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voorwoord

De provincie Noord-Holland, afdeling Zorg, Welzijn en Cultuur heeft in 2001 
opdracht gegeven tot het uitvoeren van een inventarisatie waarmee een inzicht 
verkregen wordt in de stand van kennis van archeologisch onderzoek in de regio 
van het Oer-IJ estuarium. Deze studie heeft ten doel strategische keuzen in het 
kader van de Archeologische Monumentenzorg (amz) te ondersteunen. De uit-
gangspunten van het archeologische beleid staan omschreven in de Cultuur nota 
2001–2004 van de provincie Noord-Holland. 
Een belangrijk criterium voor behoud van het archeologische erfgoed in de 
cultuurnota is de leesbaarheid van het verleden. Dat wil zeggen dat voorkomen 
moet worden dat door ontwikkeling cruciale elementen uit de lange termijn 
geschiedenis voorgoed verdwijnen. De vragen die hierdoor naar voren komen 
gaan dan ook uit naar de aard van die lange termijn geschiedenis –in vakjargon 
ook wel ‘de culturele biografie van het landschap’, de representatieve kenmerken 
van die geschiedenis en de bestaande kennislacunes. Er is vraag naar de relatie 
tussen de terreinen in situ uit de Archeologische Monumentenkaart (amk) en de 
culturele biografie. 

De Archeologische KennisInventarisatie werd uitgevoerd door medewerkers van 
het Amsterdams Archeologisch Centrum (aac) in opdracht van de provincie 
Noord-Holland, afdeling Zorg Welzijn en Cultuur in de periode van januari 2001 
tot januari 2004. Het Archeologisch Adviesbureau raap en het Nederlands Insti-
tuut voor Toegepaste Geowetenschappen tno hebben in een samenwerkingsver-
band aan het onderzoek deelgenomen.
Dank gaat uit naar de bijdrage van de awn afdelingen Beverwijk-Heemskerk, 
Zaanstad, Limmen en Heiloo. 
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>> 1 inleiding

In het gebied van het Oer-IJ estuarium (a∂eelding 1) zijn veel infrastructurele 
en agrarische ontwikkelingen gaande die de landschappelijke- en cultuurhis-
torische waarden bedreigen. Gemeentelijk-, provinciaal- en rijksbeleid zijn erop 
gericht binnen deze ontwikkelingen de aanwezige cultuurhistorische waarden 
zo goed mogelijk te behouden, te beheren en te benutten. Daarbij spelen cul-
tuurhistorische regiovisies waarin de gebiedskarakteristieken worden beschre-
ven een belangrijke rol. In de Cultuurnota van de provincie staat als doel ‘het 
leesbaar houden van de niet compleet beschreven ontstaansgeschiedenis van 
het westen van Nederland’.1 In dat kader heeft de provincie Noord-Holland het 
aac opdracht gegeven de stand van archeologische kennis en de aanwezige 
archeologische waarden van het Oer-IJ estuarium inzichtelijk te maken door 
middel van een zogenaamde ‘Archeologische KennisInventarisatie’. Deze studie 
bevat een inventarisatie van archeologische waarden zowel in- als ex situ, dat wil 
zeggen bekende archeologische locaties die heden in de bodem bewaard 
liggen, maar ook die inmiddels door gravend onderzoek verdwenen zijn. 
Daarnaast is ook de beeldvorming van het verleden op basis van het archeolo-
gische veldonderzoek bij elkaar gebracht. De gegevens zijn geprojecteerd op peri-
odekaarten met daarop de kenmerkende landschappen behorend bij die periode. 
Hierin is de laatste stand van kennis over de landschapsontwikkeling opgeno-
men.

1.1  de opdracht
Een belangrijk criterium voor behoud van het archeologische erfgoed dat in de 
cultuurnota wordt genoemd is de leesbaarheid van het verleden. Dat wil zeggen 
dat voorkomen moet worden dat door ontwikkeling cruciale elementen uit de 
lange termijn geschiedenis voorgoed verdwijnen. De vragen die hierdoor naar 
voren komen gaan dan ook uit naar de aard van die lange termijn geschiedenis 
–in vakjargon ook wel ‘de culturele biografie van het landschap’, de representa-
tieve kenmerken van die geschiedenis en de bestaande kennislacunes. Er is vraag 
naar de relatie tussen de terreinen in situ uit de Archeologische Monumenten-
kaart (amk) en de culturele biografie. 
Aan de opdracht is een casestudy toegevoegd, waarin de werking van de Archeo-
logische KennisInventarisatie tot uitdrukking moet komen. Het gaat om de Noor-
derpolder bij Assendelft, waar diverse ontwikkelingen gepland zijn, zoals 

a∂eelding 1. Het studiegebied 
is bepaald op basis van het 
stroomgebied van het Oer-IJ 
estuarium in combinatie met 
gemeentegrenzen. >>

1) Voorontwerp cultuurnota 
2001-2004 van de provincie 
Noord-Holland, 
paragraaf 1.1 t/m 1.4, pag. 25.
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de door Jong Duinzand overstoven gedeelten van de gemeentes Castricum en 
Bergen kunnen hieraan worden toegevoegd. Aangenomen mag worden dat het 
strandwallengebied wegens gunstige bewoningscondities vanaf de prehistorie 
continu bewoond is geweest. 
Het estuariumlandschap strekt zich uit over de oostelijke delen van de gemeen-
ten Castricum, Heemskerk en Beverwijk en het westelijk deel van de gemeente 
Uitgeest. In dit voormalige deltagebied zijn oude stroomgeulen en prielen nog 
steeds herkenbaar in het landschap. Dankzij de natte terreingesteldheid is dit 
gebied pas relatief laat ontgonnen, ongeveer vanaf de 10e eeuw. De ontginning 
vond plaats vanaf de hoger gelegen strandwallen door het graven van vele afwa-
teringssloten, waardoor ontwatering en agrarisch gebruik van het gebied moge-
lijk werden. Omdat de ligging van de sloten werd afgestemd 
op de loop van de bestaande geulen en prielen is een grillig verkavelingspatroon 
ontstaan. 
Het veenkleilandschap ligt hoofdzakelijk in de gemeente Zaanstad en Uitgeest, 
maar ook het oostelijk deel van de gemeente Bergen kan er aan worden toege-
voegd. In dit gebied ontwikkelde zich in de Vroege-Middeleeuwen veen, dat, 
ongeveer tegelijkertijd met het Oer-IJ estuariumlandschap, vanaf de 10e eeuw 
in cultuur is gebracht. Ook hier werden ten behoeve van de ontginning tal van 
afwateringssloten gegraven. Samenhangend met de kleinere dichtheid aan 
natuurlijke waterlopen was het in dit gebied mogelijk om de sloten parallel aan 
elkaar te graven, waardoor min of meer regelmatige strokenverkavelingen ont-
stonden. De ontwatering had al snel oxidatie en inklinking van het veen tot 
gevolg, waardoor in dit gebied een behoorlijke maaivelddaling plaatsvond. Mede 
hierdoor werd het gebied vanaf ongeveer 1100 kwetsbaar voor wateroverlast en 
overstromingen via het Zijper Zeegat in het noorden en het IJ in het zuiden. Door 
Laat-Middeleeuwse overstromingen is vervolgens op veel plaatsen in dit gebied 
het veen weggeslagen en vervangen door kleiafzettingen. Bij Bergen ontstonden 
het Berger- en Egmondermeer, ten oosten van Velsen het Wijkermeer. Op de klei-
afzettingen heeft men een onregelmatig verkavelingspatroon gevormd. Het Ber-
ger- en Egmondermeer zijn in de 16e eeuw drooggemaakt en regelmatiger verka-
veld. Het Wijkermeer is pas in de 19e eeuw drooggelegd, tegelijk met de aanleg 
van het Noordzeekanaal. 
Het door duinzand overstoven strandwallengebied noordoostelijk van het Oer-IJ 
bevindt zich in de gemeente Uitgeest en het oostelijk deel van de gemeente Cas-
tricum. Ook van dit strandwallengebied mag worden aangenomen dat het 
wegens een geschikte terreingesteldheid vanaf de prehistorie continu bewoond 
is geweest, en dat in de Vroege-Middeleeuwen geesten met bijbehorende neder-
zettinggen (Uitgeest) zijn aangelegd. Overstuivingen door Jong Duinzand waren 
hier veel kleinschaliger van karakter dan in het westelijke strandwallengebied. 
Hierdoor heeft de landbouw in dit gebied tot in de 20e eeuw nauwelijks terrein 
verloren. Wel veranderde het karakter van de landbouw in de loop der tijd: 
van traditionele akkerbouw in het verleden naar tuinbouw en bollenteelt in de 
Nieuwe tijd (1500–1850).
 
1.3  leeswijzer
Voorafgaand aan de verantwoording voor de inventarisatie is een globaal ont-
wikkelingsverhaal van het Oer-IJ gebied opgenomen (hoofdstuk 2). Het verhaal 
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woningbouw en groene ruimte. Voor dat gebied werd een archeologische para-
graaf gevraagd. Deze is opgenomen in de bijlage.
Twee analyses zijn met de verzamelde informatie uitgevoerd en aan de inventa-
risatie toegevoegd. De eerste betreft het aanwijzen van zogenaamde archeologi-
sche ensembles. Door de kennis van opgegraven terreinen (ex situ) te verbinden 
met terreinen in situ is getracht een (microregionale) representatieve samen-
hang te presenteren. Deze samenhang is van belang voor het waarderen en 
selecteren van archeologische complexen. De achterliggende stelling is dat het 
onmogelijk is de ‘leesbaarheid’ van de ontstaansgeschiedenis te behouden (zie 
boven) als de samenhang onbekend is of ontbreekt. De tweede analyse is een 
vlakdekkende waardering per landschapseenheid per gemeente ten aanzien van 
de stand van veldonderzoek in relatie tot de stand van kennis. Dit overzicht biedt 
een opmaat voor verdere maatregelen in het kader van de Archeologische Monu-
mentenzorg (amz).
De studie heeft mogelijk nu nog niet zijn definitieve vorm en zal nog verder in 
het gebruik geëvalueerd en ontwikkeld moeten worden. Dit rapport is een ver-
volgstap op een eerdere dergelijke gebiedsgerichte inventarisatie, namelijk die 
van West-Friesland (Lange e.a. 2001). Bij de evaluatie van de ‘Quick Scan van 
West-Friesland’ formuleerde de provincie een behoefte aan een meer 
terreinspecifieke benadering, dat wil zeggen een nadere detaillering op perceels-
niveau. 
Dit is de reden voor de uitbreiding van het basisconcept met een database van 
zogenaamde ‘site-dossiers’ die via een gis-applicatie aan het digitale kaartbeeld 
gekoppeld is. Vanwege de aanwezige expertise op dit vlak en vanwege de ruime 
vakinhoudelijke ervaring in Noord-Holland is het aac een samenwerking aange-
gaan met raap. Tijdens het project werd ook een aantal andere specialisten 
benaderd, zoals Peter Vos van het tno-nitg die voor dit rapport nieuwe geologi-
sche kaarten heeft samengesteld en de paragraaf over de paleomorfologie voor 
zijn rekening heeft genomen.

