foto van de Lagendijk, afb. 3 in dit 
rapport).

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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Afbeelding 7. Boorprofiel van 
een nabijgelegen boring (Dinon-
loket.nl).

Afbeelding 6. Het plangebied op de moderne kadastrale kaart en de kaart uit 1812. Het plangebied is groen, de rode en grijze lijnen 
zijn de huidige bebouwing en weg, de rode en grijze vlakken zijn de woning en de weg op de kaart uit 1812, en het lichtblauwe vlak is 
de oude wegsloot uit 1812. Bron: Kleij 2022)

http://Dinoloket.nl
http://Dinoloket.nl
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3
DOEL EN METHODE

Binnen het onderzoeksgebied is een inventariserend veldonderzoek middels verkennende 
boringen uitgevoerd (IVO-O). Het doel van het verkennend booronderzoek is om de 
bodemopbouw en eventuele (sub)recente vergravingen in kaart te brengen en eveneens 
te bepalen of er resten van menselijke activiteit aanwezig zijn in de bodem. Daarmee kan 
de archeologische verwachting, zoals gespecificeerd in het PvE (Kleij, 2022), worden 
getoetst en eventueel worden aangevuld. Het onderzoek aan de Lagendijk is gericht op 
de ontginning en ontwikkeling van de bewoning in het veengebied en de bijbehorende 
materiële cultuur van de Zaanstreek vanaf de middeleeuwen en in de 16e, 17e en 18e 
eeuw.

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd die met dit verkennend booronderzoek 
beantwoord moeten worden:

In het plangebied kunnen resten van oude ophogingslagen, oude bebouwing en twee 
dichtgegooide sloten aanwezig zijn. Welke delen van de bodem zijn ongestoord en waar 
en tot hoe diep is de ondergrond door graafwerkzaamheden uit de 20e eeuw verstoord?

Welke archeologische sporen en artefacten zijn er aanwezig?

Wat is de algemene datering van de archeologische resten?

Wanneer archeologische sporen en artefacten aanwezig zijn, waar en hoe diep liggen 
deze?

Tot maximaal welke diepte kan de bodem worden verstoord zonder de archeologische 
vindplaatsen te beschadigen?

Voorafgaand aan het onderzoek is de onderzoeksmethode bepaald in het Programma 
van Eisen en het Plan van Aanpak (Kleij, 2022 en Luitjes, 2022). Het onderzoek wordt 
uitgevoerd volgens de bepalingen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 
versie 4.1 protocol 4003, met deelprocessen VS03 tot en met VS08, het PvE (Kleij, 
2022) en het PvA (Luitjes, 2022). Er worden 8 boringen gezet tot een diepte van 2,5 
meter. Wordt de ongestoorde grond echter al binnen de twee meter bereikt, dan kan de 
boring worden gestopt op de diepte van de ongestoorde grond. Indien een boring niet 
kan worden gezet door puin, kabels en leidingen of om een andere reden, dan mag deze 
iets worden verplaatst. In het huidige pand ligt een houten vloer, dus daar moeten eerst 
gaten in gezaagd worden. 
De boringen worden gezet met behulp van een Edelman- en gutsboor met respectievelijk 
een diameter van 7 en 3 cm. De opgeboorde grond wordt handmatig afgezet en nader 
bekeken op archeologische indicatoren. Vondsten worden per laag verzameld. De boringen 
worden beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB). De 
boorpunten kunnen niet worden ingemeten in het landelijk RD-coördinatensysteem, 
omdat de boringen grotendeels inpandig worden gezet.
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(Links) Afbeelding 9. Gutsboor 
met klei en veenlagen van 130 
tot 180 cm -mv uit boring 6.

Afbeelding 8. Overzicht van de 
boorpunten. 4 boringen (boring 
5, 6, 7 en 8) zijn verplaatst naar 
buiten de bebouwing door de 
aanwezigheid van een beton-
nen vloer. De overige borin-
gen die verplaatst waren zijn 
verplaatst naar de kruipruimte 
(boring 1), een plek zonder 
balken onder de houten vloer 
(boring 2) en een bestaand gat 
in de vloer (boring 4).

