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1. Inleiding 

In juni 2010 is in opdracht van Dhr. M. Zonjee een inventariserend veldonderzoek in de 
vorm van grondboringen uitgevoerd op een terrein aan de J. J. Allanstraat 210 te Westzaan 
(afbeelding 1 en 2). De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door het voornemen 
nieuwbouw te plegen op het terrein. De huidige woning wordt hierbij gesloopt waarna 
op dezelfde locatie een nieuwe woning wordt gebouwd. De verstoring van de ondergrond 
zal reiken tot ca. 80 cm onder het maaiveld. Hierdoor is er een kans op het verstoren van 
archeologische sporen. Voorafgaande aan het veldwerk is, conform de eisen gesteld in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (kna), eerst een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd. In dit rapport worden het bureauonderzoek en het inventariserend veldonder-
zoek in de vorm van boringen gezamenlijk gepresenteerd.

Het terrein staat op de provinciale en gemeentelijke cultuur historische Waardenkaart aan-
geduid als een archeologisch waardevolle locatie (blad 25B, code WAT839A).  
Bodemingrepen binnen gebieden van archeologische waarde dienen, conform het beleid 
van de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad, te worden voorafgegaan door 
een archeologisch vooronderzoek. Dit om eventuele archeologische overblijfselen in kaart te 
brengen en te waarderen.
Het bevoegd gezag werd vertegenwoordigd door de gemeentelijk archeoloog van Zaanstad, 
deze stelde ook het programma van eisen (PvE) ten behoeve van dit onderzoek op (Kleij, 
2010). De onderzoeksdocumentatie wordt bewaard in het depot van de gemeentelijk 
archeoloog van Zaanstad; Tuinstraat 27A, 1544 RS Zaandijk.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 
3.1).

Afbeelding 1. De onderzoekslocatie. Foto richting het oosten.
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2. Bureauonderzoek

2.1 Inleiding

De onderzoekslocatie bevindt zich op nummer 210 van de J. J. Allanstraat te Westzaan. 
De straat is in 1939 genoemd naar Johannes Jacobus Allan (1862-1933), een Westzaans 
ondernemer en politicus. Voorheen heette het de Krabbelbuurt, daarvoor was het onderdeel 
van de Middelweg. Het bewoningslint Kerkbuurt J. J. Allanstraat en het Zuideinde is een 
middeleeuwse ontginningsas. Hierlangs liggen een aantal oude nederzettingslocaties. Dit 
onderzoek dient om te onderzoeken of zich op deze locatie ook een dergelijke vindplaats 
bevindt. Het onderzoeksgebied heeft een afmeting van circa 20 bij 42 meter.
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Afbeelding 2. Het onderzoeksgebied (in rood) aangegeven op de topografi sche kaart.
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2.2 Beleid

Cultuurhistorie
Het beleid van de Provincie Noord-Holland richt zich op het leesbaar houden en maken 
van cultuurhistorie. Uitgangspunt daarbij is dat cultuurhistorie geen belemmering hoeft te 
zijn maar juist kan dienen als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. Essentieel daarbij 
is dat de aanwezigheid van eventuele cultuurhistorische waarden in een vroegtijdig stadium 
bij de planvorming wordt betrokken.  

Gedragslijn compensatie
De aantasting van cultuurhistorisch waardevolle terreinen dient zoveel mogelijk voorkomen 
te worden. Bij (dreigend) verlies van deze waarden kan compensatie worden toegepast. 
Bij archeologie is dit echter niet mogelijk. Vindplaatsen moeten of worden behouden of 
worden opgegraven. Deze gedragslijn geldt voor eigen handelen en bij medewerking aan 
plannen van derden en stelt wat betreft archeologie dat de initiatiefnemer zorg draagt voor 
een inventariserend en eventueel waarderend onderzoek waarna een zorgvuldige afweging 
mogelijk is. 

Monumentenbeleid
Monumenten en andere elementen van cultuurhistorisch belang dienen tot uitdrukking te 
komen in het bestemmingsplan. Ingrepen op het kadastrale perceel waarop een beschermd 
monument staat zijn vergunningplichtig.

Archeologiebeleid Provincie Noord-Holland 
De gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland streeft naar het behoud van 
het erfgoed in de bodem (in situ). Ten einde het behoud van archeologische waarden 
zoveel mogelijk te waarborgen zal de provincie in zowel haar eigen plannen als in door 
de provincie te toetsen plannen het behoud als afwegingscriterium laten mee wegen. Is 
behoud in situ niet mogelijk dan dient de informatie te worden veiliggesteld door middel 
van een wetenschappelijk verantwoord onderzoek (behoud ex situ). Archeologie is één 
van de provinciale speerpunten in het provinciaal ruimtelijke ordeningsbeleid. Het in de 
wet op de ruimtelijke ordening voorgeschreven vooronderzoek naar aanwezige belangen 
door de gemeente dient ook archeologie te bevatten. Er dient vervolgens een expliciete 
afweging gemaakt te worden van de aanwezige belangen. Een belangrijk instrument 
voor het beleid is de cultuurhistorische waardenkaart, waarbij voor elk van de drie 
cultuurhistorische disciplines (historische (steden)bouwkunde, historische geografi e en 
archeologie) een kaartlaag is samengesteld. Deze kaart moet echter wat betreft archeologie 
als indicatief worden beschouwd aangezien de meeste archeologische vindplaatsen (nog) 
onbekend zijn omdat ze onder het maaiveld verborgen liggen. Om te voorkomen dat 
waardevolle informatie verloren gaat dienen deze overblijfselen in een zo vroeg mogelijk 
stadium van de planvorming te worden gelokaliseerd en gewaardeerd door middel van 
een archeologisch vooronderzoek. Bij toetsing van bestemmingsplannen wordt nagegaan 
of bij de planvorming voldoende archeologisch vooronderzoek is verricht om tot een 
evenwichtige besluitvorming te komen. Terreinen van hoge en zeer hoge waarde dienen in 
bestemmingsplannen te worden aangegeven en beschermd te worden door middel van een 
aanlegvergunning. 
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UNESCO
In Nederland zijn een klein aantal cultuurhistorische locaties op de werelderfgoedlijst 
van Unesco geplaatst. Voor Noord-Holland zijn dit de Stelling van Amsterdam en de 
droogmakerij De Beemster. Voor Westzaan is deze regeling niet van toepassing. 

Cultuurhistorische Waardenkaart
De door de provincie Noord-Holland vervaardigde Cultuurhistorische Waardenkaart is 
vooral bedoeld als hulpmiddel bij de inrichting van de ruimte in Noord-Holland. De 
waardering van objecten en structuren op de kaart is verdeeld in drie categorieën: van 
waarde, van hoge waarde en van zeer hoge waarde. Omdat van veel archeologische resten 
de exacte locatie niet bekend is, is deze kaart voor wat betreft archeologie per defi nitie 
onvolledig. Het geeft uitsluitend een indicatie. Hiermee dient dan ook in de planvorming 
rekening te worden gehouden. Op deze kaart is Westzaan aangemerkt als terrein van hoge 
waarde. De historische kern is hoog gewaardeerd omdat deze een veelheid aan historische 
en archeologische informatie over de ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling ervan bevat 
(monumentnummer 25B-035/ 14635).

Gemeentelijk beleid gemeente Zaanstad
In aansluiting op het landelijk en provinciaal beleid streeft de gemeente Zaanstad er naar
archeologische vindplaatsen in de bodem te bewaren. Als dat niet mogelijk is moeten de 
vindplaatsen worden opgegraven. Om hieraan te kunnen voldoen wordt archeologie in een 
vroeg stadium in de planvorming betrokken. De gemeente beschikt over een eigen depot 
voor bodemvondsten, opgravingen worden uitbesteed aan particuliere onderzoeksbureaus. 
De gemeente Zaanstad heeft een gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart, 
goedgekeurd op 24 oktober 2006. Net als bij de provinciale waardenkaart is het de 
bedoeling dat de aanwezige waarden worden gebruikt als onderdeel voor de inrichting 
van het gebied. Op de gemeentelijke waardenkaart staan de J. J. Allanstraat en Zuideinde 
genoemd (WZ3). “Het betreft hier het lange lint tussen de Overtoom in het zuiden en het 
beschermde dorpsgezicht in het noorden en behoort tot de meest karakteristieke gebieden 
in de Zaanstreek. Als onderdeel van de oorspronkelijke lintstructuur van ontginningsassen
van regionaal belang”. Het plangebied ligt ten zuiden van het beschermde dorpsgezicht van
Westzaan (WZ1), dit is van nationale waarde. Het ruimtelijke karakter van Westzaan, 
gelegen aan een kilometers lange weg, draagt bij aan de waarde van het beschermde 
dorpsgezicht.