1.2  het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied is bepaald aan de hand van de combinatie van twee cri-
teria. Vanzelfsprekend is er een landschappelijke begrenzing, immers de naam 
‘Oer-IJ’ verwijst naar het grote binnenmeer dat tot duizend jaar geleden aan-
wezig was en in een open verbinding stond met zee. Gekozen is voor het ver-
spreidingsgebied van de kleiafzettingen2 die het gevolg zijn van de grootscha lige 
overstromingen uit de eerste eeuw voor Christus. Omdat de inventarisatie 
bedoeld is voor het instandhoudingsbeleid van archeologische waarden zijn 
gemeenten- en/of dorpsgrenzen voor de hand liggende ruimtelijke eenheden. 
Binnen het gebied liggen de gemeenten Bergen, Castricum, Uitgeest, Zaanstad, 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen (a∂eelding 1). 
Er worden vier landschapstypen onderscheiden, te weten: het door duinzand 
overstoven strandwallengebied ten zuidwesten van het Oer-IJ, het estuarium-
landschap, het veenkleilandschap en het door Jong Duinzand overstoven strand-
wallengebied ten noordoosten van het Oer-IJ (hoofdstuk 4 en figuren 3a–3e).
Het door Jong Duinzand overstoven strandwallengebied ten zuidwesten van het 
Oer-IJ bevindt zich in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen, maar ook 2) Duinkerke i transgressiefase.
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de opmaat voor hoofdstuk 8 waarin twee analyses uitgevoerd zijn op basis van 
de verzamelde informatie. In de eerste plaats is per periode gekeken naar inhou-
delijke samenhang van archeologische waarden, zogenaamde ensembles op regi-
onaal niveau. Samenhang is een voorwaarde voor waardering en interpre tatie 
van de lange termijn geschiedenis van het archeologisch-historisch landschap en 
direct relevant voor het punt van de leesbaarheid waaraan in de 
Cultuurnota gerefereerd wordt. De tweede analyse is gericht op de waardering 
van de hoeveelheid beschikbare archeologische kennis. Deze analyse gaat in 
op de vraag naar kennis en kennislacunes. De studie wordt afgerond met stra-
tegieën voor de Archeologische Monumentenzorg (hoofdstuk 9). Hier wordt 
ingegaan op de wijze waarop per gemeente de behoefte aan archeologisch 
(vervolg)onderzoek bepaald kan worden. Ook komt aan de orde hoe de studie 
informatie kan leveren voor het opstellen van een Programma van Eisen (pve) 
bij het begin van een onderzoeksproject. In het proces van de archeologische 
monumentenzorg cyclus hebben overheden bij het pve een verplichting voor het 
vaststellen van wat er precies moet gebeuren. Ten slotte wordt in de laatste para-
graaf aandacht besteed aan de keuzes voor het selectiebeleid. Het zal blijken dat 
er door de auteurs voor een brede gebiedskarakteristiek gekozen is, waarbij de 
ensembles de bouwstenen vormen. Een karakterisering bijvoorbeeld gericht op 
een bepaalde periode, zoals de Romeinse tijd en de Middeleeuwen, zou de rijk-
dom en diversiteit van het gebied ernstig tekort doen.

is geordend naar landschapstype en heeft een verhaallijn van ‘heden naar ver-
leden’. Het neemt de lezer mee als het ware van zichtbare- naar onzichtbare 
archeologische waarden die verborgen liggen in de bodem. Water is de rode 
draad, immers het gebied is eeuwenlang gedomineerd door de zee en de natte 
omstandigheden van de bodem. De gebiedskarakteristiek ligt dan ook nietzozeer 
op het vlak van een bepaalde bewoningsperiode zoals de Romeinse tijd of de 
Middeleeuwen, maar op die aspecten die direct met water temaken hebben. De 
karakteristiek is die van de gestapelde landschappen die het gevolg zijn van de 
grote dynamiek waarmee het land ontstaan is. Maar natuurlijk zijn de goede 
bewaaromstandigheden in de bodem door de hoge grondwaterstanden ook ken-
merkend voor het gebied. 
De ontwikkelingschets is geen ‘grand story’. Er bestaat geen onderliggende struc-
tuur die betekenis geeft aan de loop van de geschiedenis. De cultuur historie van 
het Oer-IJ is rijk en divers. Om een beeld te geven hoe de ‘voorraad archeologie’ 
zoals weergegeven op de Archeologische MonumentenKaart (amk) zich verhoudt 
tot de ontwikkelingsgeschiedenis is telkens in de tekst een verwijzing opgeno-
men naar representatieve voorbeelden van cultuurhistorische objecten die in 
het verhaal beschreven worden.
Met hoofdstuk 3 begint de wetenschappelijke verantwoording voor de inventari-
satie die te raadplegen is via de cd-rom en kaarten (binnenzijde omslag voor en 
achter). Achtereenvolgens gaat het om de wijze waarop onderzoeksgegevens 
geïnventariseerd en gerubriceerd zijn (hoofdstuk 3) en hoe de oude landschap-
pen ten behoeve van de kaarten gereconstrueerd zijn (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 
5 volgt een beschrijving van voorkomende archeologische complextypen per peri-
ode. Men denke aan nederzettingen, gra∑euvels, wegen, maar ook kerken en 
kastelen. Daarna komt de inventarisatie van de meer interpretatieve verhalen 
aan de orde die het resultaat zijn van wetenschappelijke synthese (hoofdstuk 6). 
Hier is telkens puntsgewijs een aantal vragen door de auteurs toegevoegd die als 
een geschikt aanknopingspunt kunnen dienen voor vervolgonderzoek.3

Aparte aandacht wordt besteed aan de beschrijving van de hoeveelheid uit-
gevoerd veldonderzoek per gemeente waaronder ook het inventariserende
veld onderzoek dat door de jaren heen uitgevoerd is door raap (hoofdstuk 7). In 
datzelfde hoofdstuk wordt ook een overzicht gegeven van hoeveel archeologisch 
waardevolle terreinen (amk) per gemeente aanwezig zijn. Dit hoofdstuk vormt 

3) In het kader van onderzoeksa-
genda’s en Programma’s van 
Eisen (pve) bij de start van een 
archeologisch project. 
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ontstaan onder onze voeten. Het zijn cyclische processen die tot verandering van 
landschap leidden. De lagen zijn oude landschappen die door jongere zijn afge-
dekt, bijvoorbeeld na een overstroming, veenvorming of een verstuiving. Zo’n 
landschapslaag bevat een schat aan informatie over mens en natuur door de tijd 
heen.
In de omgeving van Velsen, dicht tegen de oude duinen aan, bestaat zelfs zo een 
mooie ononderbroken stapeling dat deze zeldzaam is voor heel Nederland.4 Het 
is een voorbeeld van een standwal die veranderde in oude duinen en daarna in 
moeras. Dat moeras werd vervolgens overstoven en overstroomd. In de Velser-
broek is vastgesteld dat onder het maaiveld een pakket met diverse oude bewo-
ningslagen van 2,5 meter dikte aanwezig is.
De tweede reden is dat het gebied altijd al erg nat geweest is met hoge grond-
waterstanden. De resten die er liggen zijn daardoor doorgaans heel goed 
bewaard met behoud van groot detail. Als vergankelijke materialen afgesloten 
worden van zuurstof blijven ze heel lang bewaard. Deze informatie ontbreekt bij 
de pleistocene zandgronden in Nederland.
De derde reden betreft het duinengebied. In grote delen van westelijk Nederland 
is de omgeving volgebouwd en heeft veel van wat in de bodem zit of wat erop 
stond moeten plaatsmaken voor nieuw. De duinen zijn doordat het bestemd is 
voor natuur en recreatie, maar ook voor waterzuivering en waterwinning nau-
welijks aangetast. Noord-Holland bezit daarmee een internationaal hoogwaar-
dig intact oud cultuurlandschap verborgen onder de Jonge Duinen.
Ons landschap –niet alleen de duinen, maar ook de veengebieden, de strandwal-
len en de kwelders nabij de geul van het Oer-IJ– bevat dus een schat aan relicten 
uit andere tijden, zichtbaar, onzichtbaar of met een flauwe verwijzing die ons 
leert hoe mensen leefden en soms ook hoe ze beleefden. We weten dat de bodem 
deze resten bevat, maar steeds meer en meer proberen we de resten in samen-
hang met de landschappen te lezen waarvan ze deel uitmaken. De samen hang 
geeft een extra betekenis. Zo is een molen beter te begrijpen als deze in samen-
hang met een dijk en polders gezien kan worden. De molen maakt als gebouw 
onlosmakelijk deel uit van dat polderlandschap. Het is ook belangrijk om daarbij 
te vermelden of er gebiedseigen historische verhalen aan verbonden kunnen 
worden, die niet zozeer iets vermelden over de functie van de molen, maar bij-
voorbeeld over de wijze waarop men naar de molen en de dijk keek. Dergelijke 
samenhang karakteriseert vele landschappen en het is daarom van belang te 
onderzoeken en te streven om deze via de monumentenzorg integraal te behou-
den. Op Europees niveau zijn er al voorbeelden van een dergelijke wijze van 
beschermen. De polder de Beemster en de Stelling van Amsterdam, de 19e eeuwse 
fortengordel om Amsterdam zijn uitgeroepen tot werelderfgoed. Van de laatste 
zijn niet alleen de bunkers, maar ook de inundatievlaktes opgenomen in het 
monument. 
Voor het Oer-IJ gebied is een onderzoeksprogramma5 van start gegaan om de 
historische samenhang en de landschapskarakteristieken te beschrijven door 
de tijd heen en op deze wijze de ‘levensloop’ van het landschap te vatten. In de 
Cultuurhistorische regioprofielen Noord-Holland6 uitgegeven door de provincie 
Noord-Holland heeft het Oer-IJ profiel gekregen. Nadruk wordt gelegd op de peri-
ode van de IJzertijd (vanaf ca. 650 voor Chr.) tot en met de Late-Middel eeuwen 
(1500 na Chr.) en op het krekenlandschap en de geeststructuren op 
de standwallen (inleiding p 16; Noordkennemerland p. 3). Het is waar dat het 

4) Velsen is als zeer groot terrein 
geselecteerd op de provinciale 
Archeologische Monumenten-
Kaart (amk).

5) Het nwo stimulerings-
programma ‘Bodemarchief 
in Behoud en Ontwikkeling’ 
(Bloemers en Wijnen 2001). 
Eén van de auteurs is hierbij 
betrokken (Van Londen). In het 
programma wordt samen-
gewerkt met de afdeling Zorg, 
Welzijn en Cultuur van de 
provincie Noord-Holland.

