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Samenvatting

In opdracht van Heijmans BV heeft Archol BV een archeologisch proefsleuvenonder-

zoek uitgevoerd langs de Industrieweg in de Waarderpolder, in het noordoosten van 

Haarlem. Aanleiding voor het onderzoek is de aanleg van een nieuwe watergang in de 

Waarderpolder. Tijdens het uitgevoerde bureau- en booronderzoek in het kader van 

deze werkzaamheden is vastgesteld dat zich ter hoogte van het onderzoeksgebied in 

de ondergrond een duin bevindt. Het proefsleuvenonderzoek had als doel de eventuele 

aanwezigheid van vindplaatsen vast te stellen en, indien aanwezig, het vaststellen 

van de datering, de ruimtelijke verspreiding en de behoudenswaardigheid van deze 

vindplaatsen.

Er is één proefsleuf gegraven, van ca. 57 x 5 m. Hierbij is het verwachte duin in de 

ondergrond inderdaad aangesneden. De proefsleuf ligt min of meer haaks op de 

oriëntatie van het duin. Hierdoor is de top van het duin in het centrale deel van de 

proefsleuf gelegen en is ook een deel van de flanken aanwezig aan de beide uiteinden 

van de proefsleuf. In de top van het duin heeft zich een donkere, humeuze bodem 

ontwikkeld. Het duin is overgroeid geraakt met veen. Op de oostelijke flank, op ca. 2,4 

m -NAP, is de basis van het veen gedateerd in 2036 – 1926 cal. v. Chr. De datering van 

de ontwikkeling van het veen in het onderzoeksgebied pas hiermee in het bestaande 

beeld van de veengroei in de strandvlakte tussen de strandwallen van Heemstede 

– Spaarnwoude en Haarlem. Op de top van het duin is het veen verspit, dit kan in 

verband worden gebracht met de ontginning van het terrein of de inrichting van de 

Waarderpolder tot bedrijventerrein in de 20e eeuw. Ook in de top van het duin zijn 

lokaal spitsporen zichtbaar. De bovenste 1,5 m van het bodemprofiel bestaat uit 

ophogingszand.

Het onderzoek heeft geen archeologische vindplaats opgeleverd. Behalve de hierboven 

genoemde spitsporen is alleen een recente verstoring als spoor gedocumenteerd. Het 

enige vondstmateriaal bestaat uit een fragment van een kleipijp, aangetroffen in één 

van de spitsporen. 

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is vanwege het ontbreken 

van een archeologische vindplaats geen vervolgonderzoek aanbevolen. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Binnen het industrieterrein Waarderpolder in Haarlem (Figuur 1.1) zal een watergang 

worden aangelegd. Vooronderzoek heeft uitgewezen dat deze werkzaamheden een 

bedreiging vormen voor eventueel aanwezige archeologische waarden op een locatie 

met strandwalafzettingen langs de Industrieweg. De gemeente Haarlem heeft in 

haar rol als Bevoegde overheid besloten dat een proefsleuvenonderzoek daarom 

noodzakelijk is. Archol BV heeft het proefsleuvenonderzoek op 20 februari 2018 in 

opdracht van Heijmans BV uitgevoerd. Het onderhavig rapport beschrijft de resultaten 

van dit onderzoek.

1.2 Onderzoeksgebied

Het industrieterrein Waarderpolder ligt in het noordoosten van Haarlem. Binnen dit 

gebied wordt een watergang aangelegd met een totale lengte van 2,5 km. Het onder-

zoeksgebied betreft een ca. 80 m lang deel van het tracé van de watergang langs de 

Industrieweg, nabij de hoek met de Heringaweg (Figuur 1.2). 

