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Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart 1:25.000 met ligging plangebied (niet op schaal). 
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Samenvatting 

Op 3 mei 2019 heeft Antea Group, in opdracht van Floors bouw & ontwikkeling B.V., een (beknopt) 
bureauonderzoek gevolgd door een Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. verkennende boringen 
uitgevoerd binnen een plangebied in Krommenie (gemeente Zaanstad). De directe aanleiding tot dit 
onderzoek vormen de voorgenomen grondtransactie en herontwikkeling van het plangebied Vlietsend 47-
49 in Krommenie. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. In 
dit kader dient ook rekening gehouden te worden met het aspect archeologie. Het terrein kent volgens 
www.ruimtelijkeplannen.nl de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1. Hiervoor geldt dat bij ingrepen 
groter dan 50 m2 of dieper dan 50 cm archeologisch (voor)onderzoek verplicht is gesteld. De oppervlakte 
van het terrein bedraagt circa 1.500 m2. Daarnaast vinden er (plaatselijk; op circa 29 m2) bodemingrepen 
dieper dan 50 cm plaats. In beide gevallen is er dus conform het gemeentelijk beleid archeologisch 
(voor)onderzoek noodzakelijk. Bovendien heeft er in het zuidoosten een 17e/18e eeuws huis gestaan en 
lopen er enkele, mogelijk met archeologisch vondstmateriaal gedempte, oude sloten door het plangebied 
(grijze lijnen op de onderstaande afbeelding). Daarnaast valt het plangebied binnen een terrein van 
nationaal belang volgens de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart. Het betreft hier het 
laatmiddeleeuwse – nieuwe tijdse bewoningslint van Krommenie. Op basis van het veldonderzoek kan 
worden geconcludeerd dat binnen het grootste gedeelte van het plangebied sprake is van een deels 
verstoord/opgehoogd achtererf. Ter plaatse van boringen 3 – 8 is mogelijk een antropogene laag 
aangetroffen en ter plaatse van boringen 12 – 14 een deels intact veenpakket (afgedekt door een kleilaag). 
De betekenis van deze kleilaag is niet duidelijk. Aanwijzingen voor een gedempte perceelssloot zijn alleen 
ter plaatse van boring 9 aangetroffen. Aanwijzingen voor het verwachte 17e of 18e eeuwse huis in het 
zuidoosten van het plangebied (aan de Vlietsend) zijn niet aangetroffen. Hierbij dient wel opgemerkt te 
worden dat er niet inpandig is geboord en deze resten onder de huidige bebouwing nog (deels) intact 
aanwezig kunnen zijn. 
 

(Selectie)advies 
Op basis van het veldonderzoek kan een tweedelig advies worden opgesteld (voor een visuele weergave 
hiervan wordt verwezen naar de onderstaande afbeelding): 
Geadviseerd wordt om: 
 

1. Het grootste gedeelte van het plangebied vrij te geven; hier kunnen mogelijk wel gedempte 
sloten aanwezig zijn met vondstmateriaal. De hier aangetroffen (mogelijke) antropogene laag 
wordt slechts in geringe mate verstoord; 

2. De sloop van de huidige bebouwing in het zuidoosten van het plangebied vanaf maaiveld 
onder archeologische begeleiding uit te (laten) voeren.  

 
Ad1. Bij het aantreffen van archeologische resten - het betreft dan vaak kleine sporen of resten die niet door 
middel van een booronderzoek kunnen worden opgespoord – dient, op grond van artikel 5.10 van de 
Erfgoedwet, zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed: telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk archeoloog kan 
ook. Het is aan te bevelen om dit af te stemmen met de gemeente of door een gecertificeerd bedrijf een 
zogenaamd Meldingsprotocol Toevalsvondsten op te laten stellen. Een dergelijk document kan ook 
onderdeel zijn van het Programma van Eisen (PvE) t.b.v. de archeologische begeleiding (zie punt 2 en Ad2). 
 
Ad2. Voorafgaan aan de werkzaamheden dient een door de bevoegde overheid beoordeeld en goedgekeurd 
Programma van eisen (PvE) opgesteld te worden. Hierin zijn o.a. de strategie en methodiek alsmede 
(personele) randvoorwaarden voor het betreffende onderzoek geformuleerd. 
 
De implementatie van de bovenstaande aanbevelingen is afhankelijk van het oordeel van de bevoegde 
overheid, in deze de gemeente Zaanstad. Deze dient een selectiebesluit te nemen. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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1 Inleiding 

Op 3 mei 2019 heeft Antea Group, in opdracht van Floors bouw & ontwikkeling B.V., een 
(beknopt) bureauonderzoek gevolgd door een Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. 
verkennende boringen uitgevoerd binnen een plangebied in Krommenie (gemeente Zaanstad). 
De directe aanleiding tot dit onderzoek vormen de voorgenomen grondtransactie en 
herontwikkeling van het plangebied Vlietsend 47-49 in Krommenie. Om deze herontwikkeling 
mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. In dit kader dient ook rekening 
gehouden te worden met het aspect archeologie.  

 
Het terrein kent volgens www.ruimtelijkeplannen.nl de dubbelbestemming Waarde – 
Archeologie 1. Hiervoor geldt dat bij ingrepen groter dan 50 m2 of dieper dan 50 cm 
archeologisch (voor)onderzoek verplicht is gesteld. De oppervlakte van het terrein bedraagt circa 
1.500 m2. Daarnaast vinden er (plaatselijk; op circa 29 m2) bodemingrepen dieper dan 50 cm 
plaats. In beide gevallen is er dus conform het gemeentelijk beleid archeologisch 
(voor)onderzoek noodzakelijk. 
 
Bovendien heeft er in het zuidoosten een 17e/18e eeuws huis gestaan en lopen er enkele, 
mogelijk met archeologisch vondstmateriaal gedempte, oude sloten door het plangebied (grijze 
lijnen op de onderstaande afbeelding). Daarnaast valt het plangebied binnen een terrein van 
nationaal belang volgens de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart. Het betreft hier het 
laatmiddeleeuwse – nieuwe tijdse bewoningslint van Krommenie. 
 
