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Samenvatting

Op het terrein van MSD in de Waarderpolder in Haarlem wordt een nieuw 

magazijn (coldstore) gerealiseerd. Voor het plangebied geldt een dubbelbestem-

ming Waarde-Archeologie, categorie 2. Tijdens vooronderzoek in de vorm van een 

bureau- en booronderzoek is vastgesteld dat in het plangebied behoudenswaardige 

archeologische resten aanwezig kunnen zijn. De gemeente Haarlem heeft daarom 

besloten dat vervolgonderzoek in de vorm van een waarderend proefsleuvenonder-

zoek noodzakelijk was. Archol heeft dit onderzoek uitgevoerd in de periode 29 april 

t/m 2 mei 2019. 

Er zijn twee proefsleuven aangelegd, waarmee ca. 6% van het plangebied is 

onderzocht. In de ondergrond bevindt zich een smalle strandwal met daarop een duin, 

die tussen 3200 en 2800 v. Chr. is ontstaan. In het westelijk deel van het terrein is de 

overgang naar de strandwalflank aanwezig, maar er zijn geen lage delen met veengroei 

op het terrein. In de top van de duinafzettingen zijn enkele bodems of cultuurlagen tot 

ontwikkeling gekomen, die door stuiflagen van elkaar gescheiden zijn. In de top van 

de duinafzettingen bevindt zich een oude, begraven bouwvoor. Het onderzoek heeft 

twee vindplaatsen opgeleverd. De eerste vindplaats betreft een greppelsysteem uit de 

late ijzertijd – vroeg Romeinse tijd. De greppel worden in verband gebracht met een 

gebruik van de duintop voor beakkering en veeteelt. In de nabijheid van het onder-

zoeksgebied wordt een nederzetting uit dezelfde periode verwacht.

 De tweede vindplaats dateert uit de Nieuwe tijd. De aangetroffen sporen hangen 

samen met het gebruik van het terrein als polder en met de voormalige aanwezigheid 

van een poldermolen.

Beide vindplaatsen zijn als gevolg van de inrichting van het industriegebied 

Waarderpolder in de jaren ’70 van de vorige eeuw verstoord geraakt. Vanwege met 

name de slechte gaafheid en conservering, maar ook de aard van de sporen worden 

beide vindplaatsen als niet behoudenswaardig beschouwd. Vanwege deze waardering 

en ook de beperkte verstoring van de vindplaatsen als gevolg van de voorgenomen 

bouwwerkzaamheden (alleen door heipalen) is geen vervolgonderzoek geadviseerd.

De gemeente Haarlem neemt op basis van dit advies een besluit met betrekking tot 

vervolgonderzoek of vrijgave van het terrein. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Op het terrein van MSD in de Waarderpolder in Haarlem (Figuur 1.1) wordt een nieuw 

magazijn (coldstore) gerealiseerd. Voor het plangebied geldt een dubbelbestemming 

Waarde-Archeologie, categorie 2. Voor deze categorie geldt dat bij bodemingrepen 

dieper dan 0,3 m en groter dan 50 m2 een archeologisch rapport moet worden overlegd 

waarin de archeologische waarden van het plangebied zijn vastgesteld.1 Tijdens 

vooronderzoek in de vorm van een bureau- en booronderzoek is vastgesteld dat in 

het plangebied behoudenswaardige archeologische resten aanwezig kunnen zijn.2 

De gemeente Haarlem heeft daarom besloten dat vervolgonderzoek in de vorm van 

een waarderend proefsleuvenonderzoek noodzakelijk is. Archol heeft dit onderzoek 

uitgevoerd in de periode 29 april t/m 2 mei 2019. 

1.2 Plangebied

Het plangebied bevindt zich in het oosten van Haarlem, in de Waarderpolder. Het 

terrein ligt ten zuiden van de Industrieweg, ten westen van de Waarderweg, ten oosten 

van de Heringaweg en ten noorden van de huidige bebouwing op het terrein van MSD. 

Voorafgaand aan het onderzoek liep er een stelconplaten pad door het plangebied. De 

rest van het terrein bestond uit grasveld (Figuur 1.2).

Op het terrein wordt een nieuw magazijn gerealiseerd. De omvang hiervan bedraagt 

ca. 4500 m2, ca. 40 x 115 m. Het magazijn wordt geplaatst op een groot aantal 

heipalen, die tot een diepte van ca. 16 m -mv reiken. Verder zal het magazijn worden 

voorzien van een ondiepe kelder tot ongeveer 0,5 m -mv. 

1  Gemeente Haarlem 2009.
2  De Boer & Van der Leije 2018.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied Haarlem MSD-terrein.
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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, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en 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 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). Proefsleuvenonderzoek is één van de methodes die kan 

worden toegepast bij een IVO.
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Figuur 1.2 
Situering van de geplande coldstore (rood 
omlijnd) (bron luchtfoto: PDOK 2014).
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Voor het onderhavig plangebied is een bureauonderzoek en een IVO in de vorm van 

karterende boringen uitgevoerd.3 Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft 

de gemeente Haarlem besloten tot een vervolgonderzoek in de vorm van een IVO 

– waarderende fase door middel van een proefsleuvenonderzoek (protocol 4003). 

Onderhavig rapport heeft betrekking op dit proefsleuvenonderzoek. Gedurende de 

voorbereidingen van dit onderzoek bleek dat de coldstore verder noordelijk gebouwd 

zal worden dan tijdens het bureau- en booronderzoek werd verondersteld. Het bureau- 

en booronderzoek hebben hierdoor betrekking op het terrein direct ten zuiden van de 

nieuwe locatie van de coldstore. De gemeente Haarlem vond het niet noodzakelijk om 

voor de nieuwe locatie een nieuw bureau- en booronderzoek uit te voeren omdat zij 

het aannemelijk achtte dat de gespecificeerde archeologische verwachting die voor de 

onderzochte (zuidelijke) locatie is vastgesteld, ook voor de nieuwe locatie gold. 

Normaliter wordt een proefsleuvenonderzoek afgerond met een rapport waarin de 

aangetroffen archeologische resten worden gewaardeerd en een selectieadvies over de 

noodzaak van vervolgonderzoek wordt gegeven. Op basis hiervan neemt het bevoegde 

gezag (in dit geval de gemeente Haarlem) een besluit over het vervolgtraject. Als er 

geen behoudenswaardige resten zijn aangetroffen kan het besluit inhouden dat het 

archeologisch onderzoek is afgerond. Bij het aantreffen van een behoudenswaardige 

archeologische vindplaats, kan de initiatiefnemer worden verplicht tot een aanpassing 

van de plannen (de vindplaats blijft in de grond behouden), of tot een archeologische 

opgraving. 

Vanwege de planning van de opdrachtgever is er bij onderhavig onderzoek voor 

gekozen al tijdens de evaluatiefase direct na het veldwerk een waardering op te 

stellen.4 Deze is destijds bijgesloten bij het evaluatierapport. Er vindt in dit rapport 

daarom geen nieuwe waardering plaats, maar er wordt verwezen naar de in 2019 

opgestelde waardering, welke is bijgesloten als bijlage 1. Dit rapport bevat de 

beschrijving van de resultaten van het onderzoek en de verantwoording van de 

gehanteerde methodiek.

Voor aanvang van het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE)5 opgesteld met de 

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

een team van Archol bv, bestaande uit een veldwerkleider (KNA-archeoloog) en drie 

veldarcheologen. Het veldteam werd ondersteund door een projectmanager (senior 

KNA-archeoloog). Bij de uitwerking zijn daarnaast enkele specialisten 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 was dhr. J. van de 

Kerkhoff.

3  De Boer & Van der Leije 2018.
4  Baas 2019.
5  Van der Leije 2019.
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Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: Haarlem MSD-terrein

Archolprojectcode: MSD1858

Gemeentelijke projectcode: WAWE.0.2018
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Versie 1.3 
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Plaats: Haarlem

Toponiem: MSD-terrein

Coördinaten gebied: 105.396/498.735

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 4500 m2 

Huidig grondgebruik: Grasland/ braakliggend

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Gemeente Haarlem Bureau Archeologie

Naam Functie Bedrijf

J. van der Leije MA projectmanager Archol bv

S. Baas MA veldwerkleider Archol bv
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B. Cornelisse MA veldarcheoloog Archol bv
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drs. G.H. de Boer Fysisch geograaf

dr. Y.F. van Amerongen Msc specialist botanie Archol bv

dr. S. Knippenberg specialist vuur- en natuursteen Archol bv

drs. D.R. Stiller specialist aardewerk Nieuwe tijd Archol bv

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam. 
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2 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. De 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, 
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Figuur 2.1 
Ligging van het plangebied (zwart) op de ver-
eenvoudigde geologische kaart van Haarlem 
en omgeving (bron: Gans et al. 1995).
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Zandvoort Laagpakket).6 Hierdoor werd het achterland grotendeels afgeschermd 

van zee. De oudste strandwal in de regio Haarlem, de strandwal van Heemstede - 

Spaarnwoude, werd ca. 5200 jaar geleden gevormd. De strandwal waarop Haarlem is 

gesitueerd werd enkele honderden jaren later, rond 4800 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.7 Omstreeks 2500 jaar geleden lag de monding 

van dit estuarium ter hoogte van Castricum, waarmee de invloed van de zee verder 

was afgenomen. De opbouw van de strandwallen ging gepaard met duinvorming. Dit 

resulteerde in naast elkaar gelegen duinenrijen, die tussen ruwweg 5000 en 2500 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).8 Op basis van verschillende dateringen van het veen in 

de gemeente Haarlem is vastgesteld 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-neolithi-

cum en de overgang naar de vroege-bronstijd. Nog hoger gelegen zandopduikingen 

zullen nog later met veen bedekt zijn geraakt, mogelijk pas in de ijzertijd.9 Het veen is 

voor een belangrijk deel opgebouwd uit rietveen, maar ook bosveen komt voor.10

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 golfslag van 

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

het ca. 2000 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. Een derde ontwikkeling 

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

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

opnieuw in 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.

2.1.2 Landschappelijke situatie ter hoogte van het plangebied

Volgens de Vereenvoudigde Geologische kaart van Haarlem11 (Figuur 2.1) bevindt het 

onderzoek zich ter hoogte van een smalle NNW-ZZO georiënteerde haakwal.12 Gezien 

de ligging van deze strandwal tussen de strandwal van Heemstede - Spaarnwoude 

en de strandwal van Haarlem, gedateerd in 3200 v. Chr., respectievelijk 2800 v. Chr., 

6  De Mulder et al. 2003.
7  Gans et al. 1995.
8  Berendsen 2000.
9  Molenaar et al. 2009.
10  De Jong 1997.
11  Gans et al. 1995.
12  Een haakwal is een haaks op de kust georiënteerd duin. De haakwal ligt dwars op de strand-

wallen van Haarlem en Heemstede – Spaarnwoude.
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zal deze haakwal tussen 3200 en 2800 v. Chr. zijn ontstaan. Vanwege de ligging in de 

bebouwde kom is het terrein op de geomorfologische- en bodemkaart niet gekarteerd.

De opbouw en ligging van de strandwal is in 2018 vastgesteld middels een verkennend 

booronderzoek (Figuur 2.2).13 Omdat de geplande ligging van de coldstore echter 

is gewijzigd, is dit booronderzoek uitgevoerd op het terrein direct ten zuiden van 

het plangebied. Desalniettemin geeft het booronderzoek een goed beeld van de 

bodemopbouw ter plaatse van dit (nieuwe) plangebied. De top van de strandwal werd 

aangetroffen vanaf ca. 1,6 m -NAP. De flanken werden afgedekt met veen, de top van 

de strandwal en het afdekkende veen gingen naar boven toe abrupt over in een oude 

bouwvoor met daarboven een verstoord pakket van 1,5 à 2,5 m dik. De hoogste delen 

van de strandwal waren – mogelijk tot enkele decimeters – verstoord. De (overgang 

naar de) flanken van de strandwal waren nog wel intact. 

2.2 Archeologische waarden

De haakwal bood in het verleden goede wooncondities, vergelijkbaar met de grotere 

strandwallen van Heemstede – Spaarnwoude en Haarlem. Aanvankelijk leefden de 

prehistorische bewoners hier niet permanent, maar vanaf ca. 1850 v. Chr. werd de 

landbouw de voornaamste bron van bestaan en vestigde men zich permanent op de 

strandwallen. De strandwallen en zandopduikingen zijn tot ver in de ijzertijd bewoond 

geweest.14

13  De Boer & Van der Leije 2018.
14  Gemeente Haarlem 2009.

Figuur 2.2 
Boorprofiel ter hoogte van het grasveld 
direct ten zuiden van het plangebied. Zie 
Figuur 3.1 voor de ligging van de boringen.
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In 1973 is er ter hoogte van de haakwal ten zuidoosten van het plangebied een 

archeologisch onderzoek uitgevoerd door de AWN, onder begeleiding van de 

toenmalige ROB (Figuur 2.3).15 Het onderzoek hing samen met de ophoging van het 

terrein in verband met de inrichting als industriegebied. Er werd een archeologisch 

vlak aangelegd over een gebied van ca. 25 x 30 m. Dit terrein bevond zich 50 m ten 

zuiden van de oostelijke zijde van onderhavig plangebied (zie ook hoofdstuk 5). In de 

werkputten werden humeuze zwarte banden in het zand aangetroffen, die als een 

greppelsysteem zijn geïnterpreteerd (Figuur 2.4). Hierin werd veel handgevormd 

aardewerk aangetroffen, dat in de late ijzertijd en Romeinse tijd gedateerd is. Hoewel 

paalsporen van gebouwstructuren niet zijn aangetroffen, werd bewoning in de 

omgeving vermoed op basis van het aardewerk. Boven de zandlaag werden kleibanen 

aangetroffen, geïnterpreteerd als kavelsloten. Uit deze kleibanen werd aardewerk 

uit de 12e – 14e eeuw gevonden. Direct onder de bouwvoor werden vuurstenen 

15  Schimmer 1976.

Figuur 2.3 
Overzicht van het opgravingsterrein uit 1973 
(bron: Schimmer 1976, 8).
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werktuigjes alsmede een vuursteenafslag gevonden, die niet nader zijn gedateerd. Aan 

de hand van dit onderzoek is vastgesteld dat er sprake was van sporen van agrarisch 

grondgebruik in de Romeinse tijd en middeleeuwen.

In 2018 heeft Archol bv een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd langs de Industrieweg, 

ca. 150 m ten noorden van onderhavig plangebied.16 Dit onderzoek was een vervolg op 

het onderzoek van RAAP uit 2011.17 In de oost-west gelegen proefsleuf is een strandwal 

met hierop gevormd een duin aangetroffen. Aan beide uiteinden van de ca. 55 m lange 

proefsleuf was eveneens een deel van de flanken te herkennen. In de top van het duin 

(-1,4 m NAP) had zich een donkere, humeuze bodem ontwikkeld. Zowel de top van 

het duin als de flanken waren overgroeid met veen, waarbij dit op de top van het duin 

verspit was. Op de oostelijke flank is de basis van het veen gedateerd in 2036 – 1926 

cal. v. Chr. Bij dit onderzoek werd geen vindplaats aangetroffen.

16  Archis-zaakidentificatienummer 4585876100; Van der Leije & Tol 2018.
17  Klaarenbeek 2011; Warning 2011.

Figuur 2.4 
De werkput met daarin een greppelsysteem 
en een afvalkuil (bron: Schimmer 1976, 10).
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2.3 Historisch landgebruik

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.18 

De oudste kaart waar de Waarderpolder op staat afgebeeld is de ‘Chaerte van t’ 

Hooghe Heemraetschap van Rijnlandt’ van Floris Balthasar en Balthasar Florisz uit 

1615 (Figuur 2.5).19 De polder wordt hierop doorsneden door enkele sloten, waaronder 

de ‘Waert Mole’ juist ten zuiden van het plangebied. Langs de vaart stond ter hoogte 

van het plangebied een poldermolen. Ten oosten van het plangebied is de noord-zuid 

georiënteerde ‘Wech inde Waert’ zichtbaar. In de eeuwen hierop volgend veranderde 

er maar weinig aan het kaartbeeld. Rond 1780 werd de poldermolen vervangen door 

een nieuwere molen: de Oude Willem.20 De Oude Willem brandde in 1862 af, waarna 

de Jonge Willem werd opgericht. Deze werd in 1920 onttakeld en was sindsdien als 

woning in gebruik, op de achterwaterloop werd een elektrisch gemaal geplaatst. Op 

kaartmateriaal vanaf 1952 lijkt de vaart waarlangs de molen lag ter hoogte van de 

bebouwing overkluist te worden en op de topografische kaart uit 1961 is te zien dat het 

water via een smalle sloot ten zuiden van de voormalige vaart rond de molen wordt 

omgeleid. Dit zien we ook terug op de getekende kaart van het onderzoek van de AWN 

in 1973 (Figuur 2.3).

Op fotomateriaal zijn rond de molen verschillende gebouwtjes te zien (Figuur 2.6). 

Voorafgaand aan de verplaatsing van de molen in het kader van de inrichting van 

het industrieterrein in 1974 naar Warmond, was de molen de beheerderswoning voor 

manege ‘De Molenruiters’.21 Op de topografische kaart uit 1976 is ten noorden van de 

molen een klein meertje te zien, welke door zandwinning is ontstaan.22 Deze is echter 

buiten het plangebied gelegen. 

Vanaf de tweede helft van de jaren ’60 van de twintigste eeuw veranderd de lay-out 

van de polder drastisch. Vanaf dat moment begint de inrichting van de polder als 

bedrijventerrein. Het plangebied wordt in de eerste helft van de jaren ’70 heringericht, 

waarbij het terrein wordt opgehoogd door het opspuiten van een 1 à 2 m dik 

zandpakket.

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting op basis van het 
vooronderzoek

Op basis van het in 2018 uitgevoerde bureau- en booronderzoek werd binnen het 

plangebied in de ondergrond een smalle strandwal verwacht. Zowel de top van de 

strandwal als de flanken hiervan kunnen binnen het plangebied aanwezig zijn. In de 

top van de strandwalafzettingen werden archeologische resten uit de periode laat-

neolithicum – Romeinse tijd verwacht. De verwachte archeologische resten bestaan 

18  De Cock 1965.
19  Beeldbank van het Noord-Archief: Inventarisnr. NL-HlmNHA_560_002506_MB.
20  www.molendatabase.org.
21  www.molendatabase.org.
22  Schimmer 1976.
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1615

1811-1832

1900

Figuur 2.5 
Globale locatie van het plangebied (rode 
cirkel) op de kaart van Floris Balthasar en 
Balthasar Florisz uit 1615; de Kadastrale min-
uut uit 1811-1832 en het Bonneblad uit 1900.
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uit nederzettingsresten, maar ook uit sporen van een agrarisch gebruik van het terrein, 

zoals tijdens het onderzoek door de AWN in 1973 is vastgesteld. Uit het neolithicum 

werden met name losse vondsten verwacht.