2.3 Doel en methoden van het bureauonderzoek

Een bureauonderzoek heeft als doel om aan de hand van bestaande bronnen informatie 
te verzamelen over bekende of te verwachten archeologische waarden binnen een bepaald 
gebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, gaafheid 
en conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden. Afhankelijk van 
de omvang van de werkzaamheden, de aard van de aanleiding tot het onderzoek en de 
vraagstelling, zullen aanvullende gegevens verzameld dienen te worden. 
Door middel van een archeologisch bureauonderzoek kan in een vroegtijdig stadium van de 
planvorming rekening worden gehouden met de eventuele aanwezigheid van archeologische 
waarden in de bodem. Het resultaat is een standaardrapport met een gespecifi ceerd 
verwachtingsmodel, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van 
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(eventueel) vervolgonderzoek (zie ook in bijlage 1: Stappenplan archeologie).
Bij het bureauonderzoek worden bronnen geraadpleegd die kennis verschaff en over de 
bodemopbouw van het betreff ende gebied, voor zover deze van belang zijn voor het 
voorspellen van archeologische waarden. De geraadpleegde bronnen bestaan onder andere 
uit:
 1. Kaartmateriaal, zoals bodemkundige, geomorfologische, geologische en 
 historische kaartengegevens.
 2. Gegevens over eerder verricht onderzoek en vondstmeldingen in het gebied uit  
 de database van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de   
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 3. Archeologische regiospecialisten.
 4. Lokale contactpersonen van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland.

2.4 De geologie en bekende archeologische en historische waarden

Geologie
Tijdens de laatste IJstijd (ca. 114.000 jaar geleden tot ca. 8800 v. Chr.) werden in het 
gebied waar nu de gemeente Westzaan ligt, zand- en grindlagen afgezet van honderden 
meters dik. Deze lagen liggen nu zo’n twintig tot dertig meter diep onder het maaiveld. 
Ongeveer 10.000 jaar geleden, gedurende het Holoceen, begon het klimaat op te warmen;  
een proces dat tot op de dag van vandaag doorgaat. Hierdoor begon op de zand- en 
grindlagen veen te groeien. Door het smelten van het ijs steeg de zeespiegel en daarmee 
ook het grondwater. De groei van het veen hield in het begin gelijke tred met de stijging 
van het grondwater, dat eerst een tiental centimeters per eeuw steeg maar later nam de 
stijging af tot een paar centimeters per eeuw. Op een gegeven moment groeide het veen 
sneller dan het grondwater steeg. Het veenpakket werd zo hoog dat de planten met hun 
wortels het grondwater niet meer bereikten. Veenplanten die van regenwater konden 
bestaan gingen overheersen. Dergelijk veen, dat onafhankelijk van het grondwater kan 
groeien, wordt ‘hoogveen’ genoemd. Tijdens perioden van verhoogde activiteiten van de 
zee spoelde zeewater echter weer over het veen en werden kleilagen afgezet. Zo’n 5700 
jaar geleden nam de invloed van de zee defi nitief af en kon het hoogveen onbelemmerd 
doorgroeien. Op deze wijze is een veenpakket ontstaan, afgewisseld met kleilagen, met een 
totale dikte van tien tot dertig meter. Het hoogveenmoeras werd incidenteel bezocht door 
mensen, misschien wel jagers op zoek naar wild of boeren die hun vee lieten grazen. Tot 
in de vroege middeleeuwen (600-900 n. Chr.) bleef het grondgebied van Westzaan echter 
een onbewoond hoogveenmoeras, vrijwel kaal met hier en daar lage struiken of een groepje 
bomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit gebied in deze tijd bezocht werd door herders 
uit de duinen of West-Friesland die er hun koeien weidden. Deze herders verkenden het 
gebied, zij wisten langs welke waterwegen het gebied betreden kon worden en waar de 
hogere en dus drogere delen lagen.

Historische situatie
Misschien al in de 11e eeuw, maar zeker in de 12e eeuw trokken kolonisten het gebied 
binnen. Om het land geschikt te maken voor bewoning en landbouw groeven zij sloten 
waardoor het water uit het drassige veen weg kon stromen. De ontginning verliep in fasen. 
Eerst werd langs de oevers van de riviertjes het land ontgonnen en als graanakker ingericht. 
Tussen de ontgonnen delen en het hoogveenmoeras groef men een brede sloot om het 
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water uit het moeras op te vangen zodat het niet over de akkers kon stromen. Een dergelijke 
sloot wordt een watering of gouw genoemd. Een dijkje beschermde het ontgonnen land 
tegen overstromingen uit de gouw. Deze dijkjes speelden later een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van de dorpen in het gebied. De bedijking van de polders van Westzaan, 
Assendelft, Wormer en Jisp en Oostzaan werd in de 12de eeuw afgerond. 

Wanneer hoogveen ontwaterd wordt, klinkt het in en komt het uiteindelijk zo laag te 
liggen dat het binnen het bereik van het grondwater komt. Zo kwam door de ontginning 
een einde aan de groei van het hoogveen en werd het grondgebied van Westzaan een 
laagveengebied. Vanwege de lage ligging was graanverbouw na verloop van tijd niet meer 
mogelijk, het land was daar te nat voor geworden. De boeren vormden de akkers om tot 
weiland en trokken de gouw over om het volgende deel van het veenmoeras te ontginnen. 
Na enige tijd waren ook de akkers hier te nat geworden en werden omgezet in weiland en 
trokken de boeren weer verder. Zo is het hele grondgebied van Westzaan in een aantal fasen 
ontgonnen. Door de voortgaande inklinking werd na verloop van tijd (14e en 15e eeuw) 
al het akkerland omgezet in weiland en werd het gebied de groene, door sloten doorsneden 
vlakte die het tot op de dag van vandaag gebleven is, een zogenaamd slagenlandschap. 
Alleen de opmerkelijke naam ‘akker’, die veel van de kleine weilandjes nog dragen, 
herinnert aan de graanverbouw in het verleden.
Omdat de zeespiegel nog steeds enige centimeters per jaar steeg maar het land door de 
ontwatering daalde, kreeg de zee meer invloed. Vanaf de 13e eeuw werd Noord-Holland 
dan ook geteisterd door overstromingen. In deze periode komt de benaming Westsanen 
voor het eerst in offi  ciële documenten voor (1303). Vanaf 1313 blijkt de naam in de 
grafelijke rekeningen in gebruik te zijn (Van Braam, 1993). De bewoning concentreerde 
zich vanaf deze tijd eeuw langs lange linten die dwars door het gebied liepen. Vermoedelijk 
vestigden de mensen zich op de oude, in onbruik geraakte dijkjes uit de tijd van de 
ontginningen. Deze wat hogere en drogere plekken in het land waren in tijden van 
vernatting de beste vestigingsplaatsen. Tevens dienden deze dijkjes als doorgangswegen. 
In de 15e en 16e eeuw begonnen de inwoners ook handel te drijven in vis, kaas, zeildoek 
en andere producten. Zij voeren met hun schepen naar alle havens van Holland en ver 
daarbuiten. In deze periode werden ook de eerste molens gebouwd: meelmolens en 
watermolens. Dankzij de watermolens kon men nu het waterpeil beter beheersen en 
het land redelijk droog houden, zelfs in het najaar en de winter. Van de 14e tot de 16e 
eeuw raakten de oude weteringsdijkjes  uit de ontginningsperiode van Waterland en 
de Zaanstreek op vele plaatsen volgebouwd. Zo ontstonden de bewoningslinten die zo 
kenmerkend zijn voor de ontginningsdorpen. Het dorpslint van Westzaan biedt hiervan 
nog een redelijk getrouwe indruk. Westzaan had een grote nijverheidssector. In 1733 
stonden er 33 houtzaagmolens, 7 oliemolens, 5 papiermolens en nog 12 molens met een 
andere functie (Woudt en Woudt 1992:66). Op de reconstructiekaart van de ligging van de 
molens in de Zaanstreek (Braam et al. 1970, 51) is te zien dat verreweg de meeste molens 
tussen de kerkbuurt en het Zuideinde te Westzaan zich bevonden hebben tussen het 
bewoningslint en De Gouw, dus ten oosten van de J. J. Allanstraat.  
De 18e eeuw was een periode van achteruitgang terwijl de Franse Tijd, rond 1800, ronduit 
rampzalig was. Vooral de houtzagerij en scheepsbouw hadden erg te lijden onder de 
achteruitgang. De dorpen verarmden sterk en mensen trokken weg. Het inwoneraantal 
van Westzaan liep terug van rond 2700  in 1733 tot ca. 1800 in 1815 (Woudt en Woudt, 
1992). Veel molens en pakhuizen in het veld werden afgebroken. Langs de bewoningslinten 
werden huizen gesloopt. Het aantal woningen in Westzaan neemt tussen 1731 en 1795 



