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Samenvatting

In het kader van de voorgenomen bouwplannen langs de Aziëweg in Haarlem heeft 

Archol bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek 

was vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel 

aanwezige archeologische waarden. Op basis van het onderzoek is een specifiek ver-

wachtingsmodel opgesteld met de bekende en verwachte archeologische waarden. 

In het oostelijk deel van het plangebied bevindt zich in de ondergrond een smal duin, 

het westelijke deel bevindt zich in de strandvlakte. Hier heeft veengroei opgetreden, 

waarna het in de middeleeuwen vanuit het Wijkermeer overspoeld is met een laag 

klei. Op het duin en in de top van het veen kunnen archeologische resten worden 

aangetroffen. Bij de aanleg van de wijk Schalkwijk in de jaren ’60 van de twintigste 

eeuw is echter een ca. 2 m dik zandpakket aangebracht als basis voor de nieuwe 

bebouwing. Bij deze werkzaamheden zijn het onderliggende duinzand, veen en de klei 

mogelijk verstoord geraakt. De resultaten van een in 2006 uitgevoerd booronderzoek 

in het plangebied lijken niet bruikbaar, waardoor de verstoringsgraad niet bekend is. 

Archol adviseert een nieuw verkennend booronderzoek  uit te voeren on de landschap-

pelijke opbouw en de gaafheid van potentieel archeologische niveaus beter in kaart te 

brengen.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van VORM heeft Archol bv een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd in verband met de geplande nieuwbouw langs de Aziëweg te Haarlem, 

bestemmingsplan Meerwijk (Figuur 1.1). Voor het plangebied geldt een dubbelbestem-

ming Waarde – Archeologie. Het grootste deel van het terrein valt binnen categorie 4, 

waarvoor geldt dat bij bodemingrepen dieper dan 30 cm en groter dan 2.500 m2 een 

archeologisch rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde van 

het terrein is vastgesteld. Een klein deel van het plangebied valt binnen categorie 2. In 

deze zone is het overleggen van een archeologisch rapport verplicht bij bodemversto-

rende werkzaamheden groter dan 50 m2 en dieper dan 30 cm.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  Gemeente Haarlem 2009.

Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: OpenTopo).

1
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Figuur 1.2 
Schets van de toekomstige situatie (Geurst & 
Schulze architecten).

Figuur 1.3 
Plattegrond van de toekomstige kelder 
(Geurst & Schulze architecten).
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1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied bevindt zich in het zuidoostelijk deel van de bebouwde kom van 

Haarlem. Het terrein (ca. 10.800 m2) ligt tussen de Aziëweg in het noorden en de 

Spijkerboorweg in het zuiden. Op het perceel direct ten westen van het plangebied, 

langs de Briandlaan, is recentelijk ook woningbouw gerealiseerd. Op het terrein zelf ligt 

momenteel een grond/ zanddepot. 

Op het terrein worden twee woontorens en een ondergrondse parkeergarage 

gerealiseerd. Onder de woontorens worden bergingen voor de appartementen 

gerealiseerd. De parkeergarage komt naast de woontorens te liggen (Figuur 1.2& 

Figuur 1.3). Zowel de bergingen als de parkeergarage reiken tot ca. 4 m -Mv. 

 
1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. 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 standaardrapportages. 

Dit 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 vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Bureauonderzoek (BO)

Projectnaam: Haarlem Aziëpark

Archolprojectcode: 1809

Gemeentecode: AZWG.0.2018

Opdrachtgever: VORM, F.C.C. Vandehoek (projectontwikkelaar)

Bevoegd gezag: Bureau Archeologie, gemeente Haarlem, A. van Zalinge/ 
P.A.M.M. van Kempen

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering bureauonderzoek: 17-19 juli 2018

Rapport gereed: 11 september 2018

Versie: 2.1 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag: Ja

Provincie: Noord-Holland

Gemeente: Haarlem

Plaats: Haarlem

Toponiem: Aziëpark

Coördinaten gebied: 105.477/ 486.026

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 10.800 m2 

Huidig grondgebruik: gronddepot

Beheer en plaats van documentatie: Gemeentelijk depot voor Bodemvondsten Haarlem; e-depot 
voor de Nederlandse archeologie (DANS)

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 het Dinoloket4 en 

aanvullende literatuur en van historisch kaartmateriaal uit het Noord-Hollands archief, 

het archief van het Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem en het bouwkundig 

archief van de gemeente Haarlem. Tevens is het archeologisch informatiesysteem 

(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. De Archeologische 

Werkgroep Nederland; afdeling Haarlem is niet geraadpleegd.

