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Samenvatting

In opdracht van Mevr. Lorin Brover heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd naar de Kleine Houtstraat  73, te Haarlem. Aanleiding voor het onderzoek is 

de geplande aanbouw aan de achterzijde van het huis. Doel van het onderzoek is vast 

te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige 

archeologische waarden. Het bureauonderzoek is erop gericht een specifiek verwach-

tingsmodel voor het terrein op te stellen met de bekende en verwachte archeologische 

waarden.

Uit het bureauonderzoek komt het volgende naar voren: Voor de periode van de 

middeleeuwen  tot en met de Nieuwe tijd geldt, gezien de vele vondsten in de 

omgeving, een zeer hoge verwachting. Voor de periode van het laat-neolithicum tot en 

met de Romeinse tijd geldt een lage archeologische verwachting.

Geadviseerd wordt wanneer de bodemverstoring beperkt blijft tot de bovenste 40 

cm onder maaiveld geen verder vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Wanneer de 

bodemingrepen dieper zijn dan 40 cm onder maaiveld wordt vervolgonderzoek 

geadviseerd, waarbij in dit geval een archeologische begeleiding de meest geschikte 

methode is. De uiteindelijke beslissing hierover moeten worden genomen door het 

bevoegd gezag, de gemeente Haarlem.
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Inleiding

1.1   Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Mevr. Lorin Brover heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd naar de Kleine Houtstraat  73, te Haarlem (fig. 1.1). Aanleiding voor het 

onderzoek is de geplande aanbouw aan de achterzijde van het huis. Het plangebied 

valt binnen het Facetbestemmingsplan Archeologie Haarlem en heeft een dubbel-

bestemming Waarde – archeologie, categorie  1B. Voor deze categorie geldt dat bij 

bodemingrepen dieper dan 0,3 m een archeologisch rapport moet worden overlegd 

waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen 

worden verstoord zijn vastgesteld. Naar aanleiding van de voorgenomen plannen heeft 

de opdrachtgever contact gehad met de gemeente Haarlem. Daarbij is door Bureau 

Archeologie is aangegeven dat in eerste instantie een bureauonderzoek moet worden 

uitgevoerd en dat op basis van de resultaten daarvan bepaald moet worden of vervolg-

onderzoek en zo ja, wat voor soort vervolgonderzoek noodzakelijk is.1

Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de 

bekende en verwachte archeologische waarden. Op basis hiervan volgt een advies over 

de noodzaak van vervolgonderzoek.

1  Pers. comm. P. van Kempen (Bureau Archeologie), d.d. 20-11-2015.

Figuur 1.1

Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster)
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1.2  Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt in de historische stadskern van Haarlem, achter de  Kleine 

Houtstraat  73 (fig. 1.2). Het perceel is kadastraal bekend als HLM01 sectie D, perceel 

7009. Er bevindt zich een kelder onder het voorste deel (ca. 7 m.) van het voorhuis aan 

de Kleine Houtstraat. Bouwjaar van het pand is 1880. Het pand is geen monument, 

maar maakt wel onderdeel uit van een beschermd stadsgezicht. Het plangebied is 

momenteel in gebruik als tuin. De voorgenomen aanbouw bevindt zich direct tegen de 

achtergevel van het huidige woonhuis en is 2,5 diep. De breedte van de gevel bedraagt 

ca. 4 m en de totale oppervlakte van de aanbouw komt daarmee op ca. 10 m2. 

De geplande bodemingreep bestaat uit het aanbrengen van een fundering. Er wordt 

op staal gefundeerd. De fundering bestaat uit een in het werk gestorte betonvloer 

met vorstrand. De vorstrand komt ca. 60cm onder maaiveld, de vloer ca. 30 cm onder 

maaiveld. Mogelijk moet voor deze ingreep, afhankelijk van de huidige staat, de 

bestaande fundering worden aangepast. De aard en omvang van de bodemingrepen 

met betrekking hiertoe zijn niet bekend. Om deze reden wordt in dit rapport de gehele 

omvang van het perceel als onderzoeksgebied aangehouden. De aanbouw is onderdeel 

van een grotere verbouwing, maar deze vindt verder bovengronds plaats. Er vinden 

dus verder geen andere bodemverstorende activiteiten plaats.