6) Cultuurhistorische regio-
profielen Noord-Holland. Noord-
kennemerland (2003).
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>> 2 landschap als verzameld verleden

In het gebied van Velsen tot Egmond en van de zeekust tot aan de Dorpsweg van 
Assendelft bevindt zich de plaats waar tot tweeduizend jaar geleden het Oer-IJ 
estuarium lag met een open zeeverbinding bij Castricum. Dit binnenmeer met 
kreken die ver het achterland indrongen wordt ook wel estuarium genoemd en 
draagt de naam ‘Oer-IJ’. Het wordt beschouwd als de oerloop van het huidige IJ 
van Amsterdam. Veel is van dat oude water niet meer terug te vinden, maar het 
heeft eeuwenlang het karakter van de streek bepaald en is van groot belang 
om de rijke maar ook vooral lange geschiedenis van de regio te begrijpen. Niet 
alleen heeft het water het land lange tijd letterlijk verdeeld in deze en gene 
zijde, maar vooral ontstond in combinatie met de invloed van de zee een grote 
landschappelijke diversiteit. Er zijn de getijdelandschappen, zoals de getijdegeu-
len, platen en slikken, strandzanden en getij overslaggronden en de kwelders, de 
terrestrische landschappen – zoals strandwallen, lage duinen, maar ook de venen 
en het land dat voorheen getijdelandschap was, maar inmiddels verland is. 
Naast land is er ook veel water, de stagnerende waterlandschappen van de zoet-
water meren en de brak water lagunes. 
Land werd water en water werd land met voortdurende verschuivingen van 
grenzen, sompigheid of verdroging. In die omgeving hebben mensen gewoond, 
gereisd, gewerkt, gebouwd, geloofd, geleerd, gevochten en bemind. Men heeft 
door de dynamische vorming van het natuurlijke landschap op sommige plekken 
bezit kunnen nemen van ongerepte natuur, plekken waar nooit iemand eerder 
een teken achtergelaten heeft. Ze hebben voortgebouwd, maar ook gebroken 
met datgene wat door generaties eerder was gemaakt. De regionale geschiede-
nis is misschien te karakteriseren als een verhouding tussen mens en natuur, 
waar menselijk handelen tot lange termijn tradities zou leiden en de natuur 
voor verandering zorgde, soms mede door menselijk handelen. Dit is wezenlijk 
verschillend met de delen van Nederland waar het natuurlijke land in de IJstijd 
ontstaan is en daarna verder transformeerde, waar het landschap voor de lange 
termijn staat.
Veel ligt verborgen in de omgeving waarvan we geen kennis meer hebben, maar 
het ligt er wel. Klaar om ontdekt te worden. Dit is in zijn algemeenheid zo, maar 
het geldt wel in het bijzonder voor het landschap van het Oer-IJ. Er zijn drie 
redenen om dat zo te stellen. In de eerste plaats is door de dynamische vorming 
van het natuurlijke landschap een indrukwekkende stapeling van aardlagen 
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weergeeft biedt een belangrijk inzicht in hoe men met het veen omging. Het ver-
dient aanbeveling deze structuur als eenheid (ensemble11) behandelen ten 
behoeve van het instandhoudingsbeleid. 
Met de introductie van de molenbemaling kon men meer lokaal het peil verlagen 
en gaf dat mogelijkheden om de landbouw te intensiveren. De molens12 en de 
dijken13 brachten welvaart voor het landelijk gebied maar ook voor de dorpsker-
nen14. Turf 15 werd in het gebied weinig gewonnen, ook al was daar veel vraag 
naar gezien de groei van de dorpen. Men veronderstelt dat dit komt doordat de 
handel daar al in voorzag. Langs wegen, waterlopen en dijken nam de bewoning 
toe door de succesvolle groei van de dorpen. Daarmee ontstond een minder harde 
scheiding tussen dorpskern en platteland. Later, in de 17e eeuw, werden buiten-
plaatsen16 aangelegd door rijke stedelingen die zomers graag buiten waren. De 
rijkdom en groei waren direct het gevolg van de welvaart die de Gouden Eeuw 
bracht. Waren het eerst met name boeren en ambachtslieden17 die woonden in de 
veengebieden, nu kwam ook in toenemende mate ‘import’ uit de steden.
Zoals hierboven reeds aangehaald werd, bood het veengebied door de water-
beheersing, uitstekende mogelijkheden om verdedigingslinies18 aan te leggen 
waarbij grote delen onder water gezet konden worden. Maar nadat de Stelling 
van Amsterdam was aangelegd was de oorlogsdreiging voorbij en is het geheel 
nooit echt gebruikt.

  Maar wat ligt er onder de oppervlakte van het vanaf de 10e eeuw 
  aangelegde veenweidegebied?
Van de periode van de Vroege-Middeleeuwen is maar weinig bekend, ofschoon 
door onderzoek steeds meer op het spoor gekomen wordt. De periode van 
grofweg de 8e tot en met de 10e eeuw is vernoemd naar Karel de Grote, de Karo-
lingische tijd. We weten uit historische bronnen dat in deze tijd veel hervormd 
en gestructureerd is op het gebied van landsgrenzen en bestuur. Hij voegde door 
middel van veroveringen het gebied van de Friezen toe aan het Frankische Rijk. 
De Oer-IJ regio viel daar dus ook onder. Karel de Grote omarmde de kerstening en 
onderwijs. De kerstening vond in het gebied plaats vanaf het midden van de 8e 
eeuw. Het oudste kerkje19 dat in Assendelft gevonden is, dateert met behulp van 
koolstofanalyse van de resten in de 12e eeuw, maar de historische bronnen ver-
melden het al in de jaren 993 en 1049. Het kerkje was geheel uit hout 
op getrokken. 
Allerlei volkeren, waaronder de Friezen, verzetten zich en om het grote rijk te 
kunnen verdedigen leende Karel de Grote delen van het gebied uit aan vertrou-
welingen, die daarmee tot de adel gingen behoren. Die gebieden heten Gouwen. 
Een heel stelsel van leenheren en leenmannen ontstond. Deze adel vestigde zich 
in verstekte burchten, die later kastelen20 werden. Niet alleen de adel kreeg 
grond, maar ook de geestelijken. Bisschoppen waren in feite grootgrondbezitters. 
Er ontstond een sociaal klassensysteem van adel, geestelijken, ambachts lieden, 
boeren en burgers. 
Van 250–400 na Chr. tot de Middeleeuwen lijkt er sprake te zijn van een bewo-
ningshiaat. Het veengebied herbergt maar weinig sporen uit deze tijd. Het is een 
periode van moeras, van veenacculmulatie op het prehistorische veenlandschap. 
De oorzaak lag in de dichtslibbing van het zeegat omstreeks 50 voor Chr. Voor-
heen zorgden de prielen en lopen van het krekenstelsel van het Oer-IJ eeuwen-
lang voor een natuurlijke afwatering naar zee. Het zeegat verlandde, toen werk-
te dat systeem niet meer, met vernatting tot gevolg.

11) Zie hoofdstuk 8.

12) Er zijn twee (resten van) 
molens geselecteerd (mon.
nr.10803 en mon.nr.9153).

13) In totaal staan 30 dijken
op de amk. Deze zijn sterk 
vertegenwoordigd.

14) Er zijn 22 terreinen 
geselecteerd als historische 
stads- of dorpskern.

15) Zie bij ontginning.

16) Er zijn 6 (resten van) 
buitenplaatsen geselecteerd.

17) Er zijn resten van een steen-
bakkerij (mon.nr.10878) een 
steenoven (mon.nr.13985) en 
sporen van kleiwinning (mon.
nr.14903) geselecteerd, 
alsmede sporen van bleek-
nijverheid (mon.nr.14904).

18) Er zijn drie versterkingen uit 
de Nieuwe tijd geselecteerd 
(mon.nr.13952, mon.nr.13953 
en mon.nr.13954).
19) Er zijn 3 kerken en 9 kerk-
terreinen geselecteerd, waarvan 
drie beginnen in de Vroege-
Middeleeuwen.

20) Er zijn 13 (resten van) 
kastelen geselecteerd.
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grootste aantal archeologische terreinen op de Archeologische Monumenten-
Kaart (amk) in deze regio uit de jongere perioden stammen. Dit is gedeeltelijk 
het gevolg van de ligging van de resten direct onder het maaiveld waardoor deze 
sneller gevonden worden dan dieper gelegen complexen. Daarnaast komen ter-
reinen uit de Middeleeuwen en Romeinse Tijd eerder in aanmerking voor selec-
tie tot behoud vanwege de zichtbaarheid in het landschap. Het is echter van 
belang te benadrukken dat de perioden vóór de IJzertijd ook vertegenwoordigd 
zijn in het gebied, en dat het juist de stapeling van bewoningslagen is –onder 
goede conserveringsomstandigheden– die het gebied in archeologische zin van 
bovenregionale betekenis maakt. De samenhang zit niet alleen in gelijktijdig-
heid van bepaalde landschapsrelicten, maar ook in chronologische zin.
Hieronder zal per landschapstype een kenschets gegeven worden van de histo-
rische ontwikkeling aan de hand van archeologische kennis, hier en daar aan-
gevuld met meer algemene historische kaders. Daarbij is gekozen voor een wan-
deling van oost naar west, van het veengebied richting zee. Chronologisch gaat 
de verhaallijn van heden naar verleden en begint daarmee met de zichtbare 
relicten in het landschap. Bij het benoemen van verschillende archeologische 
complexen als nederzettingen, wegen, gra∑euvels e.d. wordt in voetnoten aan-
gegeven hoeveel er geselecteerd zijn op de lijst van provinciale monumenten 
(amk) en waar naar meer inhoudelijke samenhang tussen complexen gestreefd 
zou kunnen worden bij het instandhoudingsbeleid. 

  het veenkleilandschap
Zoals we het polderland nu zien –bijvoorbeeld in de omgeving van Uitgeest en 
Assendelft–, zo is het gedurende de Late-Middeleeuwen vanaf de 10e eeuw vorm-
gegeven door de ontginningen. Het wordt gekenmerkt door kleinschalige verka-
veling en kreken ingesneden in het veen. Van de vroege ontginningen is veel 
minder bekend dan van de grootschalige activiteiten die later plaatsvonden. We 
weten dat men begon bij het grote veengebied ten zuiden van West-Friesland. 
Het land werd in dunne stroken verdeeld en met behulp van parallelle sloten 
ontwatert, zodat het moerasgebied bewoonbaar werd. Men veronderstelt dat de 
reden het veen bewoonbaar te maken lag in een toenemende bevolkingsdruk 
vanuit de kuststrook. Daar had men last van verstuivingen en afslag van 
de kustlijn. Ondanks het historische belang voor de landschaps ontwikkeling is 
slechts één terrein geselecteerd op de amk vanwege veen winning7 en één van-
wege verkaveling8. 
Lag voorheen het accent op akkerbouw, door de vrijkomende gronden verschoof 
de economie naar veeteelt. Uit opgravingen in Assendelft weten we hoe de boer-
derijen9 er uit die tijd uitgezien hebben. Ze werden parallel aan de ontginning-
sloten gebouwd en gaven onderdak aan zowel rundvee als mensen. De huizen 
lagen zodoende langs een as, de zogenaamde ontginningsas. De ontginningen 
zorgden voor een bodemdaling en daarom kreeg men –door eigen toedoen– last 
van water. Vandaar dat de latere huisplaatsen soms op een ophoging werden 
gebouwd, de zogenaamde huisterpjes10, die nu nog als bultjes in het weiland te 
zien zijn. 
Steeds schoof de ontginningsas met huizen op als men meer en meer van het 
land ging winnen. In ons landschap besloten liggen de opeenvolgende rijen 
met de huizen naast elkaar. Niet alleen de samenhang tussen de terpen en het 
land is van betekenis, ook die dynamiek die de ontwikkeling van verschuiving 

7) amk mon.nr. 14903.

8) amk mon.nr.12822.

9) Voor de Middeleeuwen zijn 
42 nederzettingsterreinen 
geselecteerd verdeeld over alle 
landschapstypen.

