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SAMENVATTING

Voor Hooyschuur Architecten & Adviseurs uit Wormerveer heeft Hollandia archeologen 
een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd 
voor een plangebied aan de Zuiderhoofdstraat 1 in Krommenie, gemeente Zaanstad 
(Noord-Holland).
De aanleiding voor het onderhavige veldonderzoek is het voornemen van de opdrachtge-
ver om voor nieuwbouw een omgevingsvergunning aan te vragen. Het plangebied kent 
de dubbelbestemming archeologie waarde 1, wat betekent dat er bij de vergunnings-
procedure rekening gehouden dient te worden met archeologische waarden bij plannen 
groter dan 50 m2 en die tevens dieper reiken dan 0,5 m onder het maaiveld (-mv).  
De Zuiderhoofdstraat is een van oorsprong laatmiddeleeuwse dijk van waar het achter-
liggende veengebied in cultuur is gebracht. Op basis van historische bronnen is bekend 
dat er binnen het plangebied in de 17e en 18e eeuw is gewoond. 
Om de gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen zijn 12 handmatige borin-
gen gezet tot in het natuurlijk gevormde veenpakket (Hollandveen laagpakket), dat zich 
op gemiddeld 1,7 m -NAP (ca. 1,5 m -mv) bevindt. De top van het veen vertoont aanwij-
zingen van menselijk handelen. Op het veenpakket bevinden zich kleipakket die vanaf 
de 17e/18e eeuw is opgeworpen. De bovengrond is tot gemiddeld 0,5-0,6 m -mv (ca. 
0,6-0,7 m -NAP) vergraven en voorzien van zand. Verondersteld wordt dat dit voor de 
aanleg van de huidige bebouwing is gedaan. Ter hoogte van enkele boringen reiken 
vergravingen tot gemiddeld 1,0 m -mv (1,1 m -NAP). Hieronder is bovendien gestuit op 
baksteen. Deze vergravingen zijn waarschijnlijk het gevolg van de sloop van (oudere) 
bebouwingsresten. Gelet op de gehanteerde methode (boordiameter van 7 en 3 cm) 
kunnen echter archeologische sporen en structuren al vanaf gemiddeld 0,5-0,6 m -mv 
(ca. 0,6-0,7 m -NAP) tevoorschijn komen. Met zekerheid bevinden deze zich op ca. 1,0 
m -mv (1,1 m -NAP).
Met het onderhavige onderzoek is de fysieke en inhoudelijk waarde van de aangetroffen 
archeologische vindplaats niet vastgesteld. Ook is met het onderhavige onderzoek niet 
vastgesteld welke invloed de toekomstige bebouwing heeft op het bodemarchief. Om die 
redenen worden archeologische vervolgstappen aanbevolen. 

AANBEVELING
Op basis van de gespecificeerde archeologische verwachting en de onderzoeksresulta-
ten van het inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen wordt 
archeologisch vervolgonderzoek aangeraden. Het is aan de gemeente Zaandstad om 
hier een besluit over te nemen. 
Conform de Erfgoedwet, de BRL4000 en de AMZ-cyclus zou een inventariserend 
veldonderzoek door middel van waarderende proefsleuven (BRL4003) de volgende 
stap kunnen zijn. Aan de basis hiervan ligt een programma van eisen (BRL4001) en het 
onderzoek dient door een gecertificeerd bedrijf of instelling uitgevoerd te worden. 
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1
INLEID ING