De watergang krijgt ter hoogte van het maaiveld een breedte van 9 m, op het niveau 

van de waterlijn is de breedte ca. 4 m en op de bodem ongeveer 0,1 m. De bodem van 

de watergang komt op 1,6 m –NAP te liggen (ca. 2 m –Mv). 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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 
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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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 doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, 

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

(“gespecificeerde archeologische verwachting”). Het IVO dient ertoe deze vindplaatsen 

daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te 

brengen (waarderende fase). 
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Figuur 1.2 
Ligging van het plangebied (blauw) en het 
onderzoeksgebied hierbinnen (rood).
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Voor het plangebied Waarderpolder Watergang is op basis van de resultaten van het 

bureauonderzoek1 in eerste instantie besloten tot een IVO in de vorm van verkennende 

boringen.2 Op basis van de resultaten van dit booronderzoek is vastgesteld dat op twee 

locaties aanvullend onderzoek noodzakelijk was: langs de Jacques Meuwissenweg 

in het noorden van het plangebied en langs de Industrieweg. De eerste van de twee 

locaties is in 2013 reeds onderzocht.3 Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een 

karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p) met eventuele doorstart 

naar een opgraving (DO) langs de Industrieweg. Na afronding van dit onderzoek dient 

de overheid, op basis van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over het 

vervolgtraject. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit 

inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het 

plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

Voor aanvang van het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld met 

de richtlijnen waaraan het onderzoek diende te voldoen.4 Het veldwerk is uitgevoerd 

door een team van Archol bv, bestaande uit een projectleider en een veldarcheoloog. 

Bij de uitwerking is daarnaast een specialist archeobotanie betrokken (Tabel 1.2). Het 

bevoegd gezag, de gemeente Haarlem, werd vertegenwoordigd door de heer P.A.M.M. 

van Kempen. Contactpersoon vanuit de opdrachtgever (Heijmans) was mevrouw I. 

Meddens.

1  Klarenbeek 2011.
2  Warning 2011.
3  Verschoof 2013.
4  Groot 2017.
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Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

2.1 Landschappelijke ontwikkeling

2.1.1 Regio Haarlem

Tot ca. 8000 jaar geleden maakte het gebied rond Haarlem deel uit van het pleistocene 

zandlandschap. De toenemende zeespiegelstijging in die tijd ging gepaard met een 

verhoging van de grondwaterspiegel, waardoor er ca. 7500 jaar geleden veengroei 

optrad, het Basisveen, onderdeel van de Formatie van Nieuwkoop. Over het Basisveen 

is een enkele decimeters dik kleipakket afgezet vanuit zee: de Velsen Laag, onderdeel 

van het Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk. Deze afzettingen bevinden 

zich, indien niet geërodeerd, op tenminste 10 m -NAP. 

De afname van de zeespiegelstijging en de overgang van een ‘open’ terugschrijdende 

kustlijn naar een ‘gesloten’ uitbouwende kustbarrière resulteerde in de opbouw van 

een rij lage zandbanken voor de kust, de strandwallen (Formatie van Naaldwijk, 

Zandvoort Laagpakket), waarop vervolgens duinen werden gevormd (Formatie van 

Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl).5 Het achterland werd hierdoor grotendeels 

afgeschermd van de zee. De oudste strandwal in de regio Haarlem is de strandwal 

van Heemstede – Spaarnwoude en deze werd ca. 3200 v. Chr. gevormd. De bredere 

strandwal waarop Haarlem is gesitueerd werd enkele honderden jaren later, rond 2800 

v. Chr. 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 Vanaf ca. 3200 v. Chr. tot in 

de late middeleeuwen is het noordoosten van Haarlem beïnvloedt door het IJ, een 

voormalig getijdengeulsysteem. De strandwallenbarrière en het IJ zorgden samen 

voor een gebied met lagunaire omstandigheden, waarbij veenvorming (Formatie van 

Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket) kon optreden en klei (IJe Laag, Laagpakket van 

Walcheren) werd afgezet.7 De sluiting van de kust en de vorming van het veen wordt 

globaal aan het einde van de bronstijd – begin van de ijzertijd gedateerd. Uit de paleo-

geografische reconstructie van Molenaar e.a.8 blijkt dat niet alleen de lagere gebieden 

tussen de strandwallen, maar ook de strandwal zelf vanaf de ijzertijd bedekt is geraakt 

met veen.