10Inventariserend veldonderzoek J. J. Allanstraat 210, Westzaan, gemeente Zaanstad

af met 61 (Tip s.a.). Pas in de tweede helft van de 19e eeuw bloeide de economie weer 
op, voornamelijk door de bouw van de fabrieken in het dorp zelf en langs de Zaan. De 
industrie langs de Zaan bood direct en indirect veel werk waardoor het inwoneraantal 
weer toenam. Pas na 1920 worden de bevolkingsaantallen van halverwege de 18de eeuw 
weer gehaald (Tip s.a.)  Vooral na de Tweede Wereldoorlog werden de open gaten langs de 
bewoningslinten weer opgevuld en werden nieuwbouwwijken in het veld gebouwd. 

Bekende archeologische waarden
Op het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS) is over het plangebied relevante 
archeologische informatie op te vragen. Zo wordt duidelijk dat in de omgeving van de 
onderzoekslocatie twee bureau- en booronderzoeken hebben plaatsgevonden (Van den Berg 
et al. 2006 & Van Rooijen 2009). Deze onderzoeken vonden plaats aan de J.J. Allanstraat 
201 (2009) en 219 (2006). In beide gevallen werden er geen behoudenswaardige vindplaats 
aangetroff en. In 2008 is ook een booronderzoek uitgevoerd aan het Zuideinde (Cis-code 
85087). De bodem bleek daar diepgaand verstoord te zijn.

Naast deze onderzoeken vond er in 1989 een karteringsonderzoek rond het plangebied 
plaats (AWN Zaanstreek). Hierbij werden meerdere concentraties aardewerk aangetroff en 
uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. De rijkere vindplaatsen werden telkens op 
ongeveer gelijke afstand van de dorpsstraat aangetroff en. Mogelijk zijn het de resten van 
een lint van ontginningsboerderijen. Op grond van de vondsten en andere aanwijzingen 
voor bewoning zoals verhogingen en vondstlagen zijn een aantal terreinen aangewezen 
als “terrein van archeologische waarde”, deze bevinden zich ook binnen een straal 
van 200 meter om het plangebied. Opvallend is dat op de terreinen waar tijdens de 
veldkartering aardewerkvondsten zijn gedaan (en in een enkel geval ook bot en hout) het 
aanvullende booronderzoek geen of weinig resultaat opleverde. Het is dan ook de vraag of 
booronderzoek een geschikte methode van inventariserend onderzoek is in dit gebied. 

Het plangebied blijkt volgens de provinciale en gemeentelijke cultuurhistorische 
waardenkaart onderdeel te vormen van een archeologisch waardevolle locatie. In 
ARCHIS staat dit zelfde gebied aangeduid onder monumentnummer 14635. Het betreft 
de Westzaansche Overtoom, Westzaan, Krabbelbuurt en Zuideinde. De begrenzing 
van deze historische kern is bepaald op grond van de historische kaart uit 1849-1859, 
schaal 1:25.000. De archeologische waarde van historische kernen bestaat uit de reeds 
aangetroff en 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 ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling van de kern. 

Historische kaarten
Een andere belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van
oude kaarten kan een beeld gegeven worden van hoe de bebouwing zich door de eeuwen
heen ontwikkelde. Hierbij dient te worden opgemerkt dat historisch kaartmateriaal vaak 
alleen een indicatie geeft van datgene wat er ooit gestaan heeft. Men dient rekening 
te houden met de onnauwkeurigheden als gevolg van het gebruik van eenvoudige 
meetmiddelen en methoden, selectie van af te beelden kaartelementen en esthetische 
afwegingen die kaarten mooier maakten dan de “werkelijkheid”. Historische kaarten 
zijn niet altijd op schaal getekend of bevatten meerdere delen die qua schaal van elkaar 
afwijken. Ook werden kaarten veelvuldig gekopieerd waardoor foute gegevens of gedateerde 
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afbeelding 3: Kaart met de archeologische monumenten en onderzoeken
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Afbeelding 4. Detail 
uit “Waeterland”, 
maker onbekend, 
ca. 1530. De 
onderzoekslocatie 
ligt binnen het rood 
omcirkelde gebied. 
Het noorden bevindt 
zich links. Afbeelding 
is niet op schaal.

Afbeelding 5: 
Detail uit Kaart 
van
Noord-Holland 
van Joost Jansz.
Beeldsnijder, 
1575. De 
onderzoekslocatie 
ligt binnen het 
rood omcirkelde 
gebied. Het 
noorden
bevindt zich 
boven. Afbeelding 
is niet op schaal.
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informatie op een nieuwe kaart terecht kwamen. Zelfs bij kaarten die op het kadasterplan 
van omstreeks 1832 gebaseerd zijn (welke over het algemeen als zeer betrouwbaar 
beschouwd wordt), stelt men dat deze kaarten met voorzichtigheid gebruikt moeten 
worden (Margry, Ratsma & Speet 1987). De in dit rapport aangegeven onderzoeksgebieden 
op historische kaarten en de daaruit ontleende informatie moet dan ook gezien worden als 
een benadering in plaats van een vaststaand feit. 

De oudste, voor dit onderzoek bruikbare kaart,  genaamd “Waeterland” dateert uit het 
jaar 1530. Op deze kaart zien we de kerkbuurt van Westzaan aangegeven. De weg naar het 
zuiden is ook reeds aangegeven, maar of hierlangs reeds bewoning was, is niet zichtbaar 
(afb. 4).
Op de tweede kaart, van Joost Jansz Beeldsnijder van omstreeks 1575, is eveneens, los van 
de kerk, geen bebouwing aangegeven (afb. 5). Op beide kaarten staat alleen de belangrijkste 
bebouwing uit de omgeving aangegeven, waardoor zij geen oordeel kunnen vellen over de 
mogelijke tot bebouwing in het onderzoeksgebied. 