In opdracht van Hooyschuur Architecten & Adviseurs uit Wormerveer heeft Hollandia 
archeologen een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen 
uitgevoerd voor een plangebied aan de Zuiderhoofdstraat 1 in Krommenie, gemeente 
Zaanstad (Noord-Holland). Hier is men van plan de bestaande bebouwing te slopen 
en op het vrijgekomen bouwvlak van ca. 260 m2 nieuwe woningen te realiseren. Ten 
behoeve van de fundering van de nieuwbouw en onderkeldering zal de ondergrond tot 
dieper dan 1,0 m -maaiveld worden ontgraven. 
Vanwege de vigerende bestemmingsregels van de gemeente Zaanstad dient bij 
bodemroerende werkzaamheden rekening gehouden te worden met de bescherming 
van archeologische waarden. Het plangebied heeft de dubbelbestemming archeologie 
waarde 1. Dit betekent dat er een onderzoeksplicht ingesteld kan worden bij ingrepen 
groter dan 50 m2 of die dieper reiken dan 0,5 m onder het maaiveld. 
Voor het onderhavige plangebied heeft de gemeente Zaanstad een Programma van 
eisen opgesteld (Kleij 2020). Bij het plangebied kunnen bewoningssporen aanwezig 
zijn uit de periode late middeleeuwen B tot en met nieuwe tijd C. Om de specificeerde 
archeologische verwachting voor het plangebied te toetsen en eventueel aan te vullen, 
inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap die van invloed zijn op de 
lokatiekeuze in het verleden, het uitsluiten van kansarme zones en het selecteren van 
kansrijke zones voor de volgende vormen van onderzoek waarbij ook (extra) informatie 
verkrijgen over bekende en/of verwachte archeologische waarden in een onderzoeks-
gebied (de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de con-
servering en de inhoudelijke kwaliteit) is een inventariserend veldonderzoek door middel 
van verkennende boringen uitgevoerd.
In ARCHIS3 heeft het onderzoek zaaknummer 4925605100 toegekend gekregen. 
Naderhand zal de onderzoeksdocumentatie aan het gemeentelijk archeologisch depot 
van Zaanstad, gelegen in Zaandijk, worden overgedragen en digitaal gedeponeerd in 
ARCHIS3.

<<Afbeelding 1. Het plangebied, op de 

topografische kaart van Nederland en in 

het kader de lokatie binnen Nederland. 
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Afbeelding 2. Tekening waarop het te ontwikkelen plangebied, met rood omkaderd, op de huidige bebouwing staat weergegeven. 

50
11

00
50

11
50

50
12

00

112850 112900



9

2
ONDERZOEKSGEBIED

Het plangebied betreft het perceel Zuiderhoofdstraat 1 in Krommenie, gemeente Zaan-
stad. Het onderzoeksgebied voor het inventariserend veldonderzoek door middel van 
verkennende boringen omvat het plangebied waar de nieuwbouw zal worden uitgevoerd. 
Het bouwvlak is in totaal circa 260 vierkante meter. Het huidige winkelpand zal worden 
gesloopt, waarna een nieuw winkel zal worden gebouwd met daarboven appartementen. 
Onder de toekomstige winkel zal een kelder worden gerealiseerd. De RD-coördinaten 
zijn: 112.844/501.040, 112.848/501.053, 112.828/501.059 en 112.823/501.048. 

Toekomstige situatie
De huidige bebouwing zal worden gesloopt waarna een nieuwe winkel met daarboven 
woonappartementen worden gerealiseerd. Er zijn geen plantekeningen beschikbaar met 
daarop de diepteligging van de funderingen en de kelder. Er wordt om die reden voor 
deze rapportage uitgegaan van grondroering dieper dan 1,0 m onder het huidige maai-
veld.  

Bekende vergravingen en milieutechnische condities
Het huidige winkelpand heeft de ondergrond tot onbekende diepte geroerd. Er zijn op 
moment van schrijven geen gegevens bekend over de milieutechnische condities. 