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4002 en de Haarlemse richtlijnen voor archeologisch 

onderzoek.

2.2 Landschappelijk kader

Haarlem ligt in het strandwallengebied van Noord-Holland. De strandwallen zijn 

gevormd in het Holoceen, toen het tempo van de zeespiegelstijging steeds verder 

afnam en de aanvoer van zand naar de kust gelijke tred kon houden met de zee-

spiegelstijging.5 Dit resulteerde in de opbouw van een rij lage zandbanken voor de 

kust, de strandwallen (Formatie van Naaldwijk, Zandvoort Laagpakket), waardoor 

het achterland grotendeels werd afgeschermd van de zee. De oudste strandwal in 

de regio Haarlem, de strandwal van Heemstede – Spaarnwoude, werd ca. 5.200 

jaar geleden gevormd. De strandwal waarop Haarlem gesitueerd is werd enkele 

honderden jaren later, rond 4.800 jaar geleden opgeworpen. Tijdens de vorming 

van de strandwal van Haarlem en de jongere, meer westelijk gelegen strandwal van 

Aerdenhout-Bloemendaal, schoof de monding van het Oer-IJ steeds verder op in 

noordelijke richting.6 Omstreeks 2.500 jaar geleden lag de monding van dit estuarium 

ter hoogte van Castricum, waarmee de invloed van zee verder was afgenomen. De 

opbouw van de strandwallen ging gepaard met duinvorming. Dit resulteerde in naast 

elkaar gelegen duinenrijen, die tussen ruwweg 5.000 en 2.500 jaar geleden tot stand 

kwamen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl). In de lagere delen tussen 

de strandwallen en duinen was door de verzoeting van het milieu en een stagnerende 

waterafvoer sprake van veenvorming (Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen 

Laagpakket).7 Het veen is voor een belangrijk deel opgebouwd uit rietveen, maar ook 

2  Gemeente Haarlem 2009.
3  Gemeente Haarlem 2009, 49.
4  Er zijn in het Dinoloket geen boringen bekend binnen het plangebied.
5  De Mulder et al. 2003.
6  RGD 1995.
7  Berendsen 2000.

2
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bosveen komt voor. 8 Ca. 500 m ten westen van onderhavig plangebied is de basis van 

het veen gedateerd op 4.200 +/- 60 BP (ca. 2.900 – 2.600 cal. v. Chr).9

Vanaf de middeleeuwen werd het veengebied ten oosten van de strandwallen 

geëxploiteerd om als brandstof te dienen. De meren in het veengebied werden 

daardoor groter en uiteindelijk sloeg het resterende veen weg door golfafslag van 

de oevers. Ten zuidoosten van Haarlem, groeiden zo de verschillende meren uit tot 

het ca. 20.ooo ha grote Haarlemmermeer, dat in het midden van de 19e eeuw werd 

drooggelegd. In de late middeleeuwen nam daarnaast de invloed van de zee weer toe, 

in de omgeving van Haarlem via het Wijkermeer. Als gevolg daarvan werd het veen 

in de strandvlakte door overstromingen afgedekt met een dunne laag zogenaamde 

IJ-klei (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren). Dit is een zwak tot matig 

siltige groen tot bruingrijze stugge klei die zwak tot matig humeus is.10 Een derde 

ontwikkeling die in de middeleeuwen, vanaf ca. 1000 n. Chr. optrad, is grootschalige 

verstuiving. Door de stagnerende uitbouw van de kust en erosie resulteerde de 

verstuiving opnieuw in de vorming van de duinen, vroeger de Jonge Duinen genoemd. 

Dit zijn de huidige, reliëfrijke duinen, die plaatselijk meer dan 30 m hoog zijn. Het zand 

is sterk kalkhoudend en bevat veel schelpgruis.  