Een bureauonderzoek is de eerste stap in de AMZ-cyclus en wordt gevolgd door een 
inventariserend veldonderzoek, in dit geval doormiddel van verkennende boringen. Voor een 
weergave hiervan wordt verwezen naar bijlage 2. 
 
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we wat 
verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van 
reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en 
informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de 
mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en eventuele (mate van) verstoring 
van archeologische waarden binnen het plangebied. 
 
Het veldonderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende 
boringen. Een verkennend onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van eventuele 
verstoringen in de bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het gebied en 
aldus het in kaart brengen van kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologie. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd conform BRL 4000, protocol 4003 met daarin besloten de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1. alsmede het voor aanvang door Antea 
Group opgestelde Plan van Aanpak (PvA).1 Voor het KNA-protocol 4003 (inventariserend 
veldonderzoek) is Antea Group gecertificeerd conform de SIKB-BRL 4000 (Beoordelingsrichtlijn 
voor archeologie).  
 
 

                                                                 
1 Teekens, 2019. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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2 Bureauonderzoek 

In het kader van het reeds genoemde Plan van Aanpak (PvA) is er een (beknopt) 
bureauonderzoek uitgevoerd. 2 In het onderstaande volgen enkele noodzakelijke 
(administratieve) gegevens uit dit document alsmede enkele aanvullende gegevens. Voor nadere 
details wordt echter naar het PvA verwezen.   
 
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we wat 
verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van 
reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en 
informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de 
mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en eventuele (mate van) verstoring 
van archeologische waarden binnen het plangebied. 
 

2.1 Begrenzing plangebied 

Het is van belang een onderscheid te maken tussen onderzoeksgebied enerzijds en plangebied 
anderzijds. 
 
Met het plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de inleiding genoemde plannen 
en/of werkzaamheden betrekking hebben. Binnen dit gebied zullen eventueel aanwezige 
archeologische waarden verstoord worden. Het plangebied is gelegen ter hoogte van de 
Vlietsend 47 – 49 in de bebouwde kom van Krommenie (gemeente Zaanstad, provincie Noord-
Holland). Voor de ligging van het plangebied binnen de gemeente Zaanstad wordt verwezen naar 
afbeelding 1. 
 
Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie verzameld is om een goed beeld te 
krijgen van de archeologische waarden die van belang kunnen zijn. Dit gebied is veelal groter dan 
het plangebied en verschilt naar gelang het te onderzoeken aspect. In dit onderzoek is een strook 
van 250 m rondom het plangebied als onderzoeksgebied gehanteerd. 
 

2.2 Huidig en toekomstig gebruik 

Huidig gebruik plangebied 
Het plangebied is momenteel grotendeels bebouwd, is deels bestraat (tegels en klinkers), bevat 
groenstroken en is voor een deel in gebruik als (verwilderde) tuin. Voor een impressie van het 
plangebied tijdens het veldwerk wordt verwezen naar de onderstaande afbeeldingen. 
 

                                                                 
2 Teekens, 2019. 
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Afbeelding 2. Links: Het plangebied gezien vanuit het de binnenplaats richting Vlietsend.  Rechts: het 
plangebied gezien vanuit het Vlietsend richting het noordwesten. In beide gevallen zijn duidelijk de 
gebouwen en de bestrating te zien. 

 

 
Afbeelding 3. Aanwezige bestrating en groenstrook binnen het plangebied. Links: genomen richting het 
noordwesten. Rechts: genomen richting het noorden. 

 



Antea Group Archeologie  
Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen 
projectnummer 453119 
10 mei 2019 revisie 00 
Floors bouw & ontwikkeling B.V. 

 

Blad 6 van 22 

 

 
Afbeelding 4. Impressie van de verwilderede binnentuin binnen het plangebied. 

 
Toekomstig gebruik 
Met is voornemens om de huidige bebouwing te slopen en 4 nieuwe gebouwen van respectievelijk 64,81 
m2, 9,51 m2, 50,17 m2 en 28,81 m2 te realiseren (zie onderstaande afbeelding). Hiertoe zal plaatselijk grond 
worden opgebracht, zal er plaatselijk tot minder dan 50 cm (104,98 m2) en plaatselijk tot dieper dan 50 cm 
worden gegraven (48,32 m2).  
 

 
Afbeelding 5. Situatie te ontgraven gronden. Rood = ontgraving dieper dan 50 cm. Groen = ontgraving 
minder dan 50 cm. 

 
Consequenties toekomstig gebruik 
Op de hierboven rood gemarkeerde zones kunnen eventueel aanwezige archeologische resten worden 
verstoord of vernietigd. 
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2.3 Archeologisch beleid en regelgeving 

Het terrein kent volgens www.ruimtelijkeplannen.nl de dubbelbestemming Waarde – 
Archeologie 1. Hiervoor geldt dat bij ingrepen groter dan 50 m2 of dieper dan 50 cm 
archeologisch (voor)onderzoek verplicht is gesteld. De oppervlakte van het terrein bedraagt circa 
1.500 m2. Plaatselijk (op circa 29 m2) vinden bodemingrepen dieper dan 50 cm plaats. In beide 
gevallen is er dus conform het gemeentelijk beleid archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk. 
 

2.4 Landschappelijke situatie 

Algemeen 
De Zaanstreek is onderdeel van het laaggelegen, natte hart van Noord-Holland. In dit gebied 
liggen kenmerkende, langgerekte agrarische dorpen met grote open graslandgebieden en tal van 
markt- en havenplaatsen. Het achter de voormalige strandwallen gelegen veengebied strekte 
zich in oostelijke richting uit tot aan het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Het veengebied werd 
tussen Velsen-Heemskerk en Amsterdam doorsneden door het IJ, dat lange tijd verbinding had 
met het zeegat bij Castricum (het Oer-IJ). In het gebied ten noorden en noordoosten van het Oer-
IJ liggen de grotendeels verveende oligotrofe venen (veenmosveen) van de Zaanstreek en Het 
Waterland. De afwatering van deze veengebieden werd verzorgd door veenstroompjes zoals de 
Zaan. Langs deze veenstroompjes ontstond meestal mesotroof veen: (riet)zeggeveen of soms 
broekveen. Vanuit het Oer-IJ-estuarium werd soms klei afgezet op het veen. 
 