Vanaf de vroege bronstijd zijn de lagere delen van de strandwalflank bedekt geraakt 

met veen, de hoogste delen zijn waarschijnlijk pas in de ijzertijd of Romeinse tijd met 

veen bedekt. In het veen kunnen deposities worden aangetroffen. In de top van het 

veen en eventueel klei werden sporen en vondsten verwacht vanaf ca. 1000 n. Chr., 

toen het gebied ontgonnen werd. De verwachting was dat dit sporen en vondsten 

zouden zijn die met het agrarisch gebruik van het terrein in het verband gebracht 

kunnen worden, zoals sloten en mogelijk restanten van een poldermolen die op het 

terrein heeft gestaan. Tevens werden structuren en resten van gebouwen verwacht die 

bij de poldermolen hebben gehoord.

Figuur 2.6 
Molen de Jonge Willem, foto in westelijke 
richting (bron: Noord-Hollands archief ).
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3 Methodiek 

3.1 Doelstelling

In het PvE23 is het doel van het onderzoek beschreven als het toetsen van de 

archeologische verwachting door vast te stellen of er archeologische waarden 

aanwezig zijn binnen het plangebied. Indien aanwezig, dan was het doel het 

waarderen van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit (aard, datering, karakter, gaafheid, 

conservering) van de vindplaats, om te bepalen of de vindplaats behoudenswaardig is.

3.2 Onderzoeksvragen

Het onderzoek richtte zich primair op het toetsen van de gespecificeerde 

archeologische verwachting. Omdat in het onderzoeksgebied verschillende 

vindplaatsen aanwezig kunnen zijn, richtte het veldonderzoek zich op het opsporen 

van vindplaatsen uit de verschillende verwachte periodes.

Algemeen
1. In welke mate is het terrein verstoord en tot hoe diep reiken de verstoringen 

(diepteligging t.o.v. maaiveld en NAP)?

2. Hoe is de bodemopbouw (laagopeenvolging, bodemhorizonten, lithostratigrafische 

eenheden met diepteligging t.o.v. zowel maaiveld als NAP)? Heeft het onderzoek 

aanvullende informatie met betrekking tot de reeds bekende bodemopbouw 

opgeleverd?

3. Wat is het paleo-ecologisch potentieel van het onderzoeksgebied? Zijn 

monsterlocaties aanwezig die geschikt zijn voor pollenanalyse in het kader van een 

vegetatiereconstructie (bv. met veen opgevulde depressies, waterputten)?

4. Zijn er verschillende verstuivingsfasen te herkennen en zo ja, zijn deze te dateren? Hoe 

verhouden deze zich tot de bewoning en gebruik van het gebied?

5. Wanneer startte de veengroei?

6. Zijn er aanwijzingen voor een archeologische vindplaats?

Indien geen archeologische resten worden aangetroffen:

7. Wat is de reden voor het ontbreken van archeologische resten? Is er (bijvoorbeeld) 

sprake van: aantoonbare afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik, 

verstoring van antropogene aard, beperking van de archeologische waarnemingsmo-

gelijkheden door bodemprocessen, beperking van de archeologische waarnemingsmo-

gelijkheden door werk- of weersomstandigheden?

Indien er wel archeologische resten worden aangetroffen:

8. Welke archeologische vondstlagen, grondsporen en/of structuren zijn aanwezig 

binnen het plangebied? Zo ja, wat is hun aard, datering, fysieke kwaliteit (gaafheid 

en conservering), diepteligging (t.o.v. maaiveld en NAP) en ruimtelijke verspreiding 

(zowel horizontaal als verticaal/stratigrafisch)?

9. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de archeologisch resten? Waarop is de 

datering gebaseerd? Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats 

aan te brengen?

23  Van der Leije 2019.
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10. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig binnen het plangebied? Wat is hun aard, 

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

NAP) en ruimtelijke verspreiding (zowel horizontaal als verticaal/stratigrafisch)?

Waardestelling en selectieadvies
11. Wat zijn de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen vindplaats(en)? Is er 

sprake van een behoudenswaardige vindplaats of vindplaatsen (waardering conform 

KNA-waarderingscriteria)? Zo ja, hoe dient hiermee te worden omgegaan?

12. In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden?

13. Is vervolgonderzoek noodzakelijk en in welke vorm?

Evaluatie en aanbevelingen
14. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van een 

vindplaats aanwezig zijn en wat zijn de te verwachten fysieke en inhoudelijke kwaliteit 

daarvan?

15. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

gespecificeerde verwachting?

3.3 Strategie en methodiek

Het veldwerk is uitgevoerd conform het PvE, met uitzondering van enkele 

wijzigingen (zie onder), de KNA versie 4.1, de standaard werkmethodiek van Archol 

zoals beschreven in de Archol werkinstructie en de Haarlemse richtlijnen voor de 

archeologie.

Binnen het plangebied zijn twee oost-west georiënteerde proefsleuven aangelegd 

(Figuur 3.1). De zuidelijke proefsleuf was verder naar het oosten gepland, maar 

omdat er bij het voorgraven asbesthoudend plaatwerk werd aangetroffen in de oude 

bouwvoor, is deze proefsleuf richting het westen verlegd. Vanwege de hoogte van het 

grondwater (ca. 1 m -mv) is er gebruik gemaakt van bemaling. Voorafgaand aan de 

start van het veldwerk is er verticale filterbemaling geplaatst in een U-vorm rond de 

beoogde proefsleuven. 

Vanwege de veiligheidseisen vanuit de opdrachtgever zijn de proefsleuven niet dieper 

aangelegd dan 3 m -mv en aan alle zijden onder een talud van 33 graden. Door deze 

veiligheidseisen is het niet mogelijk geweest het puttenplan uit het PvE te volgen 

(vijf proefsleuven van 20x4 m), maar is gekozen voor het graven van twee grotere 

proefsleuven van 30x12,5 m. Conform het PvE is in beide sleuven het archeologisch 

vlak aangelegd in de top van de duinafzettingen. Omdat de duinafzettingen overal 

binnen 3 m -mv lagen, is dit niveau overal onderzocht. In totaal is 286 m2 aan 

archeologisch vlak in de duinafzettingen aangelegd. Daarmee is ruim 6% van het 

plangebied onderzocht. 

De proefsleuven zijn aangelegd met behulp van een rupskraan voorzien van een 

gladde bak. De ontgraven grond is middels een trekker met kipper weggereden 

naar een gronddepot elders op het terrein. De bovengrond is onder begeleiding van 

een archeoloog verwijderd, waarna de putten laagsgewijs zijn verdiept tot de top 

van de strandwal. Om inzicht te krijgen in eventuele vuursteenvindplaatsen zijn op 

voorhand per werkput vier zeefvakken uitgezet. In het PvE was voorgeschreven dat 

deze zeefvakken van 1x1 m per 5 cm verdiept zouden worden vanaf de overgang van 
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de oude bouwvoor/verstoorde bovengrond naar de strandwal. Er dienden minimaal 

twee lagen uitgezeefd te worden per zeefvak. Indien de tweede laag nog vondsten 

bevatte zou een volgende laag van 5 cm worden onderzocht net zo lang tot er geen 

vondstmateriaal meer werd aangetroffen. In de praktijk bleek het door de grote mate 

van verstoring van de proefsleuven als gevolg van de inrichting van het bedrijventer-

rein in de jaren ‘60/‘70 niet zinvol om alle beoogde vakken te onderzoeken. Alleen daar 

waar de top van het duin minimaal tot niet verstoord was zijn zeefvakken aangelegd. 

Dit betrof in totaal twee zeefvakken in proefsleuf 1. Per zeefvak zijn drie lagen van 

5 cm dikte verzameld en uitgezeefd. Vervolgens is het sporenvlak in de C-horizont 

aangelegd met behulp van de graafmachine. Er is per proefsleuf één vlak aangelegd en 

gedocumenteerd.

Om meer inzicht te krijgen in de landschappelijke situatie zijn in totaal negen 

profielkolommen gedocumenteerd. Hiermee is afgeweken van het PvE waarin 

opgenomen is dat er in één van de sleuven een doorlopend profiel gedocumenteerd 

diende te worden. Er is van het PvE afgeweken omdat als gevolg van de verstoring 

van het bodemprofiel een doorlopend profiel geen toegevoegde waarde zou hebben. 

De profielkolommen zijn in beide lange zijden van de proefsleuven gezet waarbij in 

put 2 alleen profielen aan beide uiteinden van de put zijn gedocumenteerd en er in 

proefsleuf 1 halverwege de put aanvullende waarnemingen zijn gedocumenteerd om 

een zo compleet mogelijk beeld van het lokale reliëf te krijgen. In verband met het 

talud van 33 graden konden de profielen niet rechtstandig worden gezet. Om toch 
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Figuur 3.1 
Ligging van de proefsleuven (in donkergrijs 
de omvang op maaiveldhoogte, in lichtgrijs 
de omvang op het archeologisch niveau) met 
de daarin gedocumenteerde profielkolommen 
(zwart) en zeefvakken (rood). Ook weerge-
geven is de ligging van de boringen uit het 
vooronderzoek ten zuiden van de proef-
sleuven (grijze bolletjes).
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tot een zo goed mogelijke waarneming te komen zijn van alle lagen de NAP-hoogtes 

vastgelegd. De kolommen reiken tot in het ongestoorde duinzand.24 

In het sporenvlak zijn alle sporen aangekrast en genummerd. Vervolgens is het vlak 

(met sporen en dagzomende lagen) gefotografeerd en ingetekend met behulp van een 

dGPS. Ook de putomtrek, locaties van de profielen en vlakhoogten zijn ingemeten. De 

aangetroffen sporen zijn met de hand gecoupeerd om de aard, genese, datering en 

gaafheid vast te stellen. Alle coupes zijn gefotografeerd en getekend. De kenmerken 

van de sporen (kleur, diepte, textuur van vulling) zijn beschreven in een database op 

een veldcomputer. 

Vondsten zijn per context verzameld. De vondsten uit de zeefvakken zijn verzameld 

door het zeven over een zeef met een maaswijdte van 3 mm. Aanlegvondsten uit 

bodemlagen zijn per vak van 5x5 m verzameld. Vondsten uit sporen zijn per spoor en 

vulling verzameld (Tabel 3.1).

materiaal vondstcategorie aantal gewicht

keramiek aardewerk Nieuwe tijd 46 1286

keramiek aardewerk onbepaald 128 37,3

keramiek aardewerk prehistorisch 201 5228,7

keramiek keramiek pijpen 2 9,4

metaal metaalslak 8 2,9

organisch dierlijk bot 21 43,9

organisch houtskool 123 3,8

organisch cokes 18 3,6

steen mortel 1 0,2

steen natuursteen 16 12,6

totaal   564 6628,4

Er zijn twee macrorestenmonsters (5l emmers) verzameld uit twee greppels. Beide 

macrorestenmonsters zijn gewaardeerd, maar leverden geen analyse waardige resten 

op. Wel is één van monsters ingezet voor 14C-analyse. Daarnaast is er in profiel 104 

een pollenbak geslagen ten behoeve van pollenonderzoek en evt. micromorfolo-

gisch onderzoek. Hiervan zijn vier niveaus palynologisch onderzocht en leverden drie 

niveaus geschikt materiaal op voor een 14C-analyse.25 Er heeft geen micromorfologisch 

onderzoek plaatsgevonden omdat dit niet nodig bleek voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen.

type aantal

macrorestenmonster (5l) 2

pollenbak 1

24  In het evaluatierapport wordt benoemd dat er een doorlopende profiel gereconstrueerd 
zou worden op basis van de profielkolommen als illustratie bij de landschappelijke resultaten 
(hoofdstuk 4). Tijdens de analyse bleek dit echter niet zinvol omdat alleen de top van het 
duin binnen de proefsleuven aanwezig is en niet de flanken. De reconstructie op basis van 
het booronderzoek (hoofdstuk 2) is daardoor informatiever. Er is daarom afgezien van het 
afbeelden van een nieuwe reconstructie van het reliëf.

25  Bijlage 4.

Tabel 3.1 
Totaal vondsten per categorie.

Tabel 3.2 
Totaal aantal verzamelde monsters.
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4 Landschappelijke resultaten 

G.H. de Boer

4.1 Algemene bodemopbouw

Volgens de beschikbare gegevens bestaat de geologische setting uit een strandwal, 

waarop zich een duin heeft gevormd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn de 

strandwalafzettingen zelf niet aangetroffen; deze bevonden zich dieper dan 1,6 m 

-NAP. Op de locaties waar het landschap het meest intact was zijn verspreid over de 

twee werkputten negen profielkolommen gedocumenteerd (Figuur 3.1).26

Op hoofdlijnen bestaat de aangetroffen bodemopbouw uit een antropogeen 

zandpakket op natuurlijke afzettingen (duinzand). Het duinzand bestaat uit zwak siltig, 

matig fijn, kalkloos zand. In enkele profielen zijn in de top van het duin meer of minder 

humeuze niveaus waargenomen (vgl. profielen 101, 104 en 105). De kleur van het 

duinzand varieert - afhankelijk van de opgetreden bodemvorming - van (donker)bruin 

tot lichtbruingrijs. In paragraaf 4.2 zal verder worden ingegaan op de bodemopbouw 

van het duin. Lithostratigrafisch wordt het duinzand gerekend tot het Laagpakket van 

Schoorl van de Formatie van Naaldwijk.27 

In de meeste profielen gaat het duinzand naar boven toe abrupt over in een laag 

donkergrijs, matig/sterk humeus, sterk siltig zand. Plaatselijk bevat de laag fragmenten 

puin en aardewerk. De laag is geïnterpreteerd als voormalige bouwvoor, die vanaf de 

ontginning van de Waarderpolder tot aan de inrichting van het bestaande industrieter-

rein aan het oppervlak heeft gelegen. 

De bouwvoor wordt afgedekt door een antropogeen pakket. Het pakket bestaat uit 

zwak siltig, matig fijn zand met schelpen en schelpgruis. In gereduceerde toestand 

(veelal de onderste decimeters van het pakket) is het zand grijs, naar boven toe wordt 

het zand lichtgeelgrijs van kleur. Het antropogene pakket is opgebracht bij - en ten 

behoeve van - de inrichting van het industrieterrein Waarderpolder in de jaren 70 van 

de vorige eeuw. Uit de aanwezigheid van humeuze en sedimentaire gelaagdheden, 

met name aan de basis van het opgebrachte pakket, valt op te maken dat het 

zandpakket hoogstwaarschijnlijk is opgespoten. Het opgebrachte pakket heeft een 

dikte variërend van 0,8 tot 1,8 meter, de onderzijde ervan is aangetroffen tussen 0,75 

en 1 m -NAP. 

Het opspuiten van het zand en de werkzaamheden die hiermee gepaard gingen, 

hebben geleid tot aantasting  van het oorspronkelijke bodemprofiel. Zo merkte 

Schimmer op dat het grasland voorafgaand aan het opspuiten werd gediepploegd 

en gescheurd.28 Het resultaat hiervan is dat de oorspronkelijke bodemopbouw in 

wisselende mate is verstoord: in een aantal profielen is alleen de top van de voormalige 

bouwvoor aangetast, terwijl in andere profielen de bodem tot in het duinzand 

verstoord was (vgl. profielen 101 en 103). De aantasting van de oorspronkelijke 

bodemopbouw was met name sterk in werkput 2; hier is het archeologisch vlak 

daarom aanmerkelijk dieper aangelegd (Figuur 4.1).

 

26  Zie bijlage 8 voor de profielbeschrijvingen.
27  Weerts 2003.
28  Schimmer 1976, 7.



24 MSD-terrein

Een ander gevolg van de inrichting van het terrein is dat het oorspronkelijke duinreliëf 

volledig is verdwenen. Ten tijde van het proefsleuvenonderzoek lag het maaiveld ter 

hoogte van de werkput 1 put 1 rond 0,7 m +NAP en ter hoogte van werkput 2 rond 0,3 

m +NAP.29 

Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat de top van het duin op het noordelijke deel 

(ter hoogte van de proefsleuven) beter bewaard is gebleven dan op het terreindeel 

waar in 2018 het booronderzoek is uitgevoerd.30 In werkput 1 bevond de top van 

de het duin zich vanaf 0,9 m -NAP, Tijdens het booronderzoek werd het duinzand 

pas vanaf 1,8 m -NAP aangetroffen, bovendien ging het daarbij duidelijk om een 

afgetopt/onthoofd duin. De verstoring van het duin op het zuidelijke terreindeel hangt 

waarschijnlijk samen met de ligging van de voormalige molen op deze locatie. 

4.2 Opbouw top van het duin 

Aan de hand van de profielen uit werkputten 1 en 2 kan de bodemopbouw en variatie 

van de top van het voormalige duin in meer detail worden beschreven (Figuren 4.2 en 

4.3). Aangetroffen lagen/horizonten zijn behalve van een genetische interpretatie ook 

voorzien van een bodemkundige (horizont-)aanduiding. 

29  Hier had tot kort voor het onderzoek een pad van stelconplaten gelegen dat ie tijdens van het 
onderzoek was verwijderd.

30  De Boer & Van der Leije 2018, 26.
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Hoogteligging van het aangelegde (sporen)
vlak in werkputten 1 en  2.
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4.2.1 Werkput 1

Profiel 101
De basis van profiel 101 bestaat uit duinzand waarvan de (donker)bruine kleur bepaald 

wordt door de aanwezigheid van zeer veel ijzervlekken (Cgc-horizont). Naar boven toe 

gaat deze horizont geleidelijk over in een lichtgrijze laag duinzand van ca. 50 cm dik. 

De egaal grijze kleur (en de onderliggende sterk ijzerhoudende laag) wijst op ijzeruit-

spoeling (Ce-horizont).31 

Binnen deze horizont bevindt zich een grijs, humeus niveau (Ahb-horizont). Het betreft 

een voormalige bodem, mogelijk een cultuurlaag, in de top van het duin, dat een 

dikte heeft van ca. 10 cm en naar boven toe overgaat in lichtgrijs, gebleekt duinzand 

31  De sterke mate waarin dit proces is opgetreden (in een aantal van de profielen) hangt mo-
gelijk samen met het opgebrachte, waterverzadigde zandpakket. Deze laag verstikt de top van 
het onderliggende duinzand, waardoor een vorm van pseudogley is opgetreden. Het in de top 
van het duin aanwezige, geoxideerde ijzer reduceert, wordt opgelost en spoelt naar beneden 
toe uit. Dieper in het duin, waar onder een hogere zuurstofspanning heerst, oxideert het ijzer 
en slaat het neer als roestvlekken.

Figuur 4.2 
Profielen van werkput 1 (CL: [mogelijke] 
cultuurlaag, SL: stuiflaag).
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waarin enkele vage en vlekkerige, dunne humeuze bandjes voorkomen (Ce-horizont). 