Figuur 1.2

Situering onderzoeksgebied (onderzoeksge-
bied in rood, bron: Top10 Kadaster). 
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1.3   Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988 en op 1 januari 2012 is deze wet voor het laatst 

gewijzigd in het kader van de modernisering van de monumentenzorg. Deze wet 

regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten 

waarbij de bodem wordt verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport 

te overleggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het 

plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het 

archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het 

plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd 

uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend 

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan daardrapportages. 

Het hier gepresenteerde rapport betreft een bureauonderzoek. Het bureauonderzoek 

geeft een samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht 

bekend is over het plangebied. Het doel is om door middel van bestaande bronnen te 

komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis van de resultaten 

kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonder-

zoek.

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek
Projectnaam: Kleine Houtstraat 73, Haarlem
Archolprojectcode: KHH1569
Projectcode gemeente Haarlem KHT.2.2015
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv
Rapport gereed: 26 november 2015
Versie: 2.1

Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Haarlem
Plaats: Haarlem
Toponiem: Kleine Houtstraat 73

Coördinaten gebied: 103.837, 487.997  (centrumcoördinaat plangebied)
Kaartblad: 25A
Oppervlakte plangebied: min. 10 m2 

Opdrachtgever: Mevr. Lorin Brover
Bevoegd gezag: Gemeente Haarlem

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 3974739100
Beheer en plaats van documentatie: Gemeentelijk depot voor Bodemvondsten Haarlem

e-depot voor de Nederlandse archeologie (DANS)

Geomorfologie: Oude Duinen (Naaldwijk Formatie; Schoorl Laagpakket)1

Grens van ‘duinzand op veen op strandzand’ naar ‘veen, 
plaatselijk afgedekt met IJ-klei, op strandwalzand’2

Bodem: Niet gekarteerd, bebouwd gebied

1 Geomorfologische Kaart Nederland (GKN).
2 Vereenvoudigde Geologische kaart van Haarlem en omgeving, schaal 1:50.000.

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2. 1  Inleiding en methodiek

De gemeente Haarlem heeft in 2009 een voorlopige gemeentelijke beleidskaart 

opgesteld.2 Deze voorlopige kaart is opgesteld ‘op basis van de Archeologische 

Monumenten Kaart, de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden, de 

Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland, de Vereenvoudigde 

Geologische Kaart van Haarlem en omgeving en de archeologische kennis die 

de gemeentelijke archeologen de afgelopen decennia hebben opgedaan’.3 Deze 

beleidskaart vormt de basis van het hier gepresenteerde bureauonderzoek. Daarnaast 

is aanvullend onderzoek gedaan door middel van het raadplegen van aanvullende 

literatuur en van historisch kaartmateriaal uit onder andere het Noord-Hollands Archief 

en het archief van de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens is het archeologisch infor-

matiesysteem (Archis) geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen 

binnen en direct rondom het plangebied in kaart te brengen; met name die 

waarnemingen die ten tijde van het samenstellen van de beleidskaart nog niet bekend 

waren. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) 3.3, protocol 4002 en de Haarlemse richtlijnen voor archeologisch 

onderzoek.4

2.2   Landschappelijk kader

Het plangebied bevindt zich op de strandwal van Haarlem. De strandwallen in 

West-Nederland zijn gevormd tussen grofweg 4200 en 600 v.Chr. in een periode 

met een verminderde zeespiegelstijging.5 De strandwal van Haarlem zou ongeveer 

2800 v.Chr. zijn ontstaan.6 Op de strandwallen werden onder invloed van de wind 

duinen gevormd. Dit leidde uiteindelijk tot een complex van kustparallelle duinen, de 

zogenaamde Oude Duinen.7 De strandwallen en duinen waren door de hoge ligging 

vanaf het neolithicum bij uitstek geschikt voor bewoning. De oudste resten van de 