De ontginning van het Hollandse veengebied nam een aanvang in de 11e eeuw. De hiermee 
gepaard gaande turfwinning, ontwatering (klink) en het agrarisch gebruik van het landschap 
(oxidatie van het veen) veroorzaakten op den duur zo'n grote daling van het landoppervlak dat 
de Zuiderzee via de veenstroompjes diep in het gebied kon doordringen. Tijdens stormen werden 
vervolgens door dit water grote delen van het veen weggeslagen. Het landschap in de Zaanstreek 
versnipperde en bestond daarna uit een aantal veeneilanden tussen meren, geulen en prielen. De 
mensen konden ternauwernood het water bij de woongebieden (veeneilanden) weghouden en 
een bestaan opbouwen. In de Gouden Eeuw (17e eeuw) veranderde deze situatie. De Zaanstreek 
ontwikkelde zich tot het grootste industriegebied van Europa: scheepswerven waar 
handelsschepen de Amsterdamse vloot vergrootten, industrie- en zaagmolens en 
droogmakerijen. De droogmakerijen zorgden voor nieuw vruchtbaar land waardoor vooral de 
zuivelindustrie kon groeien. Deze groei hield aan tot in de 18e eeuw, waarna een algehele malaise 
een einde maakte aan het rijk van houtbouw en zuivel. In de eerste helft van de 20e eeuw begon 
een sterke verstedelijking. 
 
Geomorfologie 
Op de geomorfologische kaart in ARCHIS is het plangebied niet gekarteerd omdat het binnen de 
bebouwde kom van Krommenie ligt. Op basis van de in de omgeving aanwezige eenheden dient 
echter rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van een ontgonnen veenvlakte (code 
M81). 
 
Bodem 
Op de bodemkaart in ARCHIS is het grootste gedeelte van het plangebied niet gekarteerd omdat 
het binnen de bebouwde kom van Krommenie ligt. Op basis van de in de omgeving aanwezige 
eenheden dient echter rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van een 
koopveengrond op bosveen of eutroof broekveen (code hVc) of petgaten (code AP).  
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Milieukundig en asbestonderzoek 
Binnen het plangebied heeft in het verleden alsmede in februari 2018 (door Antea Group) 
milieukundig en asbestonderzoek plaats gevonden. Hieruit is gebleken dat dat op nr. 49 vanaf 
1983 en op nr. 43 vanaf 1912 een timmerwerkplaats aanwezig waren. Op nr. 43 was tevens vanaf 
1911 een lood- en zinkverwerkerij, koperslagerij en blikslagerij aanwezig. GRS geeft in het rapport 
aan dat er van de onderzoekslocatie geen onderzoeken bekend zijn. Uit de Zaan Atlas blijkt dat er 
diverse onderzoeks- en een bodemcontour over de onderzoekslocatie liggen. In de omgeving zijn 
sterke verontreinigingen geconstateerd in de bovengrond. Verder is bekend dat de locatie in 
zone B2 van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Zaanstad ligt. In deze zone voldoet de 
bovengrond over het algemeen aan de klasse industrie doch kunnen uitschieters van sterk 
verhoogde gehalten met zware metalen en PAK niet worden uitgesloten. Uit het onderzoek van 
GRS milieu (kenmerk 201745632) blijkt dat de kleiige bovengrond met sintels en baksteen sterk 
verontreinigd is met koper, lood, zink en PAK en matig met minerale olie. De kleiige ondergrond 
is sterk verontreinigd met koper en lood (en baksteen en asbest). De zandige bovengrond is 
matig verontreinigd met lood en licht met enkele andere zware metalen (en baksteen, asbest). 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium en xylenen. 
 

2.5 Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Algemeen 
In de periode voor circa 1000 na Chr. was bewoning slechts mogelijk op hooggelegen plaatsen 
met een stevige ondergrond of in lager gelegen gebieden waar kreken of veenstromen de 
afwatering verzorgden. Voor de Zaanstreek waren dit de strandwallen met de Oude Duinen ten 
westen van het gebied en de oeverwallen langs de getijdenkreken in het Oer-IJ-estuarium. Door 
ontwatering en bewoning daalde de bodem waardoor de toegang van water tijdens 
stormvloeden groter werd. Bewoning op het veen kwam in de ijzertijd sporadisch voor en kon in 
de Romeinse tijd langzaam aan weer toenemen doordat de grondwaterstand en daarmee de 
stormvloedhoogte weer daalde. Er zijn wel bewoningsresten uit de Romeinse tijd bekend rondom 
het Oer-IJ-estuarium in de Zaanstreek. In de laat-Romeinse en vroeg-middeleeuwse periode trad 
vernatting op waardoor het gebied weer werd verlaten. Pas vanaf de bedijking van het gebied in 
de 13e eeuw werd het mogelijk hier permanent te gaan wonen, ook in de nattere gebieden welke 
nu ook beter afgewaterd konden worden. 
 
De Zaanstreek ontwikkelde zich in de zeventiende en 18e eeuw tot het grootste industriegebied 
van Europa. Het betrof hier voor het merendeel toeleveranciers voor de scheepsindustrie en de 
handel, zoals houtzaagmolens (op het hoogtepunt in de 18e eeuw meer dan 600), touwslagerijen 
en bakkers van scheepsbeschuit. 
 
Al deze producten werden via de Zaan vervoerd naar scheepswerven en -rederijen langs de Zaan 
en Amsterdam, waarna de route verder liep via de Zuiderzee. Deze industrie heeft tot ver in de 
19e eeuw stand gehouden.  
 
Historische kaarten 
Als er gekeken wordt naar diverse topografische (militaire) historische kaarten vanaf circa 1815 
blijkt dat het plangebied omstreeks 1815 nog niet bebouwd was en in gebruik was als bouw- of 
weiland. Om de historische kaarten vanaf 1850 is het plangebied (en de omgeving) geheel 
bebouwd. 
 