Een vroeg bewijs van de lintbebouwing wordt gegeven door de kaart van Balthasar Floris 
en van Berckenrode uit 1629, maar nog beter is de bebouwing zichtbaar op de kaart van 
het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 
uit 1683 (afb. 6). De J.J. Allanstraat en het Zuideinde heten hier nog Middelweg en de 
verschillende huizen met bijhorende grond zijn duidelijk te onderscheiden. Bijna de gehele 
hoek waarbinnen het onderzoeksgebied gesitueerd moet worden, is op deze kaart bebouwd. 
Waardoor het zeer waarschijnlijk is dat het onderzoeksgebied tenminsten aan het eind van 
de 17e eeuw bebouwd was. Op de overzichtskaart van het Baljuwschap van Kennemerland, 
1718-1726 (afb. 7), is binnen het gebied waarin het onderzoeksgebied zich bevindt een 

Afbeelding 6: Detail uit kaart van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende 
Sluizen in Kennemerland en West-Friesland van J. Douw uit 1683. De onderzoekslocatie ligt binnen het 
rood omcirkelde gebied. Het noorden bevindt zich links. Afbeelding is niet op schaal.
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deel van de bebouwing al weer verdwenen (ten opzichten van 1683). Het zou daarom 
kunnen dat de locatie aan het begin van de 18de eeuw niet meer bewoond was. Deze kaart 
is echter niet op perceelniveau betrouwbaar. 
Op de zeer betrouwbare kadastrale minuut met de situatie van 1827 (afbeelding 8) is ter 
plaatsen van de onderzoekslocatie bebouwing te zien. In afbeelding 10 wordt een overzicht 
gegeven van het plangebied op topografi sche kaarten uit 1904, 1922, 1950 en 1969. Op 
al deze kaarten is het plangebied bebouwd. In de huidige situatie is het perceel uit de 
kadastrale minuut kaart van 1827 opgedeeld in twee percelen 212 en 210 (zie afbeelding 
10). Deze huidige opdeling is nog niet zichtbaar op de kaarten uit afbeelding 9 en dateert 
dus van na 1969.  

Afbeelding 8: Detail uit de 
kadastrale minuut. (Minuutplan 
gegevens: 1827, prov. Noord-
Holland, gemeente Westzaan, sectie 
C, Krabbelbuurt,). Het plangebied 
is omcirkeld (niet op schaal)

Afbeelding 7: Detail uit 
de Overzichtskaart van 
het Baljuwschap van 
Kennemerland, 1718-1726. 
De onderzoekslocatie ligt 
binnen het rood omcirkelde 
gebied. Het noorden bevindt 
zich links. Afbeelding is niet 
op schaal.



15Inventariserend veldonderzoek J. J. Allanstraat 210, Westzaan, gemeente Zaanstad

2.5 Verwachtingsmodel

Geconcludeerd kan worden dat op basis van de geraadpleegde historische en archeologische 
gegevens de volgende archeologische resten kunnen worden verwacht aan de J. J. 
Allanstraat 210 te Westzaan: 

•Onder het maaiveld zijn mogelijk resten aanwezig van sporen van de ontginning 
van het veenlandschap in de late middeleeuwen. Hierbij moet gedacht worden aan  
ontginningsgreppels en (terp)bewoningsporen bestaande uit houtconstructies, afvalkuilen 
etc. 

•Met name worden sporen van ophoging, aanplemping, en bebouwing uit de zeventiende 
tot en met de negentiende eeuw verwacht. Ook uit deze periode kunnen funderingen, 
houtconstructies afvalkuilen etc. worden aangetroff en. Bij slootkanten kunnen dikke 
vondstpakketten worden verwacht bestaande uit klei en/of veen met allerhande afval als 
aardewerk, houtsnippers, slachtafval etc. Mogelijk zijn er ook resten van ambachtelijke 

Afbeelding 9: Het plangebied op de topografi sche kaart uit 1904, 1922 1950 en 1969.
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activiteiten aanwezig in de vorm van gereedschappen, machineonderdelen, funderingen van 
gebouwen en afval. Voor industriële activiteiten zijn geen aanwijzingen gevonden tijdens 
het bureauonderzoek.

Mogelijke verstoringen: In de afgelopen twee eeuwen hebben op het perceel verschillende 
gebouwen gestaan. Het is waarschijnlijk dat bij de bouw- of sloopactiviteiten de bodem in 
zekere mate verstoord is geraakt. 

2.6 Samenvatting en advies

Ten einde de (eventuele) archeologische waarde van het plangebied aan de J. J. Allanstraat 
te bepalen zijn de relevante historische en archeologische gegevens geraadpleegd. Aan de 
hand van de verzamelde gegevens is voor de onderzoekslocatie een verwachtingsmodel 
opgesteld. Er zijn mogelijk nog sporen aanwezig van de eerste ontginning van het gebied. 
Tenslotte kunnen er binnen het plangebied sporen en vondsten uit de zeventiende tot 
en met negentiende eeuw verwacht worden. Om tot een weloverwogen selectieadvies te 
kunnen komen, dient op de onderzoekslocatie een inventariserend veldonderzoek in de 
vorm van boringen te worden uitgevoerd. De aanwezigheid en kwaliteit van de in het 
verwachtingsmodel genoemde sporen en vondsten kunnen met deze methode in voldoende 
mate worden aangetoond. Bijkomend voordeel van deze non-destructieve methode is 
dat ondergrond intact blijft, waardoor de archeologische waarden mogelijk in de nieuwe 
situatie gespaard kunnen worden.
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3. Inventariserend veldonderzoek

3.1 Inleiding en doel van het inventariserend veldonderzoek

Het primaire doel van een inventariserend veldonderzoek is het aanvullen en toetsen 
van het gespecifi ceerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek (zie hoofdstuk 2). 
Daarnaast dienden de mate van verstoring van het terrein en de diepteligging van eventueel 
aanwezige archeologische waarden te worden vastgesteld. Hiertoe zijn in het programma 
van eisen (Kleij, 2010) de volgende vraagstellingen verwoord:

• Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog scoort.
 In hoeverre is de ondergrond door agrarisch gebruik of ontgrondingen in de 20ste eeuw  
 verstoord?
• Welke archeologische sporen en artefacten zijn aanwezig?
• Wat is de algemene datering van de archeologische resten?
• Is er sprake van archeologische overblijfselen uit de periode Middeleeuwen en Post-                         
Middeleeuwen of alleen maar Post-Middeleeuwen?
• Wat is de aard en de fysieke kwaliteit van de archeologische overblijfselen?
• Bevinden zich nog (afval) kuilen en sloten in het gebied? Hoe zijn deze geconstrueerd en 
wat is de samenstelling van eventueel botanisch materiaal van de vulling van de bodems van 
de kuilen en zijkanten/ oevers van de sloten?
• Hoe is de samenstelling en de herkomst van de archeologische vondsten?
• Tot welk(e) complextype(s) behoren de archeologische resten?
• Kunnen aparte vindplaatsen onderscheiden worden en zo ja, wat is hun begrenzing?
• Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren zowel horizontaal als verticaal?
• Is er sprake van clustering van sporen en structuren binnen een vindplaats?
• Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn deze    
aaneensluitend?
• Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of     
vondstcategorieën behoren zij?
• Bevat de site overblijfselen die duiden op ambachtelijke activiteiten (molenindustrie, 
houtzagerij, traankokerij)?
• Hoe verhoudt de site zich ten opzichte van analoge vindplaatsen uit dezelfde periode in 
de regio?
• Wat is de relatie tussen de kreek en de archeologische vindplaatsen?
• Wat is de relatie van de site met de rest van de omgeving?
• In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een bedreiging voor de 
archeologische waarden?  