In de late middeleeuwen nam de invloed vanuit zee opnieuw toe. Voornamelijk vanuit 

het oosten via Almere en de latere Zuiderzee, maar ook vanuit het noorden. Daarbij 

werd in het gebied ten oosten van Haarlem een laag klei afgezet, ook wel IJ-klei 

genoemd.9

2.1.2 Landschappelijke situatie ter hoogte van het onderzoeksgebied

Volgens de Vereenvoudigde Geologische kaart van Haarlem (Figuur 2.1) bevindt het 

onderzoeksgebied zich ter hoogte van een zuidoost-noordwest georiënteerde strook 

met oud duinzand op strandwalzand. Tijdens het booronderzoek voorafgaand aan het 

proefsleuvenonderzoek is de strandwal inderdaad aangetroffen. In de boringen bevindt 

5  De Mulder et al. 2003.
6  Gans et al. 1995.
7  Berendsen 2004; Gans et al. 1995.
8  Molenaar et al. 2009.
9  De Groot 2007.
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deze zich rond 1,5 – 1,6 m -Mv en is afgedekt door een recent ophogingspakket, dan 

wel een dunne laag (5 cm) veen. Richting het oosten en westen duikt de strandwal met 

duinafzettingen zeer snel weg tot meer dan 3 m -Mv. 10 Dit wordt bevestigd door een 

bureauonderzoek op het perceel direct ten noordoosten van onderhavig onderzoeks-

gebied. Uit de analyse van sonderingen en milieukundige boringen blijkt dat daar geen 

sprake meer is van een zandopduiking. De top van het zand bevindt zich ook op dat 

perceel op 3 tot 3,5 m -Mv.11 

2.2 Archeologische waarden

In de omgeving van het plangebied zijn vondsten bekend vanaf het neolithicum. Op de 

kleine strandwal waarop het onderzoeksgebied gelegen is, zijn zuidelijk van het onder-

zoeksgebied archeologische resten aangetroffen die in de late ijzertijd – Romeinse 

tijd zijn gedateerd. Deze resten, bestaande uit sporen en vondsten, zijn aangetroffen 

tijdens een door de AWN uitgevoerde opgraving in 1973.12 In een proefsleuf in het 

zand werden zwarte banden aangetroffen die als greppelsysteem geïnterpreteerd 

zijn. Hierin werd handgevormd aardewerk gevonden. Bewoningssporen waren 

niet aanwezig. Tijdens het onderzoek werd ook aardewerk uit de 12e – 14e eeuw 

aangetroffen in kleibanen die als kavelsloten zijn geïnterpreteerd. Ook werden 

enkele vuurstenen werktuigjes en afslagen gevonden, die niet nader zijn gedateerd. 

Waarschijnlijk zijn deze artefacten buiten hun oorspronkelijke context aangetroffen.

Ook buiten de strandwal, in de strandvlakte, zijn vondsten uit verschillende perioden 

bekend. Dit betreffen over het algemeen losse vondsten, aangetroffen bij niet 

archeologische graafwerkzaamheden.13

10  Warning 2011.
11  Conradi 2017.
12  Schimmer 1976.
13  Klarenbeek 2011.
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Figuur 2.1 
Ligging van het onderzoeksgebied (ster) op 
de vereenvoudigde geologische kaart van 
Haarlem en omgeving (bron: Gans et al. 1995).
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2.3 Historische situatie

De Waarderpolder bevindt zich in een veengebied dat vanaf het begin van de 

middeleeuwen werd ontgonnen. De polder wordt begrensd door drie veenriviertjes: 

het Spaarne in het westen; de Haarlemmerliede in het oosten en het Vuilrak in het 

zuiden. Het begin van de ontginningen wordt in verband gebracht met de relatief 

droge periode rond het jaar 1000, waarin het veen opdroogde en beter geschikt werd 

voor ontginning. Een tweede reden voor de ontginning was dat het woonareaal van 

de bewoners van de westelijke strandwallen afnam als gevolg van het ontstaan van de 

Jonge Duinen.14

De Waarderpolder ligt ten noordoosten van de historische kern van Haarlem, waarvan 

de eerste vermeldingen dateren uit de 10e eeuw en dat in de 15e en 16e eeuw 

uitgroeide tot een welvarende stad. In de Waarderpolder is veel majolica aardewerk 

gevonden, wat er op kan duiden dat het gebied in gebruik was als plaats waar het 

stadsafval werd gestort.15

14  De Cock 1965.
15  Klarenbeek 2011.
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Methodiek 

3.1 Doelstelling

Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het vaststellen van de eventuele 

aanwezigheid van archeologische vindplaatsen en indien aanwezig het vaststellen 

van de datering, de ruimtelijke verspreiding en de behoudenswaardigheid daarvan. 