Archeologische verwachting (uit Kleij 2020)
Het betreft een locatie met een hoge archeologische waarde. De Zuiderhoofdstraat is 
een middeleeuwse dijk. Aan weerszijde van de dijk is in de late middeleeuwen bewoning 
ontstaan die tot op de dag van vandaag door gaat.
In het plangebied kunnen resten van bewoning uit de middeleeuwen liggen. Er kunnen 
hier in de bodem gezakte terpen liggen zoals die ook elders langs de Zuiderhoofdstraat 
en de Vlusch zijn aangetroffen. In de 17e en 18e eeuw lag binnen het plangebied een 
woning met op het achtererf een bijgebouw. Direct ten zuiden van deze woning bevond 
zich een sloot waar vermoedelijk het huishoudelijke afval in is gegooid. In deze inmiddels 
dicht gegooide sloot kunnen vondsten worden verwacht uit de middeleeuwen en de 17e 
en 18e eeuw. 
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Afbeelding 3. Overzichtskaart met daarop het plangebied (groene lijnen). De roze vlakken zijn de 17e en 18e eeuwse woning en bijgebouw waaronder 

middeleeuwse terpen kunnen liggen. Het blauwe vlak ten zuiden van de woning en het bijgebouw is de sloot. De rode en zwarte lijnen geven de huidige 

bebouwing en de huidige wegen aan. Uit: Kleij 2020, 3. 
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3
AARDWETENSCHAPPELIJKE GEGEVENS

Type gegevens Bron Omschrijving
Geologie De Mulder et al. 2003 Formatie van Nieuwkoop: Hollandveen laagpak-

ket op;
Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van 
Womer.

Geomorfologie Geomorfologische kaart
van Nederland (PDOK)

(M81) Ontgonnen veengronden

Bodemkunde Bodemkaart van
Nederland (PDOK)

(hVs) Koopveengronden op veenmosveen 

De opbouw van het huidige landschap rond Krommenie heeft zijn oorsprong rond het 
begin van  het  holoceen  (ca.  9.500  v.Chr.  -  heden).  Aan  het  begin  van  dit  
geologische  tijdvak  maakte het gebied deel uit van het getijdenbekken van Holland (De 
Mulder et al. 2003, 217-218). Het huidige kustgebied werd gedomineerd door geulen 
die zeewater voerden en door de  getijdenwisselingen  zand  en  klei  afzetten.  In  
daaropvolgende  millennia  bleef  de  streek  deel uit maken van een getijdengebied, totdat 
omstreeks 2000 jaar v. Chr. vrijwel de gehele kustlijn door strandwallen is afgesloten. 
Vanaf dit moment is het gebied geleidelijk in een uitgestrekt veenmoeras veranderd 
waarbij grote hoeveelheden veen werden gevormd. Door periodieke overstromingen is 
een veenpakket onstaan wat afgewisseld wordt met kleilagen. Dit veen behoort binnen 
de Nieuwkoopformatie tot  het  Hollandveen  laagpakket.  De  vorming  van  het  veen  
bleef  plaatsvinden  tot  aan  de  middeleeuwen. Vanaf de 8e eeuw na Christus begon 
men vanuit de kop van Noord-Holland, en later vanuit het duingebied het veengebied te 
ontginnen. De hoger gelegen veengebieden bleken geschikt voor  bewoning,  landbouw  
en  veeteelt.  Door  ontginning  van  het  veengebied  werd  een  geleidelijke zakking 
van het land in gang gezet. De zakking van het veen had tot gevolg dat water een 
steeds grotere bedreiging vormde. Dit resulteerde in de 13e eeuw met de aanleg van een 
ringdijk met als doel de Zaanstreek en Waterland te beschermen.

Het plangebied is vanwege bebouwing niet gekarteerd. Buiten de bebouwing wordt 
de ondergrond geomorfologisch beschreven als ontgonnen veenvlakte. Buiten de 
bebouwing wordt de ondergrond gekenmerkt als  koopveengronden op veenmosveen.

Tabel 1. Overzicht van de aardwetenschappelijke gegevens van het onderzoeksgebied. 
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Afbeelding 4. Overzicht van het plangebied, met rood omkaderd, met daar binnen de lokatie van de uitgevoerde boringen.

Afbeelding 5. Foto van het plangebied. 