Bij een inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen worden met behulp 
van een edelmanboor en een gutsboor bodemprofi elen bestudeerd waarbij vooral gelet 
wordt op aard, dikte en uitgestrektheid van (mogelijk) archeologisch interessante lagen. 
Behalve de stratigrafi sche informatie kan het opgeboorde materiaal ook aanwijzingen geven 
over de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Dergelijke aanwijzingen kunnen 
bijvoorbeeld bestaan uit fragmenten aardewerk, stukjes houtskool of fosfaatvlekken. 
Daarnaast is ook de mate van antropogene verstoring en/of natuurlijke erosie van de 
bodem van belang. Door beide factoren kunnen archeologische resten geheel of gedeeltelijk 
verdwenen zijn. Dergelijke verstoringen zijn over het algemeen eenvoudig met behulp 
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van grondboringen aan te tonen. De meest kansrijke afzettingen in de ondergrond waarin 
archeologische sporen kunnen worden aangetroff en zijn vaak de wat hogere en drogere 
delen van het landschap zoals dekzandkoppen, verlande stroomruggen, rivierduinen 
of oeverwallen. De boringen kunnen aanwijzingen geven over de aanwezigheid, de 
verspreiding en eventuele omvang van oude nederzettingsterreinen omdat dergelijke 
vindplaatsen doorgaans een relatief grote hoeveelheid en een grote verspreiding van 
archeologische indicatoren bevatten. Er is een grote kans op de aanwezigheid van 
archeologische overblijfselen in de ondergrond als deze indicatoren regelmatig in de 
boorkernen worden aangetroff en. Vindplaatsen met een mindere mate van spreiding van 
de vondstdichtheid, zoals bijvoorbeeld grafvelden of steentijdnederzettingen, zijn echter 
moeilijker op te sporen. De onderzoeksmethode geeft derhalve een redelijke tot goede 
indicatie maar zeker geen volledig uitsluitsel over waar en hoeveel vindplaatsen op een 
bepaald terrein aanwezig zijn. 
Bij het onderzoek zijn, zoals vereist in het programma van eisen, 10 boringen gezet. De 
ligging van de boringen staat aangegeven op afbeelding 10. In het PVE was een boring 
gepland aan de noordzijde van het woonhuis 210. Al hoewel de kadastale kaart aangeeft 
dat er ten noorden van het woonhuis 210 nog een stukje grond is dat bij het perceel van 
210 hoort, bleek dit in werkelijkheid niet zo te zijn en bleek de gehele noorzijde van het 
woonhuis 210 bij het perceel van 212 te horen. Omdat we geen toestemming hadden om 
op het perceel 212 te boren, is de genoemde boring verplaats naar het achterterrein van 210 
(boring 10 op afbeelding 10). Ook boring 7 en 8 wijken iets af van het boorplan uit het 
PVE, aangezien zij in het oorspronkelijke plan in een vijver lagen (zie afbeelding 10). In 
deze gevallen gaat het echter om een verplaatsing van enkele tientallen centimeters. 

De boringen zijn doorgezet tot verschillende dieptes, varierend van 2.80m -mv tot 3.00m 
-mv, waarbij alle boringen tot ruimschoots in het rode veen geboord is. Alleen boring 9 
wijkt hiervan af, omdat bij deze boring na 15cm -mv gestuit werd op een betonnen plaat 
(zie afbeelding 10 voor de vermoedelijke omvang van deze plaat). Het te onderzoeken 
terrein was ten tijden van het onderzoek in gebruik als tuin. Omdat de huidige woning nog 
niet gesloopt is (in afwachting van de bouwvergunning) kon er niet geboord worden op 
de plaats waar de nieuwbouw gepland is, deze heeft namelijk vrijwel dezelfde omvang en 
locatie als de huidige bebouwing 

3.2 Resultaten (zie bijlage 2)

Met uitzondering van boring 1 en 7 bestond de bovenkant van alle boringen uit een 
puinlaag van (voornamelijk) kleine baksteenfragmenten (tussen de 5 en 12 cm dik) 
met daaronder een grijze zandlaag (tussen de 5 en 40 cm dik). Deze zandlaag moet 
waarschijnlijk als een egalisatielaag gezien worden waarna op de opritlaan en in de tuin 
kleine baksteenfragmenten zijn neergelegd als verharding. In boring 7 is wel de zandlaag 
aangetroff en, maar werdt deze afgedekt door een tegel. Boring 9 stopt, zoals eerder vermeld 
na dit pakket, waarneer op een betonnenplaat gestuit wordt. 

Onder dit pakket begint een donkerbruine, zwak zandige kleilaag (KZ1), die vanwege 
de aanwezigheid van baksteenpuin, hout en plastic, nog steeds als bouwvoor gezien moet 
worden (tussen de 30 en 60 cm dik).

In boring 1 begint de boring direct in een bruin tot donkergrijze, matig zandige kleilaag 
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die overgaat in een donkergrijze tot bruine, matig zandige 
kleilaag. Beide lagen zijn licht humeus en in de bovenstelaag 
wordt puin aangetroff en. Dit pakket komt erg overeen met 
het tweede pakket uit de andere boringen en zal naar alle 
waarschijnlijkheid ook als bouwvoor geïnterpreteerd moeten 
worden. 

In alle boringen, met uitzondering van boring 7, 8 en 10, 
begint onder de bouwvoor een donkergrijze zwak siltige 
kleilaag (tussen de 10 en 40 cm dik). Deze laag bevat in de 
meeste boringen houtskool en is vaak humeus. In boring 4 
is in de top van deze laag een scherf aardewerk gevonden. 
Deze scherf is gemaakt van kogelpotaardewerk en is een 
schouderfragment van een kogelpot, met op het lichaam 
bezemstreek versiering (zie afb 12). Dit type versiering is 
typerend voor kogelpotaardewerk uit de periode tussen 1175 en 
1300 (verhoeven 1998, blz 108).  Het aantreff en van houtskool 
en de kogelpotscherf maken deze laag archeologisch erg 
interessant, deze laag zou een laat middeleeuwse bewoningslaag 
kunnen zijn. 

In boring 1 en 7, de twee boringen die dichtbij het woonhuis 
gelegen zijn, wordt eenzelfde donkergrijze zwak siltige kleilaag 
aangetroff en. In deze boringen worden in deze laag echter 
ook baksteen- en mortelfragmenten aangetroff en. In boring 
1 is dit alleen in de bovenste 52 cm het geval en in boring 
7 in de gehele laag. Het lijkt daarom op dat de mogelijke 
bewoningslaag in deze boringen (deels) verstoord is bij 
recentere bouwwerkzaamheden.  Deze verstoringen zouden 
dan in boring 1 tot 1,14m -mv (-1.68m NAP) en in boring 
7 tot 1m -mv (-1.23m NAP) lopen. In boring 8 en 10 wordt 
de mogelijke bewoningingslaag geheel niet aangetroff en maar 
gaat de bouwvoor direct over op veenpakketten die hieronder 
beschreven zullen worden.

Wat er onder de mogelijke middeleeuwse bewoningslaag 
gebeurt, verschilt nogal per boring. In boring 1 en 6 wordt 
tussen de laatst genoemde laag en het natuurlijke rode 
veen, maar één laag teruggevonden. In boring 1 was dit een 
donkerbruine tot donkergrijze, zeer kleiige veenlaag en in 
boring 6 was dit een bruine tot grijze, zwak kleiige veenlaag. 
In de overige boringen bestond het pakket altijd uit meerdere 
veenlagen of uit een veenpakket dat als één laag geïnterpreteerd 

Afbeelding 11: boring 10
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is maar dat wel een duidelijke 
gelaagdheid heeft ( zie 
afb. 11). Deze veenlagen 
verschillen dan iets van kleur 
en structuur (zie bijlage 2).  In 
boring 2, 3, 8 en 10 wordt een 
rietlaag aangetroff en (tussen 
de 1 en 5 cm dik). In boring 
8 en 10 zit deze rietlaag net 
boven het natuurlijke rode 
veen en in boringen 2 en 3 
zit onder de rietlaag nog een 
bruine tot grijze, sterk kleiige 
veenlaag. In boring 2 bevindt 
zich onder deze veenlaag 
nog een dun grijs tot groen 
klei bandje. Dit gelaagde 

veenpakket dat soms op een rietpakket ligt, of een rietpakket in zich heeft, zou als een terp 
geïnterpreteerd kunnen worden, waarbij het rietpakket als een basis kan fungeren.  De 
sterk gelaagde pakketen die in sommige boren worden aangetroff en zouden dan op plaggen 
kunnen duiden. De top van het veenpakket dat mogelijk als terp gezien kan worden, loopt 
vanaf de weg in oostelijke richting omhoog. In boring 2 zit de top op -1.64m NAP, in 
boring 5 op -1.49m NAP en in boring 10 op -1.2m NAP.  Deze stijging is eveneens een 
argument voor een terp, waarbij de top van de terp ergens op het oostelijke deel van het 
plangebied zou moeten liggen.