In de onderkant van de laag lijken enkele akkersporen te herkennen, maar deze zijn in 

het vlak niet waargenomen. Het lichtgrijze zand boven de bodem is geïnterpreteerd 

als stuifzand. De dunne humeuze bandjes zijn eveneens geïnterpreteerd als (dunne) 

bodems. Het voorkomen van meerdere humeuze lagen zou impliceren dat sprake is 

geweest van meerdere verstuivingscycli. De laag stuifzand wordt afgedekt door een 

donkergrijze bouwvoor (Apb-horizont).

Profiel 102 (niet afgebeeld)
De basis van profiel 102 bestaat uit lichtbruin duinzand met ingespoeld ijzer 

(Cg-horizont). Het lichtbruine zand gaat via een laag met roestvlekken, over in een 

gebleekte lichtgrijze laag van ca. 5 cm dik (Ce-horizont). Deze laag gaat abrupt over in 

een sterk humeuze, donkergrijze laag die de basis vormt van het opgebrachte pakket. 

In het profiel zijn geen humeuze lagen aanwezig. 

Profiel 103 
De basis van profiel 103 bestaat uit lichtbruingrijs duinzand (C-horizont), dat naar 

boven toe een lichtbruin van kleur wordt door ingespoeld ijzer (Cg-horizont). In deze 

laag bevinden zich bruine(re), vlekkerige banden. Vermoedelijk betreft het sporen van 

bioturbatie. Naar boven toe gaat het lichtbruine zand vrij scherp over in een gebleekte 

lichtgrijze zandlaag (Ce-horizont). De bovenzijde hiervan gaat op een aantal plekken 

over in een donkergrijze, matig humeuze en enigszins vlekkerige laag. Deze laag is 

geïnterpreteerd als de (gebioturbeerde) onderzijde van het restant van een cultuurlaag 

(Ahb-horizont). In andere delen van het profiel gaat het lichtgrijze zand abrupt over in 

het opgebrachte pakket.

Profiel 104
De basis van profiel 104 bestaat uit lichtgrijs duinzand (Ce-horizont), waarbinnen 

twee lagen donkerbruingrijs, sterk humeus/zwak venig zand herkenbaar zijn (Ahb-

horizonten). De lagen zijn van elkaar gescheiden door een minder humeus traject van 

matig/zwak humeus zand. Deze laag is ca. 10 cm dik en is geïnterpreteerd als een 

stuiflaag. Ook binnen het humeuze niveaus zijn dunne stuiflaagjes te herkennen, die er 

op wijzen dat er regelmatige verstuiving van zand plaatsvond. Het bovenste humeuze 

traject gaat naar boven toe geleidelijk over in een grijs zand. Dit is geïnterpreteerd als 

een laag stuifzand (Ce-horizont). Deze laag is ongeveer 10 cm dik en gaat naar boven 

toe over in een restant van de donkergrijze bouwvoor (Apb-horizont). 

Profiel 105 
De basis van profiel 105 bestaat uit lichtgrijs duinzand met humusvlekken 

(Ce-horizont). Het zand gaat naar boven toe geleidelijk over in een zwarte laag sterk 

humeus/zwak venig zand (Ahb-horizont). De laag is geïnterpreteerd als een sterk 

ontwikkelde cultuurlaag. De cultuurlaag gaat naar boven toe geleidelijk over in een 

vlekkerige en humeuze laag, grijs tot lichtgrijs zand. De laag weerspiegelt vermoedelijk 

een opstuivingsfase, waarbij gelijktijdig sprake was van antropogene activiteit. De 

stuiflaag is ongeveer 15 cm dik en gaat naar boven toe over in een restant donkergrijze 

bouwvoor (Apb-horizont). 
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4.2.2 Werkput 2

Profiel 201
De basis van profiel 201 bestaat uit lichtgrijsbruin duinzand met ingespoeld ijzer 

(Cg-horizont). Deze laag gaat abrupt over in een matig humeuze, donkergrijze 

bouwvoor (Apb-horizont). In het profiel zijn geen humeuze lagen aanwezig. 

Profiel 202
De basis van profiel 202 bestaat uit oranjebruin duinzand met veel ingespoeld ijzer 

(Cgc-horizont). In een deel van het profiel gaat deze laag abrupt over in een restant 

van de bouwvoor (Apb-horizont). In een ander deel ervan ontbreekt deze en ligt het 

opgebrachte pakket direct op de oranjebruine laag duinzand. In het profiel zijn geen 

humeuze lagen aanwezig. 

Profiel 203
De basis van profiel 203 bestaat uit roestbruin gevlekt duinzand met ingespoeld ijzer 

(Cgc-horizont). Deze laag gaat naar boven toe abrupt over in een donkergrijze, matig 

Figuur 4.3 
Profielen van werkput 2 (N.B. het opgebrachte 
pakket ligt onder een helling van circa 33°).
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humeuze bouwvoor (Apb-horizont). De wisselende diepte van de onderzijde hiervan 

wijst er mogelijk op dat de bouwvoor (plaatselijk) is vergraven. In het profiel zijn geen 

humeuze lagen aanwezig. 

Profiel 204
De basis van profiel 204 bestaat uit lichtgrijsbruin duinzand met ingespoeld ijzer 

(Cg-horizont). Deze laag gaat abrupt over in een vlekkerige, (donker)grijze, matig 

humeuze laag, die de basis vormt van het opgebrachte pakket. In het profiel zijn geen 

humeuze lagen aanwezig. 

4.2.3 Synthese

Onderstaande tabel geeft een samenvattende beschrijving van de globale opbouw van 

de negen profielkolommen weer (Tabel 4.1): 

profiel laagopbouw onder het verstoorde pakket verstorings-
diepte (m 

-NAP)

werkput 1

101 bouwvoor op duinzand (met cultuur- en stuifzandlagen, zwak ontwikkeld) -0,75

102 duinzand -1,0

103 duinzand (met restant cultuurlaag) -0,88

104 restant bouwvoor op duinzand (met dubbele  cultuur- en stuiflagen, sterk ontwikkeld)

105 restant bouwvoor op duinzand (met cultuur- en stuiflagen, sterk ontwikkeld) -0,96

werkput 2

201 bouwvoor op duinzand -1,25

202 bouwvoor op duinzand -1,0

203 bouwvoor op duinzand -0,9

204 duinzand -1,14

De bodemopbouw in werkput 2 is relatief sterk verstoord; in geen van de profielen 

zijn in de top van het duinzand humeuze (cultuur)lagen of opgestoven niveaus 

aangetroffen. In alle gevallen lijkt het duin hier tot onder het archeologisch niveau te 

zijn vergraven.

In werkput 1 zijn daarentegen in verschillende de profielen één of meerdere 

overstoven, cultuurlagen aanwezig. Het duidelijkst zijn deze lagen ontwikkeld in het 

westelijk deel van de put (profielen 104 en 105). In profielen 101 en 103 is ook sprake 

van een (restant van een) cultuurlaag. Het oorspronkelijke duinreliëf ter hoogte van 

deze profielen is sterker aangetast dan in het westelijk deel van de put (profielen 104 

en 105). De resultaten komen overeen met de resultaten van het vooronderzoek. In de 

boringen zijn echter geen cultuurlagen herkend. Waarschijnlijk is het terrein ten zuiden 

van het onderzoeksgebied, waar de boringen zijn gezet, net wat sterker verstoord 

dan ter hoogte van proefsleuf 1. Hierdoor zijn de resultaten uit het booronderzoek 

vergelijkbaar met de landschappelijke opbouw in proefsleuf 2.

4.3 Datering

Uit profiel 104 zijn vier niveaus gewaardeerd op geschiktheid voor 14C analyse. Het 

betreft de oude bouwvoor (A), en de twee oudere bodems/cultuurlagen (B/C en D) 

(Figuur 4.4). De niveaus A, C en D bevatten geschikt materiaal (Bijlage 4), maar de 

resten uit niveau C zijn bij de analyse in het laboratorium helaas verloren gegaan. 

Daarom hebben we alleen dateringen voorhanden uit de oude bouwvoor en de 

onderste cultuurlaag. Zaden uit de onderste cultuurlaag leverden helaas een zeer 

Tabel 4.1 
Globale beschrijving laagopbouw per pro-
fielkolom.
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ruime datering op, van 751 v. Chr. – 543 na Chr.32 Houtskool uit de oude bouwvoor werd 

gedateerd tussen 165 v. Chr. en 24 na Chr. 

In werkput 1 zijn verschillende archeologische sporen aangetroffen, die in de late 

ijzertijd of Romeinse tijd dateren (zie hoofdstuk 5). Sporen werden pas herkend onder 

de onderste cultuurlaag. Door de verstoring van de bodem is het echter mogelijk dat 

sporen deels wel met een hogere cultuurlaag of bodem samenhingen, maar op dit 

hogere niveau nog niet konden worden herkend. De oudste bodem is op zijn vroegst in 

de vroege ijzertijd gevormd. De vorming van de oude bouwvoor is moeilijk te dateren. 

Het houtskool dateert gelijktijdig met gebruik van het terrein in de late ijzertijd – 

Romeinse tijd, maar dit kan ook opspit betreffen. Uit de oude bouwvoor is ook jonger 

aardewerk, uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd verzameld. Dit niveau heeft mogelijk 

eeuwenlang het loopniveau gevormd.

32  Zie bijlage 4 voor de meer informatie over de 14C-dateringen.

Figuur 4.4 
Profiel 104, pollenbak v. 18 met de gedateerde 
niveaus (A en D) en de op pollen geanaly-
seerde niveaus (A t/m D).
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5 Archeologische resultaten

5.1 Inleiding

In totaal zijn er tijdens het onderzoek 14 antropogene sporen gedocumenteerd 

(Figuur 5.1). Deze bestaan uit een kuil, paalsporen en greppels die in de late ijzertijd 

/ vroeg Romeinse tijd en in de Nieuwe Tijd gedateerd kunnen worden. Daarnaast zijn 

er 599 vondsten aangetroffen. Deze vondsten zijn voor het merendeel afkomstig uit 

natuurlijke lagen die onderzocht zijn middels zeefvakken. 

Zoals in hoofdstuk 4 al vermeld was het onderzoeksgebied deels verstoord. Het 

archeologisch vlak is in put 2 daarom ca. 0,3 tot 0,4 m dieper aangelegd dan in put 1. 

Ook in het gedocumenteerde vlak bleven recente verstoringen deels zichtbar. 

5.2 Sporen uit de late-ijzertijd – vroeg Romeinse tijd

In put 1 zijn vijf sporen aangetroffen die in de late ijzertijd gedateerd worden (Figuur 

5.2). Het betreffen greppels, met verschillende oriëntaties. Het merendeel van de 

greppels bestaat uit twee vullingen en kent een diepte tussen 8 en 30 cm. De oudste 

S4
S2

S3 S1

S11

S9
S8S16

S15

S18
S12

S14 S13

S10

S6

S5

S7

Legenda
greppel
kuil
natuurlijke verstoring
paalspoor
recente verstoring

105380

105380

105400

105400

48
97

20

48
97

20

48
97

40

48
97

40

N

10m0

2

1

Figuur 5.1 
Spoortypekaart.



32 MSD-terrein

vulling bestaat uit een gelaagd pakket licht grijs, zwak siltig, zand. De jongste 

vulling – de nazak – bestaat uit homogeen, donkerbruingrijs, zwak siltig, humeus 

zand (Figuur 5.3). In greppel S8 is alleen een grijsbruine nazak herkend. Ook greppel 

S18 heeft een afwijkende opvulling. De licht grijze tot donker grijsbruine vullingen 

is sterk verrommeld. De greppel is vermoedelijk meerdere malen opgeschoond of 

opnieuw uitgegraven. Het was niet mogelijk om vast te stellen met welke cultuurlaag 

de greppels samenhangen, omdat de profielen ter hoogte van de sporen niet intact 

waren. Alleen ter hoogte van S12 kon de stratigrafische positie worden vastgesteld, 

maar ter hoogte van dit spoor was slechts één cultuurlaag aanwezig (Figuur 5.3). 

Uit de greppels S7 en S12 is aardewerk verzameld, aan de hand waarvan de sporen 

in de late ijzertijd of Romeinse tijd gedateerd konden worden. Deze datering wordt 

ondersteund door het resultaat van een 14C-analyse van houtskool uit S12: 47 v. Chr. 

– 74 n. Chr. 33 De overige drie greppels zijn vanwege de vergelijkbare opvulling en 

begrenzing waarschijnlijk in dezelfde periode te plaatsen.

Om meer inzicht te krijgen in de relatie van de aangetroffen resten met het in 1973 

door de AWN onderzochte terrein is geprobeerd de locatiekaart uit het artikel van 

Schimmer zo goed mogelijk te georefereren (Figuur 5.4). Hiertoe is eerste de meest 

33  Zie ook bijlage 4.
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Figuur 5.3 
Doorsnede van greppel S12 in het profiel van 
proefsleuf 1.
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Figuur 5.4 
Ligging van de proefsleuven (grijs) en het 
plangebied (rood omlijnd) t.o.v. het onderzoek 
van de AWN in 1973. Als ondergrond de topo-
grafische kaart uit 1969.
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recente topografische kaart van vóór de inrichting van het bedrijventerrein ter hoogte 

van het plangebied gegeorefereerd. Op basis van de ligging van de molensloot en 

de wegverharding ten noorden hiervan kon de locatiekaart van Schimmer worden 

gegeorefeerd. Op basis hiervan is vastgesteld dat het onderzochte sporenvlak 

uit 1973 ca. 50 m ten zuidoosten van onderhavige vindplaats lag. De destijds 

aangetroffen sporen betroffen ook voornamelijk greppels en daarnaast werd één 

afvalkuil aangetroffen. Qua datering en aard zijn de vindplaats uit 1973 en die op het 

MSD-terrein zeer vergelijkbaar en het betreft waarschijnlijk één en dezelfde vindplaats. 

De sporen worden in verband gebracht met de inrichting van het terrein voor 

akkerbouw of veeteelt en de greppels hebben vermoedelijk gediend voor afwatering 

en voor de begrenzing van percelen. Uit het palynologisch onderzoek komt naar 

voren dat er in de omgeving van het onderzoeksgebied inderdaad hooi(wei)landen en 

akkerland gelegen hebben (paragraaf 5.9). 

Voor een dergelijk landgebruik is er relatief veel vondstmateriaal in de sporen 

aangetroffen. Bewoning in de vorm van een erf of nederzetting wordt dan ook in de 

nabijheid van de onderzochte arealen verwacht, mogelijk op een (oorspronkelijk) nog 

wat hoger gelegen deel van de strandwal.

5.3 Sporen uit de Nieuwe tijd 

Acht sporen zijn in de Nieuwe tijd gedateerd. Het betreffen vier greppels, drie 

paalsporen en een kuil. De sporen onderscheiden zich van de ijzertijd – Romeinse 

sporen door een scherpere begrenzing en een meer humeuze, donkerdere opvulling 

(nazak). Twee van de sporen oversnijden bovendien de late ijzertijd – vroeg Romeinse 

greppels. Greppel S11 oversnijdt greppel S12 en kuil S16 oversnijdt greppel S18. Helaas 

heeft slechts één van de sporen (kuil S16) een scherf aardewerk opgeleverd, maar aan 

de hand van het aardewerk uit de oude bouwvoor (paragraaf 5.6) is het waarschijnlijk 

dat de sporen in de 15e tot 18e eeuw dateren. Een jongere datering kan echter niet 

worden uitgesloten.

De greppels zijn west-oost (S5, 6 en 11) of noord-zuid (S4) georiënteerd. De vullingen 

bestaan uit donkerbruin of donkerbruin grijs, zwakt siltig, zwak humeus zand. De 

diepte varieert tussen 12 en 18 cm. De aangetroffen paalsporen (S13, S14 en S15) 

ligging in de westelijke helft van proefsleuf 1. De scherp begrensde sporen zijn in de 

doorsnede rechthoekig van vorm. De vullingen bestaan uit grijsbruin, zwak siltig, 

zand. De diepte van de sporen varieert tussen 9 en 43 cm. Ten slotte is er één kuil in de 

Nieuwe tijd te dateren (S16). De kuil heeft een vlakke bodem en bevat drie vullingen. 

De onderste – oudste – vulling bestaat uit donkerbruin, zwak siltig, zeer humeus 

zand. De middelste vulling bestaat uit grijs, zwak siltig, zand en de bovenste – jongste 

– vulling bestaat uit donkergrijs, zwak ziltig, licht humeus zand. Op basis van de 

vullingen lijkt de kuil voor langere tijd open te hebben gelegen (oudste vulling), waarna 

de humeuze vulling deels uitgegraven is (middelste vulling) en tot slot is de kuil dicht 

geraakt met humeus zand (bovenste vulling). Uit de bovenste vulling is een fragment 

roodbakkend, gedraaid aardewerk verzameld.

De sporen uit de Nieuwe tijd worden in verband gebracht met de voormalige molen 

en bijbehorende bebouwing die ten zuidoosten van de proefsleuven gelegen was 

(Figuur 5.4). Het kleine aantal sporen kan niet worden toegeschreven aan één specifiek 

gebouw of een gebruiksfase. De greppel kunnen worden gezien als percelerings- of 

afwateringsgreppels. De oost-west lopende greppels liggen parallel aan de voormalige 

Molenvaart.
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5.4 Zeefvakken

In proefsleuf 1 zijn twee zeefvakken aangelegd (vak 1 en vak 2, Figuur 3.1). Doel 

van deze vakken was het vaststellen van een eventuele vuursteenvindplaats. Kleine 

vuursteenfragmenten kunnen bij het handmatig verzamelen van vondsten tijdens de 

vlakaanleg namelijk worden gemist. De locaties van de zeefvakken zijn geselecteerd 

op basis van de aanwezigheid van een (relatief) intacte bodemopbouw. In beide 

vakken zijn drie lagen van 5 cm dik ontgraven en gezeefd, waarbij direct onder de 

oude bouwvoor is gestart met het uitgraven van de zeefvakken. De vondsten zijn dus 

verzameld uit de twee cultuurlagen met stuiflagen ertussen. 

Het onderzoek heeft slecht één vuursteenafslag opgeleverd. Ook is er aardewerk, 

steen, bot, metaalslak, cokes en houtskool verzameld uit de vakken (Tabel 5.1). Het 

aangetroffen materiaal is gemiddeld genomen zeer klein (gemiddeld 0,49 g per 

vondst). Uit de samenstelling van het vondstmateriaal uit de zeefvakken is op te 

maken dat het een mix betreft van materiaal uit de prehistorie en de Nieuwe tijd (zie 

paragraaf 5.5 t/m 5.8), waarbij het materiaal uit de Nieuwe tijd waarschijnlijk door 

bioturbatie en vertrapping vanuit de oude bouwvoor in het duinzand terecht gekomen 

is. Het meeste vondstmateriaal bevindt zich in de bovenste niveaus. 42% van de 

vondsten uit vak 1 zijn afkomstig uit vlak 101, 83% van de vondsten uit vak 2 komen 

uit vlak 1. Vlak 102 levert 37% respectievelijk 15% van de vondsten op en vlak 3 20% 

respectievelijk 1%.