De opdrachtgever is voornemens om de 

huidige bebouwing te vervangen voor 

nieuwbouw. De kijkrichting is naar het 

westen.
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4.1 DOEL EN METHODE

Het doel van het onderhavige onderzoek is om de specificeerde archeologische ver-
wachting voor het plangebied te toetsen en eventueel aan te vullen, inzicht te krijgen in 
de vormeenheden van het landschap die van invloed zijn op de lokatiekeuze in het ver-
leden, het uitsluiten van kansarme zones en het selecteren van kansrijke zones voor de 
volgende vormen van onderzoek waarbij ook (extra) informatie verkrijgen over bekende 
en/of verwachte archeologische waarden in een onderzoeksgebied. Het onderzoeksge-
bied betreft het plangebied.

Hiertoe zijn in het programma van eisen (Kleij 2020) de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd:
1. Welke delen van de bodem zijn ongestoord en waar en tot hoe diep is de ondergrond 
door graafwerkzaamheden uit de 20e eeuw verstoord?
2. In het plangebied kunnen resten van oude bebouwing in de bodem aanwezig zijn. 
Welke archeologisch sporen en artefacten zijn aanwezig? Hierbij moet speciaal worden 
gelet op de aanwezigheid van terpen in  de ondergrond. Belangrijk is dat het terplichaam 
vaak niet te onderscheiden is van de ongestoorde veenbodem en alleen herkend kan 
worden door de aanwezigheid van scherven, bewerkt hout en dergelijke.
3. Wat is de algemene datering van de archeologische resten?
4. Wanneer archeologisch sporen en artefacten zijn aanwezig, waar en hoe diep liggen 
deze?
5. Tot maximaal welke diepte kan de bodem worden verstoord zonder de archeologische 
vindplaatsen te beschadigen?

Binnen het plangebied zijn conform het boorplan handmatige boringen gezet tot in het 
Hollandveen laagpakket. Daarvoor dienden eerst betonboringen uitgevoerd te worden. 
Een betonboring is, vanwege een tweede betonvloer die bij doorboring voor waterover-
last zou kunnen zorgen, niet gelukt. Aan de voorzijde van het pand, waar geen beton-
boringen uitgevoerd hoeven te worden, is vanwege baksteen in de ondergrond een 
aanvullende boring gezet. Deze boring stuitte op funderingshout. 

Voor de archeologische boringen is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een 
diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De beschrijving van de 
bodemopbouw is volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) gedaan. 
De boorpunten zijn naderhand ingemeten in het RD-coördinatensysteem en de hoogte 
is ten opzichte van NAP bepaald door middel van een GPSR-instrument (afwijking van 
<3cm) en vanwege de inpandige situatie geëxtrapoleerd naar de afzonderlijke boringen. 
De opgeboorde grond is handmatig en met het blote oog bekeken op de aanwezigheid 
van archeologische indicatoren. 

4
INVENTARISEREND VELDONDERZOEK DOOR 
MIDDEL VAN VERKENNENDE BORINGEN
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 4.2 BODEMOPBOUW