Haarlemse strandwal dateren volgens de gemeentelijke beleidsnota uit de Bronstijd.8

Op de ‘Vereenvoudigde Geologische Kaart van Haarlem en omgeving’ ligt het 

plangebied op de grens tussen twee kaarteenheden: ‘duinzand op veen op strandzand’ 

en ‘veen, plaatselijk afgedekt met IJ-klei, op strandwalzand’.9 Uit deze kaart zou 

blijken dat de oudste bewoning op de strandwal dateert uit het Laat-Neolithicum.10 

Deze constatering is ook in overeenstemming met het feit dat er verschillende (Laat-)

Neolithische vindplaatsen zijn aangetroffen op de strandwal van Haarlem.11

Bewoningssporen in de duinen of op strandwallen kunnen op meerdere niveaus 

worden verwacht: in de top van de strandwal en in de top van afdekkende stuifduinen. 

2  Gemeente Haarlem 2009.
3  Gemeente Haarlem 2009, 49.
4  Gemeente Haarlem 2014.
5  Berendsen 2011, 254.
6  Gemeente Haarlem 2009, 60.
7  Berendsen 2011, 256.
8  Gemeente Haarlem 2009, 54.
9  Rijks Geologische Dienst 1995.
10  Jacobs 1993a, 58. 
11  De Jong 1993.

2



12 Kleine Houtstraat Haarlem

Op deze niveaus is sprake geweest van stilstand in de sedimentatie waardoor vegetatie 

tot ontwikkeling kon komen. Het betreft oude maaiveldniveaus die door de mens 

kunnen zijn betreden. De potentieel bewoonbare niveaus  zullen zich kenmerken door 

donker gekleurde vegetatiehorizonten.

Omdat het plangebied zich binnen de bebouwde kom bevindt heeft er geen kartering 

plaatsgevonden ten behoeve van de bodemkaart. Over het bodemtype is dan ook geen 

informatie beschikbaar.

2.3   Archeologisch en historisch kader

2.3.1  Gemeentelijke waarden- en beleidskaart
Het plangebied bevindt zich op de archeologische beleidskaart in het gebied met 

categorie 1B: de historische stadskern. Het is een gebied met zeer hoge archeologische 

verwachting waarvoor al meerdere archeologische vindplaatsen zijn aangetoond.12  Al 

in de 8e eeuw n.Chr. ontstaat aan de Spaarne een nederzetting die later uitgroeit tot 

de stad Haarlem.13 De stadskern bevat vrijwel overal archeologische waarden uit de 

prehistorie, middeleeuwen en Nieuwe tijd.14  Vondsten uit de late ijzertijd en Romeinse 

tijd zijn schaars.15  Vondsten bevinden zich doorgaans enkele tientallen centimeters 

onder het maaiveld en kunnen bestaan uit grondsporen, resten van hout- of steenbouw 

en allerlei mobilia in de vorm van diverse gebruiksvoorwerpen.

12  Gemeente Haarlem 2009, 51-53.
13  Idem.
14  Idem.
15  Gemeente Haarlem, 2009, 61.

Figuur 2.1

Uitsnede archeologische beleidskaart Haarlem  
met het plangebied in rood (bron: Gemeente 
Haarlem).
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2.3.2  Archis gegevens
Niet alle archeologische onderzoeken in de directe omgeving van het plangebied 

worden hier beschreven. Als uitgangspunt wordt genomen dat de reeds langer 

bekende gegevens zijn verwerkt in de archeologische verwachting van de 

gemeentelijke beleidskaart. In dit bureauonderzoek worden nieuwe en bijzonder 

relevante Archiswaarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 150 m 

rondom het plangebied (fig. 2.2) vermeld.16 Binnen het plangebied zelf zijn geen Archis 