Op basis van moet de gemeente Haarlem als bevoegd gezag een beslissing nemen 

over de noodzaak van een doorstart naar de opgraving van eventueel aangetroffen 

vindplaatsen.16 Omdat geen behoudenswaardige resten zijn aangetroffen is het 

onderzoek beperkt gebleven tot een proefsleuvenonderzoek.

3.2 Onderzoeksvragen

Het onderzoek richtte zich primair op het toetsen van de gespecificeerde 

archeologische verwachting. Omdat in het onderzoeksgebied verschillende 

vondstcomplexen en/of vindplaatsen aanwezig konden zijn, was het onderzoek 

gericht op het opsporen van vindplaatsen uit alle periodes. In het PvE zijn eveneens 

onderzoeksvragen opgenomen die van toepassing waren bij een doorstart naar een 

opgraving. Omdat een opgraving niet heeft plaatsgevonden zijn deze vragen niet van 

toepassing en deze zullen hieronder niet worden opgesomd. 

Algemeen
1. In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord?

2. Hoe is de bodemopbouw (laagopeenvolging en bodemhorizonten)?

3. Zijn er aanwijzingen voor een archeologische vindplaats?

4. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig? Wat is de vondstdichtheid/ ruimtelijke 

verspreiding? Hoe is de conserveringstoestand? Wat is de typologische datering? 

5. Zijn archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja, wat is hun aard, datering, 

diepteligging (t.o.v. maaiveld en NAP), kwaliteit (gaafheid en conservering) en 

ruimtelijke verspreiding?

6. Is er sprake van een behoudenswaardige vindplaats?

7.  Is vervolgonderzoek noodzakelijk binnen de onderzochte zone en/of in de overige 

delen van het plangebied en in welke vorm dient dit plaats te vinden?

8. Indien geen vindplaats is aangetroffen, hoe kan de afwezigheid worden verklaard?

Specifieke vragen
9. Is sprake van diepere niveaus waarop archeologische resten verwacht kunnen 

worden?

10. Zo ja, op welke diepte bevinden deze zich?

In het evaluatierapport is aanvullend op de vragen uit het PvE de volgende 

onderzoeksvraag geformuleerd:

11. Wat is de ouderdom van de strandwal van de Industrieweg?

16  De Groot 2017, 11.

3



16 Waarderpolder, IndustrIeWeg

3.3 Methodiek veldwerk

Er is één, oost-west georiënteerde proefsleuf aangelegd (Figuur 3.1). Voorafgaand 

aan het proefsleuvenonderzoek is langs beide lange zijden van de proefsleuf verticale 

bronbemaling geplaatst zodat het onderzoek in den droge kon worden uitgevoerd. 

Er is gewerkt conform de richtlijnen in het PvE, de KNA (versie 4.0), de Haarlemse 

richtlijnen voor archeologisch onderzoek en de Archol werkinstructie. De proefsleuf is 

over een lengte van ca. 57 m aangelegd met een bandenkraan voorzien van een gladde 

bak. Ter hoogte van het maaiveld had de sleuf een breedte van 5 m. Op 1 m diepte is 

de sleuf om veiligheidsredenen versmald tot 3 m. Het vlak is aangelegd op 1,75 tot 2 

m –Mv in de top van de strand- en duinafzettingen (Figuur 3.2). Alleen in het uiterste 

oosten van de sleuf is het vlak in de ophogingsafzettingen aangelegd, omdat hier de 

strand- en duinafzettingen op bijna 3 m onder maaiveld lagen. Om de 10 – 20 m zijn 1 

m brede profielkolommen beschreven. De meest oostelijke profielkolom is vanuit het 

vlak met een boor verdiept tot 3 m –Mv.