Zeven fragmenten van het handgevormde aardewerk kunnen globaal in de ijzertijd 

worden gedateerd. Eén fragment uit vlak 101 uit vak 2 dateert in de late bronstijd – 

vroege ijzertijd (paragraaf 5.5). Het handgevormde aardewerk uit de zeefvakken levert 

dus niet meer inzicht in de datering van de bodems of cultuurlagen in het duinzand. 

Het gedraaide aardewerk bestaat uit roodbakkend, steengoed en een pijpensteeltje. 

Het materiaal dateert uit de periode 1600-1900.

Samenvattend is er geen vuursteenvindplaats aangetroffen. Er is weliswaar één 

afslagje gevonden, maar daar is het bij gebleven. De afslag is niet typerend voor een 

bepaalde periode in de prehistorie, alhoewel deze waarschijnlijk niet met de ijzertijd-

vindplaats in verband gebracht kan worden (zie paragraaf 5.7). 

vak categorie vlak 101 vlak 102 vlak 103

    aantal gewicht 
(g)

aantal gewicht 
(g)

aantal gewicht 
(g)

1 aardewerk onbepaald 36 13,2 42 12 17 2,2

aardewerk gedraaid Nieuwe tijd 5 13,5  

mortel 1 0,2  

natuursteen 2 11 5 0,3 7 1

bot 7 1,3 2 0,3  

houtskool   0,7 1,6   0,7

metaalslak 4 2,6 1 0,1 3 0,2

cokes 7 2,7 5 0,5 4 0,2

totaal 62 45,2 55 14,8 31 4,3

2 aardewerk onbepaald 33 7,3        

aardewerk handgevormd prehistorisch 11 22,9 6 18,5  

aardewerk gedraaid Nieuwe tijd 2 1,7  

natuursteen 1 0,2 1 0,1

bot 5 0,4 4 0,4  

houtskool   0,6 0,1   0,1

  cokes 2 0,1        

totaal 54 33,2 10 19 1 0,2

Tabel 5.1 
Overzicht van de zeefvondsten per categorie.
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5.5 Handgevormd aardewerk

P. van den Helm

5.5.1 Inleiding

In totaal zijn 340 stuks handgevormd aardewerk gevonden waarvan 176 als aarde-

werkscherven en 164 stuks als gruis zijn geclassificeerd.34 Van het gruis zijn alleen 

de aantallen genoteerd. De analyse van het aardewerk heeft als doel meer inzicht 

te krijgen in de datering en fasering van de vindplaats, maar ook de datering van de 

verschillende lagen. Het merendeel van het aardewerk (n=162) komt uit een enkele 

context, namelijk een greppel (S12). Het overige handgevormde aardewerk (n= 14) 

komt uit zeefvakken en kan daardoor enkel aan een laag worden toegeschreven. 

Daarnaast is het grootste deel (n=153) geclassificeerd als gruis en door het ontbreken 

van kenmerken niet in een specifieke periode in te delen. 

Voor de analyse zijn de scherven onderverdeeld in rand-, wand- en bodemscherven 

en zijn verder de afwerking, insluitsels, opbouw en versiering genoteerd. Op basis 

van deze kenmerken hebben de scherven een begin- en einddatering gekregen. Bij 

het bepalen van de datering en het beschrijven van diagnostische scherven is gebruik 

gemaakt van het proefschrift van Van Heeringen35 en de typologie van Diederik36 voor 

respectievelijk het aardewerk uit de ijzertijd in het kustgebied en Noord-Holland.

5.5.2 Datering op basis van kenmerken

Opvallend weinig scherven bevatten kenmerken die passen binnen een specifieke 

periode. Versiering ontbreekt zowel op de wand als op de rand en maar enkele 

scherven zijn besmeten (n=22). De versiering die aanwezig is bestaat uit groeven. Bij 

een randscherf (v. 15.1.5, Figuur 5.5) bevinden deze zich in twee rijen horizontaal op 

de overgang van hals naar buik. Dit type versiering komt voor bij ronde potten van het 

type N-H 7.537, welke worden gedateerd tussen 300 en 200 v. Chr. Insluitsels bestaan 

voor het grootste gedeelte uit potgruis met een enkeling gemengd met organisch 

materiaal. Eén scherf bevat steengruis (kwarts) en er zijn geen schelpfragmenten of 

schelpafdrukken waargenomen. 

Op basis van percentages van kenmerken kunnen de vondsten aan de hand van de 

chronologie van Van Heeringen (1992).38 worden gedateerd in de late ijzertijd. Gezien 

de samenstelling van percentages is het mogelijk dat een specifiekere datering kan 

worden opgemerkt in het eerste deel van de late ijzertijd. Echter, ten noorden van de 

regio Haarlem wordt organische magering aangetroffen bij scherven uit het laatste 

deel van de late ijzertijd39, waardoor een brede datering van het materiaal in de late 

ijzertijd aannemelijker is. Eén scherf (v. 103.2.4) wijkt af van de overige scherven, door 

de aanwezigheid van kwartsmagering. Op basis hiervan wordt deze scherf in de late 

bronstijd – vroege ijzertijd gedateerd. De scherf is afkomstig uit de oude bouwvoor en 

is verzameld uit één van de zeefvakken (vak 2).

34  Gruis is hier geclassificeerd als scherven kleiner dan 1 cm2 of scherven waarbij beide originele 
oppervlakken verdwenen zijn.

35  Van Heeringen 1992
36  Diederik 2012
37  Diederik 2012, 36.
38  Haarlem valt hierbij binnen regio 4 zoals beschreven door van Heeringen (1992, 165).
39  Van Heeringen 1992, 185.
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N %

Totaal scherven 176

Mageringsmateriaal

Steengruis (kwarts) 1 0,6

Potgruis 165 93,7

Organisch (+ potgruis) 10 5,7

Afwerking buitenzijde

Glad/gepolijst 11 6,25

Ruw 143 81,25

Besmeten 22 12,5

Randversieringfrequentie 0 0

Wandversieringfrequentie 2 1,1

5.5.3 Diagnostische scherven (vormtype)

Van 13 scherven is een potvorm bepaald waarvan bij zes scherven een datering op 

basis van vormtype is bepaald. Alle 13 scherven komen uit dezelfde context, namelijk 

greppel S12. Het gaat in alle gevallen om gesloten potvormen met hals waarbij één 

scherf (v. 16.1.9, Figuur 5.5) een oor heeft. Oren komen in deze regio pas voor vanaf de 

late ijzertijd.40 Daarnaast zijn er drie randfragmenten met vrij rechtopstaande randen 

en een matig tot scherpe overgang van schouder naar buik. Dit vormtype is mogelijk te 

dateren in het eind van de midden-ijzertijd en begin late ijzertijd.41

vondstnummer Diederik 2012 Van Heeringen 1992 datering

9.1.8 Mogelijk NH-type 2.5. 25-west 10 300-200 v. Chr.

9.1.10 NH-type 1.6 25-west 43 200-0 v. Chr.

15.1.5 Mogelijk NH-type 7.5 25-west 9 300-200 v. Chr.

15.1.6 Mogelijk NH type 7.5 25-west 9 300-200 v. Chr.

15.1.8 Mogelijk NH type 7.5 25-west 9 300-200 v. Chr.

16.1.9 Randfragment met oor N-H type 1.6 25-west 43 200-0 v. Chr.

Tabel 5.3 Vormtypes van het prehistorisch handgevormd aardewerk.

5.5.4 Conclusie

Het handgevormde aardewerk uit Haarlem is in algemene zin vrij breed te dateren 

in de ijzertijd. Op basis van diagnostische kenmerken en percentages van deze 

kenmerken is deze datering aan te scherpen tot het eind van de midden-ijzertijd en 

late ijzertijd (300-0 v. Chr.). Hierbij is het niet onwaarschijnlijk dat dergelijke typen 

aardewerk ook tot in de Romeinse Tijd in gebruik zijn geweest. Romeins gedraaid 

aardewerk ontbreekt echter op de vindplaats. Ten slotte is er één scherf in de late 

bronstijd – vroege ijzertijd gedateerd.

40  Van Heeringen 1992, 182.
41  Diederik 2012, 36-37.

Tabel 5.2 
Percentages kenmerken van het prehistorisch 
handgevormd aardewerk.
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Figuur 5.5 
Selectie van het handgevormde aardewerk 
(schaal 1:2).
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5.6 Gedraaid aardewerk uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd

D.R. Stiller

5.6.1 Inleiding

Bij het proefsleuvenonderzoek op het MSD-terrein zijn 46 scherven middeleeuws en 

post-middeleeuws keramiek aangetroffen.42 Dit bestaat uit 43 scherven aardewerk, 

twee fragmenten van pijpaarden pijpen en flintertje van een faience wandtegel. 

Het keramiek  is conform de werkwijze van het Deventer Systeem geanalyseerd en 

gedateerd.43 De fragmenten zijn relatief groot en er is praktisch geen verwering. De 

fragmentatie valt daarom relatief mee. 

5.6.2 Gedetermineerd materiaal

Met 38 fragmenten vormt roodbakkende aardewerk de grootste groep binnen het 

(post-)middeleeuws keramiek. Op basis van uitvoering van het baksel en de glazuur 

dateert het merendeel waarschijnlijk uit de periode 15e eeuw – 17e/18e eeuw. Enkele 

scherven kunnen respectievelijk ouder of jonger dateren. Er zijn meerdere bakpannen, 

kommen en grapen herkend. Van één grape is het type bepaald, een r-gra-8 (v.2.1).44 

Dit type heeft een redelijke lange looptijd, van de 15e tot in de 17e eeuw. Er is één 

fragment gedraaid rood/oxiderend gebakken aardewerk (v.11.1) dat niet goed te 

determineren is en mogelijk uit de volle middeleeuwen stamt (Figuur 5.6). Een post-

middeleeuwse datering is echter ook niet uitgesloten. Omdat het een redelijk groot 

wandfragment betreft is (een gebruik als) verpakkingsmateriaal niet uitgesloten en kan 

het importstuk uit een jongere periode betreffen.

Behalve roodbakkend aardewerk zijn er ook enkele andere baksels aangetroffen. 

Er zijn drie steengoed scherven. Een wandfragment van een kan is geproduceerd in 

Raeren (B) of Westerwald (D) kan in de 17e of 18e eeuw geplaatst worden (v.14.1). 

Het betreft een met appliques druk versierd fragment (Figuur 5.7). Zichtbaar is een 

deel van een wapenschild met drie torens en florale ranken. Een randfragment van 

een bruin geglazuurde pot (v.8.1) dateert uit 19e of begin 20e eeuw. Hierop is een 

deels leesbaar stempel aanwezig: HAINE SAINT-PIER… mogelijk verwijzend naar het 

Waalse plaatsje Haine-Saint-Pierre. Voor zover bekend was hier echter geen steengoed 

productie. De pot zou in opdracht van een ondernemer gemaakt kunnen zijn, maar 

omdat de rest van het stempel is niet meer aanwezig is, kan hier weinig over gezegd 

worden. Een ander opvallend stuk is een fragment van porseleinen kopje (v.8.1). Voor 

zover te bepalen betreft de rest van dit materiaal opslag of keukengerei voor dagelijks 

gebruik. Het kopje vertegenwoordigt daarentegen het luxere tafelgerei. Helaas kan het 

fragment niet scherper gedateerd worden dan 17e eeuw of later. Verder zijn er twee 

witbakkende fragmenten die post-middeleeuws dateren.

Er zijn ook twee fragmenten van pijpaardewerken kleipijpen aanwezig. Naast een 

pijpensteel (v.100.1) is een pijpenkop (v.8.2) met hiel- en twee bijmerken aanwezig. Op 

basis van ovoïde ketelvorm en het hielmerk, gekroonde 72 kan deze in de periode van 

begin 19e tot in vierde kwart 19e eeuw geplaatst worden. Eén bijmerk bestaat uit het 

wapen van Gouda met daarboven een s wat impliceert dat het een pijp van normale 

42  Zie bijlage 6 voor de determinatielijst.
43  Er is gewerkt volgens de werkwijze van het Deventer systeem, maar er is geen catalogus 

aangelegd, omdat het materiaal zich hier niet voor leende (relatief gefragmenteerd, niet uit 
gelsloten context, kleine assemblage). 

44  Zie bijlage 7 voor het Deventersysteem-catalogusblad van de r-gra-8.
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kwaliteit was, geproduceerd in Gouda. De aanwezigheid van een tweede merk kan 

betekenen dat de pijp echter ergens anders geproduceerd is, maar omdat het merk 

niet herkenbaar is, is dit niet met zekerheid vast te stellen.45

Van het tingeglazuurde fragment (v.100.2) is alleen bepaald kunnen worden dat het 

om een bouwkeramische faience wandtegel gaat en niet een ander gebruiksvoorwerp.

5.6.3 Conclusie

Het aardewerk assemblage betreft hoofdzakelijk normaal en hoofdzakelijk 

roodbakkend gebruiksaardewerk. Het fragment porselein is luxer materiaal maar op 

zich niet uitzonderlijk. Bijna al het materiaal is afkomstig uit de oude bouwvoor, wat 

de zeggingskracht en analyse van het vondstcomplex beperkt. Hoewel een klein deel 

van het materiaal in de 19e eeuw dateert, is het meeste materiaal in de 15e tot 17e/18e 

eeuw te dateren. Het materiaal is mogelijk (deels) te interpreteren als stadsafval dat in 

de Waarderpolder werd gestort.46 

Behalve uit de oude bouwvoor is één scherf aangetroffen in een kuil (S16). Het betreft 

een niet goed te determineren oxiderend gebakken scherf (v.11.1). Zoals hierboven 

beschreven kan deze scherf mogelijk in de volle middeleeuwen gedateerd worden, 

maar is een post-middeleeuwse datering niet uitgesloten. Op basis van deze scherf 

kunnen verder weinig conclusies getrokken worden met betrekking tot de functie van 

de kuil.

45  Het merkenrecht/octrooi van de Goudse pijpenmakers was geldig in Holland. Daarbuiten 
konden de merken nagemaakt worden. Om vervalsingen tegen te gaan werden als bijmerken 
zoals  het Goudse wapenschild geplaatst. Ook dit werd nagemaakt, soms aangevuld met 
andere bijmerken om de productieplaats aan te geven. Duco 1987, 77-80.

46  Klaarenbeek 2011.

Figuur 5.6 
Fragment rood/oxiderend gebakken 
aardewerk (v.11.1).

Figuur 5.7 
Met applique versierd fragment van een 
Raeren/Westerwald kan (v.14.1).
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5.7 Vuur- en natuursteen

S. Knippenberg

Het veldwerk heeft slechts een zeer gering aantal stenen vondsten opgeleverd. Al het 

materiaal is tijdens het zeven van vierkante metervakken aangetroffen. In het eva-

luatierapport werd gesproken van 68 stuks natuursteen. Na analyse bleek een groot 

deel van dit materiaal echter te bestaan uit cokes, houtskool en kleine fragmenten 

metaalslak.47 Uiteindelijk bleken er drie vuurstenen en dertien natuurstenen aanwezig 

in het materiaal. Het steen is globaal klein van omvang, slechts drie van de zestien 

stukken zijn groter dan een 1 cm. Daarnaast kan ook nog een aanzienlijk deel als 

natuurlijk beschouwd worden. Onder de stukken kleiner dan 1 cm bevinden zich acht 

ongemodificeerde grindjes. Onder dit materiaal is kwarts, vuursteen en (kwartsitische) 

zandsteen herkend. Dit zijn alle drie steensoorten die van nature voorkomen in de 

zandige en grindige rivierafzettingen van Maas en Rijn.48 Gezien de geringe omvang 

van dit materiaal, is het zeer waarschijnlijk dat deze steentjes zich van nature bevinden 

in de zandige strandwalafzettingen, waarop de vindplaats gelegen is, en derhalve niet 

geassocieerd kunnen worden met de menselijke gebruiks- dan wel bewoningsfases op 

het terrein.

De overige acht stenen zijn waarschijnlijk wel te linken met een van de gebruiksfases. 

Onder dit materiaal bevindt zich een kleine afslag (0,6 x 1,1 x 0,2 cm) op een 

fijnkorrelige vuursteen. Over dit stuk valt verder weinig te zeggen, het bezit geen 

cortex en ook qua kleur, textuur en matrix is het te weinig specifiek om het nader 

naar vuursteentype te duiden. Verder bezit het geen sporen van gebruik en moet het 

derhalve gezien worden als onderdeel uitmakend van het afval (debitage) van het 

vuursteenbewerkingsproces. Naast dit afslagje is er ook nog een door verbranding 

gefragmenteerd en daardoor niet nader te classificeren fragment aangetroffen. 

De vondst van slechts twee antropogeen gemodificeerde stukken vuursteen 

bemoeilijkt een nadere typering en datering van het materiaal. Over het algemeen 

kan gesteld worden dat bewerking van vuursteen een aspect is dat zich beperkt tot de 

prehistorie, hoewel er gedurende de vroege middeleeuwen ook sporadisch nog sprake 

lijkt te zijn van incidentele vuursteenbewerking.49 Wat de prehistorie betreft dient 

te worden opgemerkt dat er discussie bestaat in hoeverre er gedurende de ijzertijd 

nog vuursteen werd bewerkt en gebruikt.50 Onderzoek naar enkele, exclusief in de 

ijzertijd bewoonde nederzettingsterreinen in west-Nederland lijkt te suggereren dat er 

geen sprake meer is van vuursteenbewerking gedurende deze laatste periode van de 

prehistorie.51 Daarentegen doet het structureel voorkomen van vuursteen in ijzertijd 

bewoningsporen binnen Zuid-Nederland vermoeden dat er wellicht toch sprake is van 

gebruik van dit fijnkorrelige steenmateriaal.52 Het probleem bij veel van deze laatste 

vindplaatsen is dat ze naast een ijzertijd- ook oudere bewoningscomponenten kennen 

en dat het vuursteenmateriaal dus ook als opspit gezien kan worden.53 In hoeverre het 

hierbij om eventueel hergebruik van ouder materiaal gaat, is nog nooit onderzocht. 

Dit alles houdt de mogelijkheid dus open dat de vuursteen niet met de ijzertijdfase, 

maar met een mogelijk oudere verder niet herkende bewonings- of gebruiksfase is 

47  Dit materiaal is verder niet geanalyseerd.
48  Berendsen 2004.
49  Knippenberg 2012.
50  Drenth et al. 2007; Verhart 2016.
51  Verhart 2016.
52  Drenth et al. 2007.
53  Zie bijv. Knippenberg 2013a.
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geassocieerd. Op basis van één afslagje is dit niet hard te maken en blijft het ondoenlijk 

om dit nader te specificeren. 