waarnemingen bekend. Wel valt het plangebied binnen onderzoeksmelding 43.035: 

een grootschalig bureauonderzoek t.b.v. de plaatsing van meerdere ondergrondse 

vuilcontainers (blauwe cirkels in fig. 2.2).17 Op basis van dit onderzoek werden in de 

directe omgeving, resten van huizen en, langs de Gedempte Oude Gracht, resten van 

stadsmuren, -omwalling of –grachten verwacht. Tijdens de archeologische begeleiding 

van het ingraven van deze containers werden ten noordwesten van het plangebied 

langs de Gedempte Oude Gracht kadestructuren gevonden.18

Op ca. 130 m ten noorden van het plangebied is in dezelfde straat, maar op nummer 

33, recentelijk een booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmelding 66.050). 

Onder een 50 cm dikke recente ophogingslaag werd een ophogingspakket uit de 

middeleeuwen of Nieuwe tijd aangetroffen.19 Daaronder bevond zich op ca. 130 cm 

–Mv de vermoedelijke top van de duin-/strandwalafzettingen. Ook bij twee oudere 

onderzoeken net ten noorden en ten zuiden van dit adres, op de nummers 27 en 

41a, werden onder een recente afdekkende laag bewonings- en/of ophogingslagen 

gevonden op de duinafzettingen.20 Bij het onderzoek op nummer 41a werd bovendien 

een sterk afwijkend pakket geconstateerd  van overwegend gelaagde, humeuze en 

compacte klei in een scheefstaand patroon.21 In de klei zijn kleizoden waargenomen 

en de conclusie was dat het hier een dijk langs het Spaarne betreft. De top hiervan, 

althans in het destijds aangelegde profiel, bevindt zich rond het 0 m. NAP.Bij zowel het 

eerst- als het laatstgenoemde onderzoek werd vervolgonderzoek geadviseerd.

In de afgelopen jaren hebben iets dichterbij, aan de Gedempte Oude Gracht, ook 

twee onderzoeken plaatsgevonden. Bij een booronderzoek op nummer 130, ca. 40 

m naar het noordoosten,  werd onder een 50 cm dikke recente menglaag een 70-120 

cm dik ophogingspakket aangeboord uit de Nieuwe tijd.22 Hieronder bevond zich een 

laag die als spoorvulling is geïnterpreteerd. In 2014 is tevens een bureauonderzoek 

uitgevoerd naar de locatie op nummer 118-120, maar de resultaten hiervan zijn nog 

niet gepubliceerd. 

16  Archismeldingen van na 2009.
17  Hanemaaijer 2011.
18  De Groot 2014.
19  De Boer 2015.
20  Jacobs 1993b, 27; De Boer 2015, 12.
21  Poldermans 1983, 60-61.
22  Onderzoeksmelding 52.733; Kerkhoven & Nales 2012, 18.
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Schuin  tegenover het plangebied, aan de Kleine Houtstraat  70-72, heeft enige tijd 

geleden een onderzoek plaatsgevonden dat door zijn nabijheid bijzonder relevant is 

voor de situatie in het plangebied. In de voormalige Bank van Lening  is in de jaren 

’70 een opgraving uitgevoerd door de AWN.23 In een tweetal ruimtes zijn vloeren 

verwijderd en kon archeologisch onderzoek verricht worden. Hierbij werden muur- en 

vloerresten gevonden uit verschillende periodes tussen de 15e en het begin van de 

19e eeuw. De jongste resten onder de vloer van de huidige bebouwing bevonden zich 

onder een ca. 40 cm dikke puinlaag. Onder de oudste, 15e-eeuwse, steenbouw bevond 

zich een meer dan een meter dik pakket met veel vondstmateriaal. Hierin werd ook op 

1,04 m +NAP een 14e-eeuwse haardplaats gevonden. Uit eerder onderzoek in de tuin 

van de bank bleek dat de Oude Duinafzettingen zich bevinden op ca. 0,26 m +NAP.