Om meer zicht te krijgen op de datering van de strandwal en de veengroei, zijn twee 

monsters genomen: een 14C-monster van de basis van de veenlaag aan de oostelijke 

flank van de strandwal (M002) en een OSL monster 30 cm onder de top van de 

westelijke flank van de strandwal (M003). Het veenmonster is door de archeobotanisch 

specialist onderzocht op organisch materiaal geschikt voor 14C-datering. De botanische 

resten zijn vervolgens voor dateringsonderzoek naar het laboratorium opgestuurd. 

Tijdens de evaluatiefase is besloten het OSL monster niet te laten onderzoeken omdat 

de uitkomst waarschijnlijk niet nauwkeurig genoeg is om meer inzicht te krijgen in de 

datering van de strandwal waarop het onderzoeksgebied gelegen is.17 

17  Het OSL-monster wordt gedeponeerd bij het Archeologisch depot van de gemeente Haarlem.
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Figuur 3.1
Ligging van de proefsleuf, de daarin gedocu-
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van de verzamelde monsters. Voor de locatie 
van de proefsleuf, zie Figuur 1.2.
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 Figuur 3.2 
Overzicht van de proefsleuf, richting het 
oosten.
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Resultaten 

4.1 Landschap

4.1.1 Landschappelijke opbouw

De bovenste 1,5 m van het bodemprofiel bestaat uit een ophogingspakket van 

lichtgeelgrijs, zwak siltig, matig fijn en schelprijk zand (Figuur 4.1; Figuur 4.2). De 

oxidatie-reductiegrens bevindt zich in het ophogingspakket, op ca. 0,8 m -NAP. De 

bovenste 20 cm van het ophogingspakket vormen de huidige bouwvoor. 

Onder het ophogingpakket wordt de oorspronkelijke bodemopbouw en het 

oorspronkelijke reliëf zichtbaar. Direct onder het ophogingszand bevindt zich veen, 

zowel in de flanken van de strandwal aan de zijkanten van de proefsleuf als op de 

top in het centrale deel. Op de top van de strandwal is deze veenlaag ca. 10 – 20 cm 

dik en verspit (Figuur 4.3). De laag toont verrommeld en het veen is vermengd met 

brokken klei en zand. Op de flanken van de strandwal is het veen wel intact. In het 

meest oostelijk deel van de proefsleuf (profiel 1) is de veenlaag 35 cm dik, in het meest 

westelijk deel van de proefsleuf (profiel 4) slechts 10 cm. Er is grotendeels sprake van 

amorf veen, in profiel 1 zijn de onderste 6 cm als rietveen te classificeren. 

Onder het veen bevinden zich lichtgrijze, zwak siltige duinafzettingen. In de top van de 

duinafzettingen heeft zich een bruine, sterk humeuze A-horizont ontwikkeld, die in de 

oostelijke flank een dikte van bijna 40 cm heeft. Op het hoogste deel, in het centrale 

deel van de proefsleuf, bevindt de top van de duinafzettingen zich op 1,9 m -Mv/ 1,4 m 

-NAP, in het meest oostelijk deel van de proefsleuf op 3,05 m -Mv/ 2,45 m -NAP en in 

het meest westelijk deel van de proefsleuf op 2,1 m -Mv/ 1,66 m -NAP. Dit betekent dat 

aan de westzijde alleen de aanzet naar de strandwalflank aanwezig is (Figuur 4.4). Het 

laagste deel van de flank en de overgang naar de strandvlakte bevinden zich buiten de 

proefsleuf.
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4.1.2 Datering van de strandwal en het veen

Gezien de ligging van de smalle strandwal tussen de strandwal van Heemstede – 

Spaarnwoude en de strandwal van Haarlem, gedateerd in 3200 v. Chr. respectievelijk 

2800 v. Chr., zal deze grofweg rond 3000 v. Chr. Zijn ontstaan. Na de sluiting van 

de kust trad er in de strandvlakte veenvorming op en uiteindelijk zijn ook de lagere 

strandwallen en duinen met veen bedekt geraakt, zoals ook uit onderhavig onderzoek 

blijkt. Een fragment hout (Alnus spec.) uit de onderkant van het veenpakket (2,39 m 

-NAP/ 3 m -Mv) in het meest oostelijk deel van de proefsleuf is 14C-gedateerd om meer 

inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de veengroei. Dit heeft een datering van 2036 