Alle boringen, met uitzondering van boring 9 zijn na circa een meter in het natuurlijke 
rode veen, beëindigd. De hoogte waarop het natuurlijke rode veen bereikt werd, verschilt 
echter per boring. Als we de boringen 2, 4, 5, 8 en 10 gebruiken om een doorsnede van 
het gebied te maken. Dan daalt het niveau tussen boring 2 en 4 van -2,79m NAP naar 
-2,94m NAP, om tussen boring 4 en 5 weer te stijgen naar -2.42m NAP, om dan weer 
te dalen naar boring 8 en 10, waar het niveau respectievelijk op -2,74m en -2,73m NAP 
ligt. De boringen 6 en 7, aan de zijkanten van deze doorsnede geven eveneens afwijkende 
niveau’s aan, met hoogtes van respectievelijk -2.16m en -2.33m NAP. De overgang tussen 
vermoedelijke antropogene lagen en het natuurlijke rode veen schommelt dus over het 
terrein. Hiervoor zijn meerdere verklaringen. Ten eerste gaat het om een scheiding tussen 
veenpakketten. Omdat de structuur van beide pakketten grote overeenkomst kent, kan 
de scheiding soms verkeerd waargenomen zijn. Ten tweede kan deze schommeling in het 
verleden veroorzaakt zijn door de mens, bijvoorbeeld door middel van druk van boven af 
(bebouwing, terpophoging), veenafgravingen en het graven van kuilen en greppels. Tijdens 
het booronderzoek zijn geen duidelijk verrommelde lagen aangetroff en die een aanwijzing 
zouden kunnen zijn voor de  aanwezigheid van kuilen of greppels in het plangebied.

Afbeelding 12: Kogelpotscherf uit boring 4
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3.3 Beantwoording van de vraagstellingen

1 Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog scoort. In 
hoeverre is de ondergrond door agrarisch gebruik of ontgrondingen in de 20ste eeuw verstoord.
Er is waarschijnlijk geen sprake van ontgrondingen, wel van ophogingen. Doordat er 
in de afgelopen eeuw verschillende gebouwen op het terrein hebben gestaan, zal er wel 
enige verstoring hebben plaatsgevonden. Bij boring 1 en 7, de boringen die het dichtst bij 
het huidige woonhuis liggen, is dit waarschijnlijk het geval. Daarnaast zijn er tijdens het 
onderzoek geen sporen voor verstoring door agrarisch gebruik aangetroff en.

2 Welke archeologische sporen en artefacten zijn aanwezig?
De archeologische sporen bestaan voornamelijk uit ophogingslagen. Daarnaast bestaat het 
vermoede dat in het onderzoeksgebied een terp aanwezig is. Tijdens het onderzoek is één 
vondst gedaan, namelijk een kogelpotscherf.

3 Wat is de algemene datering van de archeologische resten?
De kogelpotscherf die in de kleilaag onder de bouwvoor werdt aangetroff en dateert, op 
basis van zijn (bezemstreek)versiering, uit de periode tussen 1175 en 1300.  

4 Is er sprake van archeologische overblijfselen uit de periode middeleeuwen en post-
middeleeuwen of alleen maar post-middeleeuwen?
Tijdens het booronderzoek is een kogelpotscherf gevonden die dateert uit de late 
middeleeuwen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat er in het plangebied een terp aanwezig 
zou kunnen zijn. Deze zou dan naar alle waarschijnlijkheid uit de late middeleeuwen 
stammen.

5 Wat is de aard en de fysieke kwaliteit van de archeologische overblijfselen?
Tijdens het onderzoek is één scherf aardewerk aangetroff en, naast dat het op zich al 
uitzonderlijk is om aardewerk te vinden met de boor, gaat het in dit geval om een relatief 
groot fragment. Bij een kleine fragmentatiegraad wordt de conservering van aardewerk 
doorgaans als goed bestempeld. 
De conserveringsomstandigheden voor botanisch materiaal zijn goed, vanwege de 
hoge grondwaterstand. Bot en metaal zijn niet aangetroff en. De omstandigheden 
voor bot zijn matig, blijkens eerder onderzoek in Westzaan. Voor metaal zijn de 
conserveringsomstandigheden in veen in de regel slecht. 

6 Bevinden zich nog (afval) kuilen en sloten in het gebied? Hoe zijn deze geconstrueerd en wat is 
de samenstelling van eventueel botanisch materiaal van de vulling van de bodems van de kuilen 
en zijkanten/ oevers van de sloten?
Tijdens het booronderzoek is geen duidelijke aanwijzing gevonden voor de aanwezigheid 
van kuilen en greppels in het plangebied. Het wisselende niveau waarop het natuurlijke 
rode veen aangetroff en wordt, zou een indicatie kunnen zijn, alhoewel hier meerdere 
verklaringen voor gegeven kunnen worden (zie alinea 3.2).

7 Hoe is de samenstelling en de herkomst van de archeologische vondsten?
Tijdens het booronderzoek is één vondst gedaan, een scherf van kogelpotaardewerk. Op 
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basis van de aanwezige versiering op de scherf is hij te dateren in de periode tussen 1175 
en 1300. Deze scherf is gevonden in een laag die ook houtskool bevat. Op basis van deze 
twee gegevens zou de laag als een bewoningslaag uit de late middeleeuwen geïnterpreteerd 
kunnen worden. De laag zou echter ook een ophogingslaag kunnen zijn waarbij het 
archeologisch materiaal van elders is meegevoerd. 

8 Tot welk(e) complextype(s) behoren de archeologische resten?
De resten betreff en huisafval.

9 Kunnen aparte vindplaatsen onderscheiden worden en zo ja, wat is hun begrenzing?
In het plangebied is mogelijk een terp aanwezig. De begrensing van deze terp is met de 
huidige informatie niet vast te stellen. 

10 Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren zowel horizontaal als verticaal?
Over het gehele terrein komt een recente toplaag (bouwvoor) voor die tot tussen de 60 en 
80 cm onder maaiveld doorloopt. Op het west gedeelte van het terrein begint hieronder een 
kleilaag die vanwege de aanwezigheid van houtskool en aardewerk een bewoningslaag zou 
kunnen zijn. Daaronder begint een pakket veenlagen die vanwege de sterke gelaagdheid in 
dit pakket, uit plaggen zou kunnen bestaan en daarom een ophogings- of terplaag kunnen 
zijn. In het midden van het perceel beginnen deze veenlagen direct onder de bouwvoor. 
Onder dit pakket begint het natuurlijke rode veen.

11 Is er sprake van clustering van sporen en structuren binnen een vindplaats?
Er is geen sprake van clustering van sporen en structuren. 

12 Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn deze 
aaneensluitend?
De resultaten van het onderzoek zijn te beperkt om een onderscheid te kunnen maken in 
meerdere fasen van bewoning. 

13 Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 
vondstcategorieën behoren zij?
Tijdens het onderzoek is één scherf aardewerk gevonden, welke gemaakt is van kogelpot-
aardewerk en dateert uit de periode tussen 1175 en 1300.

14 Bevat de site overblijfselen die duiden op ambachtelijke activiteiten (molenindustrie, 
houtzagerij, traankokerij)?
Er zijn geen overblijfselen aangetroff en die duiden op ambachtelijke activiteiten. Ook 
tijdens het bureauonderzoek zijn geen aanwijzingen hiervoor aangetroff en.

15 Hoe verhoudt de site zich ten opzichten van analoge vindplaatsen uit dezelfde periode in de 
regio?
De resultaten van het onderzoek zijn te beperkt om de vraag afdoende te beantwoorden. 
Een proefsleuvenonderzoek is hiervoor beter geschikt. 