Een goed beeld van de bodemopbouw is verkregen bij boringen 7,1,9,8 en 2 (zie afbeel-
ding 6). Het natuurlijk veenpakket begint op gemiddeld 1,7 m -NAP (ca. 1,5 m -mv). De 
bovenzijde van het veenpakket (Hollandveen laagpakket) is licht kleiig en (licht) veraard. 
In boring 9 zijn aan de bovenzijde van het veenpakket baksteenspikkels waargenomen. 
Het veenpakket wordt afgedekt door een donkergrijs sterk siltig kleipakket van ca. 0,3 m 
dik. De kleilaag is homogeen van kleur en samenstelling, maar baksteenspikkels in de 
klei geven aan dat dit een opgebracht kleipakket is. Bij boring 9 is op 1,7 m -mv (ca. 1,5 
m -mv) behalve baksteenspikkels een leembrokje aanwezig. Daarop bevindt zich een 
ca. 0,4-0,5 m dik sterk siltig kleipakket dat meer humeus is. De bovengrens hiervan ligt 
gemiddeld op 1,0 m -NAP (ca. 0,8 m -mv). In boring 9 is in deze ophooglaag een klein 
fragment van een majolica bord aangetroffen. Dit wijst er op dat de ophooglaag waar-
schijnlijk in de 17e of 18e eeuw is aangebracht. 
Vanaf dit niveau neemt de diversiteit van de bodemopbouw binnen het plangebied toe. 
Een algemeen beeld is dat op de sterk siltige kleilaag een zwak tot sterk zandige klei-
laag ligt waarin grotere puinfragmenten (baksteen/mortel) aanwezig zijn. In deze opge-
brachte grondlaag is ter hoogte van boring 6 en 9 aardewerk aangetroffen. Het betreft 
respectievelijk een fragment steengoed en een fragment roodbakkend aardewerk met 
gele slibversiering (gemarmerd). De fragmenten kunnen in de 17e-19e eeuw worden 
gedateerd. 
De ondergrond is gemiddeld tot ca. 0,5-0,6 m onder het vloerniveau vergraven en onder 
de betonvloer voorzien van zand. Een uitzondering hierop is boring 3, waar tot 1,2 m 
-NAP (ca. 1,0 m -mv) een zandpakket aanwezig is en ter hoogte van boring 10, waar 
eveneens tot 1,1 m -NAP (ca. 1,0 m -mv) een zandpakket aanwezig is. De betonvloer is 
gemiddeld 0,2 m dik waarna veelal een lege ruimte aanwezig is tot gemiddeld 0,4 m -mv 
(ca. -0,6 m NAP). 

4.3 ARCHEOLOGISCHE INDICATOREN EN VERGRAVINGEN

In vrijwel alle boringen zijn in de ophooglagen en ter hoogte van boring 9 aan de boven-
zijde van het veenpakket, archeologische indicatoren aangetroffen. Een uitzondering 
hierop betreft boring 11 waar vanwege een tweede betonvloer en de verwacht waterover-
last geen boring is gezet. De archeologische indicatoren betreffen: fragmenten baksteen, 
mortel, leem en aardewerk uit de nieuwe tijd midden en laat. De baksteenspikkels op het 
veen kunnen nog in een oudere periode dateren. 
Ter hoogte van boring 3 is op 1,0 m -mv (ca. 1,1 m -NAP) gestuit op baksteen. 
Ter hoogte van boring 4 is vanaf 0,8 m -mv (ca. 1,0 m -NAP) gestuit op een puinlaag met 
dakpannen en bakstenen. Dit betreft eventueel een sloopniveau. 
Ter hoogte van boring 10 is eveneens gestuit op baksteen. Deze bevond zich op 1,0 m 
-mv (ca. 1,1 m -NAP). 
Ter hoogte van boring 12 is vanaf 0,8 m -mv (ca. 0,9 m -NAP) geboord in naaldhout. Dit 
is mogelijk de fundering onder muurwerk. 

De vergravingen die in relatie worden gebracht met de bouw van het huidige pand 
worden gemiddeld begrensd tot ca. 0,5-0,6 m -mv (ca. 0,6-0,7 m -NAP). Plaatselijk, 
zoals ter hoogte van boring 3, 10 en 12, zijn de vergravingen dieper tot gemiddeld 1,0 m 
-mv (ca. 1,1 m -NAP). 
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INTERPRETATIE

Hollandveen laagpakket, bovenzijde bevat aanwijzingen van menselijk handelen

Opgebracht kleipakket, te dateren in de 17e/18e eeuw. 

Opgebracht en/of geroerd kleipakket, te dateren in de 18/19e eeuw. 