Het overige steen bestaat uit een rolsteen en twee brokjes gangkwarts, een 

brokje zandsteen, en twee fragmenten leisteen. De rolsteen van kwarts heeft een 

omvang van 2,8 x 1,9 x 1,5 cm en is gezien deze grotere omvang waarschijnlijk 

antropogeen aangevoerd. De steen bezit geen sporen van gebruik of andere vormen 

van modificatie en het is niet duidelijk waarom het is aangevoerd. De twee brokjes 

kwarts betreffen stukken kleiner dan 1 cm. Vermoedelijk gaat het om brokjes van 

intentioneel gefragmenteerde rolstenen. Een reden voor dit intentioneel fragmenteren 

kan het verkrijgen van magering voor het handgevormde aardewerk zijn geweest. 

Er zijn namelijk scherven met kwartsmagering herkend (zie paragraaf 5.5). Het 

brokje zandsteen bezit sporen van thermische modificatie. Dit laatste kan aan de 

fragmentatie ten grondslag hebben gelegen. Mogelijk betreft het een fragment van 

een kook- of haardsteen. Dergelijk gebruik van steenmateriaal is een veelvoorkomend 

verschijnsel gedurende de late prehistorie en dan met name de ijzertijd.54

De stukjes leisteen bestaan uit twee platte fragmenten, waarvan één groter dan 

een 1 cm. Het gaat in beide gevallen om een donkergrijze leisteen met een metallic 

glans. Een dergelijke lei is een veelvoorkomende variëteit onder dakleien uit de 

middeleeuwen en Nieuwe tijd. Vermoedelijk gaat het bij deze stukjes dan ook om 

fragmenten van dakleien en kunnen ze niet geassocieerd worden met de prehistorische 

activiteiten op het terrein.   

Samenvattend kan gesteld worden dat het aangetroffen steenmateriaal zeer gering 

in aantal en klein van omvang is. Een deel van het materiaal past in de prehistorie, 

hoewel er geen typo-chronologische specifiek te duiden artefacten aanwezig zijn. 

Het vuurstenen afslagje houdt de mogelijkheid open dat er binnen het terrein een 

gebruiksfase is geweest, die van voor de ijzertijd dateert. Verder kan het geringe aantal 

steen deels verklaard worden door moeilijkere toegankelijkheid van steenmateriaal 

in de kustregio van Nederland.55 Het kan ook niet uitgesloten worden dat het 

onderzochte terrein zich in de periferie van de nederzetting bevindt en dat daarom 

artefacten typisch voor het erf, zoals maalsteen(fragmenten) van tefriet, maar ook 

aanzienlijke hoeveelheden kook- dan wel haardstenen,56 niet zijn aangetroffen. 

Tenslotte omvat het kleine complex tenminste twee fragmenten daklei die met een 

jongere gebruiksfase van het terrein geassocieerd kunnen worden.

5.8 Dierlijk botmateriaal

Het onderzoek heeft 21 botfragmenten met een totaalgewicht van 38,2 gram 

opgeleverd.57 Het meeste materiaal is afkomstig uit de zeefvakken, drie fragmenten 

zijn verzameld uit de ijzertijdgreppel S12. Het materiaal uit de zeefvakken is zeer 

sterk gefragmenteerd, het weegt gemiddeld 1,2 gram per fragment. Hierdoor was 

het niet mogelijk het bot op diersoort te determineren. Onder het materiaal bevindt 

zich een vissenwervel en twee botfragmenten van kleine zoogdieren.58 Negen van de 

fragmenten zijn gecalcineerd.

54  Zie bijv. van den Broeke 2005; Knippenberg 2006, 2013b; Schinkel 1998.
55  Berendsen 2004.
56  Van den Broeke 1991. 
57  In het evaluatierapport wordt gesproken van 38 fragmenten, maar tijdens analyse bleek een 

deel uit takjes te bestaan.
58  Bijlage 5.
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Het bot uit de greppel bestaat uit grotere fragmenten, maar ook dit materiaal 

is verweerd en incompleet. Het bestaat uit een runderkies en een deel van een 

schouderblad en een wervel van een groot zoogdier.

5.9 Palynologie en macrobotanie

Y.F. van Amerongen

5.9.1 Inleiding

Er zijn twee greppels bemonsterd ten behoeve van macrobotanisch onderzoek 

(v.12 en v.13). De monsters zijn gewaardeerd, maar bevatten onvoldoende tot geen 

resten die voor analyse in aanmerking kwamen. In profiel 104 is de bodemopbouw 

daarnaast bemonsterd ten behoeve van pollenonderzoek, middels een pollenbak. 

Hieruit zijn vier niveaus geselecteerd voor analyse (zie Figuur 4.4 voor de pollenbak 

met de geselecteerde niveaus): de oude bouwvoor (laag A) en twee oudere bodems of 

cultuurlagen (B/C en D). De onderste cultuurlaag dateert vermoedelijk in de vroege- 

of midden ijzertijd. De oude bouwvoor heeft zich in de late ijzertijd of Romeinse tijd 

gevormd, maar heeft tot in de Nieuwe tijd aan het oppervlak gelegen.

5.9.2 Materiaal, methoden en data-analyse 

Een overzicht van de onderzochte vondsten met hun contextgegevens is in Tabel 

5.4 weergegeven. De monsters voor de palynologische analyse zijn zoals gezegd 

afkomstig uit een profiel over de flank van een strandwal (Figuur 4.4). De analyse is 

erop gericht meer inzicht te verkrijgen in de genese en het gebruik van het landschap 

voor en tijdens de gebruiksfase in de late ijzertijd – vroeg Romeinse tijd.

vondstnummer spoor laag context datering

18 profiel 104 A oude bouwvoor 165 v. Chr. – 24 n. Chr.

18 profiel 104 B cultuurlaag

18 profiel 104 C cultuurlaag

18 profiel 104 D cultuurlaag 751 v. Chr. – 543 n. Chr.

(Analyse)methodes
Voor het palynologisch onderzoek werd aan het Institute for Biodiversity and 

Ecosystem Dynamics (IBED) van de Universiteit van Amsterdam een monster van 1 

cm3 van elk van de monsters geprepareerd volgens een standaard pollenbereiding. 

Vervolgens zijn de preparaten bij Archol met behulp van een doorvallend-lichtmi-

croscoop met een vergroting van 400x-1000x geanalyseerd waarbij de microfossielen 

(pollen en sporen) zijn gedetermineerd en geteld.59,60 De pollenpreparaten werden 

geanalyseerd waarbij de volgende totaalpollensommen werden bereikt (Tabel 5.5). 

vondstnummer totaalpollensom

18a 499

18b 688

18c 688

18d 624

59  Volgens: Beug 2004.
60  van Geel & Aptroot 2006.

Tabel 5.4 
Overzicht van de onderzochte vondstnum-
mers met: spoor, laag, omschrijving van het 
spoor en datering.

Tabel 5.5 
Totaalpollensom per preparaat.
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Na het bereiken van de pollensom is het resterende deel van het preparaat nog 

gescand op eventuele aanvullende nieuwe soorten. Deze staan aangegeven met een 

‘+’ in het pollendiagram en zijn niet meegenomen in de pollensom. In de pollensom 

werden alle pollentypen opgenomen behalve die van moeras-, oever- en waterplanten. 

De relatieve bijdragen (percentages) van de verschillende pollentypen en andere 

microfossielen zijn berekend over de pollensom. Vervolgens werden de taxa ingedeeld 

in groepen op basis van vegetatie-/milieutype.61 Fytosociologische analyse heeft 

plaatsgevonden op basis van de boeken De vegetatie van Nederland.62

5.9.3 Landschap(sgebruik)

Voordat het landschap op basis van pollengegevens van geschikte contexten 

gereconstrueerd kan worden, dient nog rekening te worden gehouden met plant-

specifieke eigenschappen.

Plant-specifieke eigenschappen
Er zijn verschillende aspecten van invloed op de interpretatie van de openheid van 

het landschap op basis van pollen. Onder deze aspecten valt vooral de hoeveelheid 

pollen die een plant produceert, hoe en hoe gemakkelijk deze verspreid worden, hoe 

goed het pollen bewaard blijft in de bodem en hoe goed het pollen herkend wordt 

tijdens analyse. Een voorbeeld van een boom die veel pollen produceert en verspreid, 

is de den (Pinus)63. Door de luchtzakken die zich aan de pollenkorrel bevinden kan het 

pollen soms honderden kilometers ver van de boom verspreid worden64. Aanwezigheid 

van dennenpollen, zeker in lage percentages, is dus niet direct te koppelen aan de 

aanwezigheid van de boom in de omgeving. Andere bomen, zoals elzen (Alnus), 

produceren ook veel pollen dat goed verspreid en zeer goed herkenbaar is en blijft bij 

analyse, zelfs na gedeeltelijke afbraak van de pollenkorrel. Daarom is els vaak over-

gerepresenteerd in pollenmonsters. Ondanks deze over-representatie is het pollen van 

els bij bepaalde percentages wel indicatief voor de aanwezigheid van de boom in de 

61  Tamis et al. 2004.
62  Schaminée et al. 1995, 1996, 1998.
63  dit geldt ook in mindere mate voor Abies (zilverspar) en Picea (fijnspar).
64  bijv. Lindgren et al. 1995.

Figuur 5.8 
Hoofddiagram pollenmonster v.18d. In groen: 
percentage “arboreaal pollen” (AP; bomen); in 
overige kleuren: percentage “non-arboreaal 
pollen” (NAP; grasland, heide, cultuurgewas-
sen en overige kruiden); samen vormen deze 
groepen de totale pollensom.
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omgeving65,66,67,68. Er zijn ook sommige planten(groepen) die juist een lage productie 

en een slechte verspreiding van het pollen kennen, waardoor de aanwezigheid van het 

pollen lokale aanwezigheid kan indiceren. Onder deze planten vallen onder andere de 

beuk (Fagus) en de linde (Tilia), en ook de kruiden behorend tot de schermbloemigen 

(Apiaceae), heide (Ericaceae) en de cypergrassen (Cyperaceae).

De onderzochte monsters zullen van onder naar boven beschreven worden om 

eventuele veranderingen door de tijd zichtbaar te maken.

5.9.3.1 V.18d

De basis van het humeuze niveau op de strandwalflank wordt gekenmerkt door een 

relatief laag percentage boompollen (AP, 23,9%; Figuur 5.6) van een redelijk breed 

spectrum aan bomen, hoofdzakelijk bestaande uit els (Alnus; 14,3%) en in mindere 

mate hazelaar (Corylus; 3,8%), eik (Quercus; 2,2%), wilg (Salix; 1,9%), den (Pinus; 0,8%), 

iep (Ulmus; 0,3%) en berk (Betula), linde (Tilia) en haagbeuk (Carpinus) (allen 0,2%). 

Het percentage niet-boompollen (NAP, 76,1%, Figuur 5.6) wordt vooral gevormd door 

pollen van graslandplanten zoals smalle weegbree-type (Plantago lanceolata-type; 

1,0%), blauwe knoop (Succisa pratensis; 1,6%) en grassen (Poaceae; 53,2%).

Daarnaast zijn heide (Ericaceae) en meerdere overige kruiden aangetoond, waaronder 

pollen van de familie van de lintbloemigen (Asteraceae liguliflorae) en de rozenfamilie 

(Rosaceae). Sommige pollenkorrels van de overige kruiden konden verder op naam 

worden gebracht dan familieniveau, zoals walstro (Galium), hertshooi (Hypericum), 

veldzuring-type (Rumex acetosa-type), scherpe boterbloem-type (Ranunculus 

acris-type), munt-type (Mentha-type), rolklaver-type (Lotus-type) en grote wederik 

(Lysimachia vulgaris). Er zijn ook soorten van waterkanten en moerassen aangetoond, 

zoals kattenstaart (Lythrum) en gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris) en echte 

waterplanten zoals kroos (Lemnaceae) en de zoetwateralg Mougeotia (Figuur 5.7). 

De combinatie van aangetroffen taxa duidt op de aanwezigheid van verschillende 

vegetatietypen in de omgeving van de strandwal. Zo duiden blauwe knoop, gewone 

waternavel, boterbloem, walstro en munt op de gemeenschap Triglochino-Agrostietum, 

welke gekenmerkt wordt door permanent natte, niet of licht bemeste, matig zure 

weilanden met weinig fluctuerende waterstand. ’s Winters staat het grondwater aan 

het maaiveld, terwijl in de zomer dit enkele decimeters onder het maaiveld zakt. Grote 

wederik, gewone waternavel en walstro komen daarnaast voor op natte hooilanden 

(Molinietalia), die matig productief of zelfs schraal (blauwgrasland) kunnen zijn. Ook 

hier is nauwelijks tot geen sprake van bemesting en is de grondwaterstand hoog. 

De afwezigheid van mestschimmels in dit spectrum bevestigt dit beeld. De aanvoer 

van voedingsstoffen voor dit type vegetatie wordt aangevoerd door bijvoorbeeld het 

grondwater. Ook werd vroeger wel een laag organisch materiaal opgebracht om de 

verzuring van de grond tegen te gaan en de hooiopbrengst te verhogen. De natte 

hooilanden staan vaak in contact met andere soortenrijke gemeenschappen zoals 

natte heide en gagelstruwelen. Natte heide kan bijvoorbeeld het Pyrolo-Salicetum 

65  Douda et al. 2014: Bij waardes van minder dan 0,5% wordt afwezigheid van els verondersteld 
in de omgeving, bij waardes van 0,5-2,5% is er sprake van aanvoer van verderaf of regionaal 
sporadisch voorkomen, bij waardes van 2,5-10,0% is els aanwezig in de regio en bij waardes 
van meer dan 10% kan worden aangenomen dat de els lokaal voorkomt rond de onderzochte 
locatie.

66  Huntley &Birks 1983.
67  Montanari 1996.
68  Lisitsyna et al. 2011.
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zijn, welke zich ontwikkelt op vochtige plekken in grotendeels ontkalkte duinvalleien, 

maar ook in het grensgebied van duinheide en kwelder met sporadische overspoeling 

met zeewater. De aanwezigheid van kroos, een echte zoetwaterliefhebber, bevestigt 

dat de invloed van de zee te verwaarlozen was. De humuslaag op dergelijke locaties is 

gemiddeld minimaal 10 cm dik en wordt opgevolgd door een horizont van bruin zand 

met een dikte van 4-10 cm met eveneens een hoog humuspercentage. In combinatie 

met stuifzand levert dit een heel specifiek milieu op met kraaihei (Empetrum), 

wilg, gewone waternavel en watermunt (Mentha aquatica). Kraaihei zou onder de 

aangetroffen Ericaceae kunnen vallen en watermunt onder het munt-type.

Het hauwmos Anthoceros punctatus tenslotte indiceert ook vochtige, matig 

voedselrijke, niet te zure bodems waar verstoringen regelmatig optreden zoals 

stoppelvelden, akkerranden, greppel- en slootkanten en trapplekken in weilanden. 

Samengevat kan worden gesteld dat de omstandigheden rond de strandwal vochtig 

tot nat en matig zuur waren en de vegetaties bestonden uit natte hooi-/weilanden 

die niet of nauwelijks bemest werden. Deze vegetaties werden afgewisseld met natte 

heide en heischrale graslanden. In de verdere omgeving zullen natte en droge bossen 

hebben gestaan bestaande uit respectievelijk els, berk en wilg, en eik, hazelaar, iep en 

linde. Den en haagbeukpollen is vermoedelijk aangevoerd van elders omdat deze niet 

van nature in (west-)Nederland voorkomen. Invloed van de mens is in dit spectrum niet 

direct waarneembaar, door afwezigheid van graanpollen en mestschimmels.

Figuur 5.9 
Staafdiagram van de resultaten van de analyse 
van het pollenmonster v.18d. Om de lees-
baarheid te vergroten, zijn de hoogste staven 
afgesneden; in die gevallen staan de percent-
ages als getal weergegeven. De behaalde pol-
lensom is n=624.

LEGENDA
Bomen Moeras-/oeverplanten

Heide Waterplanten

Graslandkruiden Sporenplanten

Andere kruiden Schimmelsporen

Cultuurgewassen Algenresten

Onkruiden en tredplanten Brak-/zoutwaterindicatoren
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5.9.3.2 V.18c

De top van het humeuze niveau op de strandwalflank heeft ook een zeer laag 

percentage boompollen opgeleverd (AP, 18,6%; Figuur 5.8). Het boompollen bestaat 

uit een vergelijkbaar spectrum aan boomsoorten als de basis van deze laag met els 

(9,0%), eik (5,2%), en in mindere mate hazelaar (2,6%), den (0,7%), wilg (0,4%), iep 

en berk (beiden 0,3%). Daarnaast zijn beuk (Fagus) en zilverspar/fijnspar (Abies/Picea) 

aangetroffen. Het aandeel eik is toegenomen in vergelijking met de basis van de laag, 

terwijl els en wilg afgenomen zijn. Dit zou kunnen duiden op lokaal minder natte 

omstandigheden.

Het niet-boompollen (NAP, 81,4%, Figuur 5.8) bestaat wederom voornamelijk uit 

pollen van graslandplanten, waarbij het aandeel smalle weegbree (3,6%) hierin is 

toegenomen ten opzichte van de basis van de laag, terwijl blauwe knoop afneemt en 

grassen gelijk blijven.

Naast grassen is heide weer aanwezig (2,9%), maar in mindere mate dan voorheen. 

De overige kruiden lijken qua samenstelling grotendeels overeen te komen met 

het vorige monster, al zijn er een paar verschillen waarneembaar. Zo zijn er nieuwe 

soorten aanwezig, zoals buisbloemigen (Asteraceae tubuliflorae), kruisbloemigen 

(Brassicaceae), haagwinde (Convolvulus sepium), basterdwederik (Epilobium), perzik-

kruid-type (Persicaria maculosa-type), gewoon varkensgras (Polygonum aviculare) en 

ereprijs (Veronica). Daarnaast is er een toename waarneembaar van de amaranten 

(Amaranthaceae), walstro, rolklaver en grote brandnetel (Figuur 5.9). 

De toename van amaranten en grote brandnetel in combinatie met de nieuwe soorten 

perzikkruid-type en gewoon varkensgras geeft aan dat er in de omgeving een toename 

is van ruderale, omgewerkte, betreden locaties.

Onder de cultuurbegeleidende planten bevinden zich alsem (Artemisia), grote 

weegbree (Plantago major-type) en klein kaasjeskruid-type (Malva neglecta-type). Ook 

deze soorten duiden op de lokale aanwezigheid van betreden en omgewerkte gronden 

in de omgeving. 

Naast deze ruderale vegetaties geeft de toename van walstro, smalle weegbree-type 

en rolklaver en de aanwezigheid van ereprijs, scherpe boterbloem-type, 

veldzuring-type en kattenstaart aan dat vochtige, schrale hooilanden nog aanwezig 

zijn in de omgeving, waarbij de grond zwak zuur tot neutraal is en er geen regelmatige 

bemesting door de mens plaatsvindt. Er zijn wederom geen mest-gerelateerde 

schimmels of andere directe indicatoren voor de aanwezigheid van de mens (zoals 

cultuurgewassen) aangetroffen. 