Ten zuidwesten van het plangebied  heeft in 1983 een opgraving plaatsgehad aan de 

De Witstraat (onderzoeksmelding 1.010) door het “Gemeentelijk Archeologisch Team”. 

De waarnemingen zijn niet gepubliceerd maar zouden bestaan uit divers materiaal, 

waaronder beerputten, uit  de late middeleeuwen en Nieuwe Tijd.24 De ondergrond 

bestond uit Oud Duinzand onder ophogingspakket.

23  Schimmer 1977.
24  Jacobs 1953b, 53 (catalogusnr. 335).

Figuur 2.2

Archis onderzoeksmeldingen (blauwe lijnen; 
bron: RCE) met de locatie van het plangebied 
(rood kader).
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2.3.3  Archeologische Monumentenkaart (AMK)
Het plangebied ligt op de AMK binnen een groot gebied dat ondermeer de gehele 

historische binnenstad van Haarlem omvat. Het gaat om een Terrein van hoge 

archeologische waarde met nummer 13.913. Oude stads- en dorpskernen zijn o.a. in 

deze categorie opgenomen.25  Het terrein staat omschreven als “Terrein met sporen van 

bewoning en gebruik uit de Prehistorie en Middeleeuwen. De begrenzing is vastgesteld 

door de gemeentearcheoloog van Haarlem.”.  

2.3.4  Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
Het plangebied valt op de IKAW binnen een gebied met een middelhoge trefkans 

op archeologische waarden (fig 2.2). De IKAW is een landsdekkende kaart met een 

vlakdekkende classificatie van de trefkans op archeologische resten. Als bronmateriaal 

voor de kaart worden voor het West-Nederlandse kustgebied de Archis-gegevens en 

de geologische kaart genoemd.26 De kaart is op gemaakt basis van een rastergrid met 

eenheden van 50 bij 50 meter. Door de grootschaligheid is de kaart minder geschikt 

voor een dergelijk lokaal niveau als het onderhavig onderzoeksgebied en kan naar 

eigen zeggen ook slechts als richtinggevend worden gebruikt.27 Een gemeentelijke 

verwachting is veel gedetailleerder en daarom vaak meer geschikt.  De IKAW is voor dit 

bureauonderzoek dus verder niet relevant.

2.3.5  Historisch kaartmateriaal
Historisch kaartmateriaal kan inzicht geven in het landgebruik van het plangebied in de 

afgelopen ca. 500 jaar. Het plangebied bevindt zich in het gebied van de laat 14e/begin 

15e-eeuwse stadsuitbreiding en op één van de oudste kaarten van de stad van Jacob 

van Deventer uit ca. 1560 is dan ook te zien dat het al is bebouwd (fig. 2.3). 

25  Sloos 2009, 5.
26  Deeben 2009, 11.
27  Deeben 2009, 5.

Figuur 2.3

Uitsnede uit de kaart van Jacob van Deventer 
met de locatie van het plangebied rood 
omcirkeld (bron: Provinciale Atlas, ca. 1560, 
Jacob van Deventer, Noord-Hollands Archief ).
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Eigenlijk blijft de situatie rond het plangebied vanaf 1560 tot op heden vrijwel 

ongewijzigd. Zo is op de kaarten van Jacob van Meurs en Romeyn de Hooghe te zien 

dat het stratenplan 100 jaar later nog vrijwel ongewijzigd is (fig. 2.4 en 2.5). In het 

begin van de 19e eeuw worden de kaarten steeds nauwkeuriger en op de Kadastrale 

kaarten uit 1823 en 1898 is te zien dat er kleine wijzigingen zijn in de bebouwing, maar 

het plangebied  en omgeving als geheel er nog vrijwel ongewijzigd uitzien. Gezien de 

bouwdatum van het pand laat de laatste kaart het huidige woonhuis zien.