Op basis van informatie van de heer Kleij van de gemeente Zaanstad blijkt echter dat er in het 
zuidoosten een 17e/18e eeuws huis gestaan en lopen er enkele, mogelijk met archeologisch 
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vondstmateriaal gedempte, oude sloten door het plangebied (grijze lijnen op de onderstaande 
afbeelding). Daarnaast valt het plangebied binnen een terrein van nationaal belang volgens de 
gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart. Het betreft hier het laatmiddeleeuwse – nieuwe 
tijdse bewoningslint van Krommenie. 
 

 
Afbeelding 6. Ligging plangebied incl. huidige bebouwing (grijze vlakken), historische bebouwing (rode 
vlakken) en oude perceelgrenzen/sloten (grijze lijnen). Bron: gemeente Zaanstad. 
 
Mogelijke verstoringen 
Op basis van de beschikbare historische bronnen wordt rekening gehouden met 
bodemverstoring als gevolg van 1) agrarische activiteiten, 2) de bouw en sloop van bebouwing, 3) 
het dempen van sloten en 4) de aanleg van kabels en leidingen/riolering. Hierbij kunnen 
eventueel aanwezige archeologische resten zijn verstoord of vernietigd. In hoeverre er nog 
fundering van het 17e/18e eeuwse huis aanwezig zijn of in hoeverre gedempte sloten 
archeologisch vondstmateriaal bevatten is momenteel onduidelijk. 
 

2.6 Bekende waarden 

2.6.1 Archeologische waarden 

Hieronder volgt een (beknopt) overzicht van de voor het plangebied relevante archeologische 
vindplaatsen (AMK-terreinen, vondstmeldingen) en eerdere onderzoeken uit ARCHIS. Zie tevens 
kaartbijlage 453119-ARCHIS. 

Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen 
Het plangebied is gelegen in de bebouwde, historische, kern van Krommenie. Het betreft hier een 
AMK-terrein van hoge archeologische waarde uit de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd. 
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Gegevens uit ARCHIS: vondstmeldingen 
Zoals is weergegeven op kaartbijlage 453119-ARCHIS zijn er binnen het plangebied in ARCHIS 
geen vondsten geregistreerd. Wel is ten noordwesten één waarneming aanwezig 
(zaakidentificatienr. 2947601100). Het betreft hier diverse keramieken vondsten (aardewerk) uit 
de vroege en late middeleeuwen die samenhangen met de aanwezigheid van een weg en resten 
van bewoning (bebouwing) uit deze periode.  
 
Gegevens uit ARCHIS: eerdere onderzoeken 
Het plangebied zelf is nog niet eerder archeologisch onderzocht. Wel is direct ten zuidwesten (ter 
hoogte van nummer 41) een onderzoek uitgevoerd (zaakidentificatienr. 2046451100). Bij het 
archeologisch onderzoek op dit terrein is in 2004 door de gemeente Krommenie een 
middeleeuwse akkerlaag aangetroffen op ongeveer 70 cm onder het maaiveld. Aan de hand van 
aardewerk is deze laag gedateerd in de 12e en 13e eeuw. In theorie is een 11e eeuwse datering 
zelfs mogelijk, maar hier is geen hard bewijs voor. Verder werd op het achtererf een kuil 
aangetroffen waarin aardewerk uit de late 16e en de eerste helft van de 17e eeuw lag. Van de bij 
dit afval horende woning zijn op het voorerf enige poeren en een achtermuurtje teruggevonden. 
Uit het aardewerk uit de akkerlaag kan worden afgeleid dat het veengebied rond Krommenie 
zeker al in de 12e en 13e eeuw, maar mogelijk zelfs al iets vroeger, is ontgonnen. De eerste 
permanente bewoners waren boeren met een gemengd bedrijf. De plantenresten tonen aan dat 
zij het veen ontwaterd hadden maar ook dat het gebied getroffen werd door overstromingen 
waardoor een brakwatermilieu ontstond. Dit kan een gevolg van de ontwatering zijn. Door 
ontwatering klinkt veen in en komt lager te liggen. Uit ploegsporen blijkt dat de boeren op het 
veen akkers hadden aangelegd, naast de dijk die later het Vlietsend werd. Op deze akkers 
verbouwden zij waarschijnlijk graan (rogge). Afdrukken van koeienpoten wijzen erop dat de 
boeren, waarschijnlijk na de oogst, hun beesten lieten weiden op de akkers. De koeien vraten de 
achtergebleven graanstoppels op en de mest van de beesten maakte de arme veengrond 
vruchtbaarder. Uit fragmenten maalsteen kon worden afgeleid dat in ieder geval een deel van de 
oogst door de boeren zelf werd verwerkt. Op het achtererf werd een afvalkuil gevonden waarin 
aardewerk uit de late 16e eeuw en de eerste helft van de 17e eeuw lag. Dit geeft inzicht in de 
levensomstandigheden van de bewoners van het Vlietsend in deze periode. Het aardewerk was 
niet opvallend rijk. Duur importmateriaal, zoals dat in 2002 langs de Heiligeweg is aangetroffen, 
ontbreekt. Het lijkt er dan ook op dat het Vlietsend niet het deel van het dorp was waar de rijke 
inwoners woonden. De fragmenten wijnglazen en wijnflessen duiden erop dat zelfs de minder 
rijke mensen af en toe wijn dronken. Uit het onderzoek blijkt dat de 12e en 13e eeuwse 
bewoningslaag op het terrein nog in tact was. De bovenliggende latere lagen, uit de 14e tot 19e 
eeuw, waren deels aangetast door de recente sloopwerkzaamheden. Op het achtererf was een 
afvalkuil uit de late 16e en eerste helft van de 17e eeuw aanwezig waarin materiaal uit die 
periode goed bewaard was. Door de aanleg van deze kuil is de middeleeuwse laag op het 
achtererf echter verdwenen. Belangrijk is dat uit het onderzoek duidelijk is geworden dat langs 
het oude bewoningslint van Krommenie zelfs op plaatsen waar in de 20e eeuw huizen gebouwd 
en gesloopt zijn de middeleeuwse bewoningslaag nog in tact kan zijn. Bewoningslagen uit de 
perioden daarna zijn aangetast en alleen in diepere kuilen is 16e en 17e eeuws materiaal nog 
goed bewaard gebleven. Omdat op de achtererven vaak afval werd begraven, kunnen meer van 
dit soort kuilen worden verwacht. Het verdient daarom dan ook aanbeveling om ook op plekken 
waar in recente tijd huizen zijn gebouwd en vervolgens gesloopt, toch archeologisch onderzoek 
uit te voeren omdat (delen van) de archeologische belangrijke lagen nog gaaf aanwezig kunnen 
zijn. 
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2.6.2 Ondergrondse bouwhistorische waarden 

Binnen het plangebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn die samenhangen met de 
historische kern van Krommenie uit de late middeleeuwen – nieuwe tijd (AMK-terrein 14665).   
 