– 1926 cal. v. Chr. (95% zekerheid) opgeleverd.18 

Het veen en de duin-/strandafzettingen in de strandvlakte tussen de strandwal van 

Heemstede – Spaarnwoude en de strandwal van Haarlem zijn al verschillende keren 

eerder gedateerd:

·	 Bij een archeologische begeleiding langs de Belgiëlaan in Schalkwijk werd een 

kleine duintop aangetroffen waarvan de top (1,9 m -NAP) een OSL-datering van 

1900-2300 v. Chr. opleverde.19 

·	 Tijdens een archeologische begeleiding en booronderzoek direct ten westen van 

de Molenplas werd eveneens een kleine duinkop aangetroffen. Uit de bodem die 

in de top van het duin is ontwikkeld (2,4 m – NAP) is houtskool verzameld, dat een 
14C-datering van 2210 – 2020 v. Chr. opleverde.20 

·	 Bij de bestudering van een profiel in een bouwput, eveneens in Schalkwijk, werden 

twee niveaus bemonsterd en gedateerd: de basis van het veen (3,0 m -NAP) werd 

18  GrM 13956; 3628 BP.
19  Raczynski-Henk & Van Zon 2018.
20  Conradi & Den Hartog 2017.

Figuur 4.2 
Profiel 2 in put 1. 1 = geoxideerd ophoging-
szand; 2 = gereduceerd ophogingszand; 3 = 
verrommeld veen en klei; 4 = A-horizont in 
duin- en strandafzettingen; 5 = C-horizont 
duin- en strandafzettingen.
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14C-gedateerd op 2910 – 2620 v. Chr.(95,2%)21 en rond 2034-1782 v. Chr. (95,5%)22 

werd het moerasbosveen vervangen door rietveen (ca. 2,65 m -NAP).23

·	 In de Zuiderpolder is de basis van het veen ter hoogte van de strandwal Heemstede 

– Spaarnwoude en direct ten westen daarvan gedateerd. In de laagste delen (4,0 

m -NAP) werd het veen tussen 2859 en 2491 v. Chr. gedateerd. Het veen boven het 

duin op de strandwal (2,5 m -NAP) werd tussen 2029 en 1885 v. Chr. gedateerd.24

Op basis van deze dateringen kan worden geconcludeerd dat de veengroei in de lagere 

delen van het landschap (rond 4 m -NAP) aanving rond 2800 – 2400 v. Chr., dat wil 

zeggen in de loop van het laat neolithicum. De hoger gelegen duinkopjes (rond 2 m 

-NAP) raakten pas later met veen overdekt, rond 2300 – 1900 v. Chr., aan het einde 

van het laat-neolithicum en de overgang naar de vroege bronstijd. Nog hoger gelegen 

zandopduikingen zullen nog later met veen bedekt zijn geraakt, mogelijk pas in de 

ijzertijd.  De nieuwe datering van de basis van het veen in de Waarderpolder past dus 

goed in het reeds bestaande beeld van de veenvorming in de strandvlakte tussen de 

strandwallen van Heemstede – Spaarnwoude en Haarlem. 

21  In het artikel van De Jong wordt een datering van 4200 +/- 60 BP genoemd. De datering is 
door de auteur van dit rapport gecalibreerd m.b.v. IntCal 13.

22  In het artikel van De Jong wordt een datering van 3585 +/- 35 BP genoemd. De datering is door 
de auteur van dit rapport gecalibreerd m.b.v. IntCal 13.

23  De Jong 1987.
24  Smit et al. 2014.

Figuur 4.3 
Profiel 3 in put 1.
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4.2 Archeologie

Tijdens het onderzoek zijn twee spoornummers gedocumenteerd (Figuur 4.5). Spoor 

1 betreft enkele zones met spitsporen, aangetroffen in de top van de strandwal (ca. 

1,3 m -NAP/ 1,8 m -Mv). De sporen tekenden zich af als donkerbruingrijze, heterogene 

vlekken in het grijsbruine duin- en strandwalzand. In één van de spitsporen is een 

ca. 4 cm lang fragment van de steel van een kleipijp aangetroffen (V001). Mogelijk 

hangt de verspitting samen met de (post)-middeleeuwse ontginning van het gebied 

of met het bouwrijp maken van het terrein t.b.v. de ontwikkeling tot industrieterrein 

Waarderpolder in de 20e eeuw.