Figuur 5.10 
Hoofddiagram pollenmonster v.18c. In groen: 
percentage “arboreaal pollen” (AP; bomen); in 
overige kleuren: percentage “non-arboreaal 
pollen” (NAP; grasland, heide, cultuurgewas-
sen en overige kruiden); samen vormen deze 
groepen de totale pollensom.
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Verder zijn haagwinde en basterdwederik kensoorten van het vegetatietype 

Convolvulo-Filipenduletea, waarbij grassen, lintbloemigen en schermbloemigen 

(Apiaceae) ook een belangrijke rol spelen. Het gaat hier om het vegetatietype natte 

ruigte, die typisch is voor natte, zwak zure tot basische, stikstofrijke standplaatsen 

die vaak tijdelijk onder water staan. Natte ruigtes bevinden zich tussen rietlanden 

en drogere stikstofrijke zomen waar bijvoorbeeld grote brandnetel en walstro veel 

groeien. De planten zijn afhankelijk van voedselrijke oppervlakte- of grondwater. 

Het aangetroffen pollen van kroos, dat groeit op voedselrijke plaatsen, bevestigt 

hier de stikstofrijke omstandigheden van het water. Samen met kattenstaart en 

drie zoetwateralgen (Mougeotia, Pediastrum en Spirogyra) duidt kroos daarnaast op 

afwezigheid van zoutinvloed. Het pollen van zilverspar/fijnspar duidt op aanvoer van 

pollen van verderaf.

Samengenomen is het duidelijk dat er in deze laag indicaties zijn voor lokale toename 

van ruderale locaties die omgewerkt en betreden zijn. Daarnaast zijn droge bossen 

beter vertegenwoordigd dan natte bossen. Indicatoren voor natte hooilanden op 

zwak zure, onbemeste gronden blijven onverminderd aanwezig. Nieuw zijn de taxa 

gerelateerd aan het vegetatietype natte ruigte, die rietlanden en stikstofrijke zomen 

verbindt.

Er zijn geen directe indicaties voor menselijke aanwezigheid in de vorm van graan-

pollenkorrels of mest-gerelateerde schimmels aangetoond. Desondanks duiden de 

aanwezigheid van vele open gebieden zoals heide en graslanden erop dat de mens en 

zijn vee de vegetatie openhielden door begrazing en het beheren van hooilanden.

LEGENDA
Bomen Moeras-/oeverplanten

Heide Waterplanten

Graslandkruiden Sporenplanten

Andere kruiden Schimmelsporen

Cultuurgewassen Algenresten

Onkruiden en tredplanten Brak-/zoutwaterindicatoren

Figuur 5.11 
Staafdiagram van de resultaten van het pol-
lenmonster v.18c. Om de leesbaarheid te 
vergroten, zijn de hoogste staven afgesneden; 
in die gevallen staan de percentages als getal 
weergegeven. De behaalde pollensom is 
n=688.
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5.9.3.3 V.18b

De basis van de stuiflaag heeft een vergelijkbare verhouding tussen boom- en 

niet-boompollen opgeleverd als de voorgaande monsters (AP: 22,5%; NAP: 77,5%, 

Figuur 5.10). Het aantal taxa binnen het boompollen is in dit monster het breedst, 

met naast els, hazelaar en eik (resp. 11,3%, 4,1% en 2,2%), lagere percentages berk, 

haagbeuk, beuk, den, wilg, linde, iep en zilverspar/fijnspar. Het niet-boompollen is nog 

steeds in de meerderheid, waarvan graslandindicatoren het meest dominant zijn met 

opnieuw een toename van smalle weegbree-type (4,6%) en een lichte afname van 

grassen (50,3%) en blauwe knoop (0,1%). Heide laat een lichte daling zien ten opzichte 

van de vorige laag (2,5%). De overige kruiden zijn vergelijkbaar met die uit de vorige 

laag, maar zijn minder gevarieerd. De hoogste bijdragen komen van lintbloemigen, 

buisbloemigen en amaranten, waarbij van de eerste twee ook kluiten pollenkorrels zijn 

aangetroffen. Dit duidt op lokale depositie van pollen69, maar mogelijk ook over-repre-

sentatie van deze twee taxa. Nieuwe taxa in dit spectrum zijn kaars/toorts (Verbascum) 

en mogelijk sleutelbloem (cf. Primula-type). Daarnaast zijn de planten van natte 

locaties waterweegbree (Alisma-groep) en gewone smeerwortel (Symphytum officinale) 

aanwezig, die voedselrijke omstandigheden indiceren, net als kroos. Kroos, drie typen 

zoetwateralgen en waterweegbree duiden ook hier op de afwezigheid van zoutinvloed. 

Smeerwortel is een onderdeel van het vegetatietype laaggelegen schraal hooiland 

samen met veldzuring-type en scherpe boterbloem-type. Daarnaast komt het voor 

in de rompgemeenschap van relatief soortenrijke hooi(wei)landen van voedselrijke, 

vochtige tot natte gronden die ’s winters onder water staan. Dit komt onder andere 

voor in lage gedeelten van uiterwaarden of binnendijks in komgronden of de overgang 

van komgronden en oeverwallen, maar ook tussen onder water gezette vegetaties en 

drogere graslanden. 

Nieuw in dit spectrum zijn pollenkorrels van cultuurgewassen zoals granen (Cerealia; 

2,6%), waarvan in een geval ook het tarwe-type (Triticum-type) kon worden 

vastgesteld. Hennep is in twee gevallen mogelijk aangetoond (cf. Cannabis; 0,3%).

De aanwezigheid van deze pollenkorrels duidt op de lokale verbouw of verwerking 

van graan (tarwe). De pollenkorrels van dit graan komen, doordat de bloemen van 

tarwe grotendeels gesloten blijven en er zelfbevruchting plaatsvindt, namelijk alleen 

lokaal vrij op de akker en anders pas bij de verwerking van de oogst voor consumptie. 

Verbouw van hennep is op basis van de onzekere determinatie en het lage aantal 

pollenkorrels niet met zekerheid te zeggen.

De basis van de stuiflaag heeft informatie opgeleverd over de omgeving, die bestond 

uit natte en droge bossen, ruderale vegetatie en hooi(wei)landen die periodiek 

onder water stonden. Deze hooi(wei)landen bevonden zich op de overgang tussen 

permanent natte en droge vegetaties. De omstandigheden waren voedselrijk, maar 

mestindicatoren zijn niet aangetoond, wat gezien de veronderstelde vegetatietypen 

afkomstig zal zijn geweest van voedselrijk oppervlakte- of grondwater. In de stuiflaag 

zijn pollenkorrels van cultuurgewassen (graan, tarwe) aangetroffen, die voor het eerst 

in dit laagpakket een duidelijke indicatie geven voor menselijke aanwezigheid en 

akkerbouw.

69  Mechanische beroering door wind of water had er anders voor gezorgd dat de kluiten uit 
elkaar gevallen waren.
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5.9.3.4 V.18a

De bouwvoor heeft opnieuw een vergelijkbare verhouding tussen boom- en 

niet-boompollen opgeleverd als de voorgaande monsters (AP: 21,4%; NAP: 78,6%, 

Figuur 5.12).

De aangetroffen bomen zijn els (9,6%), hazelaar (7,8%) en lage percentages eik, wilg, 

den, iep en linde.

Bij het niet-boompollen is heide verder afgenomen (1,8%) en bestaat de meerderheid 

nog steeds uit grassen en kleine bijdragen van smalle weegbree-type en blauwe knoop.

Binnen de overige kruiden is een minder breed spectrum dan voorheen zichtbaar, 

wat mogelijk ligt aan de minder goede conservering van de resten in dit monster. De 

best vertegenwoordigde taxa binnen de overige kruiden zijn de amaranten (5,0%) en 

de lintbloemigen (3,8%) (Figuur 5.13). De overige taxa in deze groep zijn aanwezig in 

zeer lage percentages waardoor er geen duidelijk beeld van de omgeving kan worden 

geschetst buiten dat er ruderale vegetaties aanwezig waren. Qua samenstelling 

is een voortzetting van de vochtige, schrale hooilanden met periodiek wisselende 

waterstand (Cirsio dissecti-Molinietum) echter nog steeds een optie: in dit monster zijn 

Figuur 5.12 
Hoofddiagram pollenmonster v.18b. In groen: 
percentage “arboreaal pollen” (AP; bomen); in 
overige kleuren: percentage “non-arboreaal 
pollen” (NAP; grasland, heide, cultuurgewas-
sen en overige kruiden); samen vormen deze 
groepen de totale pollensom.

Figuur 5.13 
Staafdiagram van de resultaten van de anal-
yse van het pollenmonster v.18b. Om de lees-
baarheid te vergroten, zijn de hoogste staven 
afgesneden; in die gevallen staan de percent-
ages als getal weergegeven. De behaalde pol-
lensom is n=688.
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nog steeds aanwijzingen voor lokale natte condities op basis van tientallen resten van 

de zoetwateralg Pediastrum. Wanneer het beheer van dergelijke hooilanden wordt 

gestaakt, ontwikkelen zich struwelen van onder andere wilde gagel (Myrica gale) en 

wilg, welke beide in het spectrum zijn aangetoond. Mogelijk dat deze laag dus een 

gevolg is van het niet meer beheren van de hooilanden. Gagelstruwelen staan naast 

met hooilanden ook in contact met natte heiden, heischrale graslanden en rietlanden 

waarvan het voorkomen in de omgeving op basis van de vorige lagen aannemelijk is.

In dit monster zijn net als in de vorige laag graanpollenkorrels aangetroffen (5,0%), die 

door de mindere conservering helaas niet verder op naam kunnen worden gebracht. 

Dit duidt opnieuw op lokale verbouw en/of verwerking van graan. Een opvallende 

vondst is een pollenkorrel van komkommer (Cucumis sativus). Deze soort komt pas 

regelmatiger voor vanaf de 16e eeuw.

De bouwvoor heeft door de mindere conservering van het pollen een minder 

specifiek beeld van de omgeving opgeleverd dan de vorige lagen. Desondanks is het 

aannemelijk dat er zich in de omgeving natte en droge bossen bevonden, maar ook 

Figuur 5.15 
Staafdiagram van de resultaten van de analyse 
van het pollenmonster v.18a. Om de lees-
baarheid te vergroten, zijn de hoogste staven 
afgesneden; in die gevallen staan de percent-
ages als getal weergegeven. De behaalde pol-
lensom is n=499.

Figuur 5.14 
Hoofddiagram pollenmonster v.18a. In groen: 
percentage “arboreaal pollen” (AP; bomen); in 
overige kleuren: percentage “non-arboreaal 
pollen” (NAP; grasland, heide, cultuurgewas-
sen en overige kruiden); samen vormen deze 
groepen de totale pollensom.
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ruderale vegetatie. De vochtige schrale hooilanden werden mogelijk minder beheerd 

in deze periode getuige de opkomst van gagelstruwelen. Omdat deze struwelen 

vaak in contact staan met natte heide en rietlanden zijn deze typen vegetaties ook 

te verwachten in de omgeving. De pollenkorrels van graan geven aan dat er lokaal 

cultuurgewassen werden verbouwd.

5.9.4 Discussie en conclusie

De omgeving van de flank van de strandwal heeft door de tijd heen een afwisselend 

gebruik gekend. In de onderste onderzochte laag, die waarschijnlijk in de vroege- of 

midden-ijzertijd dateert, bestond de vegetatie uit natte hooi-/weilanden afgewisseld 

met natte heide en heischrale graslanden. Deze vegetatietypen staan vaak onder 

invloed van de mens en zijn vee, welke door bemaaiing/begrazing open worden 

gehouden. Verder zullen er ook droge en natte bossen hebben gegroeid. Invloed van 

de mensen op het landschap in de directe omgeving van de strandflank is niet direct 

waarneembaar in deze periode omdat er geen cultuurgewassen en mest-gerelateerde 

schimmels zijn aangetroffen.

In de volgende laag blijven er indicaties voor natte hooilanden, maar er zijn er meer 

voor betreden en omgewerkte locaties. Verder komen er nu ook natte ruigtes voor, die 

worden aangetroffen bij stikstofrijke locaties. Ook nu zijn er geen directe aanwijzingen 

voor menselijke invloed bij de strandflank, maar is het gezien de open vegetatietypen 

aannemelijk dat de mens wel in de wijdere omgeving aanwezig was.

De een na bovenste laag laat weinig verandering zien in samenstelling van 

vegetatietypen, maar zijn er wel aanwijzingen voor het periodiek onder water staan 

van de aanwezige hooi-/weilanden. Voor het eerst is de mens in deze laag zichtbaar, 

door het aantonen van cultuurgewassen in de vorm van granen en meer specifiek 

tarwe. Hierdoor kan gezegd worden dat er in de omgeving graan werd verbouwd en/of 

verwerkt. 

De bovenste laag laat een beeld zien van ruderale vegetatie en gagelstruwelen, 

waardoor het aannemelijk is dat de hooilanden in deze periode mogelijk minder 

werden beheerd. Opnieuw is graan aanwezig in deze periode, maar ook komkommer. 

Al met al kan worden geconcludeerd dat de mens en zijn vee al vanaf het begin van 

de ijzertijd in de omgeving van de strandwalflank aanwezig lijkt te zijn, maar dat pas 

gedurende de ijzertijd meer directe invloed van de mens kan worden aangetoond.
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6 Synthese

6.1 Conclusie

Het proefsleuvenonderzoek op het MSD-terrein in de Waarderpolder in Haarlem heeft 

archeologische sporen en vondsten uit verschillende perioden opgeleverd, ondanks dat 

er meerdere verstoringen zijn aangetroffen die in verband gebracht worden met de 

aanleg van het industrieterrein in de jaren ’70 van de vorige eeuw.

Het onderzoeksgebied is gelegen op een smalle strandwal met duin, die tussen 

3200 en 2800 v. Chr. is ontstaan. Op het duin kunnen dus archeologische resten 

daterend vanaf het laat-neolithicum worden verwacht. De oudste aanwijzing voor 

menselijke activiteit dateert echter uit de periode late bronstijd – vroege ijzertijd. 

Uit deze periode is een scherf handgevormd aardewerk met kwartsmagering 

aangetroffen. Een vuursteenafslag kan mogelijk ook in deze periode worden 

geplaatst. De vondsten worden niet gerelateerd aan bewoning, maar eerder aan een 

kortdurende aanwezigheid op de strandwal. Invloed van de mens op het landschap in 

de directe omgeving van de strandflank is niet direct waarneembaar omdat er geen 

cultuurgewassen en mest-gerelateerde schimmels zijn aangetroffen. Voor de ruimere 

omgeving zijn er wel aanwijzingen dat het landscha door maaien of begrazing open 

werd gehouden.
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Figuur 6.1 
Overzicht van de ligging van het duin op de 
strandwal (geel) en de omliggende strandv-
lakte (oranje), met daarop de sporen uit de 
proefsleuven, de locaties van de boringen 
uit het vooronderzoek en de ligging van het 
onderzoek door de AWN.
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Uit de late ijzertijd – vroeg Romeinse tijd is zijn enkele greppels aangetroffen, 

waarbij in één van de sporen een  aanzienlijke hoeveelheid handgevormd aardewerk 

werd gevonden. De greppels worden gerelateerd aan de sporen die bij het eerdere 

onderzoek door de AWN, ca. 50 m ten zuiden van het onderzoeksgebied, zijn 

onderzocht. De sporen worden geïnterpreteerd als afwatering of percelering van 

een gebied dat werd gebruikt als akkerland of voor de beweiding van vee. Uit het 

pollenbeeld komt naar voren dat in ieder geval graan, tarwe werd verbouwd. Uit het 

botmateriaal uit de greppel blijkt dat er in ieder geval rund heeft rondgelopen in (de 

buurt van) de vindplaats. Uit de grote hoeveelheid aardewerk in één van de greppels en 

de aanwezigheid van een aantal steenartefacten die typerend zijn voor een nederzet-

tingsterrein (maalsteenfragmenten en kook-, dan wel haardstenen) blijkt dat er zich 

in de nabijheid van het onderzoeksterrein ook een nederzettingsterrein moet worden 

verwacht. Het is niet bekend waar deze zich precies bevindt.

Er zijn in de gemeente Haarlem verschillende vindplaatsen uit de ijzertijd en Romeinse 

tijd bekend, waarbij de meeste zich bevinden op de strandwal waarop Haarlem is 

gevormd. Ook van de strandwal Heemstede – Spaarnwoude zijn echter enkele ijzertijd 

/ Romeinse vindplaatsen bekend. Het gaat met name om waarnemingen van aarde-

werkvondsten en een enkel grondspoor. Duidelijke nederzettingsterreinen met o.a. 

huisplattegronden zijn nog niet bekend. De volgende vindplaatsen met grondsporen 

komen qua datering overeen met de vindplaats op het MSD-terrein:

- Op de Dreef in is een late ijzertijd plaggenwaterput aangetroffen.70 

- Bij de aanleg van een ondergrondse hoogspanningskabel in Haarlem-Noord 

(Hekslootpolder) werden greppels met aardewerk uit de late ijzertijd en/of 

Romeinse tijd gevonden.71

- Aan de Eksterlaan werden sporen van bewoning en landgebruik uit de ijzertijd 

gevonden. Er werden 203 greppels, 34 kuilen en 2,2 kilo aardewerk gevonden.72

- Rondom het Delftplein in Haarlem-Noord zijn talrijke kuilen, paalsporen, greppels 

en ploegkrassen gevonden. Het aardewerk uit een aantal sporen kon worden 

gedateerd in de periode 100 v. Chr. – 50 n. Chr.73

In de loop van de Romeinse tijd vernatte het terrein en werd het verlaten om pas 

weer in de late middeleeuwen of Nieuwe tijd in gebruik te worden genomen. In eerste 

instantie was dat mogelijk alleen als dump voor afval uit de binnenstad van Haarlem. Al 

vóór 1615 werd er, waarschijnlijk net ten zuidoosten van het onderzoeksterrein (Figuur 

5.4), een poldermolen opgericht. De aangetroffen greppels worden gerelateerd aan 

het gebruik van het terrein als polder en een kuil en enkele losse paalsporen worden in 

verband gebracht met activiteiten en bebouwing rond de molen. De precieze datering 

van de sporen kon niet worden achterhaald, ze kunnen al uit de 16e eeuw dateren, 

maar ook nog uit de 20e eeuw. De molen, die enkele malen herbouwd werd, is pas in 

1974 weggehaald, ten tijde van de inrichting van het huidige industrieterrein.

6.2 Aanbevelingen

Omdat de opdrachtgever voornemens was al in september 2019 met de bouw van 

de coldstore te beginnen was het niet mogelijk om te wachten met de waardering en 

het selectieadvies tot al het specialistisch onderzoek klaar was. Daarom is al tijdens 

70  Molthof & Jordanov 2019.
71  Jacobs 2001.
72  Van Zalinge 2019.
73  Schute 2018.
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de evaluatiefase een waardering en selectieadvies opgesteld. Deze is als bijlage 

toegevoegd aan dit rapport (bijlage 1). 