1

2 3

4
5 6

7

8

(Rechts) Afbeelding 10. 
Gutsboor met de overgang 
tussen het donkere zand en 
het rietveen op een diepte ca. 
230 cm. De aardewerkscherf is 
te zien rond dit niveau, deze is 
afgezakt van het hogere niveau 
door de slappe toestand van 
het donkere zand.
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4
ONDER ZOEKSRESULTATEN

De boorstaten van de 8 boringen zijn als bijlage toegevoegd aan dit rapport (zie 
bijlage 3). Zover mogelijk is geprobeerd te boren tot 2,5 meter onder maaiveld. Op de 
boorpuntenkaart zijn de locaties van de boringen weergegeven (zie afb. 6). Door een 
betonlaag onder grote delen van de houten vloer is gekozen om 4 boringen buiten de 
bebouwing te zetten. Met deze boringen kon toch een representatieve dekking worden 
gerealiseerd.

Bodemopbouw
Vooraf werd uitgegaan dat de natuurlijke bodemopbouw zou bestaan uit een dikke 
veenlaag. De natuurlijke bodem werd aangetroffen in 4 van de 8 boringen, gemiddeld 
was dit op een diepte van 136 cm -mv of 1,26 m -NAP. Het meest intacte natuurlijke 
bodemprofiel is te zien in boring 6. Hier is de bodem opgebouwd uit een opstapeling van 
veen en kleilagen die vervolgens is opgehoogd met een puinlaag. In de andere boringen 
zijn verschillende ophogingslagen waar te nemen.
Vanaf het oppervlak werden in boring 6 onder de tegels twee lagen grijs, opgebracht, 
matig siltig zand aangetroffen. De onderste van deze lagen bevatte baksteenfragmenten. 
De ondergrens van het opgebrachte zand lag op een diepte van 25 cm -mv (0,15 m 
-NAP). Hieronder bevond zich een dikke puinlaag van 80 cm dik waarvan de ondergrens 
lag op een diepte van 105 cm -mv (0,95 m -NAP). Het bestond uit donkergrijszwart, matig 
siltig zand en bevatte veel puin- en baksteenfragmenten.
Onder de puinlaag was de bodem onverstoord. Vanaf de puinlaag werd eerst een 
kleilaagje aangetroffen dat bestond uit bruine, gerijpte, matig siltige klei. Het laagje had 
een dikte van 10 cm en liep door tot 115 cm -mv (1,05 m -NAP). Hieronder werd een 
donkerbruine veenlaag aangetroffen dat kleibrokken bevatte. Het had een dikte van 35 
cm, de ondergrens lag op 150 cm -mv (1,40 m -NAP).
Vervolgens werden er drie verschillende kleilagen aangetroffen. De bovenste en 
onderste laag was bruin gekleurd en bevatte humusvlekken, terwijl de laag ertussen 
homogeen grijs was. De kleilagen zijn gezamenlijk 40 cm dik, de ondergrens lag op 190 
cm -mv (1,80 m -NAP). Onder de kleilagen bevond zich een bruine veenlaag dat veel 
plantenresten bevatte. Het betreft een rietveenlaag waarvan de ondergrens volgens een 
nabije Dinoloket boring op een diepte van minstens 5 meter onder maaiveld kan liggen 
(afb. 7)

Laag Beschrijving Cm -mv Cm NAP

Opgebracht Grijs ophogingszand met 
baksteenfragmenten

Van 0
Tot 25

Van 10
Tot -15

Puinlaag Donkergrijszwart zand met veel puin 
en baksteenfragmenten

Van 25
Tot 105

Van -15
Tot -95

Klei en veen Een bruine kleilaag met daaronder 
een veenlaag met kleibrokken

Van 105
Tot 150

Van -95
Tot -140

Kleilaagjes Drie relatief dunne kleilagen Van 150
Tot 190

Van -140
Tot -180

Veen Bruine rietveenlaag Van 190
Tot ca. 500

Van -180
Tot ca. -500

Tabel 1. Overzicht van de 
bodemlagen van boring 6. 
Hier werd de meest natuurlijke 
bodemopbouw aangetroffen 
van de boringen in het plange-
bied.