10) Er zijn twee middeleeuwse 
huisterpjes in het veen 
geselecteerd (mon.nr.4977 
en mon.nr.10784).
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uitgevoerd op de oeverwallen van kreken die in het algemeen goed als reliëf in 
het maaiveld te zien zijn. Het onderzoek richtte zich hoofdzaklijk op inheemse 
nederzettingen uit de Romeinse tijd die als lintbebouwing te vinden is over de 
verlande krekenstelsels, direct grenzend aan het veengebied23. Ze worden geken-
merkt doordat het steeds om geïsoleerde boerderijen gaat op een kavel dat 
begrensd wordt door een kronkelig slotenpatroon. Naast deze boerderijen ver-
schijnen in de loop van de eerste eeuw na Chr. kunstmatige ophogingen. Onder-
zoekers denken dat deze gebruikt werden voor de buitenstalling van het vee. 
Op akkertjes werden vlas en gerst als belangrijkste gewassen geteeld, maar de 
omvang van de akkerbouw bleef beperkt. Na de bewoningsfase zijn de boerderij-
en opzettelijk afgedekt met een dikke laag aarde waarin veel vondstmateriaal 
aanwezig is.
Tussen de kreken van de Assendelverpolders en de (hogere) kleigronden van de 
Broekpolder –waar onlangs grootschalige opgravingen zijn uitgevoerd– stroom-
de het water van het Oer-IJ, in de Romeinse tijd nog maar een relatief smalle 
watergang. Er is sprake van gelijktijdige bewoning aan weerszijde van het water 
en dit roept vragen op voor vergelijking. 
Eén van de opmerkelijkste vondsten in de Broekpolder is een laaggelegen natte 
zone die gedurende zeer lange tijd als o≠erplaats gebruikt is (zie hieronder). 
Van de echte natte gebieden weten we nog niet zoveel.

  water
De zee en het estuarium hebben eeuwenlang ertoe geleid dat de bewoning in de 
regio gericht was op de zee. Geleidelijk, door de verlanding van het krekenstelsel, 
maar zeker later, in de Middeleeuwen, door de vorming van de Jonge Duinen en 
het verdwijnen van het IJmeer keerde de oriëntatie in oostelijke richting, naar de 
Zuiderzee, het huidige IJsselmeer24. De vissersplaatjes in het duinengebied 
gesticht vanaf de tijd van Karel de Grote op de Oude Duinen, bij Wijk aan Zee, 
Egmond en Zandvoort raakten bedolven onder het stuifzand van de Jonge Dui-
nen. Meer landinwaarts lagen de meren, zoals de Haarlemmermeer, de Schermer, 
de Beemster, de Purmer en de Wormer. Ze stonden in open verbinding met het IJ 
en de Zuiderzee en zijn pas in de na de 16e eeuw drooggemaakt. 
De gehele noordelijke kuststrook was in de IJzertijd en de Romeinse tijd naar ver-
houding dichtbevolkt. Dat kon mede door het ontstaan van nieuw bewoonbaar 
land als gevolg van de werking van het water en het ontstaan van kreken, zoals 
hierboven al is toegelicht. Over wannéér de hoofdkreken van het Oer-IJ 
verzandden bestaat discussie tussen geologen en archeologen. Bij de verovering 
van Germanië –onderdeel van uitbreiding van het Romeinse Rijk– wilde men 
aanvankelijk de Elbe en niet de Rijn als grens aanhouden. Bij deze politiek hoor-
de het stichten van militaire verdedigings- en steunpunten, kampen. Het is met 
name in de directe omgeving van het water waar de meest indrukwekkende 
Romeinse relicten te vinden zijn. Bij Velsen, tijdens de aanleg van de Velser- en 
Wijkertunnel, zijn twee van dat soort kampen25 gevonden die dateren uit de 
Vroeg-Romeinse tijd. Het gebruik als haven is vastgesteld. Men denkt aan een 
functie van overslagplaats en een steunpunt voor watertransport. Ondanks de 
geologische waarnemingen over de verzanding van de monding van het Oer-IJ, 
lijkt het waarschijnlijk dat er een (mogelijke smalle) waterverbinding met zee 
bestond. Een open vaarverbinding –natuurlijk of gegraven– is echter nog niet 
aangetoond.

23) De lintbebouwing op kreken 
van nederzettingen uit de 
Romeinse tijd vormt een ensem-
ble dat in samenhang beschermd 
zou moeten worden.

24) G. Alders in (in voorberei-
ding).

25) Er zijn twee terreinen met 
militaire functie uit de Romeinse 
tijd geselecteerd (mon.nr.5844 en 
mon.nr.5845).
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Uit de eeuwen voor 250 na Chr. vinden we ineens een rijke overvloed aan sporen 
van bewoning21 en landgebruik. Vanaf de 7e eeuw voor Chr. tot en in de 3e eeuw 
na Chr. is het veengebied bewoond geweest, een periode van zo’n achthonderd 
jaar. De reden hiervoor is opnieuw de dynamiek van het natuurlijke landschap. 
De kwelders direct ten westen van het veengebied werden geregeld overstroomd 
en er ontstonden kreken die het veen ontwaterden, zoals hierboven 
net aan gerefereerd is. In de 7e eeuw voor Chr. was het hoogveen bewoonbaar.
In de polders van Assendelft zijn grote aaneengesloten gebieden onderzocht in 
verband met de aanleg van de Vinexwijk daar. Vergelijkbaar met de Late-Middel-
eeuwen, vinden we assen gevormd door rijen boerderijen, maar dan zonder de 
bijbehorende inpoldering. De lijnvormige structuur lijkt te zijn gekozen in ver-
band met de grens van de kwelders. Tijdens de opgravingen van 1997 is bijzonde-
re aandacht geschonken aan de exploitatie van het veen als brandstof. Er zijn 
aanwijzingen gevonden dat men vanaf 650 voor Chr. het veen systematisch 
afgroef. Wat voorheen gezien werd als een hoogveenkussen lijkt nu niet zozeer 
een kussen, maar de resten veen die ongemoeid zijn gelaten. Er werden stapel-
plaatsen en afgegraven stukken veen gevonden.
De bekende woonvormen zijn de zogenaamde woonstalboerderijen waar rund-
vee en mens een gezamenlijk onderdak hadden. De nadruk lag op veeteelt, met 
name op het houden van rundvee en in mindere mate op schaap en geit. In de 
winter stonden de koeien op stal en werd het voer ook wel van de kwelders 
gehaald. Behalve voor beweiding is het veen ook gebruikt voor akkerbouw. Op 
de akkers werden potscherven en asresten gedumpt. Het land was met wegen en 
paden ontsloten.
Omdat in de lange periode van de 7e eeuw voor Chr. tot en met de 3e eeuw na 
Chr. een duidelijke continuïteit wordt gezien in de manier van leven en ook de 
bevolkingsdruk geen verandering ondergaat, schat men de invloed van de komst 
van de Romeinen veel minder hoog in dan bijvoorbeeld direct ten zuiden van de 
Rijn dat als rijksgrens van de Romeins imperium aangehouden werd. Het is mis-
schien wel een karakteristiek van het veengebied dat het Frankische- noch het 
Romeinse Rijk invloed van betekenis heeft gehad op de inrichting en het gebruik 
van het veengebied. In de tijden dat het bewoond en gebruikt werd, heeft het 
een sterk inheems agrarisch karakter gericht op veeteelt en geven sporen van 
ritueel gebruik, maar ook diverse vondstcomplexen in de directe omgeving van 
de boerderij blijk van een rijke Germaanse geloofswereld. De indruk van de 
manier van leven is traditioneel. 
Het veengebied voor de 7e eeuw wordt niet als bewoonbaar beschouwd. Sporen 
uit de Bronstijd (2000–800 voor Chr.) en het Laat-Neolithicum (2850–2000 voor 
Chr.) zijn met name te vinden op de hoger gelegen zandgronden. 

  het Estuariumlandschap
Het Estuariumlandschap van water, de getijdegebieden zoals de kwelders en de 
verlande getijdegebieden kenmerkt het gebied met name in de periode van het 
Laat-Neolithicum tot de Vroege-Middeleeuwen. Verreweg de meeste terreinen 
van archeologische waarde bevatten sporen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd. 
Onderzoek in de Broekpolder22 bij Beverwijk en Heemskerk heeft echter aange-
toond dat ook in het Estuariumlandschap sporen uit de Bronstijd voorkomen. 
De aanwezigheid van een bewoningslaag uit deze tijd is daar vastgesteld. In 
de Assendelver Polders is in de jaren ’70 en ’80 grootschalig veldonderzoek 

21) In totaal zijn 67 terreinen 
geselecteerd als nederzetting 
uit de periode late IJzertijd-
Romeinse tijd. Het gaat dan 
om bewoning in alle landschaps-
typen.

22) L.L. Therkorn (in voor-
bereiding), Universiteit van 
Amsterdam; Offenberg (2003).
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de akkers in de duinen bij Castricum. Op het gebied van de infrastructuur ver-
beterde het nodige, mede door de organisatie van het Graafschap Holland. De 
dorpskernen ontstonden aanvankelijk rondom concentraties van ambachtslie-
den en de aanleg van kerken. Met de bouw van de eerste kerken ontstaan ook 
parochie’s. Men denkt dat Velsen en Heiloo waarschijnlijk als locale centra fun-
geerden. In de 8e eeuw stichtte Willebrord een christelijke moederkerk in Velsen 
en aan de andere zijde van de strandwal vestigden de graven van Holland een 
abdij in Egmond. Vanuit beide locaties werd het tussenliggende gebied ingericht. 
Zoals reeds boven werd aangehaald, blijkt uit diverse vondstcomplexen dat ‘hei-
dense’ gebruiken gewoon doorgaan en later ‘ingepast’ lijken te worden in het 
Christendom. 
Vikingen hebben in het gebied ook bezocht, waarbij de kerk van Egmond is ver-
woest. Enige tijd hebben ze deelgenomen aan het bestuur.
De Jonge Duinen zijn in de 12e eeuw gevormd en bleken niet zoals de Oude Dui-
nen geschikt voor landbouw. Vanaf de 8e eeuw is de overstuiving van de Oude 
Duinen begonnen en dat maakte uiteindelijk dat men wegtrok om land te win-
nen in het veengebied door middel van ontginningen. Van de Oude Duinen zijn 
relatief veel aanwijzingen voor bewoning in de Karolingische tijd. De duinen en 
de strandwallen lijken voorlopig de landschappen te zijn om het leven van toen 
te onderzoeken. Maar de duinen zowel als de strandwallen zijn niet goed toe-
gankelijk. De één omdat het bestemd is voor natuur, recreatie en waterwinning, 
de ander omdat het gebied nagenoeg volgebouwd is. Vooralsnog moeten we het 
doen met de zeldzame kijkjes in dat bodemarchief, zoals bij het verwijderen van 
een achttal oude waterpomphuisjes in de duinen bij Castricum die op grote 
diepte lagen. Wederom kon vastgesteld worden dat op de Oude Duinen29 vanaf 
de IJzertijd (650 voor Chr.) tot en met de Karolingische periode intensief geleefd 
is. Bij bestudering van de natuurlijke afzettingen in de diepere ondergrond bij de 
ontsluiting van de waterpomphuisjes kon ook vastgesteld worden waar de grote 
inbraak van zee heeft plaatsgevonden, toen bij hoogwater en springvloed grote 
geulen ontstonden in het achterland. Zo is behalve historische informatie ook 
belangrijke kennis verzameld over de natuurlijke ontstaansgeschiedenis. 
Veel van de oudere geschiedenis van het gebied is bekend door de opgravingen 
in de Velserbroek. Daar zijn de meters dikke bewoningspakketten te vinden, een 
buitenkans om de geschiedenis van de lange termijn te bestuderen. Deze lange 
termijn komt tot vooral tot uitdrukking in de monumentale plaatsen die in het 
landschap zijn aangelegd. Als de groepen gra∑euvels uit het Laat-Neolithicum 
en de Bronstijd die in de loop van de tijd aangetro≠en zijn op een kaart worden 
geprojecteerd dan lijkt er zich een patroon te vormen van één van de oudste rou-
tes over de standwallen30. In de Velserbroek is de weg31 zelf ook gevonden. 
Gra∑euvels zijn lange tijd een herkenbare markering geweest32. Er is een geval 
onderzocht van een gra∑euvel waar in de IJzertijd, zo’n 1500 jaar later, crematie-
graven in het heuvellichaam bijgezet zijn. Dit betekent dat deze heuvel toen nog 
zichtbaar geweest moeten zijn en dat deze toen ook een rituele ceremoniële 
functie bezat. Een recenter voorbeeld is de gra∑euvel, de Schepelenberg, op de 
standwal bij Heemskerk die dateert uit de Vroege-Middeleeuwen of de Romeinse 
tijd. Daarop werden in de Late-Middeleeuwen de graven van Holland gehuldigd. 
Ook hier blijkt de transformatie van een ceremoniële plek. In de 19e eeuw werd 
deze locatie overigens gebruikt in verband met het ontluikende nationa lisme. 
Gra∑euvels maar ook moerassen (zie boven) zijn locaties waar onderzoek naar 