2.7 Archeologische verwachting 

2.7.1 Bestaande verwachtingskaarten 

Gemeentelijke verwachtingskaart 
Op de archeologische kaart van de gemeente Zaanstad (de CultuurHistorische Waardenkaart) ligt 
het plangebied in een zone van nationaal belang. Het betreft hier – wederom – de historische 
kern van Krommenie uit de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd (AMK-terrein 14665). Zie 
afb.7. 
 

 
Afbeelding 7. Uitsnede uit de CultuurHistorische Waardenkaart van Zaandam, met daarop aangegeven de 
globale ligging van het plangebied (rode cirkel). Groene zones = regionaal belang. Oranje zones = 
nationaal belang. Roze zones = nationaal-beschermd belang. 
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2.7.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Datering 
Er bestaat een kans dat zich binnen het plangebied archeologische resten bevinden uit de 
periode vanaf de 12e eeuw en meer specifiek uit de 17e en 18e eeuw. Sporen en/of vondsten uit 
eerdere perioden worden op basis van de huidige kennis van de omgeving niet verwacht, maar 
zijn niet uitgesloten.  
 
Complextype 
Uit de middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd kunnen funderingen van bebouwing 
nederzettingen en resten van agrarische (oude akkerlagen)en (pre)industriële activiteiten worden 
verwacht. Ook gedempte sloten (perceelgrenzen) met afvalmateriaal uit deze perioden kunnen 
aanwezig zijn. 
 
Omvang 
Eventuele resten van bebouwing of gedempte sloten kunnen zich uitstrekken tot voorbij de 
grenzen van het plangebied.  
 
Diepteligging 
Archeologische resten kunnen zich direct onder de bouwvoor. Gezien de aanwezigheid van 
(voormalige) bebouwing is het goed mogelijk dat delen van het gebied zijn opgehoogd c.q. 
afgegraven.  
 
Locatie 
Resten van oude bebouwing worden verwacht aan de zijde van het Vlietsend. Gedempte sloten 
worden verwacht ten (noord)westen hiervan. Overige resten kunnen overal binnen het 
plangebied aanwezig zijn. 
 
Uiterlijke kenmerken 
Verwacht worden ophogingslagen, funderingen van gebouwen, kelders, (water)putten en 
gedempte sloten, greppels en kuilen. In het geval van scheeps(bouw)activiteiten kunnen mogelijk 
ook restanten van scheepshellingen, schepen, bedrijfsgebouwtjes, gereedschappen, 
hout(snippers) etc. worden aangetroffen. 
 
Mogelijke verstoringen 
Op basis van de beschikbare historische bronnen wordt rekening gehouden met 
bodemverstoring als gevolg van 1) agrarische activiteiten, 2) de bouw en sloop van bebouwing, 3) 
het dempen van sloten en 4) de aanleg van kabels en leidingen/riolering. Hierbij kunnen 
eventueel aanwezige archeologische resten zijn verstoord of vernietigd. In hoeverre er nog 
fundering van het 17e/18e eeuwse huis aanwezig zijn of in hoeverre gedempte sloten 
archeologisch vondstmateriaal bevatten is momenteel onduidelijk. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologische 
verwachting, zoals deze op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is opgesteld.  
 
Het uitgevoerde onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek door middel van 
boringen, verkennende fase. Een verkennend onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van 
eventuele verstoringen in de bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het 
gebied en aldus het in kaart brengen van kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologie. 
 
Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 
 

 Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 

 Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische 

indicatoren aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, 

conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats? 

 Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is de 

maximale diepte? 

 Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen? 

 In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van 

geplande bodemingrepen?  

 Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 

 In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van 

de bureaustudie? 

 Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze 

bestaan?  

 

3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze 

Datum uitvoering 3 mei 2019 

Veldteam P.C. Teekens (senior KNA-archeoloog) 

Weersomstandigheden Half bewolkt, droog, circa 14 graden Celsius 

Boortype 7/10 cm Edelmanboor, puinboor en 3 cm guts 

Methode conform 
Leidraad SIKB3 

N.v.t. (verkennende boringen) 

Motivatie methode Op basis van de verwachte (verstoorde/opgehoogde) 
bodemopbouw, de mogelijke aanwezigheid van gedempte sloten 
en funderingen uit met name de 17e/18e eeuw en het feit dat het 
primaire doel van het onderzoek het bepalen van de 
bodemopbouw en –kwaliteit (gaafheid) is, is ervoor gekozen (in 
overleg met de gemeente-archeoloog van Zaanstad) om een 
verkennend booronderzoek uit te voeren 

                                                                 
3 Tol e.a. 2012 
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Aantal boringen 16 (1 – 16) 

Diepte boringen De boringen zijn doorgezet tot op een diepte van 2,0 m - mv 

Oriëntatie grid t.o.v. geo-
morfologie/paleo-
landschap 

De boringen zijn, deels overeenkomstig het door de heer P. Kleij 
van de gemeente Zaanstad aangeleverde boorplan, verspreid over 
het (onbebouwde) deel van het plangebied gezet, waarbij getracht 
is deze zo te plaatsen dat eventuele oude funderingen en gedempte 
sloten aangetroffen zouden kunnen worden 

Wijze inmeten boringen Normaliter worden de boringen ingemeten (x, y en z) middels een 
TopCon Hiper GPS. Dit bleek evenwel niet mogelijk door de 
aanwezigheid van (hoge) gebouwen en bomen. De locatie van de 
boringen is derhalve bepaald door middel van een meetlint ten 
opzichte van de bestaande bebouwing 

Overige toegepaste 
methoden 

N.v.t. 