De Nieuwe tijd vindplaats is als niet behoudenswaardig beschouwd en aanbevolen is 

geen verdere actie te ondernemen met betrekking tot deze vindplaats. Ook de late 

ijzertijd – vroeg Romeinse tijd vindplaats is als niet behoudenswaardig gewaardeerd. 

Omdat bij de geplande werkzaamheden bovendien alleen de heipalen voor een 

verstoring van de vindplaats zorgen is ook voor deze vindplaats geen aanvullend 

onderzoek geadviseerd.

MSD is voornemens in de komende jaren het grasveld ten noorden van onderhavig 

plangebied ook te ontwikkelen. Aanbevolen wordt om op dit terrein wel opnieuw 

een proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren. Mogelijk is de verstoringsgraad in dit 

deel van het terrein lager en de fysieke kwaliteit van de vindplaats daarmee hoger. 

Bovendien bestaat de mogelijkheid op het aantreffen van nederzettingssporen uit 

de late ijzertijd-vroeg Romeinse tijd, die gerelateerd kunnen worden aan het hier 

onderzochte buitengebied.

6.3 Beantwoording onderzoeksvragen

Algemeen
1. In welke mate is het terrein verstoord en tot hoe diep reiken de verstoringen 

(diepteligging t.o.v. maaiveld en NAP)?

Op het terrein komen grote verstoringen voor, die deels tot in de C-horizont reiken. 

In meer dan de helft van het oppervlak van de onderzochte proefsleuven is de 

oorspronkelijke bodem tenminste deels verstoord. De diepere verstoringen reiken tot 

ca. 1,2 m -NAP/ca. 1,6 m-mv.

2. Hoe is de bodemopbouw (laagopeenvolging, bodemhorizonten, lithostratigrafische 

eenheden met diepteligging t.o.v. zowel maaiveld als NAP)? Heeft het onderzoek 

aanvullende informatie met betrekking tot de reeds bekende bodemopbouw 

opgeleverd?

In de ondergrond van het plangebied bevindt zich een smalle strandwal, waarop zich 

een duin ontwikkeld heeft. In de top van het duin is twee maal een dunne bodem of 

cultuurlaag tot ontwikkeling gekomen, die telkens is afgedekt door een stuiflaag. In 

de top van het duin is een donkergrijze, sterk humeuze oude bouwvoor aanwezig. De 

C-horizont bevindt zich op de top rond 0,85 m -NAP (1,5 -mv), richting het westen zakt 

dit weg tot ca. 1,1 m -NAP (1,8 m -mv).

Het duin en de bouwvoor worden afgedekt door een 0,8 tot 1,8 m dik ophogingspakket 

van zand dat in de jaren ‘60/’70 is opgespoten bij de inrichting van de Waarderpolder 

tot industrieterrein. Het maaiveld bevond zich ten tijde van het onderzoek tussen 0,3 

en 0,7 m +NAP.

3. Wat is het paleo-ecologisch potentieel van het onderzoeksgebied? Zijn 

monsterlocaties aanwezig die geschikt zijn voor pollenanalyse in het kader van een 

vegetatiereconstructie (bv. met veen opgevulde depressies, waterputten)?

Er zijn geen voor paleo-ecologisch onderzoek geschikte sporen aangetroffen. Monsters 

uit een ijzertijdgreppel en een Nieuwe tijdgreppel bleken geen voor analyse geschikt 

materiaal te bevatten. Wel is het pakket humeuze lagen op de flank van de strandwal 

geschikt gebleken voor palynologisch onderzoek. Hieruit blijkt dat, vermoedelijk in 

de vroege- of midden-ijzertijd, de vegetatie in de omgeving van de strandwalflank 
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bestond uit natte hooi-/weidelanden afgewisseld met natte heide en heischale 

graslanden. Er is nog geen invloed van de mens op de direct omgeving van het onder-

zoeksterrein zichtbaar. In de loop van de ijzertijd nemen de indicaties voor meer 

betreden en omgewerkte locaties toe, maar er zijn ook meer indicaties voor natte 

ruigtes. Deze natte ruigtes hangen samen met de vernatting van het landschap in de 

lage delen. Er zijn aanwijzingen voor de verbouw van graan in de omgeving, meer 

specifiek tarwe.

4. Zijn er verschillende verstuivingsfasen te herkennen en zo ja, zijn deze te dateren? Hoe 

verhouden deze zich tot de bewoning en gebruik van het gebied?

Ja, in de top van de duinafzettingen zijn verschillende fasen van verstuiving herkend. 

Deze lagen dateren in de ijzertijd. Het is niet mogelijk gebleken goed grip te krijgen 

in de datering van de verschillende bodem-/cultuurlagen en in de relatie tussen deze 

lagen en de grondsporen/

5. Wanneer startte de veengroei?

Er is geen veen aangetroffen bij het onderzoek

6. Zijn er aanwijzingen voor een archeologische vindplaats?

Ja, er zijn aanwijzingen voor een vindplaats uit de late ijzertijd – vroeg Romeinse tijd en 

voor een vindplaats uit de Nieuwe tijd.

Indien geen archeologische resten worden aangetroffen:

7. Wat is de reden voor het ontbreken van archeologische resten? Is er (bijvoorbeeld) 

sprake van: aantoonbare afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik, 

verstoring van antropogene aard, beperking van de archeologische waarnemingsmo-

gelijkheden door bodemprocessen, beperking van de archeologische waarnemingsmo-

gelijkheden door werk- of weersomstandigheden?

Niet van toepassing

Indien er wel archeologische resten worden aangetroffen:

8. Welke archeologische vondstlagen, grondsporen en/of structuren zijn aanwezig 

binnen het plangebied? Zo ja, wat is hun aard, datering, fysieke kwaliteit (gaafheid 

en conservering), diepteligging (t.o.v. maaiveld en NAP) en ruimtelijke verspreiding 

(zowel horizontaal als verticaal/stratigrafisch)?

In de oude bouwvoor in de top van de duinafzettingen zijn kleine fragmenten 

vondstmateriaal aangetroffen dat dateert vanaf de periode late bronstijd – vroege 

ijzertijd tot in de Nieuwe tijd.

Onder deze bouwvoor zijn vier greppels gevonden uit de late ijzertijd – vroeg Romeinse 

tijd. Deze zijn alle vier in put 1 gevonden, in put 2 zijn vanwege de verstoringsgraad 

geen sporen aangetroffen. De greppels worden in verband gebracht met de inrichting 

van het terrein als akker- of weideland. De sporen bevonden zich ca. 1,5 m -mv, op ca. 

0,9 m tot 1,1 m -NAP. De top van de sporen is veelal vergraven/verstoord.

Op hetzelfde niveau als de late ijzertijd – vroeg Romeinse greppels zijn in put 1 ook vier 

greppels, drie paalsporen en een kuil uit de Nieuwe tijd gevonden. Deze hangen samen 

met het gebruik van het land als polder en met de aanwezigheid van een poldermolen 

direct ten zuidoosten van het plangebied vanaf vóór 1615 tot in 1974. Ook deze sporen 

zijn deels vergraven/verstoord.
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9. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de archeologisch resten? Waarop is de 

datering gebaseerd? Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats 

aan te brengen?

Eén van de greppels heeft een grote hoeveelheid aardewerk opgeleverd, aan de hand 

waarvan deze in de late ijzertijd – vroeg Romeinse tijd gedateerd is. Een 14C-datering 

aan houtskool uit dezelfde greppel ondersteund deze datering. Op basis van een 

vergelijkbare begrenzing en opvulling zijn nog drie greppels in deze zelfde periode 

geplaatst.

Uit de sporen die in de Nieuwe tijd zijn geplaatst is slechts één fragment roodbakkend 

aardewerk verzameld. Op basis van de opvulling, begrenzing en oversnijding dateren 

deze sporen duidelijk jonger dan de hierboven beschreven greppels. Een meer 

specifieke datering van de sporen kon niet worden achterhaald.

10. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig binnen het plangebied? Wat is hun aard, 

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

NAP) en ruimtelijke verspreiding (zowel horizontaal als verticaal/stratigrafisch)?

Aangetroffen zijn: handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd – vroeg Romeinse 

tijd en een scherf uit de late bronstijd – vroege ijzertijd; gedraaid aardewerk uit de 

late middeleeuwen – Nieuwe tijd; dierlijk bot, steen, houtskool, metaalslak en cokes. 

Het anorganisch materiaal is goed geconserveerd, organisch materiaal is redelijk 

geconserveerd. Het vondstmateriaal is aangetroffen in de oude bouwvoor, de top van 

de duinafzettingen en twee van de sporen (greppel S12 en kuil S16).

Waardestelling en selectieadvies
11. Wat zijn de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen vindplaats(en)? Is er 

sprake van een behoudenswaardige vindplaats of vindplaatsen (waardering conform 

KNA-waarderingscriteria)? Zo ja, hoe dient hiermee te worden omgegaan?

Vindplaats Nieuwe tijd: de vindplaats scoort laag op zowel de fysieke als de 

inhoudelijke kwaliteit en de vindplaats is daarom niet behoudenswaardig.

Vindplaats late ijzertijd – vroeg Romeinse tijd: op grond van zowel de fysieke als de 

inhoudelijke kwaliteit is ook deze vindplaats niet behoudenswaardig.

12. In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden?

De vindplaatsen worden alleen verstoord door de heipalen waarop het magazijn 

gebouwd zal worden. Ten tijde van het onderzoek was het heiplan nog niet bekend.

13. Is vervolgonderzoek noodzakelijk en in welke vorm?

Nee, er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

Evaluatie en aanbevelingen
14. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van een 

vindplaats aanwezig zijn en wat zijn de te verwachten fysieke en inhoudelijke kwaliteit 

daarvan?

Resten van de Nieuwe tijd vindplaats worden ook direct ten zuiden van het plangebied 

verwacht, omdat hier de molens hebben gestaan. De kwaliteit hiervan is niet bekend.

De vindplaats uit de late ijzertijd – vroeg Romeinse tijd volgt waarschijnlijk de 

contouren van de strandwal en kan daarom buiten het plangebied in noordwestelijke 

en zuidoostelijke richting worden verwacht. De kwaliteit hiervan is waarschijnlijk 

vergelijkbaar met de kwaliteit binnen het plangebied. Waar er in de Nieuwe tijd 

geen bebouwing heeft gestaan of sloten waren gegraven is de fysieke kwaliteit 
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waarschijnlijk beter. Ten noorden van het plangebied bevindt zich nog wel een zone 

waar in de Nieuwe tijd een zandwinningsplas is ontstaan. Hier zullen de archeologische 

resten niet behouden zijn. Waarschijnlijk bevindt zich in nabijheid van het plangebied 

ook een nederzettingsterrein uit de periode late ijzertijd – vroeg Romeinse tijd. Het is 

echter niet bekend waar deze precies gezocht moet worden. 

15. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

gespecificeerde verwachting?

De resultaten van het onderzoek sluiten redelijk goed aan op de gespecificeerde 

verwachting op basis van het vooronderzoek. Vondsten uit het laat-neolithicum zijn 

echter niet aangetroffen. Ook zijn er geen resten gevonden van gebouwen die bij de 

polder molen hebben gehoord.
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totale pollensom.
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Bijlage 1   Waardering en selectieadvies

Waardering en selectieadvies Haarlem MSD terrein 

Archol BV 
S. Baas 
 

Inleiding 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek op het MSD‐terrein te Haarlem zijn twee archeologische vindplaatsen aangetroffen, te 
weten een vindplaats uit de Nieuwe Tijd en een vindplaats uit de late‐ijzertijd. In dit hoofdstuk wordt een voorlopige 
waardering gegeven van de vindplaatsen om de behoudenswaardigheid van de vindplaatsen vast te stellen en het advies 
met betrekking tot behoud of vervolgonderzoek te onderbouwen. De voorlopige datering van de vindplaatsen is 
gebaseerd op een eerste scan van het aardewerk van de vindplaatsen door een aardewerkspecialist. Omdat het onderzoek 
nog in de evaluatiefase is, is er nog geen verder specialistisch onderzoek uitgevoerd, zo zijn er nog geen 14C dateringen 
bekend.  
 

 
Figuur 1 Locatie van de proefsleuven (grijs) en de verstoorde top van de strandwal daarin (zwart). In wit de geplande 
locatie van de nieuwe coldstore en in stippellijn het verwachte verloop van de strandwal met aan weerszijden 
daarvan de flanken. 
 
De vindplaatsen worden gewaardeerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), bijlage 4 (waardering 
van vindplaatsen). De waardering van de archeologische waarden binnen het plangebied vindt plaats op basis van in de 
KNA onderscheiden criteria van beleving, fysieke kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit en representativiteit. De waardering 
geschiedt per vindplaats en wordt samengevat in een tabel, waarin de verschillende criteria een hoge (3), gemiddelde (2) 
of lage score (1) krijgen.  
De belevingswaarde geldt in principe alleen voor nog zichtbare monumenten en kan vanwege hun ondergrondse karakter 
dus niet toegekend worden aan de verschillende vindplaatsen binnen het plangebied.  
Fysieke kwaliteit heeft betrekking op de mate waarin archeologische resten op een vindplaats aanwezig zijn (gaafheid) en 
de conservering van vondstmateriaal (conservering).  
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Bij inhoudelijke kwaliteit gelden de criteria zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde. Het criterium 
zeldzaamheid spreekt voor zich. Hoe zeldzaam is een bepaald type vindplaats voor een bepaalde periode of in een bepaald 
gebied? Informatiewaarde heeft betrekking op de mate waarin de vindplaats nieuwe inzichten in het verleden kan 
verschaffen. Bij de ensemblewaarde is de archeologische en landschappelijke context van een vindplaats van belang. 
Hierbij krijgt een vindplaats een hogere score al naar gelang er meer (vergelijkbare) vindplaatsen binnen de microregio 
bekend zijn en er mogelijkheden zijn tot onderzoek van vroegere landschappen en landgebruik. Representativiteit dient 
alleen bepaald te worden als de totaalscore van de inhoudelijke kwaliteit minder dan 7 punten bedraagt. 
 

Waardering vindplaats  Nieuwe  Tijd 

Datering  Nieuwe Tijd 

Complextype  sloten/greppels 

Omvang  niet vastgesteld 

Diepteligging  1,25 – 1,75 m ‐Mv (0,8 – 1,2 m ‐ NAP) 

Locatie  zuidelijk deel onderzoeksgebied 

Uiterlijke kenmerken  grondsporen met mobilia 

Mogelijke verstoringen  verstoringen als gevolg van het opbrengen van een ophogingslaag 
Tabel 1 Kenmerken de Nieuwe Tijd vindplaats.	
	
Beleving – Er is binnen het plangebied geen sprake van een zichtbaar monument, zodat de vindplaats niet gescoord kan 
worden op schoonheid en herinneringswaarde (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).  

 
Fysieke kwaliteit – de vindplaats scoort laag op het criterium gaafheid. De sporen zijn aangetroffen onder een 
ophogingspakket dat opgebracht is ten behoeve van de ontwikkeling van het bedrijventerrein van MSD. Deze 
ophogingslagen hebben ook voor een grote mate van verstoring gezorgd. De oorspronkelijke bouwvoor is lokaal 
verdwenen binnen het onderzochte gebied en ook de sporen zijn aangetast als gevolg van het opbrengen van het 
ophogingspakket. Ook op het criterium conservering scoort de vindplaats laag. In de aangetroffen Nieuwe Tijd sporen zijn 
op één fragment aardewerk na geen vondsten aangetroffen. Als gevolg van bovengenoemde verstoringen zijn mogelijk 
vondsten verloren gegaan of in secundaire context terecht gekomen. Waar lokaal de oude bouwvoor nog aanwezig was en 
dus de Nieuwe Tijd sporen afdekten is materiaal verzameld uit de bouwvoor. Dit materiaal is gefragmenteerd en deels 
sterk verweerd.  
Op basis van de fysieke kwaliteit is de vindplaats niet behoudenswaardig (twee punten). Daarom wordt de vindplaats 
hieronder ook gescoord op de inhoudelijke criteria 
 
Inhoudelijke kwaliteit – Als gevolg van de grootschalige ontginningen rond Haarlem zijn sloten/greppels uit de Nieuwe Tijd 
veelvoorkomend. De greppels die zijn aangetroffen in de proefsleuven behoren vermoedelijk toe aan de buiten het 
plangebied gelegen molen die hier tot de jaren 70 van de vorige eeuw gestaan heeft. De in de greppels aangetroffen 
artefacten kunnen mogelijk geassocieerd worden. Desondanks zijn dergelijke archeologische resten geen zeldzaamheid 
rond Haarlem.  
De informatiewaarde van de vindplaats is middelhoog. De aangetroffen greppels kunnen inzicht geven over de 
ontginningsfase(s) van de Waarderpolder. Hier moet bij opgemerkt worden dat een directe relatie met de molen niet vast 
te stellen zal zijn aangezien deze buiten het plangebied ligt.  
De ensemblewaarde van de vindplaats is laag. Als gevolg van de ophogingslaag en de hiermee gepaard gaande 
verstoringen is het oorspronkelijke landschap niet meer herkenbaar. Daarnaast is er geen sprake van vindplaatsen op 
opvolgende perioden waardoor het niet mogelijk is om een ontwikkeling te bestuderen. 
 
Representativiteit‐ De Nieuwe Tijd vindplaats is representatief voor het gebied rond Haarlem waar grootschalige 
ontginningen hebben plaats gevonden en sloten/greppels uit de Nieuwe Tijd dus veelvoorkomend zijn. Vanwege de 
representativiteit wordt behoud in situ niet noodzakelijk geacht. 
 
Conclusie – De Nieuwe Tijd vindplaats is niet behoudenswaardig. 
 
Waarden  Criteria  Scores  Totaalscore 

Beleving  Schoonheid  n.v.t.  n.v.t. 
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Herinneringswaarde  n.v.t. 
Fysieke kwaliteit  Gaafheid  1 

2 
Conservering  1 

Inhoudelijke kwaliteit  Zeldzaamheid  1 
 
4 

  Informatiewaarde  2 
  Ensemblewaarde  1 
Representativiteit    n.v.t.   

Tabel 2 Waarderingstabel Nieuwe Tijd vindplaats. 

 

Waardering vindplaats  late‐ ijzertijd  

Beleving – Er is binnen het plangebied geen sprake van een zichtbaar monument, zodat de vindplaats niet gescoord kan 
worden op schoonheid en herinneringswaarde.  

 
Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort laag op het criterium gaafheid. De sporen op de top van de strandwal bevinden zich 
direct onder de oude bouwvoor of onder de ophogingslaag. Zowel de oude bouwvoor, als de ophogingslaag hebben 
gezorgd voor aantasting van de archeologische resten. Op de flank van de strandwal is de gaafheid daarentegen hoger. 
Hier bevindt zich namelijk nog een relatief intacte bodemopbouw. Hier zijn in de afdekkende lagen boven het 
sporenniveau ook (fragmentarische) vondsten aangetroffen. Op de flank zijn echter ook geen bewoningssporen 
aangetroffen in de vorm van kuilen en/of paalsporen.  
De vindplaats scoort hoog op het criterium conservering. Er is tijdens het onderzoek zowel anorganisch (aardewerk) als 
organisch (bot) materiaal verzameld. Indien botanisch materiaal bewaard is gebleven in de sporen zal de conservering 
hiervan goed zijn, gezien de ligging rond het grondwaterniveau.  
Op basis van de middelmatige fysieke kwaliteit is de vindplaats niet behoudenswaardig (vier punten). Daarom wordt de 
vindplaats hieronder ook gescoord op de inhoudelijke criteria. 
 