Onlangs is bij het station van Uitgeest een kano26 gevonden die naar verwach-
ting dateert uit de IJzertijd. De vondst is aangetro≠en in de zandige afzettingen 
van de Oer-IJ kreken en illustreert –wat overigens al voetstoots werd aangeno-
men– dat men, ook toen, de waterwegen heeft benut.
Aparte aandacht is nodig voor de beschrijving van de –in de Nederlandse archeo-
logie– nog redelijk onbekende Germaanse o≠erplaatsen. Op natte plekken, zoals 
in moerassen, waren volgens de tradities deze o≠erplaatsen27 gesticht. Ze komen 
voor in het hele noordelijk deel van Noordwest-Europa en ook in het gebied van 
het Oer-IJ. Opvallend is het gebruik over een zeer lange termijn van dergelijke 
plaatsen, soms vanaf 1800 voor Chr. tot en met de Volle-Middeleeuwen. Ondanks 
grote invloeden zoals de kerstening, blijken ‘heidense’ gebruiken gewoon door-
gang te vinden. 
Het belangrijkste water in het gebied is vanzelfsprekend de zee. De reconstructie 
van de oude landschappen door de tijd heen laat goed zien hoe ver de kustlijn in 
de prehistorie ten opzichte van de huidige situatie landinwaarts lag. Dit bete-
kent dat in bepaalde, meest westelijk gelegen delen van het kustgebied –de dui-
nen– archeologische sporen uit de vroegste bewoningsperioden ontbreken, die 
nadrukkelijk aanwezig zijn op strandwallen en de directe omgeving.

  hoger gelegen zandgronden
  De strandwallen en de duinen
Eén van de belangrijkste doorgaande routes langs de dorpen leidt over de lengte 
van de strandwallen die de ondergrond vormen. Voor de duinvorming waren 
deze strandwallen de zeekering. Vanaf de –voor het gebied– allervroegst traceer-
bare tijd, zo omstreeks 1400 voor Chr., heeft daarover al een weg gelopen. De 
landschappelijke elementen versterkt door deze (wegen)infrastructuur hebben 
zo millennia lang een ordening aangebracht in het ruimtegebruik. Altijd hoog en 
droog, kennen de strandwallen een continue bewoning, ook al is van de ene peri-
ode meer terug te vinden dan de andere. 
Intussen zijn de dorpen zo uitgebreid dat er nauwelijks meer een stukje strand-
wal onbebouwd is. Maar bij Limmen is er een voorbeeld. Daar bevindt zich een 
belangrijke archeologische locatie28 waar gravend onderzoek wordt uitgevoerd. 
Dat komt omdat de archeologische resten gevaar lopen van erosie als er verder 
niets wordt ondernomen. Het ploegen van de bodem en de wens van de eigenaar 
om de natuurlijke accidentatie die veroorzaakt wordt door de strandwal zelf te 
egaliseren, heeft geleid tot de beslissing om onderzoek te gaan doen. De strand-
wallen leveren voor de monumentenzorg precies het omgekeerde beeld op als 
dat van de duinen. Door het intensieve gebruik en druk vanuit de ruimtelijke 
ordening wordt de cultuurhistorie beneden en boven het maaiveld ernstig 
bedreigd met teloorgang. De strandwallen zijn –net als het estuarium– structu-
rerende landschapselementen die van oudsher bewoond zijn geweest. Het 
onderzoek bij Limmen is met name gericht op bewoning uit de volle Middeleeu-
wen en even iets daarvoor, de Karolingische tijd. Het levert ons voor het eerst een 
grote verzameling huisplattegronden op die typisch zijn voor het zandige gebied 
en tot voorkort niet erg bekend. 
Het plaatst ons in de tijd van het ontstaan van de dorpen, de verspreiding van 
het christendom, de intensivering van handel en de stichting van vissersplaatsjes 
in het duinengebied, zoals Wijk aan Zee, Egmond en Zandvoort. Concrete aanwij-
zingen hiervoor zijn de vroegmiddeleeuwse huizen bij Wijk aan Zee en 

29) De Oude Duinen –of een 
selectief gebied ervan– staan 
niet op de amk.

30) Dit is een duidelijk ruimtelijk 
ensemble dat in samenhang 
bescherming verdient.

31) Er staan geen prehistorische 
wegen op de amk.

32) Er staan geen grafheuvels 
op de amk.

26) De kano wordt geconserveerd 
ten behoeve van publiekspresen-
tatie en verder onderzoek. De 
ontdekking vond plaats in 
het najaar van 2003.

27) Offerplaatsen ontbreken op 
de amk. Deze complexen zijn 
moeilijk te traceren. Momenteel 
wordt studie verricht naar de 
locatiekeuzes van offerplaatsen 
(Kok in voorbereiding).

28) Limmen de Krocht.
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>> 3 methodiek voor de inventarisatie van archeologisch veldonderzoek

De kaarten en cd-rom die opgenomen zijn in dit rapport bevatten de resultaten 
van de inventarisatie. Hieronder is de verantwoording opgenomen voor de wijze 
van inventariseren en de daarbij gehanteerde criteria. Het gaat om het classifi-
ceren van verschillende typen archeologisch veldonderzoek (3.1) en hoe de geïn-
ventariseerde onderzoeken gecodeerd zijn ten behoeve van de database die te 
vinden is op de cd-rom (3.2). Omdat de landschapsontwikkeling in vier hoofd-
fasen ingedeeld is en het de bedoeling is de archeologische gegevens tegen 
deze achtergrond op kaarten te projecteren is er een periode-indeling gemaakt 
(3.3). In paragraaf 3.4 worden de geraadpleegde bronnen toegelicht die gebruikt 
zijn voor de inventarisatie. De laatste paragraaf gaat over de zogenaamde ‘site-
dossiers’, de dossiers die per geïnventariseerd onderzoek zijn aangelegd. 

tabel 1. Indeling van onderzoeks-
typen.

  23  

de rituele aspecten in de ‘openbare ruimte’ van een landschap goed mogelijk is. 
Het culturele verband met grote delen van Europa is aantoonbaar, onder meer 
door de bijgiften van goud en brons in de graven, maar ook door de grafstructu-
ren zelf.
Uit de Midden-Bronstijd tot aan de Vroege-IJzertijd (1400–600 voor Christus) zijn 
in de Velserbroek akkers en weiden bekend en vinden we de vroegste boerderij-
en33 in het gebied. Uit de opgravingen blijkt dat een plaats wel gedurende vijf 
generaties bewoond kon worden –telkens met een nieuwe boerderij– in een 
tijdspanne van zo’n 200 jaar voordat de plek verlaten werd en later in gebruik 
genomen werd als akkerland. Uit de voorgaande periode worden wel de akkers, 
velden en heiningen gevonden, maar (nog) geen nederzettingen34. Men veron-
derstelt dat het gebied toen wellicht niet permanent bewoond werd.
 
  ter afsluiting
De cultuurhistorie in het Oer-IJ gebied is rijk en divers. Dit hangt samen met de 
grote landschappelijke diversiteit en de gaa∑eid van archeologische resten in de 
bodem. Er zijn de grote samenhangende structuren zoals de prehistorische weg 
over de strandwallen met de gra∑euvelgroepen, de bewoningsassen op het veen 
uit de IJzertijd en de Middeleeuwen, de lintbebouwing van inheemse nederzet-
tingen uit de Romeinse tijd op de kreken, de structuur van de kastelen en buiten-
plaatsen, van het polderlandschap met molens en dijken, van dorpen. Maar er 
zijn ook meer gedetailleerde stukken geschiedenis, bijvoorbeeld over de Schepe-
lenberg en de graven van Holland, de kapellen en kerkjes waar zich wonderen 
voltrokken boven de graven van de heiligen. Zowel de grote lijnen als de details 
verdienen bescherming. Het archeologisch-historisch landschap is te zien als een 
verzameld verleden waarover geen allesomvattende ‘grand-story’ te vertellen is. 
Wél heeft het een grote tijdsdiepte die goed voor het voetlicht gebracht moet 
worden.

33) Er staat één nederzettingster-
rein op de amk, te weten mon.nr. 
14906.

34) Er zijn 10 terreinen geselec-
teerd waar de begindatum valt 
in het Laat-Neolthicum of de 
Bronstijd. Het valt moeilijk te 
bepalen om welke complextypen 
het dan gaat. 
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categorie onderzoekstype uitvoering en vorm van rapportage
categorie 1  Opgravingen In het kader van wetenschappelijk onderzoek 
  (rob, aac of andere archeologische instanties met 
  een professionele achtergrond). De resultaten zijn 
  verwerkt in een wetenschappelijke publicatie.
categorie 2 Proefsleuven  (Nood)opgravingen zonder voorafgaande weten-
 of proefputonderzoek schappelijke inbedding. Uitvoering door profes-
  sionele instellingen of amateur-opgravingen. 
  De resultaten zijn (tenminste) verwerkt in een 
  wetenschappelijke rapportage of een weten-
  schappelijk of populair artikel.
categorie 3 Prospectieonderzoek De resultaten zijn tenminste verwerkt in een kort 
 (oppervlaktekarteringen, bericht (bijvoorbeeld in de jaarlijkse kroniek van
 booronderzoek of een  Noord-Holland). Tevens vallen hier de raap-
 combinatie van beide,  rapporten onder.
 proefputten of -sleuven)
categorie 4 Losse vondsten, inciden- Losse vondsten staan wel in archis vermeld.
 tele archeologische waar- Deze categorie van waarneming is niet meegeno-
 nemingen men in de Archeologische kennisinventarisatie



Het ontwerp van de gegevensstructuur voor de database (cd-rom) is opgenomen 
in de bijlage. In figuur 2 zijn alle veldonderzoeken gekarteerd per categorie. Ook 
de terreinen van de Archeologische Monumentenkaart zijn weergegeven. Het 
oudste veldonderzoek dat geïnventariseerd is dateert uit 1864, het jongste uit 
2002.

3.1  het classificeren van het archeologisch veldonderzoek
Bij de inventarisatie van reeds verricht onderzoek is een indeling gehanteerd 
naar –in de archeologie– gangbare onderzoeksvormen. Vier categorieën geven de 
aard en omvang van de waarneming weer, maar ook de wijze van registratie of 
rapportage. Het doel hiervan is niet alleen inzichtelijk te maken welk onderzoek 
heeft plaatsgevonden, maar ook hoe toegankelijk de resultaten van dat onder-
zoek zijn.