Verstoord niveau, waarschijnlijk als gevolg van de bouw van de huidige bebouwing

W O

Afbeelding 6. Overzicht van boringen 7,1,2, 9 en 8. Boring 2 ligt in feite ten oosten van boring 8. De boringen zijn lithologisch beschreven en vervolgens 

geïnterpreteerd. Op het Hollandveen laagpakket, dat aan de bovenzijde archeologische indicatoren van menselijk handelen herbergt, wordt afgedekt 

door een opgebracht kleipakket dat in de 17e-19e eeuw wordt gedateerd. 
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1. Welke delen van de bodem zijn ongestoord en waar en tot hoe diep is de ondergrond 
door graafwerkzaamheden uit de 20e eeuw verstoord?

Gemiddeld genomen is de ondergrond tot ca. 0,5-0,6 m -mv (ca. 0,6-0,7 m -NAP) vergra-
ven, vermoedelijk voor de aanleg van de huidige bebouwing. Hierna volgt een ongestoord 
pakket bestaande uit opgebrachte grond op natuurlijk gevormd veen. De bovenzijde van 
het veen vertoont aanwijzingen van menselijk handelen. 

2. In het plangebied kunnen resten van oude bebouwing in de bodem aanwezig zijn. 
Welke archeologisch sporen en artefacten zijn aanwezig? Hierbij moet speciaal worden 
gelet op de aanwezigheid van terpen in  de ondergrond. Belangrijk is dat het terplichaam 
vaak niet te onderscheiden is van de ongestoorde veenbodem en alleen herkend kan 
worden door de aanwezigheid van scherven, bewerkt hout en dergelijke.

De bovenzijde van het veen vertoont aanwijzingen van menselijk handelen. Zo zijn ter 
hoogte van boring 9 aan de bovenzijde van het veen baksteenspikkels waargenomen. 
Tevens is de bovenzijde (licht) veraard, wat wijst op ontwatering. 
Verder zijn in alle boringen archeologische indicatoren aanwezig. De archeologische 
indicatoren betreffen: fragmenten baksteen, mortel, leem en aardewerk uit de nieuwe tijd 
midden en laat. 
Ter hoogte van boring 3 is op 1,0 m -mv (ca. 1,1 m -NAP) gestuit op baksteen. 
Ter hoogte van boring 4 is vanaf 0,8 m -mv (ca. 1,0 m -NAP) gestuit op een puinlaag met 
dakpannen en bakstenen. Dit betreft eventueel een sloopniveau. 
Ter hoogte van boring 10 is eveneens gestuit op baksteen. Deze bevond zich op 1,0 m 
-mv (ca. 1,1 m -NAP). 
Ter hoogte van boring 12 is vanaf 0,8 m -mv (ca. 0,9 m -NAP) geboord in naaldhout. Dit 
is mogelijk de fundering onder muurwerk. 

3. Wat is de algemene datering van de archeologische resten?

De algemene datering van de archeologische resten is 17e-19e eeuw. De bovenzijde 
van het veen kan vanaf de late middeleeuwen B in gebruik zijn geweest.

4. Wanneer archeologisch sporen en artefacten zijn aanwezig, waar en hoe diep liggen 
deze?

In boring 2 is tussen 0,2 en 0,8 m -mv (0,3-0,9 m-NAP) een fragment roodbakkend aar-
dewerk aangetroffen dat in de 18e eeuw wordt gedateerd. 
Ter hoogte van boring 3 is op 1,0 m -mv (ca. 1,1 m -NAP) gestuit op baksteen. 
Ter hoogte van boring 4 is vanaf 0,8 m -mv (ca. 1,0 m -NAP) gestuit op een puinlaag met 
dakpannen en bakstenen. Dit betreft eventueel een sloopniveau. 
In boring 2 is tussen 0,65 en 0,95 m -mv (0,75-1,05 m-NAP) een fragment steengoed 
aangetroffen dat in de 17/18e eeuw wordt gedateerd. 
In boring 2 is tussen 0,55 en 0,80 m -mv (0,65-0,90 m-NAP) een fragment met gele 
slib versierd roodbakkend aardewerk aangetroffen dat in de 18e/19e eeuw wordt geda-
teerd. In de ophooglaag daaronder, op 0,8 en 1,3 m -mv (0,9-1,4 m -NAP), is een scherf 
majolica aardewerk aangetroffen die in de 17e/18e eeuw wordt gedateerd. 
 Ter hoogte van boring 10 is eveneens gestuit op baksteen. Deze bevond zich op 1,0 m 
-mv (ca. 1,1 m -NAP). 
Ter hoogte van boring 12 is vanaf 0,8 m -mv (ca. 0,9 m -NAP) geboord in naaldhout. Dit 
is mogelijk de fundering onder muurwerk. 