Wijze onderzoek / 
beschrijving boorkolom 

ASB / NEN 5104 

Verzamelwijze archeo-
logische indicatoren  

Snijden, brokkelen, doorwoelen en visuele inspectie van de 
boorkernen 

Bemonstering N.v.t. 

Vondstzichtbaarheid aan 
oppervlak 

Nul (bebouwing, bestrating, bosgrond) 

Omschrijving 
oppervlaktekartering 

N.v.t. 

Afwijkingen t.o.v. PvA Zoals hierboven reeds is aangestipt hebben de volgende 
afwijkingen op het PvA plaatsgevonden. 
 

1. Er zijn geen 18, maar 16 boringen gezet; 
2. Enkele boringen moesten worden verplaatst; 

 
Deze afwijkingen waren het gevolg van de aanwezigheid van 
bebouwing, kabels en leidingen of bomen. 
 
Deze afwijkingen hebben echter niet voor een minder betrouwbaar 
resultaat geleid. 

 

3.3 Resultaten 

Voor een overzicht van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3 en de 
situatiekaart in de kaartenbijlage. 
 

3.3.1 Bodemopbouw 

Bodemopbouw 
De bodemopbouw binnen het plangebied wordt hieronder, beschreven. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen boringen 1 – 9 (gelegen binnen het bestrate deel van het 
plangebied) en 10 – 16 (gelegen binnen de verwilderde tuin/binnenplaats). 
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De bodemopbouw ter plaatse van boringen 1 – 8 wordt, van boven naar beneden, gekenmerkt 
door de aanwezigheid van een 4 cm dunne tegel of een 10 cm dikke klinker. Hieronder is sprake 
van een 0,05 à 0,20 m dunne laag matig fijn tot matig grof ophoogzand (cunetzand). Vervolgens 
werd hieronder een verstoorde laag zwak zandige of zwak tot matig kleiig veen aangetroffen. 
Deze laag wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van veel veen-vreemd materiaal zoals grind, 
schelpen, puin, baksteen en soms kleine fragmenten aardewerk. Vanaf een diepte beginnen op 
0,70 à 1,85 m – mv is vervolgens mineraalarm veen aanwezig. De top hiervan is plaatselijk 
veraard en soms zandig (en verstoord).  
 
Een iets afwijkend bodemprofiel werd aangetroffen ter plaatse van boring 9. Hier werd onder de 
aanwezige tegel een laag van 0,36 m cunetzand aangetroffen, waaronder een 0,6 m dikke laag 
sterk kleiig veen met basteenresten, grind, puin en houtresten aanwezig is. Onder deze 
verstoorde laag veen werd tot op een diepte van 1,8 m – mv vervolgens een 0,8 m dikke laag 
matig siltige, zwak veenhoudende, klei aangetroffen. Onder deze kleilaag werd ook hier 
mineraalarm, zwak plantenhoudend veen aangetroffen. 
 
Ter plaatste van boringen 10 – 16 wordt de bodem, van boven naar beneden, gekenmerkt door 
de aanwezigheid van een 0,35 à 0,50 m dikke A-horizont bestaande uit zwak zandige, veelal sterk 
baksteenhoudend, grindhoudend donkerbruin veen of zwak kleiig veen. Ter plaatse van boringen 
10, 11, 15 en 16 werd hieronder een dik verstoord pakket zwak zandig, baksteen- en 
grindhoudend veen aangetroffen. Hierin waren holtes aanwezig. Bovendien werd de grond hier 
gekenmerkt door veel water. Ter plaatse van boringen 12 – 14 is onder de A-horizont evenwel 
sprake van een circa 0,5 m dikke laag sterk siltige, zwak tot matig veenhoudende, grind en 
baksteen- en/of puinhoudende klei. Onder deze kleilaag is daarna mineraalarm veen aanwezig, 
waarvan de top veelal sterk plantenrestenhoudend is. Onderin komen minder plantenresten 
voor. 
 
Interpretatie 
Binnen het plangebied is sprake van een deels verstoord en/of deels opgehoogd pakket veen dat 
gerekend kan worden tot het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop). Dit komt goed 
overeen met de verwachting dat het plangebied in een ontgonnen veenvlakte ligt. Boringen 12 – 
14 vertonen een deels intact bodemprofiel (een intact veenpakket, afgedekt door een 
verstoorde/opgehoogde kleilaag). Boringen 10 en 10, 11, 15 en 16 vertonen een tot minimaal 2,0 
m – mv verstoord bodemprofiel. Deze boringen zijn gelegen in een in (sub)recente tijden 
gedempt deel van de nabij gelegen waterweg/sloot, wat de aanwezigheid van holle ruimtes en 
veel water ook verklaard. De verstoorde top van het veen (waarin veel baksteen, puin en 
fragmenten aardewerk aanwezig zijn) in de rest van het plangebied kan mogelijk als volgt worden 
verklaard; deze boringen zijn gelegen in het, op basis van historische bronnen, niet bebouwde of 
bewoonde gebied achter de huizen langs de Vlietsend; het achtererf. Ter plaatse van boring 9 
werd tussen 1,0 en 1,8 m – mv een pakket klei aangetroffen (afgedekt door klei), waaronder 
opnieuw veen aanwezig is. Op basis van historische kaarten is hier (nabij) een inmiddels 
gedempte sloot aanwezig. Aanwijzingen voor historische bebouwing zijn nergens aangetroffen. 
 