	 	 Categorie	1
Archeologisch onderzoek dat binnen deze categorie valt, levert informatie op 
over de aard van de archeologische sporen, over de kwaliteit, datering en de 
omvang ervan. De keuze voor ontsluiting van bepaalde terreinen wordt, afgezien 
van verstorende omvang van een ontwikkeling, bepaald door de wetenschappe-
lijke vraagstellingen die eraan vooraf gaan. De opgravingsresultaten van dit 
onderzoek worden in een regionaal kader geplaatst en dienen als uitgangspunt 
voor het ontwikkelen van bewoningsmodellen. Terreinen die op de amk staan 
vermeld, zijn vaak gebaseerd op grond van gegevens die met behulp van archeo-
logisch onderzoek behorende tot categorie 1 werden verkregen. 

 Onderzoeken behorende tot categorie 1
– Hebben een wetenschappelijke vraagstelling;
– Fungeren als casestudy binnen een groter onderzoeksvraagstuk;
– Zijn hypothesevormend of -toetsend van aard;
– Leiden tot het ontwikkelen van bewoningsmodellen;
– Zijn van belang voor de kennis van de bewoningsgeschiedenis op regionaal 
 niveau.

	 	 Categorie	2	
Met behulp van proefsleufonderzoek wordt onderzocht of archeologische waar-
den aanwezig zijn, wat de aard, omvang, kwaliteit en datering ervan is. Op basis 
daarvan kunnen archeologische strategieën worden ontwikkeld om een vind-
plaats in situ behouden, op te graven of voor het opgeven van de vindplaats te 
kiezen. Noodopgravingen –uitgevoerd door amateur-archeologen– hebben 
meestal geen wetenschappelijk kader en dienen vooral ter aanvulling op de ken-
nis van de lokale bewoningsgeschiedenis. Vaak is voorafgaande aan de opgra-
vingswerkzaamheden niet bekend of er archeologische sporen kunnen worden 
verwacht. 
Op terreinen die onder categorie 2 vallen, is archeologisch onderzoek behorende 
tot categorie 1 meestal nog mogelijk, d.w.z. de terreinen zijn niet of in mindere 
mate verstoord.

 Onderzoeken behorende tot categorie 2
– Dienen om de aard, omvang, datering en kwaliteit van de aanwezige archeo-
 logische sporen te kunnen bepalen;

a∂eelding 2. Archeologisch
veldonderzoek. <<
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base is dan terug te vinden in welk raap-rapport het terrein is opgenomen. Deze 
terreinen behoren allemaal tot categorie 3.

3.3 periode indeling
De modellen van bewoning en landgebruik worden behandeld in vier perioden. 
Van iedere periode is een kaart gemaakt die archeologische informatie combi-
neert met geologische en landschappelijke informatie. De indeling is gebaseerd 
op belangrijke ‘momenten’ in de dynamische landschapsontwikkeling in het Oer-
IJ gebied. Het landschap is aan sterke verandering onderhevig geweest en, zoals 
bekend is, is de relatie tussen landschap en bewoning van doorslaggevend 
belang voor het begrip hoe de mens met zijn omgeving is omgegaan. De volgen-
de kaartindeling is gemaakt.

3.4 gebruikte bronnen 
3.4.1	 Inventarisatie	van	reeds	verricht	veldonderzoek	uit	publicaties	
	 	 en	door	middel	van	interviews
Bijeenkomsten met specialisten in het onderzoeksgebied vormden de start 
van de Archeologische KennisInventarisatie. De kennis en ervaring van vooral 
J. Besteman, C.M. Soonius, L. Therkorn en P. Vos van het gebied hebben mede de 
richting van de Archeologische KennisInventarisatie studie bepaald. Zij konden 
globaal uiteenzetten welk onderzoek per periode en landschapstype heeft 
plaatsgevonden, waar mogelijke hiaten liggen en welke onderzoeksvragen 
bestaan. 
Om een goed overzicht te krijgen van het verrichte archeologische onderzoek in 
de regio is de Archeologische kroniek van Noord-Holland (1975–2000) doorge-
nomen. Al snel werd duidelijk dat niet alle meldingen van waarde zijn om opge-
nomen te worden in de inventarisatie. Bovendien is het catalogiseren van alle 
incidentele waarnemingen en losse vondsten in het onderzoeksgebied niet 
haalbaar binnen het kader van deze Archeologische KennisInventarisatie. 
Het veldonderzoek uit de kroniek is ingedeeld in de vier categorieën die boven 
beschreven zijn. Categorieën 1, 2 en 3 zijn uiteindelijk gebruikt voor de Archeolo-
gische KennisInventarisatie. De gegevens van archeologische complexen uit dat 
onderzoek zijn beschreven in zogenaamde ‘site-dossiers’ (zie onder). 
Naast het literatuur- en archiefonderzoek hebben interviews plaatsgevonden 
met (amateur-) archeologen voor de inventarisatie van niet of intern gepubli-
ceerde opgravingen en om de kwaliteit van ensembles te bespreken. 

tabel 2. Periode-indeling.
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– Kunnen worden ingedeeld in onderzoek met en zonder wetenschappelijke 
 vraagstelling (a∑ankelijk van de uitvoerder);
– Zijn minder destructief voor het aanwezige bodemarchief dan categorie 1.

	 	 Categorie	3	
Oppervlaktekarteringen en booronderzoek hebben weinig negatieve- dwz ver-
storende gevolgen voor het aanwezige bodemarchief. Het onderzoek wordt daar-
om ook als non-destructief omschreven en leidt tot het inventariseren van vind-
plaatsen in veelal grote delen van het landelijke gebied. Van veel terreinen die 
onder categorie 3 vallen, is slechts globaal bekend wat de aard, omvang, datering 
en kwaliteit van het aanwezige bodemarchief is. Voor terreinen waar een verken-
ning en een waardering heeft plaatsgevonden is dit vaak wel beter bekend en 
deze terreinen zijn ook op de amk terug te vinden.

 Onderzoeken behorende tot categorie 3
– Brengen terreinen in kaart waarop archeologische waarden in de grond 
 kunnen worden verwacht aan de hand van oppervlaktevondsten en indica-
 toren doorgaans uit booronderzoek;
– Geven een indicatie voor de bewoning binnen een bepaalde periode (naar 
 aanleiding van gedateerde oppervlaktevondsten);
– Zijn een indicatie voor de mate van verstoring van de aanwezige archeo-
 lo gische waarden.

3.2 onderzoekscodes
Aan de geselecteerde onderzoeken zijn onderzoekscodes toegekend, zodat een 
koppeling mogelijk wordt tussen de kaartbeelden en de database. 
De code bestaat uit het jaar waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden en een 
(willekeurig) volgnummer. Elk jaar dat binnen een bepaald project gewerkt is, 
heeft een nieuwe code gekregen. Een voorbeeld is de opgravingscampagne te 
Velsen. In 1991 vonden archeologische opgravingen plaats in Velsen, onder meer 
Velserbroekpolder Deelplan F2 en Velserbroekpolder Hofgeesterweg. De code voor 
beide vindplaatsen begint met 1991. Daarna volgt een nummer, om de vindplaat-
sen van elkaar te onderscheiden. Voor Velserbroekpolder Deelplan F2 is dat 003, 
voor Velserbroekpolder Hofgeesterweg 004. De onderzoekscode van de sites is 
dan als volgt:

In 1994 werd eveneens opgegraven bij de Velserbroekpolder Hofgeesterweg. Dit 
onderzoek heeft de code 1994–005 verkregen.

De onderzoekscodes van de inventarisaties uitgevoerd door raap verschillen 
enigszins van deze aanpak. Omdat er veldgegevens op perceelsniveau aanwezig 
zijn is er voor gekozen de onderzoekscode te laten bestaan uit het jaar waarin 
het onderzoek is uitgevoerd, gevolgd door een (willekeurig) volgnummer vanaf 
100. Met name de grote inventarisaties in de herinrichtingsgebieden geven op 
deze wijze een beter beeld van wat er werkelijk is geïnventariseerd. In de data-
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1991–003 Velserbroekpolder Deelplan F2 
1991–004 Velserbroekpolder Hofgeesterweg

kaart 1 Laat-Neolithicum (2850–2000 voor Chr.) t/m Vroege-Bronstijd 
 (2000–1800 voor Chr.)
kaart 2 Midden-Bronstijd (1800–1100 voor Chr.), Late-Bronstijd 
 (1100–800 voor Chr.), Vroege-IJzertijd (800–500 voor Chr.)
 en Midden-IJzertijd (500–250 voor Chr.)
kaart 3 Late-IJzertijd (250 voor Chr.–12 voor Chr.) t/m Midden-Romeinse tijd 
 (70–270 na Chr.), Laat-Romeinse tijd (270–450 na Chr.) t/m 
 Vroege-Middeleeuwen c (450–900 na Chr.)
kaart 4 Vroege-Middeleeuwen d (900–1050 na Chr.), Late-Middeleeuwen 
 (1050–1500) en Nieuwe tijd (vanaf 1500)



De site-dossiers zijn via een gis-applicatie gekoppeld aan de vier kaartbladen. De 
informatie over de afzonderlijke vindplaatsen kan met behulp van de site-dos-
siers digitaal worden opgeroepen. De site-dossiers bevatten onder meer 
terreinspecifieke gegevens –zoals ligging, grondgebruik en diepte van de aan-
wezige archeologische sporen– als ook informatie over de datering van de spo-
ren en vondsten. Maar zij bevatten ook verwijzingen naar bewoningsmodellen. 
De site-dossiers van de raap-inventarisaties zijn over het algemeen vrij mini-
maal in gevuld. Gegevens over aanwezige grondsporen zijn er meestal niet. De 
raap site-dossiers geven wel inzicht waar, op welke wijze en tot welke diepte 
onderzoek is verricht. Veel onderzoeksgegevens uit de inventarisaties zijn ook 
terug te vinden op de amk.
Binnen de database kunnen de gegevens van de vindplaatsen onderling worden 
vergeleken. Dit biedt de mogelijkheid om de samenhang tussen vindplaats te 
analyseren ten behoeve van het bepalen van de ensemblewaarde. In veel geval-
len ‘overvragen’ de ‘site dossiers’ de beschikbare (gepubliceerde) kennis. De lege 
regels laten dus in feite zien welke kennislacunes bestaan in het onderzoeks-
gebied en daarmee op welke dataset uitspraken gebaseerd zijn.
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Gesprekken hebben plaatsgevonden met Wim Bosman (gemeentelijk archeoloog 
Velsen), Gerard Graas (awn Zaanstreek), Arséne Haverman (Stichting Regionale 
Archeologie Baduhenna), Ies de Zwart (awn afd. Egmond), Mark van Raay 
(vroeger awn afd. Limmen), Rob van Eerden (awn afd. Castricum/provinciaal 
medewerker archeologie Noord-Holland), Cor Ravesloot (aac), Jean Roefstra (awn 
Heemskerk/Beverwijk), Cees van Roon (awn Zaanstreek), Joop Stolp (awn Zaan-
streek) en Linda Therkorn (aac). Daarnaast zijn onderzoekers benaderd 
om terreinen aan te wijzen of coördinaten door te geven van slecht of niet 
gepubliceerde/gedocumenteerde opgravingen. 

3.4.2	 archis
Het veldonderzoek uit de kroniekverslagen werd vergeleken met archis. Niet
al het onderzoek uit de kronieken is in archis opgenomen en omgekeerd staan 
niet alle archis-vermeldingen in de kronieken. De bronbestanden zijn gecom-
bineerd. Daarnaast zijn de publicaties waarnaar werd verwezen, voor zover 
verkrijgbaar, doorgenomen ten behoeve van de ‘site-dossiers’. 