Bij het bouwrijp maken van de wijk Schalkwijk, welke in de jaren ’60 van de twintigste 

eeuw is gerealiseerd, is in de omgeving van het plangebied een dikke laag zand 

aangebracht als voorbelasting.11 

Omdat het plangebied in de bebouwde kom van Haarlem ligt, is het terrein op de 

bodemkaart en geomorfologische kaart niet gekarteerd. Volgens de vereenvoudigde 

geologische kaart van Haarlem en omgeving12 bevindt zich in het oostelijk deel van het 

plangebied duinzand op strandwalzand (geel in Figuur 2.1). In het westelijk deel van 

8  De Jong 1997.
9  De Jong 1987.
10  Van der Zee 2006.
11  De Groot 2012.
12  RGD 1995.

Figuur 2.1 
Ligging van het plangebied op de vereen-
voudigde geologische kaart van Haarlem en 
omgeving (bron: RGD, 1995).
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het plangebied en het gebied daaromheen bestaat de ondergrond uit veen, plaatselijk 

bedekt met een dunne laag IJ-klei op strandwalzand (oranjebruin in Figuur 2.1). 

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Historische ontwikkeling van Haarlem en Schalkwijk

In het verleden waren de relatief hogere en drogere delen van het landschap, 

waaronder de strandwallen en duinen, geschikte bewoningslocaties. Op enkele locaties 

binnen de gemeente Haarlem zijn archeologische resten uit het laat-neolithicum 

aangetroffen. Deze vormen een aanwijzing dat de strandwallen en duinen snel na de 

vorming door de mens in gebruik werden genomen. De oudst bekende vondst uit de 

omgeving betreft een zogenaamde Fels-Ovalbeil van kwartsitisch zandsteen, die van 

vóór 3.600 v. Chr. dateert, dat wil zeggen uit het vroeg- of midden neolithicum. De 

exacte herkomst van de bijl kon niet meer worden achterhaald.13 Ook uit de bronstijd, 

ijzertijd en Romeinse tijd zijn diverse vindplaatsen bekend. Aan het einde van de 3e 

eeuw n. Chr. was als gevolg van politieke onrust in combinatie met klimatologische 

veranderingen, waarschijnlijk sprake van een breuk in de bewoningsgeschiedenis 

in en om het huidige Haarlem. Archeologische sporen uit de vroege middeleeuwen 

zijn namelijk niet bekend. Volgens historische bronnen moet er vanaf de 10e eeuw 

wel sprake zijn geweest van bewoning.14 In de eerste helft van de 11e eeuw wordt 

vervolgens gesproken over de aanwezigheid van een kerk in Haarlem. Vermoedelijk 

gaat het daarbij om een houten of stenen voorganger van de huidige, 15e -eeuwse Sint 

Bavo. Deze kerk en de daarbij horende bebouwing gaan vanaf dat moment als centrum 

van de nederzetting en de latere stad fungeren.

Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom van de stad, ten zuidoosten 

van het stadscentrum. Dit deel, Schalkwijk, werd pas in 1963 aan de stad toegevoegd. 

In de middeleeuwen was Schalkwijk een wildernis met stukken oerbos, rietvelden en 

wilgen- en elzenbossen. De oudste vermelding op schrift dateert uit 1310 en betreft 

de vermelding in het Cartolarium van St. Jan dat Hugo, Zoon van Bartradis en zijn 

echtgenote Katherina een jaarlijkse rente van 10 Hollandse ponden voor twee stukken 

land in het ambacht Schalkwijk legateerden aan een geestelijke. Het vermoeden 

bestaat dat het ‘ambacht’ tijdens of kort na de grote ontginningen van de 10e en 11e 

eeuw gesticht is.15 Het grootste deel van het huidige Schalkwijk zal in deze periode 

echter niet bewoond geweest zijn. In het nieuw ontgonnen gebied vonden vooral 

akkerbouw en veeteelt plaats. Alleen langs de ontginningsassen, het Spaarne en de 

Liede, waar ook de wegen liepen, stonden boerderijen.