16 Wat is de relatie van de site met de rest van de omgeving?
De vindplaats is onderdeel van de lintbebouwing van Westzaan. 
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17 In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een bedreiging voor de 
archeologische waarden?  
De geplande ontwikkeling betreft sloop en nieuwbouw. Een groot gedeelte van de 
nieuw te bouwen woning komt op de locatie van de huidige bebouwing. Hierbij zal de 
ontgravingsdiepte voor de funderingen reiken tot circa 80 cm onder het maaiveld. Boringen 
direct voor en achter het huidige woonhuis geven een verstoring aan van respectievelijk 
1,14m en 1,00m onder maaiveld. Bij deze verstoringsdieptes zou de nieuwbouw geen 
archeologische interessante lagen beschadigen. Het is echter onduidelijk of deze verstoring 
over het gehele oppervlakte van het huidige woonhuis aanwezig is. 
De archeologisch interessante lagen beginnen op de onverstoorde gedeeltes van het terrein  
tussen de 60 en 80 cm onder maaiveld.

3.4 Waardering

De bij een inventariserend onderzoek aangetroff en archeologische resten dienen aan de 
hand van een drietal waarden (beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit) in 
een aantal stappen te worden gewaardeerd. Het schema is weergegeven in afbeelding 13. 
Op basis van deze scores wordt vervolgens een waardestelling van de vindplaats gegeven, 
waarbij de procedure zoals in afbeelding schematisch is weergegeven, wordt gevolgd. De 
uitkomst van de waardestelling bepaalt of de vindplaats al dan niet behoudenswaardig 
is. Wanneer hier hoger gescoord wordt dan 7 punten is het terrein behoudenswaardig, 
maar ook indien één van de inhoudelijke criteria hoog (=3 punten) scoort is het terrein in 
principe behoudenswaardig.
Hier volgt de waardering van het plangebied J. J. Allanstraat 210 te Westzaan: 
  
Beleving:
·schoonheid: Doordat er geen zichtbare overblijfselen zijn aangetroff en is schoonheid niet 
relevant.
·herinneringswaarde: Er zijn geen feitelijke historische gebeurtenissen die verbonden kunnen 
worden met deze locatie. Hiervoor wordt de vindplaats laag gewaardeerd.

Fysieke kwaliteit:
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gaafheid en conservering. Gaafheid is de mate 
van niet verstoord zijn en de stabiliteit van de fysieke omgeving. Conservering is de mate 
waarin het archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven.
·gaafheid: Er zijn geen diepgaande verstoringen aangetroff en. De vondst van een scherf  
aardewerk uit de middeleeuwen en een ophogingspakket die de aanwezigheid van een terp 
in het plangebied doet vermoeden, lijkt erop te duiden dat de middeleeuwse vondstlagen 
nog grotendeels intact zijn. De score is hierdoor hoog.
·conservering: Er is aardewerk en hout aangetroff en. Metaal is niet aangetroff en, maar 
daarvoor zijn de conserveringscomstandigheden in het veen in de regel ook slecht. De 
conserveringsomstandigheden voor de verschillende andere categorieën kwetsbare vondsten 
zijn goed door de hoge waterstand in het terrein. De score is middelmatig.
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3 Inhoudelijke kwaliteit:
De inhoudelijke kwaliteit van de onderzoekslocatie wordt bepaald door de criteria 
zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit.
·zeldzaamheid: Bij twee eerder uitgevoerde booronderzoeken aan de J.J. Allanstraat zijn 
geen middeleeuwse sporen aangetroff en (Van den Berg et al. 2006 &  Van Rooijen 2009). 
Alhoewel een veldkartering uit 1989 heeft aangetoond dat er langs de J.J. Allanstraat 
meerdere middeleeuwse vindplaatsen moeten zijn, is dit de eerste keer dat er één 
gelokaliseerd is. Hierdoor is de score voor zeldzaamheid hoog.
·informatiewaarde: Dit is de eerste keer dat er een middeleeuwse vindplaats langs de 
J.J. Allanstraat gelokaliseerd is, hierdoor kan deze vindplaats ons niet alleen informatie 
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verschaven over de ontginning van het veenlandschap rondom Westzaan, het kan ons 
ook informatie verschaven over wat we kunnen verwachten bij het aantreff en van andere 
middeleeuwse vindplaatsen rondom Westzaan. De score voor informatiewaarde is daarom 
hoog.
·ensemblewaarde: De ensemble- of contextwaarde wordt bepaald door de meerwaarde 
die aan een terrein wordt toegekend op grond van het voorkomen van vergelijkbare 
terreinen uit dezelfde en opeenvolgende periode(n) in de regio, alsook de gaafheid van 
het fysisch-geografi sche en historisch-geografi sche landschap waarbinnen het terrein ligt. 
Binnen de Zaanstreek zijn relatief veel vergelijkbare terrein te vinden, waarvan een enkele 
in de afgelopen jaren is onderzocht.  De ensemblewaarde is daarom hoog te noemen. 
·representativiteit: n.v.t.
Aangezien de archeologische resten niet zichtbaar zijn, wordt in het waarderingsproces 
gekeken naar de fysieke kwaliteit. Deze is hoog. Ook de inhoudelijke kwaliteit is hoog. De 
vindplaats wordt daarom als behoudenswaardig gewaardeerd.

4. Advies

De bodemopbouw en de vondst van een middeleeuwse scherf zijn sterke indicatoren voor 
de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het plangebied. Deze vindplaats 
wordt als behoudenswaardig gewaardeerd (zie vorige alinea). 

Het advies luidt, in navolging van het huidige beleid, dat de archeologische resten waar 
mogelijk door planaanpassing in situ behouden dienen te worden. De geplande nieuwbouw 
zal ten opzichte van het huidige woonhuis, iets naar achter plaatst worden, waarbij het 
oppervlakte grotendeels binnen de huidige bebouwing zal vallen. Boringen 1 en 7, die 
direct voor en achter het huidige woonhuis geplaatst zijn, geven een verstoringdiepte aan 
van respectievelijk 1,14m en 1,00m onder maaiveld. Waarschijnlijk heeft deze verstoring te 
maken met de bouw van het huidige woonhuis. Omdat onder het woonhuis niet geboord 
kon worden is echter niet duidelijk of deze verstoring over het gehele oppervlakte van 
het woonhuis doorloopt, of dat deze verstoring uitsluitend rond de funderingen heeft 
plaatsgevonden. 

Op de plaatsen waar geen diepgaande verstoring is waargenomen beginnen de 
archeologisch interessante lagen tussen de 60 en 80 cm onder maaiveld. De geplande 
graafwerkzaamheden zullen tot ongeveer 80 cm onder maaiveld gaan. Dit betekent 
dat  waar de bodem niet verstoord is, de top van de archeologische waardevolle lagen bij 
nieuwbouw geraakt gaat worden. Om dit te voorkomen zou de nieuwbouwplek opgehoogd 
kunnen worden met een pakket van circa 40 tot 50cm.

Mocht behoud insitu niet mogelijk zijn dan zal de vindplaats ex situ behouden dienen te 
worden. Wij raden in dit geval aan een proefsleuf te trekken, waarmee gekeken kan worden 
op welke niveau’s mogelijke archeologische sporen zich bevinden en aard en kwaliteit 
hiervan vastgesteld kan worden. 
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BIJLAGE 1: Stappenplan archeologie

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 archeo-
logische 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 specifi eke 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 
betreff ende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te behandelen:

 · aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het  
 gaat. Dit 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 geografi sche gegevens
  o  een korte impressie over de ontstaansgeschiedenis van het landschap
  o  een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
 · beschrijven bekende archeologische waarden
  o  archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen   
  in het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor  
  het Cultureel Erfgoed. 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;
  o  archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch  
  Archief (CAA) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanwezig  
  zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de aanwezigheid van  
  bewoningssporen uit het verleden;
 · beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een   
 gespecifi ceerd en onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische  
 waarden:
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  o  aan de hand van de door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ont 
  wikkelde Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. Gebieden met  
  een hoge of middel hoge archeologische verwachtingswaarde of trefkans  
  komen in ieder geval voor een nader archeologisch onderzoek in   
  aanmerking; 
  o  aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke  
   verwachtingskaart;
 . rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd  
 aan de verschillende stadia van het planvormingsproces.

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 (elektrische, magnetische en  
 elektromagnetische methoden eventueel in combinatie met remote sensing   
 technieken);
 · weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering  
 (putjes van maximaal een vierkante 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. 