3.4.3	 Archeologische	Monumenten	Kaart	(amk)	
Op de kaartbladen zijn de terreinen opgenomen zoals ze op de Archeologische 
Monumenten Kaart (amk) staan afgebeeld. De gegevens zijn verstrekt door de 
rob.

3.5 site-dossiers
De vindplaatsgegevens zijn geïnventariseerd volgens het standaard schema van 
de zogenaamde ‘site-dossiers’. Deze zijn ontleend aan het inventarisatieschema 
van Van Heeringen en Theunissen (amk/Speerpuntenprogramma Wetlands) met 
aanvullingen op basis van ervaringen van het Midden-Delfland Project 
(Van Londen, Flamman, Visser 1997) en het archis ii-programma. 
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a∂eelding 3a. Paleogeo-
grafische kaart 2500 voor Chr.
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>> 4 oude landschappen

De onderzochte kustregio maakte deel uit van een dynamisch landschap dat 
tijdens de verschillende archeologische tijdperioden aanzienlijk van vorm veran-
derde. Er zijn daarom voor vier archeologische hoofdperioden paleo-morfologi-
sche (of morfo-genetische) kaarten gereconstrueerd. Omdat één kaartreconstruc-
tie nooit een hele archeologische periode kan representeren, is het jaartal van de 
reconstructie aan de vier morfogenetische kaarten toegevoegd.
Voor de volgende tijdstippen zijn morfogenetische kaarten gegenereerd 
(a∂eelding 3a–e):

Bij het leggen van relaties tussen de archeologische gegevens en de kaartbeel-
den, moet ter dege rekening gehouden worden met het feit dat de kaartbeelden 
niet voor iedere periode representatief zijn. De Midden-IJzertijd bijvoorbeeld valt 
wat betreft tijd precies in tussen de reconstructies van 1000 voor Chr. en 
100 na Chr.
Het onderzoeksgebied van de Archeologische KennisInventarisatie betreft de 
gemeentes Egmond, Castricum, Limmen, Akersloot, Uitgeest, Zaanstad, Heems-
kerk, Beverwijk en Velsen. Als begrenzing voor de paleo-morfologische kaartbla-
den zijn de rd kaartcoördinaten 97/490 en 115/521 genomen. In dit gebied komen 
de afzettingen van de voormalige getij-systemen Oer-IJ en zeegat van Bergen in 
de ondergrond voor.
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tabel 3. Periode-indeling voor de 
oude landschappen.

Neolithicum 2500 voor Chr.
Bronstijd/Vroege-IJzertijd 1000 voorChr.
Midden-IJzertijd/Romeinse Tijd 100 na Chr.
Middeleeuwen 900 na Chr.
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a∂eelding 3c. Paleogeografische 
kaart 100 na Chr.

a∂eelding 3b. Paleogeografische 
kaart 1000 voor Chr.



a∂eelding 3e. Legenda.
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a∂eelding 3d. Paleogeografische 
kaart 900 na Chr.



De patronen op de bovengenoemde kaarten werden door drs. P.C. Vos (tno-nitg) 
en drs. C.M. Soonius (raap) ‘vertaald’ naar duin-, getijde- en veenlandschaps-
eenheden en deze landschapseenheden werden vervolgens ‘geplaatst’ in de tijd 
op basis van ‘expert judgement’ en archeologische vindplaatsen zoals geïnventa-
riseerd volgens de beschreven methodiek in hoofdstuk 3. De kaartschaal waarop 
gewerkt is, bedraagt 1:50.000. De betrouwbaarheid van de gegenereerde kaart-
beelden zijn met behulp van lijnsymbolen op de kaarten aangegeven: 

Tijdens deze studie heeft geen gericht bronnenonderzoek plaatsgevonden, zoals 
bijvoorbeeld het verwerken van geologische, paleo-ecologische en archeolo gische 
specialistenrapporten en het uitzoeken van bestaande C14 daterings gegevens. De 
kaartreconstructies zullen aanzienlijk verbeterd worden zodra aanvullend kar-
teer- en bronnenonderzoek wordt uitgevoerd. 
Het duinlandschap is het meest onzekere gebied in de kaartreconstructies 
omdat in dit gebied de meeste erosie heeft plaatsgevonden (kustlijn bij Egmond; 
zeegaten Bergen en Oer-IJ) en omdat dit gebied na de Vroege-Middeleeuwen 
bedekt is met een dikke laag duinzand35 waardoor de dieper liggende lagen min-
der ‘zichtbaar’ zijn geworden.
Van de vier reconstructie kaarten is de kaart van 100 na Chr. het meest betrouw-
baar omdat buiten het duingebied de morfologie, geologische en bodemkun dige 
patronen, uit deze tijd zichtbaar zijn aan het oppervlak (of bedekt zijn met een 
dunne dek middeleeuwse klei) en dus goed te vervolgen.
De laatste kaart (Middeleeuwen) is daarentegen moeilijk te reconstrueren 
omdat veel post Romeins veen en ook pre-Romeins veen verdwenen is. Met name 
in het gebied tussen Egmond–Alkmaar–Limmen is er geen moer (veen) meer te 
zien (Leenders 1986). De oudere reconstructie kaarten (2500 en 1000 voor Chr.) 
zijn onzeker doordat de lagen (te vertalen naar landschappen) uit die tijd dieper 
liggen en ook door het gebrek aan goede dateringen en paleo-ecologische infor-
matie. Voor alle kaarten, met uitzondering van de kaart van 100 na Chr.,konden 
geen doorlopende (zekere) lijnen worden getrokken. Ondanks de onzekerheden 
voor de afzonderlijke kaarteenheden geven de vier kaarten een goed beeld van 
de grote trends in de algemene kustontwikkeling in de regio. 

  Legenda van de morfo-genetische landschapskaarten
De positie van de landschapseenheden vormt de basis van de kaarten ten opzich-
te van de oude getijhoogten, namelijk ten opzichte van Gemiddeld Laag Water 
(glw), Gemiddeld Hoog Water (ghw) en Extreem Hoog Water (ehw)36 (Vos en 
Van Heeringen 1997). De gebieden die gelegen zijn beneden het maximale storm-
vloedniveau worden ‘getijdelandschappen’ genoemd en de gebieden boven dit 

tabel 5. Tekenconventies die de 
mate van betrouwbaarheid 
weergegeven.

35) Legenda eenheid s2 op de 
geologische kaart.

36) Het maximale stormvloed-
niveau dat gemiddeld eens in 
de 20 jaar voorkomt.
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4.1 methodiek
De morfo-genetische kaartreconstructies zijn gebaseerd op bestaande geolo-
gische, bodemkundige en paleogeografische kaartbeelden. De volgende kaart-
informatie is gebruikt:

tabel 4. Bronnen voor de 
reconstructie van de oude land-
schappen.
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geologie
Geologische kaart tussen Bergen en Monster (Jelgersma e.a. 1970)
Geologische kaart van de Assendelverpolders (Vos 1983, afbeelding 6)
Geologische kaart kaartblad 19w (Westerhoff e.a. 1987)
Vereenvoudigde geologische kaart van Haarlem en omgeving (Blokzijl e.a. 1995)
Geo-archeologische site gegevens uit de Assendelverpolder (Vos 1998)
raap-dhv rapport over het Bedrijventerrein Zuiderscheg (Cools, 2001)
Geologische informatie uit de publicatie over de Wijker Tunnel 
(Beets e.a. in voorbereiding)

bodemkunde
Bodemkaart IJ polders (Güray 1952)
Bodemkaarten van Kennemerland (zuidelijk en noordelijk blad) (De Roo 1953)
Bodemkaart Provincie Noord-Holland (zuidelijk deel) (Pons en Kloosterhuis 1955)
Bodemkaart herinrichtingsgebied Bergen-Schoorl, schaal 1:10.000 
(Mulder e.a., 1995)

paleogeografie
Reconstructiekaartjes Oer-IJ gebied (Bennema en Pons 1957)
Reconstructiekaartjes Oer-IJ gebied (Zagwijn 1971) 
Reconstructiekaartjes Oer-IJ gebied (Vos 1983)
Paleogeografische overzichtskaarten van Nederland (Zagwijn 1986)
Reconstructiekaartjes 5300–3500 14C jaren BP van kaartblad 19 
(Westerhoff e.a. 1987,afbeelding 36)
IJzertijdkaart (Van Heeringen 1992)
Reconstructiekaartjes van het zeegat van Haarlem 5600–4250 C14 jaren bp 
(Van der Valk 1992, afbeelding 32a–g)

doorlopende lijn redelijk zeker tot zeker: zowel de verbreiding als de ouderdom van het patroon is 
 goed bekend
streeplijn met punt matig zeker: patroon is overgenomen van geologische of bodemkaart maar de
  ‘tijdplaatsing’ is onzeker (bijvoorbeeld: tijdstip van ‘overvening’ van oudere getijde 
 afzettingen). 
stippellijn onzeker: het kaartpatroon is hypothetisch en de lijnen zijn getrokken op basis van 
 ‘geologische ervaring’.



4.3 kaartbeeld 2: 1000	voor	Chr.
Voor het zuidelijk deel is het strandwallenpatroon eveneens gebaseerd op de 
kaarten van Jelgersma e.a. (1970) en Blokzijl e.a.(1995). Ten opzichte van de kaart 
van 2500 voor Chr. zijn de strandwallen op grond van Bronstijdvindplaatsen en 
geologische inzichten naar het westen en noorden opgeschoven. De ligging van 
de Oer-IJ geul ter hoogte van de Wijker Tunnelput is uit die periode vrij goed in 
te schatten dankzij de nieuwe gegevens van Beets e.a. (in voorbereiding). De ove-
rige ligging van de Oer-IJ geul is gebaseerd op geulpatronen van Güray (1952), 
Bennema en Pons (1957) en Blokzijl e.a (1995). De reconstructie van het veenge-
bied rond Assendelft is afgeleid van de gegevens in Vos (1998) en de kaart van 
Pons en Kloosterhuis (1955).
Het noordelijke deel van de kaart, het voormalige zeegat van Bergen, is rond 
1000 voor Chr. vrijwel geheel verland en een vrijwel gesloten kustlijn heeft zich 
gevormd. Vondsten uit de Bronstijd in dit gebied duiden daarop. De getekende 
opening in de strandwal is ‘arbitrair’.
In het achterland van het zeegat van Bergen gebied zijn de hoger liggende 
strandwallen en duinen afgeleid van de kaarten van De Roo (1953) en Westerho≠ 
e.a. (1987).

4.4 kaartbeeld 3: 100	na	Chr.
Van alle reconstructies is in de kaart van 100 na Chr. het grootste aantal 
‘zekere’ lijnen getekend. Dit komt omdat met name in het mondingsgebied van 
het Oer-IJ de morfologie van het huidige maaiveld dateert uit de IJzertijd en de 
Romeinse tijd. Deze morfologie is alleen overdekt met een dunne laag middel-
eeuwse klei. Gekozen is voor het jaartal 100 na Chr. om de discussie te vermijden 
of het zeegat tussen 0–50 na Chr. nog open was. Het gaat daarbij om de veron-
derstelde zeeverbinding van het fort bij Velsen. Zo ongeveer 100 na Chr. was de 
kustlijn dicht, alleen bij hele extreme stormen kon soms nog zeewater naar bin-
nen komen, de zogenaamde wash-overs.
Het patroon van de duinen is afgeleid van Jelgersma e.a. (1970) en Blokzijl e.a. 
(1995). Het verlande Oer-IJ gebied tussen Castricum en Uitgeest is gereconstru-
eerd op basis van De Roo (1953) en het gebied van de Assendelver- en Uitgeester-
broekpolder op basis van Vos (1983) en ongepubliceerde kaartgegevens. 
De ligging van de Oer-IJ geul ter hoogte van de Wijker Tunnelput is uit die perio-
de goed te bepalen dankzij het onderzoek van Bosman (Cools 2001)41. De rest van 
de Oer-IJ geul is net als in de reconstructie van 1000 voor Chr. gebaseerd op geul 
patronen van Güray (1952), Bennema en Pons (1957) en Blokzijl e.a (1995).
Het gebied van het voormalige zeegat van Bergen is ‘overveend’ in de Romeinse 
tijd. Het getekende ontwateringspatroon in dit voormalige veengebied is geba-
seerd op vondstpatronen uit de Romeinse tijd en die gecombineerd met het 
geulpatroon op de Bodemkaart van het herinrichtingsgebied Bergen–Schoorl 
(Mulder e.a., 1995). 