Datering  late‐ijzertijd 

Complextype  greppels/sloten 

Omvang  niet vastgesteld 

Diepteligging  1,25 – 1,75 m ‐Mv (0,8 – 1,2 m ‐ NAP) 

Locatie  in het zuidwestelijk deel van het onderzochte gebied 

Uiterlijke kenmerken 
grondsporen, in het westen afgedekt door een relatief intacte 
bodemopbouw 

Mogelijke verstoringen  verstoring als gevolg van de oude bouwvoor en het ophogingspakket 
Tabel 3 Kenmerken van de late‐ijzertijd vindplaats.	
	
Inhoudelijke kwaliteit – de vindplaats scoort gemiddeld op zeldzaamheid. Binnen de gemeente Haarlem zijn op de 
‘Haarlemse strandwal’ recentelijk sporen uit de ijzertijd gevonden aan het Delftplein, de Eksterlaan en aan de Dreef. Ook in 
deze gevallen betreft het, net als binnen onderhavig onderzoeksgebied, hoofdzakelijk greppelsystemen. Ook ten oosten 
van de Spaarne zijn meldingen van ijzertijd vindplaatsen bekend uit de jaren ’70.1  
De vindplaats betreft een geperceleerd areaal, waarschijnlijk van een akker‐ of weidegebied. In de jaren ’70 is ten zuiden 
van het onderzoeksgebied een onderzoek uitgevoerd door de AWN, onder begeleiding van de ROB. Hierbij is eveneens 
een greppelsysteem aangetroffen, met handgevormd aardewerk uit de ijzertijd en Romeinse tijd.2 Gezien de hoeveelheid 
vondstmateriaal mag bewoning in de directe omgeving worden verondersteld, maar dit is nog niet aangetroffen. De 
bewoning heeft zich vermoedelijk op het hogere, afgetopte deel van de strandwal bevonden. Gezien het ontbreken van de 
bewoning en de sterke verstoringsgraad (bijv ook ontbreken van akkersporen) is de informatiewaarde middelhoog.  
Er wordt dus een relatie verondersteld met de ROB‐vindplaats. In de directe omgeving zijn verder geen vergelijkbare sites 
bekend. De grote mate van verstoring van de strandwal waar de sporen zich op bevinden bemoeilijkt het verkrijgen van 
informatie over het diachrone gebruik van het landschap. Als gevolg hiervan scoort de vindplaats laag op de 
ensemblewaarde. 
 

                                                                                 
1 Archiszaaknummers 2995895100 en 2994509100. 
2 Schimmer 1976. 



70 MSD-terrein

Representativiteit‐ De late‐ijzertijd vindplaats is representatief voor Haarlem. Elders op de ‘Haarlemse strandwal’ zijn 
vergelijkbare sites onderzocht. Vanwege de representativiteit wordt behoud in situ niet noodzakelijk geacht. 
 
Conclusie – De late‐ijzertijd vindplaats is niet behoudenswaardig. 
 
Waarden  Criteria  Scores  Totaalscore 

Beleving  Schoonheid  n.v.t. 
n.v.t. 

Herinneringswaarde  n.v.t. 
Fysieke kwaliteit  Gaafheid  1 

4 
Conservering  3 

Inhoudelijke kwaliteit  Zeldzaamheid  2   
5 
 

  Informatiewaarde  2 
  Ensemblewaarde  1 
Representativiteit    n.v.t.   

Tabel 4 Waarderingstabel late‐ijzertijd vindplaats. 

 

Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Aanbevolen wordt om met betrekking tot de archeologische resten uit de Nieuwe Tijd geen verdere actie te ondernemen. 
Ook voor vindplaats 2 wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd omdat de vindplaats niet behoudenswaardig geacht 
wordt en bij de geplande bouwwerkzaamheden alleen de heipalen voor een verstoring van de vindplaats zorgen. 
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Bijlage 2   Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering diepte nap (m) opmerking

1 natuurlijke verstoring -1,556

2 natuurlijke verstoring -1,541

3 natuurlijke verstoring -1,5197

4 greppel nieuwe tijd 17 -1,3285

5 greppel nieuwe tijd 18 -0,8741

6 greppel nieuwe tijd -0,8966

7 greppel prehistorie 15 -0,9014

8 greppel prehistorie 8 -0,9306

9 natuurlijke verstoring -0,9151

10 greppel prehistorie 20 -1,1008

11 greppel nieuwe tijd 12 -1,2014

12 greppel prehistorie 15 -1,1243

13 paalspoor nieuwe tijd 9 -1,1596

14 paalspoor nieuwe tijd 9 -1,1005

15 paalspoor nieuwe tijd 43 -1,1371

16 kuil nieuwe tijd 38 -1,1398

17 laag

18 greppel prehistorie 30 -1,3122

999 recente verstoring recent -1,3848

5000 bouwvoor nieuwe tijd Oude bouwvoor

5005 laag recent Opgespoten zand tbv aanleg bedrijventerrein

5020 laag humeuze top strandwal

5030 laag       Natuurlijke ondergrond (strandwal)
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Bijlage 3   Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht spoor put vlak vak vul seg

1.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 15 109,6 5000 2 1

2.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 9 367,2 5000 2 1

3.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 2 134,1 5000 2 1

4.1 Aardewerk prehistorisch 1 7,2 5030 2 1 1

5.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 18,3 5000 2 93

6.1 Aardewerk prehistorisch 1 2,3 5030 2 1 1

7.1 Aardewerk prehistorisch 3 7,8 5030 2 1 1

8.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 5 289,3 5000 1 1 1 1

8.2 Keramiek pijpen 1 9,1 5000 1 1 1 1

9.1 Aardewerk prehistorisch 46 961,4 12 1 1 1

10.1 Aardewerk prehistorisch 3 19,4 7 1 1 1

11.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 46,7 16 1 1 1

12.1 Monster algemeen 1 12 1 1 1

13.1 Monster algemeen 1 5 1 1 1

14.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 7 305,9 5000 1 1 2 1

15.1 Aardewerk prehistorisch 33 1346,5 12 1 1 1 1

16.1 Aardewerk prehistorisch 41 1371,9 12 1 1 1 2

16.2 Bot onbepaald 2 31,4 12 1 1 1 2

17.1 Aardewerk prehistorisch 56 1470,8 12 1 1 1 3

17.2 Bot onbepaald 1 10,1 12 1 1 1 3

18.1 Monster pollen 1 1 93

100.1 Keramiek pijpen 1 0,3 5030 1 101 1

100.2 Aardewerk Nieuwe Tijd 4 13,2 5030 1 101 1

100.3 Bot onbepaald 7 1,3 5030 1 101 1

100.4 Steen onbepaald 2 11 5030 1 101 1

100.5 Aardewerk onbepaald 36 15,8 5030 1 101 1

100.6 Houtskool 19 0,7 5030 1 101 1

100.7 Organisch onbepaald 7 2,7 5030 1 101 1

100.8 Metaalslak 4 2,6 5030 1 101 1

100.9 Mortel 1 0,2 5030 1 101 1

101.1 Bot onbepaald 2 0,3 5030 1 102 1

101.2 Houtskool 54 1,6 5030 1 102 1

101.3 Steen onbepaald 5 0,3 5030 1 102 1

101.4 Aardewerk onbepaald 42 12 5030 1 102 1

101.5 Metaalslak 1 0,1 5030 1 102 1

101.6 Organisch onbepaald 5 0,5 5030 1 102 1

102.1 Aardewerk onbepaald 17 2,2 5030 1 103 1

102.2 Steen onbepaald 7 1 5030 1 103 1

102.3 Houtskool 32 0,7 5030 1 103 1

102.4 Organisch onbepaald 4 0,2 5030 1 103 1

102.5 Metaalslak 3 0,2 5030 1 103 1

103.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 2 1,7 5020 1 101 2

103.2 Aardewerk prehistorisch 11 22,9 5020 1 101 2

103.3 Steen onbepaald 1 0,2 5020 1 101 2

103.4 Houtskool 12 0,6 5020 1 101 2

103.5 Bot onbepaald 5 0,4 5020 1 101 2

103.6 Aardewerk onbepaald 33 7,3 5020 1 101 2

103.7 Organisch onbepaald 2 0,2 5020 1 101 2

104.1 Aardewerk prehistorisch 6 18,5 5020 1 102 2

104.2 Bot onbepaald 4 0,4 5020 1 102 2

104.3 Houtskool 4 0,1 5020 1 102 2

105.1 Houtskool 2 0,1 5020 1 103 2

105.2 Steen onbepaald 1 0,1 5020 1 103 2    
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Bijlage 4   14C dateringen

v. spoor context gedateerd materiaal labcode datering BP sigma 1 (68,2%) sigma 2 (95,4%)

12 12 greppel houtskool Poz-118478 1985 + 30 36 v. Chr. - 54 n. Chr. 47 v. Chr. - 74 n. Chr.

18a laag houtskool Poz-118479 2045 + 30 95 v. Chr. - 2 n. Chr. 165 v. Chr. - 24 n. Chr.

18c laag verloren gegaan tijdens 14C analyse Poz-0

18d laag Polygonum aviculare en Chenopodium sp. Poz-118442 2000 + 260 362 v. Chr. - 311 n. Chr. 751 v. Chr. - 543 n. Chr.
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Bijlage 5   Determinaties dierlijk botmateriaal

vondstnr volgnr klasseCode soort element percentage L_R aantal aantal fragm gewicht opmerking

17.2 1 MAM R DEI 75-100% R 1 1 10,1

16.2 1 MAM LM SC 0-10% 1 14,9

16.2 2 MAM LM V 25-50% 1 1 10,9

100.3 1 MAM INDET 0-10% 1 1 0,1 gecalcineerd

100.3 2 MAM SM 10-25% 2 2 0,2

100.3 3 MAM MM/LM 0-10% 1 1 0,8

100.3 4 MAM INDET 0-10% 3 3 0,2

101.1 1 MAM INDET 0-10% 1 1 0,1

101.1 2 PIS INDET V 50-75% 1 1 0,1

103.5 1 MAM INDET 0-10% 5 5 0,4 gecalcineerd

104.2 1 MAM MM/LM DEI 0-10% 1 1 0,1

104.2 2 MAM INDET INDET 0-10% 3 3 0,3 gecalcineerd



Bijlage 6   Determinatielijst aardewerk middeleeuwen / Nieuwe tijd

v volgn materiaal productie-
wijze

soort object type opp.behand. locatie decoratie 
techniek

decoratie motief additieven gebruikssporen gewicht 
(in gram)

formaat rand wand bodem overig rw/bw/
rwb

totaal mae EVE datering 
vroeg

datering 
laat

Productieplaats

1.1 1 KER gedraaid r kom loodglazuur binnenzijde standring, handvat 105 <2,5-7,5 2 8 2 1 2 15 1 15 1400 1600

2.1 1 KER gedraaid r bak loodglazuur binnenzijde driehoekige rand roetsporen buitenzijde 100 5->7,5 1 1 2 1 3 1400 1700

2.1 2 KER gedraaid r gra 8 loodglazuur, koperoxide binnenzijde worstoor roetsporen buitenzijde 120 5->7,5 1 2 2 5 1 30 1400 1600

2.1 3 KER gedraaid r gra loodglazuur spaarzaam poot roetsporen buitenzijde 149 >7,5 1 1 2 1 1250 1450

3.1 1 KER gedraaid r kom loodglazuur binnenzijde poot schenktuit beroet buitenzijde 134 >7.5 1 1 2 1 25 1400 1600

8.1 1 KER gedraaid s2 pot zoutglazuur, ijzerengobe dubbelzijdig stempel tekst 58 7,5 1 1 1 7,5 1800 1950

8.1 2 KER gedraaid r loodglazuur indet steel 146 >7.5 1 1 1 1700 1900

8.1 3 KER gedraaid w loodglazuur, koperoxide dubbelzijdig glazuur binnenzijde geel, 
buitenzijde groen

poot glazuur poot afgelsten 49 >7.5 1 1 1 1700 1900 Friesland/Holland

8.1 4 KER gedraaid w loodglazuur dubbelzijdig standring standring iets afgesleten 32 5 0 1 1550 1950

8.1 5 KER mal p kop veldspaatglazuur, 
kobaltoxide

dubbelzijdig geverfd floraal standring 3 2,5 1 1 1 1600 1900 Aziatisch

11.1 1 KER gedraaid r 48 >7.5 1 1 0 1150 1900

100.2 1 KER gedraaid r loodglazuur binnenzijde standring 11 <2.5-5 1 1 2 1 1400 1800

100.2 2 KER gedraaid s2 zoutglazuur, ijzeroxide dubbelzijdig 1 <2.5 1 1 0 1700 1900

100.2 3 KER mal f teg tinglazuur, kobaltoxide bovenzijde geverfd indet 1 <2.5 1 1 0 1500 1900

103.1 1 KER gedraaid r loodglazuur indet 1 <2.5 1 1 2 0 1700 1900

14.1 1 KER gedraaid r bak loodglazuur binnenzijde standvlak beroet buitenzijde 233 >7.5 1 1 2 4 2 20 1400 1700

14.1 2 KER gedraaid r loodglazuur roetsporen buitenzijde 41 7,5 1 1 1 6 1700 1900

14.1 3 KER gedraaid r loodglazuur binnenzijde? poot roetsporen buitenzijde 21 5 1 1 1 1400 1600

14.1 4 KER gedraaid s2 kan zoutglazuur, kobaltoxide dubbelzijdig applique/
stempel

wapenschild, 
floraal: ranken

11 5 1 1 0 1600 1800 Duitsland 
(Raeren/
Westerwald)

100.1 1 KER mal py pyp stempel radering 1 <2.5 1 1 0 1600 1940

8.2 1 KER mal py pyp stempel hiel, bijmerk Minder slanke ovo-
ide met nauwe hals

binnenzijde beroet 8 5 1 1 1 1815 1880

5.1 1 KER gedraaid indet 19 5 1 1 1 7,5 450 1950
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Bijlage 7   Deventersysteem-catalogusblad
1

Opbouw van de catalogusblokjes

1a vondstnummer
1b vondstcontext (complexdatering)
2 code van het type
3 objectdatering
4a maten in centimeters (grootste 
 diameter / hoogte/diameter rand)
5a baksel
5b kleur / glazuur, binnenzijde- buitenzijde
5c beschrijving van de decoratie
5d diversen
6a bodem
6b oor / steel
6c compleetheid
7 functie
8 productiecentrum
9 literatuur

(alle afbeeldingen in deze catalogus zijn  
schaal 1:4, tenzij anders vermeld)

versie 28 mei 2020

  
Catalogus archeologisch onderzoek: Haarlem 
MSD-terrein Inventariserend Veldonderzoek door 
middel van proefsleuven binnen het  MSD-terrein 
te gemeente Haarlem.
Auteur catalogus: Daniël Stiller
Catalogus is niet aangemeld en gecontroleerd
door de Deventer Systeem commissie.
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versie 28 mei 2020

Cat. 1
1a MSD-terrein, Haarlem
 i-nr. MSD1858ANT.V2.1.2 
1b Bouwvoor, Spnr. 5000 1400 - 1500 
2 r-gra-8
3 1400 - 1600
4 a d. 14.0 / h.  onbekend / r. 12.5

5a roodbakkend
5b binnenzijde geheel, buitenzijde spaar- 
 zaam loodglazuur met koperoxide 
5c ribbels op schouder
5d  loodglazuurpoeltje bij oor 
6a  
6b worstoor (vertikaal)
6c archeologisch incompleet 
7 grape 
8  
9 
   
  
 

Ostkamp, S., R. Roedema & R. van Wilgen 2001: 
Gebruikt en gebroken. 5 eeuwen bewoning op 
drie locaties in het oostelijk stadsdeel, Alkmaar (RAMA 10)

4b kraagrand, afgeronde buikknik
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Bijlage 8   ProfielbeschrijvingenProfielen Haarlem MSD

1

profiel: MSD-101
beschrijver: SB, datum: 2-5-2019, X: 105.401, Y: 489.717, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,45, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

82 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

121 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: stuifzand

125 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

127 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: stuifzand

132 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

137 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met kenmerken van ontijzering

170 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 1,35 m -NAP

profiel: MSD-102
beschrijver: SB, datum: 2-5-2019, X: 105.388, Y: 489.717, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,78, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: opgebrachte grond

130 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: opgebrachte grond

180 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met kenmerken van ontijzering

185 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 220 cm -Mv / 1,42 m -NAP
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Profielen Haarlem MSD

2

profiel: MSD-103
beschrijver: SB, datum: 2-5-2019, X: 105.388, Y: 489.732, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,52, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

146 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met kenmerken van ontijzering

170 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,48 m -NAP

profiel: MSD-104
beschrijver: SB, datum: 2-5-2019, X: 105.379, Y: 489.719, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,74, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: volledig geoxideerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

182 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: stuifzand
Bodemkundig: C-horizont met kenmerken van ontijzering

190 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

193 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: stuifzand
Bodemkundig: C-horizont met kenmerken van ontijzering

200 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

210 cm -Mv / 1,36 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met kenmerken van ontijzering

 Einde boring op 220 cm -Mv / 1,46 m -NAP
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Profielen Haarlem MSD

3

profiel: MSD-105
beschrijver: SB, datum: 2-5-2019, X: 105.380, Y: 489.731, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,74, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: volledig geoxideerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

172 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: stuifzand
Bodemkundig: C-horizont met kenmerken van ontijzering

190 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

200 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met kenmerken van ontijzering

 Einde boring op 220 cm -Mv / 1,46 m -NAP

profiel: MSD-201
beschrijver: SB, datum: 2-5-2019, X: 105.402, Y: 489.736, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,35, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

110 cm -Mv / 0,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

165 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 208 cm -Mv / 1,73 m -NAP
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profiel: MSD-202
beschrijver: SB, datum: 2-5-2019, X: 105.381, Y: 489.737, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,36, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

130 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

145 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, oranjebruin, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,64 m -NAP

profiel: MSD-203
beschrijver: SB, datum: 2-5-2019, X: 105.380, Y: 489.752, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,31, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

130 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

142 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, oranjebruin, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 160 cm -Mv / 1,29 m -NAP

profiel: MSD-204
beschrijver: SB, datum: 2-5-2019, X: 105.401, Y: 489.751, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,40, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, provincie: Noord-Holland, gemeente: Haarlem, plaatsnaam: Haarlem, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

150 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 190 cm -Mv / 1,50 m -NAP
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