Archeologische indicatoren en recente vergravingen
De andere boringen gaven geen eenduidig beeld. Er werden verschillende ophogingslagen 
en puinlagen aangetroffen en er werden in 3 boringen funderingsresten aangetroffen in 
het plangebied.
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De dieptes van de funderingsresten en het verschillende materiaal (boring 4 onbekend, 
boring 5 baksteen, boring 8 beton) lijkt aan te geven dat het mogelijk om funderingen uit 
verschillende periodes gaat. Deze mogelijk resten werden aangetroffen op 125 cm -mv, 
100 cm -mv en 70 cm -mv, gemiddeld is dit  ca. 98 cm -mv of 0,88 m -NAP. Op een diepte 
van 215 cm -mv (2,05 m -NAP) werd een aardewerkscherf aangetroffen in de boring (zie 
afb. 10). Het betrof een faience wandscherf dat verder niet te determineren was. Over 
het algemeen wordt faienceaardewerk gedateerd tot een periode van 1625 tot 1950.

Tabel 2. Overzicht de archeolo-
gische indicatoren en recente 
vergravingen en de gemiddelde 
dieptes waar of tot wanneer ze 
werden aangetroffen.

Laag/object Beschrijving Cm -mv Cm NAP

Funderings-
resten

Baksteen of betonresten. Mogelijke 
funderingen.

Op 98 Op -88

Aardewerk Faience scherf binnen een 
puinhoudende laag

Op 215 Op -205

Puinlaag Lagen met baksteen- en 
puinfragmenten

Tot ca. 125 Tot ca. -115

Vergraving Donkere lagen met humusvlekken Tot ca. 188 Tot ca. -178

Interpretatie van de onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten geven een bodemprofiel weer dat grotendeels bestaat uit 
verschillende lagen van opgebrachte grond en puinlagen. In 4 boringen werden de 
natuurlijke lagen aangetroffen, in 3 boringen werden er funderingsresten aangetroffen. 
Het plangebied bevindt zich op veen dat meerdere malen is overstroomd. Het onderste  
opgeboorde niveau bestaat uit rietveen dat behoort tot het Hollandveen laagpakket. 
Boven dit niveau zijn verschillende klei en veenlaagjes aanwezig die wijzen op een 
periode met een wisselende stroming, kenmerkend voor een kweldergebied. Deze 
lagen behoren tot het laagpakket van Walcheren binnen de formatie van Naaldwijk. De 
verwachting op het aantreffen van archeologische resten binnen de natuurlijke lagen is 
laag met uitzondering van de bovenste klei/veenlaag.
De funderingsresten bevinden zich op een diepte van gemiddeld 98 cm -mv (0,88 m -NAP). 
Over de aard en datering van de funderingsresten is op basis van het booronderzoek 
weinig te zeggen. 
In het Programma van Eisen (Kleij, 2022) wordt verwezen naar het kadastrale minuutplan 
uit 1812. Op deze kaart is een gebouw ingetekend over het oostelijke deel van de huidige 
bebouwing. Hierdoor lijkt het aannemelijk dat de funderingsresten gerelateerd zijn aan 
het pand dat zich op die locatie bevond vanaf minstens de eerste helft van de 19e eeuw. 
Echter kan de aanwezigheid van oudere sporen niet worden uitgesloten aangezien het 
plangebied gelegen is langs een middeleeuwse dijk.
Op basis van de onderzoeksresultaten en de historische gegevens kan er een hoge 
verwachting worden gegeven voor het aantreffen van archeologische waarden afkomstig 
uit de middeleeuwen en nieuwe tijd op het niveau van de funderingsresten tot en met de 
top van het laagpakket van Walcheren.
Gezien de onbekende aard en datering van de funderingsresten wordt er een beperkte 
vervolgstap geadviseerd wanneer deze resten bij sloop en nieuwbouw verstoord zullen 
worden. Door de grote mate van (sub)recente vergravingen is een opgraving, variant 
archeologische begeleiding een goede methode. Bij de plannen kan als grens voor de 
werkzaamheden de gemiddelde diepte van de aangetroffen funderingsresten worden 
aangenomen, 98 cm -mv of 0,88 m -NAP.
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5
BE ANT WOORDING ONDER ZOEKSVR AGEN