Spoor 2 betreft een recente verstoring in de vorm van een kuil, in de noordelijke 

profielwand, in het midden van de proefsleuf. De insnijding van het spoor komt vanuit 

het ophogingspakket (S5010) en is opgevuld met zand uit dit pakket.

Figuur 4.4 
Profiel 4 op de westelijke flank van het duin, 
put 1. Onderin het profiel OSL-monster M003.
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Conclusie

5.1 Toetsing archeologische verwachting

Zoals op basis van het vooronderzoek werd verwacht bevindt zich ter hoogte van de 

proefsleuf in de ondergrond een smal duin. De proefsleuf is min of meer haaks op het 

duin gelegen, aan beide uiteinden van de proefsleuf bevindt zich de overgang naar 

de flank van het duin. De bovenste 1,5 m van de ondergrond bestaat uit een zandig 

ophogingspakket. Hieronder is een dunne veenlaag aangetroffen die op de top van het 

duin verstoord is, mogelijk door ontginning van het gebied of het bouwrijp maken van 

de Waarderpolder in de 20e eeuw. Onder het veen bevinden zich de duinafzettingen, in 

de top waarvan zich een sterk humeuze bodem heeft ontwikkeld. 

De basis van het veen op de oostelijke flank van het duin heeft een 14C-datering van 

2036 – 1926 Cal. v. Chr. opgeleverd. Deze datering bevestigt het bestaande beeld 

van de veenontwikkeling tussen de strandwallen van Heemstede – Spaarnwoude en 

Haarlem, waarin de lagere delen al rond 2800 – 2400 bedekt raakten met veen en de 

hogere delen rond lokale zandopduikingen pas rond 2300 – 1900 v. Chr. overgroeid 

raakten.

Vanwege de aanwezigheid van het duin in de ondergrond en een eerdere waarneming 

van archeologische vondsten op dit duin werd het mogelijk geacht dat in de top van 

het duin een vindplaats uit de periode laat-neolithicum – middeleeuwen aanwezig 

zou zijn. Een vindplaats is echter niet aangetroffen. Het is niet duidelijk waarom geen 

archeologische resten zijn aangetroffen, terwijl deze verder zuidelijk op het duin wel 

aanwezig zijn. De NAP waarden van het top van het duin in het onderzoeksgebied en 

het door de AWN onderzochte terrein tonen geen grote verschillen, die het ontbreken 

van archeologische waarden kan verklaren.

5.2 Aanbevelingen

Gezien het ontbreken van een archeologische vindplaats wordt geen vervolgonderzoek 

aanbevolen. 

Omdat het onderzoek van de AWN in 1973 wel archeologische resten op het duin heeft 

opgeleverd, wordt aanbevolen om bij eventueel toekomstige werkzaamheden ter 

hoogte van het duin wel opnieuw archeologisch onderzoek uit te voeren.

Met betrekking tot de onderzoeksresultaten en het advies dient contact opgenomen te 

worden met Bureau Archeologie, gemeente Haarlem, contactpersonen: mevr. A.C. van 

Zalinge of P.A.M.M. van Kempen.

5.3 Beantwoording onderzoeksvragen

Algemeen
1. In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord?

Op het hoogte deel van het duin is het afdekkende veen wel verspit, op de flanken is 

hiervan geen sprake en is er intact veen aanwezig. Lokaal zijn de spitsporen ook in de 

top van de duinafzettingen waargenomen.

5
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2. Hoe is de bodemopbouw (laagopeenvolging en bodemhorizonten)?

In de ondergrond bevindt zich een smal duin. In de top van dit duin heeft zich een 

humeuze bodem ontwikkeld. Het duin wordt afgedekt door een dun veenpakket. 

In recente tijden is dit veen afgedekt met een ca. 1,5 m dik ophogingspakket. Het 

oorspronkelijke reliëf in het landschap is daardoor niet meer zichtbaar.

3. Zijn er aanwijzingen voor een archeologische vindplaats?

Er zijn slechts enkele (sub)recente verstoringen aangetroffen, alsmede één vondst uit de 

Nieuwe tijd. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een vindplaats.

4. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig? Wat is de vondstdichtheid/ ruimtelijke 

verspreiding? Hoe is de conserveringstoestand? Wat is de typologische datering? 

Er is slechts één vondst aangetroffen, het betreft een steelfragment van een kleipijp. 

Deze is verzameld uit één van de spitsporen in de top van het duin.

5. Zijn archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja, wat is hun aard, datering, 

diepteligging (t.o.v. maaiveld en NAP), kwaliteit (gaafheid en conservering) en 

ruimtelijke verspreiding?

Er zijn slechts enkele (sub)recente verstoringen aangetroffen. Deze bestaan uit 

spitsporen en een kuil.

6. Is er sprake van een behoudenswaardige vindplaats?

Nee, er is geen sprake van een behoudenswaardige vindplaats.

7.  Is vervolgonderzoek noodzakelijk binnen de onderzochte zone en/of in de overige 

delen van het plangebied en in welke vorm dient dit plaats te vinden?

Nee, er wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.

8. Indien geen vindplaats is aangetroffen, hoe kan de afwezigheid worden verklaard?

De afwezigheid van een vindplaats is niet uit de resultaten van het onderzoek te 

verklaren. Er is sprake van bodemvorming in de top van het duinzand, dus de strandwal 

moet droog genoeg zijn geweest voor bewoning en betreding. 

Specifieke vragen
9. Is sprake van diepere niveaus waarop archeologische resten verwacht kunnen 

worden?

De proefsleuf is niet dieper aangelegd dan 2 m -Mv, de maximale diepte van de 

watergang. Binnen dit bereik is alleen de top van de duin- en strandafzettingen in 

beeld gekomen. 

10. Zo ja, op welke diepte bevinden deze zich?

N.v.t.

11. Wat is de ouderdom van de strandwal van de Industrieweg?

Gezien de ligging van de smalle strandwal tussen de strandwal van Heemstede – 

Spaarnwoude en de strandwal van Haarlem, gedateerd in 3200 v. Chr. respectievelijk 

2800 v. Chr., zal deze grofweg rond 3000 v. Chr. Zijn ontstaan. Na de sluiting van 

de kust trad er in de strandvlakte veenvorming op en uiteindelijk zijn ook de lagere 

strandwallen en duinen met veen bedekt geraakt, zoals ook uit onderhavig onderzoek 

blijkt. Een fragment hout (Alnus spec.) uit de onderkant van het veenpakket heeft een 

datering van 2036 – 1926 cal. v. Chr. opgeleverd.
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Op basis van deze dateringen kan worden geconcludeerd dat de veengroei in de lagere 

delen van het landschap (rond 4 m -NAP) aanving rond 2800 – 2400 v. Chr., dat wil 

zeggen in de loop van het laat neolithicum. De hoger gelegen duinkopjes (rond 2 m 

-NAP) raakten pas later met veen overdekt, rond 2300 – 1900 v. Chr., aan het einde 

van het laat-neolithicum en de overgang naar de vroege bronstijd. Nog hoger gelegen 

zandopduikingen zullen nog later met veen bedekt zijn geraakt, mogelijk pas in de 

ijzertijd.  De nieuwe datering van de basis van het veen in de Waarderpolder past dus 

goed in het reeds bestaande beeld van de veenvorming in de strandvlakte tussen de 

strandwallen van Heemstede – Spaarnwoude en Haarlem. 
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Bijlage I Sporenlijst

spoor type nap datering opmerking

1 spitsporen -1,3054 NT zone met spitsporen

2 recente verstoring -1,2992 RECENT scherp begrensd, komt vanuit ophogingspakket S5010.

5000 bouwvoor

5010 laag -1,3388 ophogingslaag

6000 laag -1,3531 veen

6010 laag veen- en kleibrokken; verrommeld

7000 laag -1,2797 duinafzettingen; A-horizont

7010 c-horizont   duinafzettingen

Bijlage II Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht spoor put vlak

V0001 Keramiek pijpen 1 2 1 1 1

M0002 Monster datering OSL 1 1 7010 1 91

M0003 Monster ecologie 1   6000 1 1
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