2.3.2 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart 

Vanwege de in de ondergrond aanwezige zandopduiking in het plangebied, zoals 

blijkt uit de vereenvoudigde geologische kaart (Figuur 2.1), bevindt een deel van het 

plangebied zich op de archeologische beleidskaart in categorie 2 (Figuur 2.2). Waar 

deze opduiking volgens de geologische kaart in het meest oostelijk deel van het 

plangebied ligt, is deze op de beleidskaart in het midden van het terrein gesitueerd. 

De strandwallen en zandopduikingen boden in het verleden gunstige woonlocaties. 

Vanaf de bronstijd lijken de strandwallen permanent bewoond te raken, hoewel 

13  De Jong 1997.
14  Speet 2010.
15  Van der Zee 2006, 6.
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archeologische vondsten erop wijzen dat het gebied ook in eerdere periodes al wel 

bezocht werd. Aan de kop van de oudste strandwal, aan de Binnenliede, zijn bij 

opgravingen bewoningssporen gevonden uit de prehistorie, inheems Romeinse tijd en 

de vroege middeleeuwen.16

Rondom de zandopduiking in het plangebied bevindt zich de strandvlakte (categorie 

4). Archeologische vondsten hier hebben aangetoond dat in deze zones archeologische 

waarden te verwachten zijn in een relatief lagere dichtheid. Een van de vroegste 

vondsten van West-Nederland, een 5.600 jaar oude vuistbijl, is hier gevonden.17

2.3.3 Archis gegevens 

Onderzoeken
In het onderhavig plangebied is ruim 10 jaar geleden reeds een bureau- en 

inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd.18 De boringen 

zijn gemiddeld tot 2,3 m -Mv gezet (diepste tot 3,3 m), het maaiveld bevond zich 

tussen ca. 0,25 en 0,6 m + NAP. In de boringen zijn vanaf een diepte van 1,65 m – NAP 

tot 0,04 m + NAP duinafzettingen aangetroffen. Deze afzettingen bestonden uit 

zeer fijn zand met een ‘losse’ structuur en een kleine bijmenging van schelpgruis. In 

enkele van de boringen in het oostelijk deel van het terrein werd het zand afgedekt 

door een 0,3 tot 0,6 m dikke veenlaag en een 0,2 tot 0,5 m dikke humeuze kleilaag. 

Deze kleilaag is geïnterpreteerd als IJ-klei. Zowel het kleipakket als het onderliggende 

veen en mogelijk ook de top van de strandwal zijn als verstoord aangemerkt. Het 

16  Gemeente Haarlem, 53.
17  Gemeente Haarlem, 55.
18  Van der Zee 2006; Archisnr 2120428100.
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kleipakket werd afgedekt door een zandig ophogingspakket met een dikte tussen 0,5 

en 2,1 m. Hierin werd puin, baksteen, natuursteen, glas, sintel, aardewerk en plastic 

aangetroffen. Het ophogingspakket en het verstoorde niveau eronder worden met het 

bouwrijp van Schalkwijk in de jaren ’60 van de vorige eeuw in verband gebracht. Er zijn 

geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden aangetroffen.

Opmerkelijk is het verschil in de boorwaarnemingen en de landschappelijke situatie 

zoals deze op de vereenvoudigde geologische kaart van Haarlem en omgeving en op 

de gemeentelijke beleidskaart is aangegeven. In het westelijk deel van het terrein werd 

op basis van deze gegevens niet direct zand onder het ophogingspakket verwacht, 

maar eerst klei en veen. Dit blijkt ook uit een booronderzoek direct ten westen van 

het plangebied. Op dit terrein, aan de Briandlaan is in 2012 in het kader van de hier 

intussen gerealiseerde nieuwbouw een bureau- en inventariserend veldonderzoek 

middels boringen uitgevoerd.19 Hierbij zijn strandafzettingen binnen 4 m -Mv niet 

aangetroffen. In de ondergrond bevond zich een dik veenpakket, afgedekt met een 5 

tot 30 cm dikke laag IJ-klei. De top van deze klei lag tussen 2,2 en 2,75 m – NAP. Met 

de bouw van Schalkwijk zijn de natuurlijke afzettingen met een 2,4 tot 3,5 m dikke laag 

ophoogzand afgedekt. De IJ-klei en het veen leken ook hier bij het aanbrengen van het 

ophoogzand verstoord te zijn geraakt. Er is daarom geen archeologisch vervolgonder-

zoek aanbevolen. 