4.4 BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKS-
VRAGEN



17

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

Deze vraag kan aan de hand van het uitgevoerde onderzoek niet goed beantwoord 
worden. Er zijn intacte ophooglagen uit de periode 18e-19e eeuw aangetroffen vanaf 
gemiddeld 0,5 -0,6 m -mv  (ca. 0,6-0,7 m -NAP). Fysieke resten zoals funderingen zijn 
echter vanaf ca. 1,0 m -mv (ca. 1,1 m -NAP) aanwezig. Gelet op de beperkte diameter 
van de boringen is niet uit te sluiten dat er binnen het plangebied archeologische resten 
op een hoger niveau voorkomen. Deze kunnen tijdens het onderhavige onderzoek niet 
zijn aangetroffen. 
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5
CONCLUSIE EN AANBEVELING

Aan de Zuiderhoofdstraat 1 in Krommenie staat nieuwbouw gepland. Hiervoor wordt 
het bestaande winkelpand gesloopt en zal op het perceel een nieuwe winkelpand met 
daarboven appartementen verschijnen. Onder het gebouw staat een kelder gepland, 
maar onbekend is tot hoe diep deze komt te liggen. Eveneens is niet bekend hoe diep de 
funderingen komen te liggen. Daarom wordt een verstoringsdiepte van minimaal 1,0 m 
-mv (ca. 1,1 m-NAP) aangehouden. 
Voor het plangebied geldt een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische 
resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Om archeologische vindplaatsen te waar-
borgen kent het plangebied de dubbelbestemming archeologie waarde 1. Dit houdt in dat 
de gemeente Zaanstad archeologisch onderzoek bij de aanvraag omgevingsvergunning 
verplicht stelt bij bouwwerken groter dan 50 m2 en die tevens dieper reiken dan 0,5 m 
-mv. Het onderhavige plangebied heeft een oppervlakte van ca. 260 m2. 
De Zuiderhoofdstraat is een van oorsprong laatmiddeleeuwse dijk waar vandaan het 
achterliggende veengebied in cultuur is gebracht. Binnen het plangebied kunnen laat-
middeleeuwse verhoogde huisplaatsen (terpen) aanwezig zijn en op basis van his-
torische bronnen is bekend dat er vanaf de 17e eeuw langs de Zuiderhoofdstraat is 
gewoond. Ter hoogte van het plangebied bevond zich een woning met bijgebouw. Om de 
specificeerde archeologische verwachting voor het plangebied te toetsen en eventueel 
aan te vullen zijn in totaal 12 handmatige boringen gezet (diameter 7 en 3 cm) tot in het 
natuurlijk veenpakket (Hollandveen laagpakket), dat zich op gemiddeld 1,7 m -NAP (ca. 
1,5 m -mv) bevindt. De bovenzijde van het veenpakket is licht kleiig en (licht) veraard. Ter 
hooogte van boring 9 zijn aan de bovenzijde baksteenspikkels waargenomen. Samen 
met de veraarding (gevolg van ontwatering) wijst dit op menselijke invloeden. Het veen-
pakket wordt afgedekt met een sterk siltig en vervolgens (sterk) zandige kleilagen. Hierin 
bevinden zich baksteenfragmenten en enkele aardewerkscherven uit de 17e-19e eeuw. 
Vermoedelijk zijn deze kleilagen vanaf de 17e/18e eeuw opgebracht. Deze ophooglagen 
zijn vanaf gemiddeld 0,5-0,6 m -mv (0,6-0,7 m -NAP) niet door 20e eeuwse vergravingen 
verstoord. 
Behalve baksteenfragmenten en aardewerkscherven in ophooglagen is ter hoogte van 
boring 3 en boring 10 op ca. 1,0 m -mv (ca. 1,1 m -NAP) gestuit op bakstenen. Ter hoogte 
van boring 12 is vanaf 0,8 m -mv (ca. 0,9 m -NAP) geboord in naaldhout. Ter hoogte van 
boring 4 is vanaf 0,8 m -mv (ca. 1,0 m -NAP) een verondersteld sloopniveau aanwezig. 
Dit geeft aan dat er nog resten van vroegere bebouwing binnen het plangebied te ver-
wachten zijn en zij kunnen, gelet op trefkans van boringen, zich eveneens op een hoger 
niveau voordoen. 
Met het onderhavige onderzoek is de fysieke en inhoudelijk waarde van de aangetroffen 
archeologische vindplaats niet vastgesteld. Ook is met het onderhavige onderzoek niet 
vastgesteld welke invloed de toekomstige bebouwing heeft op het bodemarchief. Om die 
redenen worden archeologische vervolgstappen aanbevolen. 