In het plangebied kunnen resten van oude ophogingslagen, oude bebouwing 
en twee dichtgegooide sloten aanwezig zijn. Welke delen van de bodem zijn 
ongestoord en waar en tot hoe diep is de ondergrond door graafwerkzaamheden 
uit de 20e eeuw verstoord?
De bodem is in een wisselende mate verstoord. In het westen van het plangebied 
bevinden de natuurlijke lagen zich op een diepte van ca. 165-170 cm -mv, in het zuiden 
(langs de huidige bebouwing) op ca. 105 cm -mv en in het oosten op een diepte van 
230 cm -mv. De bodem boven deze niveaus is verstoord door graafwerkzaamheden uit 
verschillende recente periodes, maar bevat ook mogelijk de funderingen van de oude 
bewoning. Deze funderingsresten werden aangetroffen op een diepte van gemiddeld 98 
cm -mv (0,88 m -NAP).

Welke archeologische sporen en artefacten zijn er aanwezig?
Er zijn geen duidelijke archeologische sporen aangetroffen, de aanwezigheid kan echter 
ook niet worden uitgesloten. Verder is er een faiencescherf aangetroffen op een diepte 
va 215 cm -mv (2,05 m -NAP). Deze scherf werd aangetroffen in een geroerde laag en 
lijkt daarmee afkomstig te zijn van een hoger niveau.

Wat is de algemene datering van de archeologische resten?
Een definitieve datering kan op basis van de huidige gegevens nog niet worden gegeven. 
Op basis van de aardewerkscherf en de historische gegevens is er een sterk vermoeden 
dat de archeologische waarden afkomstig zijn uit een periode van de 16e tot en met de 
18e eeuw n.C..

Wanneer archeologische sporen en artefacten aanwezig zijn, waar en hoe diep 
liggen deze?
De funderingsresten zijn aangetroffen in het oostelijke deel van het plangebied op een 
diepte van gemiddeld 98 cm -mv (0,88 m -NAP). Een aardewerk scherf werd aangetroffen 
in boring 8 in het noordoosten van het plangebied. Het betreft een faiencescherf dat zich 
binnen een geroerde laag bevond op een diepte van 215 cm -mv (2,05 m -NAP).

Tot maximaal welke diepte kan de bodem worden verstoord zonder de 
archeologische vindplaatsen te beschadigen?
In de boringen waar geen funderingsresten zijn aangetroffen is het gebied vergraven tot 
een diepte van ca. 188 cm -mv (1,78 m -NAP). In 3 boringen werden funderingsresten 
aangetroffen op 70, 125 en 100 cm -mv. De resten bevinden zich gemiddeld op een 
diepte van 98 cm -mv of 0,88 m -NAP. Tot deze diepte kan de bodem worden verstoord 
zonder archeologische waarden te beschadigen.
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6
CONCLUSIE EN ADVIES