De verschillen tussen de twee booronderzoeken, die op twee direct naast elkaar 

gelegen percelen zijn uitgevoerd, zijn opmerkelijk. Volgens het onderzoek van Van der 

Zee uit 2006 zouden duinafzettingen in het westelijk deel van het terrein direct onder 

de verstoorde bovengrond aanwezig zijn, terwijl ze op het perceel ernaast meer dan 4 

m -Mv liggen. Het veen en klei pakket dat De Groot in 2012 heeft aangetroffen aan de 

Briandlaan is in het onderzoek van Van der Zee ter plaatse van onderhavig plangebied 

alleen in enkele losse boringen, verspreidt over het oostelijk deel van het plangebied, 

herkend. De top van de klei lag in deze boringen op 1 – 1,4 m -NAP: dat is ca. een 

meter hoger dan aan de Briandlaan, wat natuurlijk met het natuurlijke reliëf kan 

samenhangen. Het is echter onwaarschijnlijk dat op het terrein direct ten westen van 

het plangebied veen voorkomt tot meer dan 4 m -Mv, terwijl in het westelijk deel van 

onderhavig plangebied helemaal geen veen meer aanwezig is en het ophogingszand 

direct op het duinzand ligt. De ophogingslaag is in onderhavig plangebied in 

enkele boringen ook veel ondieper dan in het terrein ten westen ervan, volgens de 

onderzoekers. Samengevat lijkt het erop dat de onderzoekers van het plangebied in 

2006 de boringen niet (allemaal) goed hebben geïnterpreteerd en dat ze tenminste 

een deel van het ophogingszand als onverstoord duinzand hebben geïnterpreteerd. 

Mogelijk is niet diep genoeg geboord om de klei en het veen in westelijk deel van het 

plangebied, op de westelijke flank van het duin aan te boren. 

In een in 2013 opgesteld adviesdocument komt RAAP tot dezelfde conclusie.20 Dit 

adviesdocument had betrekking op de noodzaak van archeologisch vervolgonder-

zoek in onderhavig plangebied en het terrein ten westen ervan, langs de Briandlaan. 

RAAP heeft hierin geadviseerd geen vervolgonderzoek uit te voeren. Ten tijde van 

het opstellen van dit document was echter nog niet bekend dat een ondergrondse 

parkeergarage aangelegd zal worden en dat de woontorens van ondergrondse 

bergingen voorzien zullen worden. Vanwege de aangepaste bouwplannen is het advies 

van RAAP niet meer van toepassing.

19  De Groot 2012, Archisnr. 2368710100.
20  RAAP 2013.
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In Archis bevinden zich nog twee relevante  onderzoeken op een iets grotere afstand 

van het plangebied. Ca. 650 m ten noorden van huidige plangebied heeft in 2017 een 

proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden.21 Dit plangebied bevond zich op de westelijke 

flank van het duin waarop ook onderhavig plangebied gelegen is. Duinzand werd hier 

aangetroffen op 1,7 tot 2,7 m onder maaiveld. In het lage deel werd dit afgedekt door 

een pakket veen. In de top van het duin was in het zuiden van het plangebied een 

akker gevormd, welke enkele scherven aardewerk bevatte die in de Nieuwe tijd zijn 

gedateerd. Verder heeft het onderzoek geen archeologische resten opgeleverd.

21  Hakvoort 2017, Archisnr. 4043077100.
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Figuur 2.3 
Archis waarnemingen, onderzoeken (zwart 
kader) en AMK-terreinen (blauw kader) met de 
locatie van het plangebied (rood kader) op de 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
(IKAW).
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Ca. 500 m ten westen van het plangebied is in 1981 een geologische verkenning 

verricht in een ontgraving ten behoeve van de bouw van een kantoor. Het terrein 

bevindt zich in de strandvlakte, waarbij op de strand- en mogelijk duinafzettingen 

een ca. 70 cm dik veenpakket aanwezig was. In de basis van het veen is houtskool 

aangetroffen, dat met bewoning in het neolithicum is geassocieerd.22 

Waarnemingen
In een straal van ca. 500 m rond het plangebied zijn in Archis de volgende 

waarnemingen aanwezig:

·	 2995879100, 2995910100, 2995887100: vondsten die gevonden zijn in de grond 

die gebruikt is bij de ophoging van de wijk Schalkwijk. De vondsten, onder andere 

aardewerk uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd en een vuurstenen pijlpunt, 

bevinden zich buiten de oorspronkelijke context. Mede daarom is de locatie in 

Archis globaal aangegeven.