3.3.2 Archeologie 

Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische indicatoren verzameld. In de genoemde 
verstoorde veenlagen zijn weliswaar (veel) resten aardewerk, baksteen, puin en grind 
aangetroffen maar deze resten zijn zeer fragmentarisch en niet direct dateerbaar. Er zijn geen 
aanwijzingen voor funderingen aangetroffen. Mogelijk gaat het hier om een met bewoningsafval 
opgehoogd achtererf. Het gaat hier echter wel om een verkennende fase van het inventariserend 
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veldonderzoek door middel van boringen. Het doel van de verkennende fase van het 
veldonderzoek is het in kaart brengen van de bodemopbouw en het aantonen van eventuele 
bodemverstoringen. De afwezigheid van archeologische indicatoren kan dan ook niet worden 
beschouwd als indicatie voor de afwezigheid van een archeologische vindplaats. Bovendien 
konden er geen boringen worden gezet ter plaatse van de op historische bronnen bekende 
locatie van een 17e of 18e eeuws gebouw. In boringen 1, 2 en 3 (die hierom heen zijn gezet) 
werden evenwel geen aanwijzingen gevonden om hier resten van te veronderstellen. Het valt 
echter niet uit te sluiten dat zich onder de bestaande bebouwing nog (deels) intacte 
(funderings)resten uit de 17e/18e eeuw bevinden. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusies 

Op basis van de resultaten van het veldwerk kunnen de onderzoeksvragen uit paragraaf 3.1. als 
volgt worden beantwoord: 
 
1. Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 

Binnen het plangebied is sprake van een deels verstoord en/of deels opgehoogd pakket veen dat 

gerekend kan worden tot het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop). Dit komt goed 

overeen met de verwachting dat het plangebied ligt in een ontgonnen veenvlakte. Boringen 12 – 

14 vertonen een (deels) intact bodemprofiel (een intact veenpakket, afgedekt door een verstoord 

kleipakket). Boringen 10 en 10, 11, 15 en 16 vertonen een tot minimaal 2,0 m – mv verstoord 

bodemprofiel. Deze boringen zijn gelegen in een in (sub)recente tijden gedempt deel van de nabij 

gelegen waterweg/sloot, wat de aanwezigheid van holle ruimtes en veel water ook verklaard. De 

verstoorde top van het veen (waarin veel baksteen, puin en fragmenten aardewerk aanwezig 

zijn) in de rest van het plangebied kan mogelijk als volgt worden verklaard; deze boringen zijn 

gelegen in het, op basis van historische bronnen, niet bebouwde of bewoonde gebied achter de 

huizen langs de Vlietsend; het achtererf. Ter plaatse van boring 9 werd tussen 1,0 en 1,8 m – mv 

een pakket klei aangetroffen (afgedekt door klei), waaronder opnieuw veen aanwezig is. Op basis 

van historische kaarten is hier (nabij) een inmiddels gedempte sloot aanwezig. Aanwijzingen voor 

historische bebouwing zijn nergens aangetroffen. De waargenomen bodemverstoring reikt tot op 

een diepte tussen de 0,5 en 2,0 m – mv. 

 

2. Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische 

indicatoren aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, 

conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats? 

Mogelijk is ter plaatse van boringen 3 – 8 een antropogene laag aanwezig die last is te duiden.  

Mogelijk is boring 9 gezet ter plaatse van een gedempte sloot. Hierbij dient overigens wel 

opgemerkt te worden dat er niet geboord kon worden ter plaatse van de historische bebouwing 

in het zuidoosten van het plangebied. 

 

3. Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is de 

maximale diepte? 

Er zijn nergens intacte archeologische lagen aangetroffen. Indien het met baksteen, puin, grind 

en soms aardewerk doorspekte veen wel als een archeologische laag aangeduid moet worden 

volgt hieronder de begin- en einddiepte per boring: 

 

Boorpunt Begindiepte in cm - mv Einddiepte in cm - mv 

1 25 70 

2 30 70 

3 15 150 

4 10 150 

5 10 150 

6 10 185 

7 10 185 
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8 10 180 

9 40 100 

10 50 200 

11 50 100 

12 40 90 

13 40 90 

14 35 85 

15 50 200 

16 50 200 

 

4. Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen? 

Zie hiervoor het antwoord op vragen 1 – 3. 

 

5. In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van 

geplande bodemingrepen?  

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek en rekening houdend met het bouwplan 

worden eventuele resten van de historische bekende bebouwing uit de 17e en/of 18e eeuw in het 

zuidoosten van het plangebied door de voorgenomen graafwerkzaamheden bedreigd. Het is 

echter onbekend of hier nog oude funderingen etc. van bewaard zijn gebleven onder de huidige 

(sub)recente bebouwing. In het overige deel van het plangebied zullen de voorgenomen 

graafwerkzaamheden leiden tot een beperkte verstoring van de mogelijk aldaar aanwezige 

antropogene laag (met o.a. baksteen, puin en aardewerkfragmenten). Opdat het merendeel van 

deze laag nog intact aanwezig blijft en alleen de top wordt verstoord, wordt deze verstoring niet 

als ernstig bestempeld.  

  

6. Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 

Niet van toepassing. 

 

7. In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen 

van de bureaustudie? 

Op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat er een kans bestaat dat zich binnen het 
plangebied archeologische resten (van bebouwing en gedempte perceelssloten) bevinden uit de 
periode vanaf de 12e eeuw en meer specifiek uit de 17e en 18e eeuw. Sporen en/of vondsten uit 
eerdere perioden worden op basis van de huidige kennis van de omgeving niet verwacht, maar 
zijn niet uitgesloten.  
 
Op basis van het veldonderzoek kan worden geconcludeerd dat binnen het grootste gedeelte van 
het plangebied sprake is van een deels verstoord/opgehoogd achtererf. Ter plaatse van boringen 
3 – 8 is mogelijk een antropogene laag aangetroffen en ter plaatse van boringen 12 – 14 een 
deels intact veenpakket (afgedekt door een kleilaag). De betekenis van deze kleilaag is niet 
duidelijk. Aanwijzingen voor een gedempte perceelssloot zijn alleen ter plaatse van boring 9 
aangetroffen. Aanwijzingen voor het verwachte 17e of 18e eeuwse huis in het zuidoosten van het 
plangebied (aan de Vlietsend) zijn niet aangetroffen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat 
er niet inpandig is geboord en deze resten onder de huidige bebouwing nog (deels) intact 
aanwezig kunnen zijn. 
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8. Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze 

bestaan? 

Zie hiervoor paragraaf 4.2. 
 