Op 28 maart 2022 heeft Hollandia archeologen, in opdracht van dhr. M. Arslan van 
ARTTEC v.o.f., een inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen 
(IVO-O) uitgevoerd aan de Lagendijk 66 in Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad. De 
aanleiding voor het booronderzoek is het aanvragen van een omgevingsvergunning met 
betrekking tot het slopen van de huidige bebouwing en het voornemen om nieuwbouw 
woningen te realiseren. De verstoringsdiepte voor de nieuwe woningen is op dit moment 
nog niet bekend.
Het plangebied ligt aan de Lagendijk: een middeleeuwse dijk langs de Zaan. Bewoning 
aan de Lagendijk vond vermoedelijk plaats vanaf 1500, maar oudere bewoning kan 
niet worden uitgesloten. Op de eerste nauwkeurige topografische kaart uit 1812 staat 
binnen het plangebied een woning afgebeeld die vrijwel het volledige perceel beslaat. 
Funderingen, kelders, waterputten, afvalkuilen en andere resten van de oude bebouwing 
kunnen nog in de bodem aanwezig zijn.
Het plangebied ligt binnen een archeologisch monument: de historische kernen van de 
dorpen langs de Zaan. Volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) stamt 
het huidige pand uit 1924.
De onderzoeksresultaten wijzen uit dat het bodemprofiel grotendeels bestaat uit 
verschillende lagen van opgebrachte grond en puinlagen. In 4 boringen werden de 
natuurlijke lagen aangetroffen, in 3 boringen werden er funderingsresten aangetroffen. 
Deze mogelijke funderingen bevinden zich op een diepte van gemiddeld 98 cm -mv (0,88 
m -NAP). Op basis van de aardewerkscherf en de historische gegevens is er een sterk 
vermoeden dat de archeologische waarden afkomstig zijn uit de periode van de 16e tot 
en met de 18e eeuw n.C.. Aanwezigheid van oudere sporen kan niet worden uitgesloten.

Advies
Voor het plangebied is er een hoge archeologische verwachting op het aantreffen van 
archeologische waarden uit de middeleeuwen en nieuwe tijd binnen het plangebied. 
Gezien de onbekende aard en datering van de funderingsresten wordt er een beperkte 
vervolgstap geadviseerd om de resten te documenteren wanneer deze worden verstoord. 
Hierbij is een opgraving, variant archeologische begeleiding een geschikte methode. 
De funderingsresten bevinden zich op een diepte van 98 cm -mv (0,88 m -NAP). 
Indien werkzaamheden plaats vinden boven dit niveau worden er geen archeologische 
vervolgstappen geadviseerd.
Wij wijzen 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. Als er toch archeologische resten worden aangetroffen tijdens de 
werkzaamheden dan geldt altijd de verplichting om dit te melden bij het bevoegd gezag, 
de gemeente Zaanstad.

OP WWW.HOLLANDIA-ARCHEOLOGIE .NL
A ANVULLENDE INFORMATIE

http://www.hollandia-archeologie.nl
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BIJL AGE 1:  ARCHEOLOGISCHE PERIODEN
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BIJL AGE 2:  ARCHEOLOGISCHE STAPPENPL AN

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 ruimtelijke-ordeningsproces 
te kunnen maken.

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

    * Aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat    
       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 onstaansgeschiedenis van het landschap.
    * Een impressie van de bewoningsgeschiedenis.
    * Beschrijven bekende archeologische waarden.
    * Archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal  

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

    * Archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief 
      (CAA) van de RCE aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de 
       aanwezigheid van bewoningssporen uit het verleden.
    * Beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecificeerd en  
      onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden.
    * Aan de hand van de door de RCE ontwikkelde Indicatieve Kaart van Archeologische 
      Waarden. Gebieden met een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde of 
      trefkans komen in ieder geval voor een nader archeologisch onderzoek in aanmerking.
    * Aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke verwachtings-
       kaart.
    * Rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de   
      verschillende stadia van het planvormingsproces.
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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 ;
    * weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering 
      (putjes van maximaal een 4kante 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.

Nadere toelichting onderzoeksmethoden: 1 en 2:  Bij non-destructieve methoden moet 
men denken aan elektrische, magnetische en elektromagnetische methoden, eventueel in 
combinatie met remote sensing technieken.

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 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).
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BIJL AGE 3:  BOORSTATEN
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