·	 2995895100: enkele scherven handgevormd ijzertijd aardewerk binnen AMK-terrein 

13.923. Ook van deze vindplaats is de precieze locatie onbekend.

·	 2995902100, 2961339100: fragment van een laat-neolithische bijl die ca. 1000 

m ten zuidwesten van het plangebied is aangetroffen in opgespoten grond. Een 

veldinspectie leverde daarnaast een complete zandstenen bijl uit het vroeg-/ 

midden neolithicum op.

·	 2995627100: een onbekend aantal aardewerkfragmenten uit de late middeleeuwen 

en Nieuwe tijd.

2.3.4 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

In de directe omgeving van het plangebied staan twee terreinen van archeologische 

waarde aangegeven op de Archeologische Monumentenkaart (AMK). Het betreft twee 

zones waar delen van de strandwal Heemstede-Spaarnwoude nog in de ondergrond 

aanwezig zijn (AMK-terreinen 13.919 en 13.923). Binnen deze terreinen zijn nog geen 

vindplaatsen bekend, maar op basis van de geologische context wordt bewoning 

vanaf het neolithicum tot de Romeinse tijd verwacht. De terreinen zijn volgens Archis 

vastgesteld door de gemeentearcheoloog van Haarlem. Een deel van het AMK-terrein 

13.919 is sinds enkele jaren geleden  archeologisch Rijksmonument (nr. 532.446).23 

Het plangebied is precies tussen de twee AMK-terreinen 13.919 en 13.923 gesitueerd 

(Figuur 2.3). 

Ca. 600 m ten oosten van het plangebied ligt, in de Poelpolder, AMK-terrein 13.920. 

Hier worden laatmiddeleeuwse sporen van bewoning en gebruik verwacht. 

2.3.5 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Het plangebied valt op de IKAW grotendeels binnen een gebied met een middelhoge 

trefkans op archeologische waarden. Een klein deel valt, vanwege de in de bodem 

aanwezige zandopduiking, binnen een gebied met een hoge trefkans (Figuur 2.3). 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.24 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 

22  De Jong 1987.
23  Smit et al. 2014.
24  Deeben 2009, 11.
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Fl. Balthasar 1615

Bonneblad 1900 Bonneblad 1949

Spaanse forten 1572-1573

TMK 1850

ThomasZoon 1590

Figuur 2.4 
Locatie van het plangebied op de kaart van 
Thomas Thomaszoon uit 1590; Floris Balthasar 
uit 1615; de Topografische Militaire Kaart uit 
1850 en de Bonnebladen uit 1900 en 1949. De 
kaart met de ligging van de Spaanse forten 
betreft een 19e eeuwse reconstructie kaart 
(zie tekst) (bron: Noord-Hollands archief & 
Beeldbank Amsterdam).



Haarlem aziëpark    19

onderhavig onderzoeksgebied en kan naar eigen zeggen ook slechts als richtinggevend 

worden gebruikt.25 Een gemeentelijke verwachting is veel gedetailleerder en daarom 

vaak meer geschikt.  De IKAW is voor dit bureauonderzoek dus verder niet relevant.

2.3.6 Historisch kaartmateriaal 

Historische kaarten geven een beeld van de situatie van het plangebied vanaf ca. 1600. 