Figuur 2.4

Uitsnede uit de kaart van Jacob van Meurs met 
de locatie van het plangebied rood omcirkeld 
(bron: Haerlem, 1660, Jacob van Meurs, VU 
Amsterdam).

Figuur 2.5

Uitsnede uit de kaart van Romeyn de Hooghe 
met de locatie van het plangebied rood 
omcirkeld (bron: Harlemum, 1689, Romeyn de 
Hooghe, Noord-Hollands Archief ).
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Figuur 2.6

Uitsnede uit de kadastrale minuut uit 1823 
met de locatie van het plangebied rood 
omcirkeld (bron: Noord-Hollands Archief ).

Figuur 2.7

Uitsnede uit de kadastrale minuut D1 uit 
1898 met de locatie van het plangebied 
rood omcirkeld (bron: Noord-Hollands 
Archief ).
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Conclusie

3.1  Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de gemeentelijke archeologische beleidskaart heeft het plangebied een 

zeer hoge verwachting gekregen op archeologische resten in het algemeen. Aan de 

hand van het bureauonderzoek kan deze verwachting enigszins worden gespecificeerd: 

voor de periode van de middeleeuwen  tot en met de Nieuwe tijd geldt, gezien de vele 

vondsten in de omgeving, een zeer hoge verwachting. Uit de periode daar voor kunnen 

vondsten voorkomen vanaf het laat-neolithicum tot en met de Romeinse tijd. De 

verwachting hier op is laag, gezien de beperkte vondsten in de omgeving tot dusver. 

Bovendien is het waarschijnlijk dat de latere middeleeuwse stedelijke bewoning de 

premiddeleeuwse resten in de top van de duinafzettingen heeft aangetast. 

In principe kunnen voor de vroegste periodes alle soorten complextypen worden 

verwacht: bijv. nederzettingen, grafvelden of complexen van economische aard. Deze 

manifesteren zich voornamelijk als grondsporen en zowel organische als anorganische 

mobilia van diverse aard. Sporen vanaf de middeleeuwen zullen vooral te maken 

hebben met de prestedelijke en stedelijke nederzetting van het huidige Haarlem. Ook 

deze resten kunnen zich als grondsporen manifesteren, maar meer waarschijnlijk gaat 

het om resten van hout- en steenbouw. Daarnaast kunnen alle materiaalcategorieën 

van mobilia worden verwacht. 

De archeologische resten kunnen zich in het hele plangebied bevinden en strekken 

zich daarbuiten uit. Naar verwachting bevinden zij zich op twee niveaus: De 

resten uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd bevinden zich vermoedelijk onder een 

recente verstoorde laag van ca. 40 cm dik, gebaseerd op eerder onderzoek aan 

de Kleine Houtstraat  70-72 en 33. Het pakket aan afzettingen uit deze periode is 

naar verwachting meer dan een meter dik. Daaronder bevindt zich de top van het 

Oude Duin. Hoe diep deze afzettingen zich ten opzichte van het maaiveld bevinden 

is niet bekend, maar de top zou rond de 0,26 m +NAP moeten liggen. Vanaf hier 

naar beneden kunnen zich prehistorische en Romeinse resten bevinden, ook op 

verschillende niveaus in het duin.

De conservering van eventuele prehistorische of Romeinse resten is gezien de latere 

overbouwing en de kwetsbaarheid van de sporen waarschijnlijk matig. De conservering 

van de latere archeologische resten is door de veelvuldige en dikke ophogingspakket-

ten naar verwachting goed. 

De bijgestelde gespecificeerde archeologische verwachting is beknopte vorm 

weergeven in tabel 3.1.