AANBEVELING
Op basis van de gespecificeerde archeologische verwachting en de onderzoeksresul-
taten van het inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen 
wordt archeologisch vervolgonderzoek aangeraden. Het is aan de gemeente Zaandstad 
om hier een besluit over te nemen. Conform de Erfgoedwet, de BRL4000 en de AMZ 
cyclus zou een inventariserend veldonderzoek door middel van waarderende proefsleu-
ven (BRL4003) de volgende stap kunnen zijn. Aan de basis hiervan ligt een programma 
van eisen (BRL4001) en het onderzoek dient door een gecertificeerd bedrijf of instelling 
uitgevoerd te worden. 
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 BIJLAGE 1
ARCHEOLOGISCHE PERIODEN
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Vroege-Bronstijd

Late-Bronstijd

Midden-Bronstijd B   1.500-1.100

A   1.800-1.500

     1.100-800

     2.000-1.800

Vroege-IJzertijd

Midden-IJzertijd

Late-IJzertijd 12 na Chr.-
250 v. Chr.

    500-250

    800-500

Vroeg-Romeinse tijd

Miden-Romeinse tijd

Laat-Romeinse tijd

 

B    350-450

A    270-350

B    150-270

A      70-150

B        25-70

A        12-25

 
Vroege-Middeleeuwen 

Late-Middeleeuwen  

Late-Middeleeuwen 

B  1.250-1.500

A  1.050-1.250

C        725-900

D     900-1.050

B        525-725
A        450-525

Nieuwe tijd 

Nieuwe tijd 

Nieuwe tijd 

  C  1.850-heden

 B  1.650-1.850

A  1.500-1.650

PA
LE

O
LI

TH
IC

UM
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  M
ES

O
LI

TH
IC

UM
  N

EO
LI

TH
IC

UM
Vroeg-Paleolithicum

Midden-Paleolithicum

Laat-Paleolithicum B   18.000-8.800

A   35.000-18.000

  300.000-35.000

           -300.000

Vroeg-Mesolithicum

Midden-Mesolithicum

Laat-Mesolithicum 6.450-4.900

7.100-6.450

8.800-7.100

Vroeg-Neolithicum 

Midden-Neolithicum

Laat-Neolithicum B    2.450-2.000

A    2.850-2.450

B    3.400-2.850

A    4.200-3.400

B    4.900-4.200

A    5.300-4.900
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B IJLAGE 2
BOORSTATEN
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