4.2 (Selectie)advies 

Op basis van het veldonderzoek kan een tweedelig advies worden opgesteld (voor een visuele 
weergave hiervan wordt verwezen naar de onderstaande afbeelding): 
Geadviseerd wordt om: 
 

1. Het grootste gedeelte van het plangebied vrij te geven; hier kunnen mogelijk wel 
gedempte sloten aanwezig zijn met vondstmateriaal. De hier aangetroffen 
(mogelijke) antropogene laag wordt slechts in geringe mate verstoord; 

2. De sloop van de huidige bebouwing in het zuidoosten van het plangebied vanaf 
maaiveld onder archeologische begeleiding uit te (laten) voeren.  

 
Ad1. Bij het aantreffen van archeologische resten - het betreft dan vaak kleine sporen of resten 
die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden opgespoord – dient, op grond van 
artikel 5.10 van de Erfgoedwet, zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst 
bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: telefoon 033-4217456). Een 
vondstmelding bij de gemeentelijk archeoloog kan ook. Het is aan te bevelen om dit af te 
stemmen met de gemeente of door een gecertificeerd bedrijf een zogenaamd Meldingsprotocol 
Toevalsvondsten op te laten stellen. Een dergelijk document kan ook onderdeel zijn van het 
Programma van Eisen (PvE) t.b.v. de archeologische begeleiding (zie punt 2 en Ad2). 
 
Ad2. Voorafgaan aan de werkzaamheden dient een door de bevoegde overheid beoordeeld en 
goedgekeurd Programma van eisen (PvE) opgesteld te worden. Hierin zijn o.a. de strategie en 
methodiek alsmede (personele) randvoorwaarden voor het betreffende onderzoek 
geformuleerd. 
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Afbeelding 8. Visuele weergave van het bovenstaande (selectie)advies. 

 
De implementatie van de bovenstaande aanbevelingen is afhankelijk van het oordeel van de 
bevoegde overheid, in deze de gemeente Zaanstad. Deze dient een selectiebesluit te nemen. 
 
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak 
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden 
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te 
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan 
ook.  
 
 
Antea Group 
Heerenveen, mei 2019 
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Lijst met afbeeldingen 

 
Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart 1:25.000 met ligging plangebied (niet op schaal). 1 
Afbeelding 2. Links: Het plangebied gezien vanuit het de binnenplaats richting Vlietsend.  Rechts: 
het plangebied gezien vanuit het Vlietsend richting het noordwesten. In beide gevallen zijn 
duidelijk de gebouwen en de bestrating te zien. 5 
Afbeelding 3. Aanwezige bestrating en groenstrook binnen het plangebied. Links: genomen 
richting het noordwesten. Rechts: genomen richting het noorden. 5 
Afbeelding 4. Impressie van de verwilderede binnentuin binnen het plangebied. 6 
Afbeelding 5. Situatie te ontgraven gronden. Rood = ontgraving dieper dan 50 cm. Groen = 
ontgraving minder dan 50 cm. 6 
Afbeelding 6. Ligging plangebied incl. huidige bebouwing (grijze vlakken), historische bebouwing 
(rode vlakken) en oude perceelgrenzen/sloten (grijze lijnen). Bron: gemeente Zaanstad. 9 
Afbeelding 7. Uitsnede uit de CultuurHistorische Waardenkaart van Zaandam, met daarop 
aangegeven de globale ligging van het plangebied (rode cirkel). Groene zones = regionaal belang. 
Oranje zones = nationaal belang. Roze zones = nationaal-beschermd belang. 11 
Afbeelding 8. Visuele weergave van het bovenstaande (selectie)advies. 20 

file:///C:/Data/Pieter/Projecten/2019/Krommenie/20190506%20453119%20rap%20IVO%20Vlietsend%20Krommenie%20rev00.docx%23_Toc8043207


Bijlage 1: Archeologische perioden



Bijlage 1: Archeologische perioden

Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoners-
geschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze streken
tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door latere
omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik
van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar
verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.
In het mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkeling
kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als jager-verzamelaars rond.
Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een overschakeling
van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ging
gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van
aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevolg
dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend, zoals
hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, zoals
bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestal
niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De
grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond
1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel.
In de ijzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijd
traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. De mensen
woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere zandgronden
ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in
gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand.
Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. In
47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle van deze zogenaamde
limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al
werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere
infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat
uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450-1000 na Chr.), zijn nog veel
zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na het wegvallen
van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10

e
eeuw ontstaat er weer

enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische
omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze
huidige steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd.
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Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Archeologische begeleiding (STAP 5c)
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen.

Archeologische indicatoren
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal,
vondstlagen, etc.

Archis
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.

Bureauonderzoek (STAP 1)
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en
archeologische publicaties.

Fysiek beschermen (STAP 4c)
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld
planaanpassingen.

Geofysisch onderzoek
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld
door radar-, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2)
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoek-
overig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden
en de aard van de vindplaats.

Inventariserend veldonderzoek - overig (IVO-o) (STAP 2b of 2c)
Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig door middel van boringen (IVO-
o) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.

Inventariserend veldonderzoek -proefsleuven (IVO-p) (STAP 2f)
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Verkennende fase (STAP 2b)
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal
uitgevoerd door middel van boringen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Karterende fase (STAP 2c of 2f)

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt het
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is
groter dan in de verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal
boringen per hectare of door het aanleggen van proefsleuven.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Waarderende fase (STAP 2f)
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek
karterende fase.

Opgraving (STAP 5c)
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.

Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a)
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.

Programma van Eisen (PvE) (STAP 2d of 5a)
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek -
proefsleuven, archeologische begeleiding of opgraving is een Programma
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).

Quickscan
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.

Selectieadvies (STAP 3)
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of
opgegraven moeten worden.

Selectiebesluit (STAP 4)
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat
nodig acht.

Veldkartering
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.
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Legenda (NEN 5104 en ASB)

laaggrens
(wordt bepaald voor de ondergrens van de beschreven laag)

 < 0,3 cm scherpe overgang

D 0,3 - < 3 cm overgang geleidelijk

E > 3 cm diffuse overgang

amorfiteit veen (veraardheid)

? zwak amorf niet tot zwak veraarde resten

A matig amorf structuur nog zichtbaar

@ sterk amorf sterk veraard, structuurloos

gezeefd traject
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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