De oudste kaart van het gebied is de kaart van Thomas Thomaszon uit 1590 (Figuur 

2.4).26 Hierop is te zien dat het plangebied onbebouwd was en Schalkwijk grotendeels 

in gebruik was als agrarisch gebied. Door het plangebied heeft van noord naar zuid 

een weg gelopen met daarnaast een watergang. Op kaarten vanaf halverwege de 

19e eeuw (de Topografische Militaire Kaart uit 1850 en de Bonnebladen uit de 20e 

eeuw) wordt deze weg de Zomerweg genoemd. Tot halverwege de 20e eeuw blijft 

het beeld van het plangebied grotendeels ongewijzigd. Eén kaart vormt hierop echter 

een uitzondering. In 1846 is een kaart opgesteld met de dorpen, plaatsen, forten en 

legerplaatsen rondom Haarlem ten tijde van het Beleg in 1572-1573 (Figuur 2.4). Deze 

kaart is gebaseerd op de kaart van Thomas Thomasz uit 1588 en een kaart van een 

Italiaanse publicatie over de belegering van Haarlem van Carlo Theti uit 1589.27  Op 

deze kaart staat ter hoogte van het plangebied een fort afgebeeld: Het fort De Zon. Op 

de kaart van Thomas Thomasz zelf en de kaart van Floris Balthasar uit 1615 is van het 

genoemde fort niks meer terug te zien.28

Het plangebied werd pas bebouwd toen eind oktober 1963 de ‘Wet tot wijziging van 

de grenzen tussen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente 

Haarlem en Amsterdam’ van kracht werd. Vanaf dat moment is er begonnen met de 

bouw van de huidige wijk Schalkwijk en kwam het plangebied in de gemeente Haarlem 

te liggen.29 Tot enkele jaren geleden heeft in het plangebied bebouwing gestaan 

(Figuur 2.5). De (hei)palen van dit gebouw zijn in de bodem nog aanwezig. Bezoek aan 

het bouwkundig archief van de gemeente Haarlem heeft geen aanvullende informatie 

opgeleverd over de voormalige bebouwing.30

De Zomerweg is bij de inrichting van Schalkwijk buiten gebruik geraakt.

25  Deeben 2009, 5.
26  Noord-hollandsarchief.nl. Fotonummer NL-HlmNHA_51000363.
27  Noord-hollandsarchief.nl. Fotonummer NL-HlmNHA-51000835_001.
28  Beeldbak.amsterdam.nl. Afbeelding KABA 00003000004.
29  Speet 2010.
30  Bezoek bouwkundig archief: 11-9-2018.

Figuur 2.5 
Topografische kaart uit 2006 met daarop de 
bebouwing in het plangebied.
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Figuur 2.6 
Tijdstabel.
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Conclusie

3.1 Gespecificeerde archeologische verwachting

Strand- en duinafzettingen
De kans op de aanwezigheid van archeologische waarde op de onderzoekslocatie 

is met name groot op het oostelijk deel van het onderzoeksterrein, waar zich in de 

ondergrond een zandopduiking bevindt. De exacte begrenzing van deze zandopduiking 

is nog niet bekend. Op basis van de vormingsgeschiedenis ervan, in samenhang met 

de archeologische waarden, kunnen eventuele archeologische waarden op de strand- 

en duinafzettingen vanaf het laat-neolithicum dateren. Vanaf de bronstijd kunnen 

nederzettingsterreinen worden verwacht. Uit de perioden middeleeuwen en Nieuwe 

tijd kunnen op de duinafzettingen sporen van het gebruik van het terrein als akker 

of weidegebied aanwezig zijn geweest (daar waar het duin niet door veen en klei is 

afgedekt). Mogelijk zijn er in het plangebied resten van een Spaans fort uit de 16e 

eeuw aanwezig. Ook heeft er tenminste vanaf 1850 een weg door het gebied gelopen. 

Volgens de resultaten van het in 2006 uitgevoerde booronderzoek is de top van de 

duinafzettingen waarschijnlijk verstoord bij de aanleg van de wijk Schalkwijk.31 Op 

basis van recenter onderzoek in de omgeving van het terrein worden deze gegevens 

echter in twijfel getrokken, mogelijk is het duinzand toch intact. 

Vanwege de lagere ligging was het westelijk deel van het plangebied minder geschikt 

voor bewoning, voor dit deel van het terrein geldt daarom ook een lage archeologische 

verwachting. 

Veen
Veen is tijdens het booronderzoek in het plangebied in enkele boringen aangetroffen. 