3
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Eigenschap Verwachting

Datering Laat-neolithicum – Romeinse tijd (lage verwachting)
vroege middeleeuwen – Nieuwe tijd (zeer hoge verwachting)

Complextype Alle mogelijke complextypen voor de prehistorie en 
Romeinse tijd, hout- en steenbouw voor middeleeuwen en 
later

Omvang Groter dan het plangebied

Diepteligging Niveau 1: onderkant geroerde menglaag 40 cm –Mv (VME-NT)
Niveau 2: top duinafzettingen rond 0,26 m +NAP (NEOL-ROM) 

Gaafheid en conservering Goed (VME-NT); Matig (NEOL-ROM)

Locatie Gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Grondsporen, houtbouw, steenbouw en alle soorten mobilia

Mogelijke verstoringen Bovenste 40 cm –Mv

Tabel 3.1 Gespecificeerde archeologische verwachting.

3.2  Advies

Op basis van de resultaten van het onderzoek geldt, afhankelijk van de exacte aard van 

de ingrepen het volgende selectieadvies:

Wanneer de bodemverstoring beperkt blijft tot de bovenste 40 cm onder maaiveld 

wordt geen verder vervolgonderzoek geadviseerd. 

Wanneer de bodemingrepen dieper zijn dan 40 cm onder maaiveld wordt vervolgon-

derzoek geadviseerd. Gezien de civieltechnische beperkingen en de beperkte omvang 

van de verstoring lijkt een archeologische begeleiding, protocol opgraven, daarvoor de 

meest geschikte methode. 

De uiteindelijke beslissing hierover moeten worden genomen door het bevoegd gezag, 

in de vorm van een selectiebesluit. Met betrekking tot de onderzoeksresultaten en 

het advies in dit rapport dient dan ook contact opgenomen te worden met Bureau 

Archeologie, gemeente Haarlem. Contactpersonen: mevrouw A.C. van Zalinge of 

P.A.M.M. van Kempen.

Voorafgaand aan een archeologische begeleiding dient een Programma van Eisen 

(PvE) te worden opgesteld. Dit PvE moet ten minste drie weken voorafgaand aan de 

start van de archeologische begeleiding aan het bureau Archeologie van de gemeente 

Haarlem ter beoordeling worden voorgelegd. De begeleiding kan pas starten nadat het 

PvE door het bureau Archeologie van de gemeente Haarlem is geaccordeerd.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 Situering onderzoeksgebied (onderzoeksgebied in rood, bron: Top10 

Kadaster).

Figuur 2.1 Uitsnede archeologische beleidskaart Haarlem  met het plangebied in rood 

(bron: Gemeente Haarlem).

Figuur 2.2 Archis onderzoeksmeldingen (blauwe lijnen; bron: RCE) met de locatie van 

het plangebied (rood kader).

Figuur 2.3 Uitsnede uit de kaart van Jacob van Deventer met de locatie van het 

plangebied rood omcirkeld (bron: Provinciale Atlas, ca. 1560, Jacob van Deventer, 

Noord-Hollands Archief).

Figuur 2.4 Uitsnede uit de kaart van Jacob van Meurs met de locatie van het plangebied 

rood omcirkeld (bron: Haerlem, 1660, Jacob van Meurs, VU Amsterdam).

Figuur 2.5 Uitsnede uit de kaart van Romeyn de Hooghe met de locatie van 

het plangebied rood omcirkeld (bron: Harlemum, 1689, Romeyn de Hooghe, 

Noord-Hollands Archief).

Figuur 2.6 Uitsnede uit de kadastrale minuut uit 1823 met de locatie van het plangebied 

rood omcirkeld (bron: Noord-Hollands Archief).

Figuur 2.7 Uitsnede uit de kadastrale minuut D1 uit 1898 met de locatie van het 

plangebied rood omcirkeld (bron: Noord-Hollands Archief).

Figuur 2.8 Tijdstabel.

Tabellenlijst
Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 3.1 Gespecificeerde archeologische verwachting.
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