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 aangetroff en 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 
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archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in situ (ter 
plekke in de bodem).

Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek 

Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in 
situ te bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen 
te worden door middel van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III) 
noodzakelijk.
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Bijlage 2: Boorstaten Westzaan J.J. Allanstraat 210 

Boring 1
NAP-hoogte maaiveld: -0.54m

0-30 cm  KZ2 brTdogr +Humeus (H1), +puin
30-60  KZ1 dogrTbr +Humeus (H1)
60-62  Hout (wortel van boom?)
62-114  KS2 dogr +Humeus (H1) +schelp (SHE1) +baksteenfragmenten (BST1)  
  +houtskool (HK1)
114-122 KS2 dogr +wortels
122-140 KS1 gr +Humeus (H1)
140-220 VK3 dobrTdogr
220-300 VKM brTro
b.b.

Boring 2
NAP-hoogte maaiveld: -0.60m

0-10 cm  Baksteenfragmenten (BST1) - puin (verharding oprijlaan/tuinpad) 
10-50  ZS1 gr +baksteenfragmenten - puin (BST1) +schelp (SHE1)
50-85  KZ1 dobr +baksteenfragmenten - puin (BST1) +hout (HT1)
85-104  KS2 dogr +houtskool (HK1)
104-160 VK3 dobrTdogr
160-165 Riet
165-216 VK3 brTgr
216-219 KS1 grTgn
219-290 VKM brTro
b.b.

Boring 3
NAP-hoogte maaiveld: -0.71m

0-5 cm  Baksteenfragmenten (BST1) - puin (verharding oprijlaan/tuinpad) 
5-50  ZS1 gr 
50-80  KZ1 dobr +baksteenfragmenten - puin (BST1) 
80-90  KS2 dogr +houtskool +humeus (H1)
90-105  VK3 brTgr
105-160 VK1 brTro
160-165 Riet
165-202  VK3 BrTgr
202-290 VKM brTro
b.b.
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Boring 4
NAP-hoogte maaiveld: -0.59m

0-12 cm  Baksteenfragmenten (BST1) - puin (verharding oprijlaan/tuinpad) 
12-45  ZS1 gr 
45-80  KZ1 dobr +baksteenfragmenten - puin (BST1) 
80-120  KS2 dogr +humeus (H1) +Aardewerk (AWF1 vondstnummer 1)
120-235 VK1 brTro
235-300 VKM brTro
b.b.

Boring 5
NAP-hoogte maaiveld: -0.54m

0-5 cm  Baksteenfragmenten (BST1) - puin (verharding oprijlaan/tuinpad) 
5-15  ZS1 gr 
15-65  KZ1 dobr +baksteenfragmenten - puin (BST1) +plastic
65-95  KS2 dogr +humeus (H1)
95-120  VK1 brTgr
120-188 VKM dobr tot VK1 dogr tot  KS1 dogr +humeus (H2), Gelaagd pakket  
  (plaggen?)
188-280 VKM brTro
b.b.

Boring 6
NAP-hoogte maaiveld: -0.61m

0-5 cm  Baksteenfragmenten (BST1) - puin (verharding oprijlaan/tuinpad) 
5-10  ZS1 gr 
10-60  KZ1 dobr +baksteenfragmenten - puin (BST1) +hout (HT1)
60-92  KS2 dogr 
92-155  VK1 brTgr
155-280 VKM brTro
b.b.

Boring 7
NAP-hoogte maaiveld: -0.23m

0-5 cm  Tegel 
5-30  ZS1 gr 
30-75  KZ1 dobr +baksteenfragmenten (BST1) 
75-100  KS1 dogr +baksteenfragmenten - puin (BST1) +schelp (SHE1)
100-210 VK1 dobr tot VKM dobrTro
210-300 VKM brTro
b.b.
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Boring 8
NAP-hoogte maaiveld: -0.62m

0-5 cm  Baksteenfragmenten (BST1) - puin (verharding oprijlaan/tuinpad) 
5-15  ZS1 gr 
15-74  KZ1 dobr +baksteenfragmenten - puin (BST1) 
74-94  VKM dobr tot VK1 dogrTdobr (plaggenlaag?)
94-205  VK1 brTdogr tot VKM roTgr 
205-210 Riet
210-300 VKM brTro
b.b.

Boring 9
NAP-hoogte maaiveld: -0.51m

0-5 cm  Baksteenfragmenten (BST1) - puin (verharding oprijlaan/tuinpad) 
5-15  ZS1 gr

3x gestuit op 15cm onder maaiveld op betonnenplaat.

Boring 10
NAP-hoogte maaiveld: -0.60m

0-5 cm  Baksteenfragmenten (BST1) - puin (verharding oprijlaan/tuinpad) 
5-25  ZS1 gr 
25-60  KZ1 dobr +baksteenfragmenten - puin (BST1) 
60-95  VKM dobr tot VK1 dogrTdobr (plaggenlaag?)
95-220  VKM dobrTdoro 
220-221 Riet
210-300 VKM brTro
b.b.
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Bijlage 3: LEGENDA BOORSTATEN

Grondsoort  code

grind   G
klei   K
leem   L
veen   V
zand   Z

Omschrijving code bij grondsoort 

kleiig   KX  zand
zwak kleiig  K1  veen
sterk kleiig  K3  veen
mineraalarm  KM  veen
siltig   SX  grind
zwak siltig  S1  klei, zand
matig siltig  S2  klei, zand
sterk siltig  S3  klei, zand
uiterst siltig  S4  klei, zand
zwak zandig  Z1  grind, klei, leem, veen
matig zandig  Z2  grind, klei
sterk zandig  Z3  grind, klei, leem, veen
uiterst zandig  Z4  grind

Omschrijving code humeusiteit

zwak humeus  H1
matig humeus  H2
sterk humeus  H3

Hoofdkleur  code

bruin   br
geel   ge
groen   gn
grijs   gr
rood   ro
wit   wi
zwart   zw

Tweede kleur  code

bruin    tbr
grijs   tgr
rood   tro
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wit   twi
zwart   tzw

Consistentie code klei

zeer slap  CZSL
slap   CSLA
matig slap  CMSL
matig stevig  CMST
stevig   CSTV

Veensoorten   code

bosveen   BSV
heideveen   HEV
mosveen   MOV
rietveen   RIV
veenmosveen   VMV
wollegrasveen   WOV
zeggeveen   ZEV

amorfi teit van  veen
code  benaming    omschrijving

AV1  zwak amorf    Niet tot zwak vergane plantenresten. 
 Bij handpersen ontwijkt geen veen tussen
 de vingers.

AV2  matig amorf    Matig vergane plantenresten. Structuur is
 nog zichtbaar. Veel van het veen glijdt bij
 handpersen tussen de vingers door.

AV3  sterk amorf    Zeer sterk vergane plantenresten.
 Plantenstructuur ontbreekt geheel en het
 grootste deel van het veen glijdt bij
 handpersen tussen de vingers door.

bijmengingen    code

kleibrokjes    KLB
zandbrokjes    ZDB
veenbrokjes    VNB
schelpen   SCH

Sedimentaire structuren   code

bioturbatie     BIO
doorworteling     DWO
homogeen     HOM
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kleilagen     STKLX
leemlagen     STLLX
veenlagen     STVLX
detrituslagen     STDEX
gyttjalagen     STGYX

Archeologische indicatoren  code

aardewerkfragmenten    AWF
baksteen     BST
glas      GLS
houtskoolbrokken    HKB
houtskoolspikkels    HKS
metaal      MXX
onverbrand bot     OXBO
verbrand bot     OXBV
slakken / sintels    SLA
natuursteen     SXX

Trends in een laag    code

naar boven toe fi jner    FUA
naar boven toe grover    CUA
aan de basis amorf    BAA
aan de basis grof    BAG
aan de basis humeus    BAH
aan de basis kleiig    BAK
aan de basis zandig    BAZ
aan de top amorf    TOA
aan de top grof     TOG
aan de top humeus    TOH
aan de top kleiig    TOK
aan de top zandig    TOZ

Vlek= VLK
Omgezet= OMG