Veen werd op basis van de geologische kaart en de beleidskaart van de gemeente 

met name in het westelijk deel van het plangebied verwacht, maar is enkel in enkele 

boringen in het oostelijk deel van het terrein aangetroffen. Het kan zijn dat het veen 

grotendeels verstoord is, het kan echter ook zijn dat dit dieper gelegen is dan de 

onderkant van de boringen uit 2006. Op het terrein direct ten westen van onderhavig 

plangebied is immers wel een dikke veenlaag aangetroffen tijdens het hier uitgevoerde 

booronderzoek.32 In principe kunnen in het veen archeologische resten uit de bronstijd 

t/m Romeinse tijd worden aangetroffen in de vorm van cultuurlagen en sporen van 

agrarisch gebruik. Op basis van het booronderzoek in het plangebied en het onderzoek 

op het direct naastgelegen terrein is de top van het veen waarschijnlijk verstoord, 

waardoor de kans op het aantreffen van archeologische resten laag is.

IJ-klei
Vanuit de top van de klei kunnen sporen worden aangetroffen die samenhangen met 

het gebruik van het gebied als akker-/ weidegebied in de late middeleeuwen en Nieuwe 

tijd. Vermoedelijk is de kleilaag echter, net als het onderliggende veen, verstoord. De 

kans op het aantreffen van archeologische resten is daarom klein. 

De gespecificeerde archeologische verwachting is in beknopte vorm weergegeven in 

Tabel 3.1

31  Van der Zee 2006.
32  De Groot 2012.

3
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Eigenschap Verwachting
Datering midden-neolithicum tot Nieuwe tijd
Complextype neolithicum: losse vondsten

bronstijd – Romeinse tijd: m.n. nederzettingen
middeleeuwen – Nieuwe tijd: weg, resten van een Spaans fort, 
akkers en weidegebied

Omvang onbekend
Diepteligging duinzand: waarschijnlijk tussen ca. 2 en 4 m -Mv 

veen: waarschijnlijk ca. 2,25 m -Mv
klei: waarschijnlijk ca. 2 m -Mv

Gaafheid en conservering duinzand: waarschijnlijk goed daar waar afgedekt door veen en 
klei, top van duin is mogelijk verstoord
veen: slecht
klei: slecht

Locatie gehele plangebied
Uiterlijke kenmerken grondsporen en alle soorten mobilia
Mogelijke verstoringen bovenkant IJ-klei, veen en duinzand mogelijk verstoord bij de aan-

leg van Schalkwijk in jaren ’60 van de twintigste eeuw 

3.2 Advies

De resultaten van het booronderzoek van Van der Zee uit 2006 lijken niet betrouwbaar. 

Mogelijk bevinden zich in de ondergrond nog onverstoord duinzand, veen en IJ-klei. 

Tot enkele jaren geleden is het plangebied bebouwd geweest en de (hei)palen zijn 

nog in de bodem aanwezig. Indien het gebouw niet onderkelderd is geweest, is het 

waarschijnlijk dat het duinzand onder het ophogingspakket door de bebouwing niet 

verstoord is geraakt. Om meer inzicht te krijgen in de landschappelijke opbouw van het 

terrein en de gaafheid van potentieel archeologische niveaus wordt een vervolgonder-

zoek in de vorm van een verkennend booronderzoek geadviseerd.

 

Tabel 3.1 
Bijgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: OpenTopo).

Figuur 1.2 Schets van de toekomstige situatie (Geurst & Schulze architecten).

Figuur 1.3 Plattegrond van de toekomstige kelder (Geurst & Schulze architecten).

Figuur 2.1 Ligging van het plangebied op de vereenvoudigde geologische kaart van 

Haarlem en omgeving (bron: RGD, 1995).

Figuur 2.2 Ligging van het plangebied op de archeologische beleidskaart Haarlem. 

Rood =  Categorie 2, geel = Categorie 4 (bron: Gemeente Haarlem).

Figuur 2.3 Archis waarnemingen, onderzoeken (zwart kader) en AMK-terreinen (blauw 

kader) met de locatie van het plangebied (rood kader) op de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW).

Figuur 2.4 Locatie van het plangebied op de kaart van Thomas Thomaszoon uit 1590; 

de Topografische Militaire Kaart uit 1850 en de Bonnebladen uit 1900 en 1949.

Figuur 2.5 Tijdstabel.

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 4.1 Bijgestelde gespecificeerde archeologische verwachting.
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