4.5 kaartbeeld 4: 900	na	Chr.
Hoewel het kaartbeeld van 900 na Chr. jonger is dan die van 100 na Chr. is deze 
minder betrouwbaar. Dit komt omdat de ligging van het (voormalige en deels 
geoxideerde) veen moeilijk te bepalen is. Binnen het voormalige getijde gebied 
van het Oer-IJ vormt de kaart van 100 na Chr. het uitgangspunt voor de kaart van 

41) Kaart in het dhv-raap 
rapport.
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niveau worden de ‘terrestrische’ landschappen genoemd. Onder de eerste cate-
gorie vallen de geulen, wadden en kwelders, onder de tweede categorie het duin-
gebied, de kustvenen37 en de permanent drooggevallen (verlandde) getijdege-
bieden.
Daarnaast wordt een derde categorie onderscheiden, namelijk ‘stagnerende’ 
waterlandschappen (meren en lagunes). Deze categorie komt met name voor in 
de periode dat de kustlijn zich sluit door de vorming van een (vrijwel) gesloten 
strandwal (vanaf de Romeinse tijd).

  De legenda van de morfogenetische kaarten is als volgt opgebouwd:

4.2 kaartbeeld 1: 2500	voor	Chr.
Het kaartbeeld van 2500 voor Chr. is vooral gebaseerd op de kaartjes van Wester-
ho≠ e.a. (1987)38 , Van der Valk (1992)39 en het strandwallen patroon op de kaar-
ten van Jelgersma e.a. (1970) en Blokzijl e.a. (1995).
In de reconstructie van 2500 voor Chr. wordt in tegenstelling tot het kaartje van 
Westerho≠ e.a de strandwal van Heiloo–Limmen reeds op de kaart gezet. Dit 
hoofdzakelijk is gebaseerd op een neolithische vondst40 in situ op de strandwal 
bij Alkmaar.

tabel 6. De opbouw 
van de legenda.

37) In de prehistorie en Vroege-
Middeleeuwen hoog gelegen.

38) Kaartje 4000 14c bp.

39) Kaartje 4250 14c bp.

40) archis-waarnemings-
nummer 42856.
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a getijde-landschappen (gebieden beneden ehw)
1 sub-getijdegebied (permanent onderwater; gelegen beneden glw)
– Noordzee, zeegat en grote getijdegeulen
2 inter-getijdegebied (waddengebied gelegen tussen glw en ghw)
– Platen en slikken
3 supra-getijdegebied (kwelders gelegen tussen ghw en ehw)
– Oeverwalsystemen, grenzend aan het inter-getijdegebied
– Kreek- oeverwalsystemen in het kweldergebied
– Kweldervlakte
4 wash-over systemen (strandwal overslaggronden) en strandzanden 
 (gelegen tussen glw en ehw)
b terrestrische landschappen (gebieden gelegen boven ehw)
1 duinlandschap
– Standwal- en duingebeid
– Laagten tussen de strandwallen, veelal gevuld met veen
2 veenlandschap
– Eutroof kustveen (voornamelijk rietveen)
– Meso- en oligotroof kustveen (voornamelijk heide en veenmosveen)
3 verland getijde-landschap (permanent drooggevallen)
–  Voormalige platen en slikken
– Voormalige oeverwal- en wash-over systemen
– Voormalige kreek - oeverwal systemen in het voormalige kweldergebied
– Voormalige kweldervlakte 
c stagnerende waterlandschappen (permanent onderwater)
1 zoetwater meren
2 brakwater lagunes



>> 5 beschrijving van archeologische complextypen per periode 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke archeologische sporen in het gebied 
aangetro≠en zijn. Om een inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de zeldzaamheid of 
juist representativiteit is gekozen voor een vast stramien voor de beschrijving 
(5.1). Steeds is daarbij verwezen naar de literatuur behorend bij een opgravings-
verslag. Op de cd-rom kan deze informatie ook in relatie tot de oude landschap-
pen en topografie opgeroepen worden door op het betre≠ende onderzoekster-
rein te ‘klikken’. In de volgende paragrafen zijn de opeenvolgende perioden 
geïnventariseerd.
De beeldvorming komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

5.1  methodiek
Archeologisch terreinen kunnen verschillende oude elementen herbergen die 
met wonen, werken, gra∂estel, mobiliteit etc. te maken hebben. Deze elementen 
worden ook wel archeologische complextypen genoemd. Voor de beschrijving 
van bekende archeologische waarden per periode wordt gebruik gemaakt van 
een vaste volgorde, te weten:

5.2 periode 1
  Laat-Neolithicum (2850–2000 voor Chr.) – Vroege-Bronstijd 
  (2000–1800 voor Chr.)
Uit deze periode zijn weinig vindplaatsen bekend. De sporen uit deze periode lig-
gen veel dieper en zullen tijdens bodemingrepen minder snel aan het licht 
komen. Tijdens graafwerkzaamheden voor van de surfplas in de Velserbroekpol-
der werd neolithisch vondstmateriaal van de Vlaardingen-cultuur gevonden43. 
Ten noordoosten van het Oer-IJ, de oude strandwallen en het huidige veenklei-
landschap, zijn slechts enkele losse vondsten aangetro≠en. In het strandwallen-
gebied ten zuidwesten van het Oer-IJ heeft archeologisch onderzoek plaats-

900 na Chr. Het hele gebied werd ‘overveend’ met uitzondering van de hogere 
delen in het voormalige mondingsgebied. 
De voormalige Oer-IJ geul die in het achterland naar Amsterdam toe niet verland 
is vormt de voorloper van het latere IJ-meer. Het IJ-meer krijgt pas zijn grote 
omvang na 1000 na Chr. als gevolg van de grootschalige veenontginningen die 
vanaf die tijd gaan plaatsvinden (zie ook Vos 1998). Rond 900 na Chr. bereikt het 
veen ook in het strandwallen- en duinengebied zijn maximale verbreiding. Het 
strandwallenpatroon is eveneens gebaseerd op de kaarten van Jelgersma e.a. 
(1970) Westerho≠ e.a. (1987) en Blokzijl e.a. (1995).

4.6 conclusie 
De gepresenteerde kaarten zijn gebaseerd op de belangrijkste geologische en 
bodemkundige literatuur- en kaartgegevens, archeologische vondstpatronen 
(niet volledig) en op basis van ‘expert judgement’. Het betreft een ‘scan’, waarin 
nog veel lijnen onzeker zijn. Voor het archeologisch beleid is het wenselijk dat de 
reconstructiekaarten verbeterd en beter onderbouwd worden. Dit kan door aan-
vullend bronnenonderzoek, een multidisciplinair onderzoek op het terrein van 
geologie waarbij onder meer gedacht kan worden aan het uitwerken boorgege-
vens, C14-gegevens42, archeologie en paleo-ecologie. Waar gegevens ontbreken 
zou aanvullend veldwerk verricht moeten worden. Dit geldt met name voor het 
duingebied dat als gevolg van de vorming van de Jonge Duinen (na 900 na Chr.) 
nog voor een groot deel ‘terra incognita’ is.

tabel 7. Complextypen gebruikt 
voor de beschrijving.

43) Mondelinge mededeling 
C. Soonius.

42) Gegevens van Bosman 
in de Velserbroek.
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landschap percelering, wegen, landschappelijke structuren 
 waaronder ook offerplaatsen
nederzettingen locaties waar mensen hebben gewoond
graven locaties waar mensen begraven of gecremeerd zijn



De aanwezigheid van ploegkrassen met omheiningssporen over grote oppervlak-
ten uit de Vroege- en Midden-IJzertijd zien we ook elders, bijvoorbeeld in de 
Broekpolder (Therkorn e.a. in voorbereiding). In de Late-Bronstijd zijn onder meer 
in de Velserbroekpolder kringgreppels aangetro≠en waar over de betekenis 
onduidelijkheid bestaat. De o≠erplaats van Velserbroek b6 (zie verder) wordt 
in de Vroege-IJzertijd in gebruik genomen. In open water worden meer dan 30 
korte en lange balken gedeponeerd (Therkorn en Oversteegen 1994) evenals een 
vroeg La Tène fibula (Bosman 1997).

Nederzettingen
De vroegste bewoningssporen in de Velserbroekpolder betre≠en tenminste drie 
drieschepige woonstalhuizen uit de Midden-Bronstijd. Twee van de boerderijen 
waarvan met zekerheid de plattegrond kon worden vastgesteld, zijn noordoost-
zuidwest georiënteerd en omgeven door huissloten (Bosman en Soonius 1989).
Een boerderij uit de Late-Bronstijd is onder meer in Velserbroek-rugbyveld 
aangetro≠en. Het betreft wederom een drieschepige woonstalhuis, oost-west 
georiënteerd (Brandt 1988).
In Velserbroek-Hofgeesterweg werd een drieschepig woonstalhuis uit de Vroege-
IJzertijd opgegraven met een west-oost oriëntatie. Nabij de boerderij werden 
kuilen (o.a. voor zoutwinning) en een greppel aangetro≠en (Perger en Hendrichs 
1991). Nog vijf huisplattegronden worden niet nader gedateerd dan in de Brons-
tijd- Midden-IJzertijd. Hooguit twee boerderijen kunnen gelijktijdig hebben 
bestaan. In één van de boerderijen markeerde een kuil met een o≠er van een 
compleet kalf en twee runderschedels de scheiding tussen het woon- en stalge-
deelte (Therkorn 1987). In de omgeving van de boerderijen werden zowel akkers 
als weilanden vastgesteld (Bloemers en Therkorn 2003).
Een voorbeeld van permanente bewoning in het veen in de Vroege-IJzertijd is 
site q (Assendelver Polders), een drieschepige boerderij, gebouwd op een oligo-
troof veenkussen. De goede conservering kon inzicht verscha≠en over het hout-
gebruik en het ruimtegebruik binnen het gebouw (o.a. Gartho≠-Zwaan 1987). 
In Velsen (locatie Hoogovens) werd een deel van een Midden-IJzertijd nederzet-
ting opgegraven, in de top van de Oude Duinen. De sporen omvatten schop- en 
ploeg sporen, drainagegreppels, kuilen en paalsporen (Jelgersma e.a. 1970). 
In site n (Assendelver Polders) vormen enkele Ruinen-Wommels i/ii scherven 
en twee benen stampers in een kreekvulling aanwijzingen voor Midden-IJzertijd-
seizoensgebruik op de oeverwallen. Waarschijnlijk was hier een kamp voor 
bewoners van de duinen die hier kwamen vissen. Sporen ontbreken geheel 
(Van Gijn 1987).

Graven
In 1989 werd in een natuurlijk duintje een inhumatiegraf met lijksilhouet van 
een man (op rug met hoofd naar het oosten) aangetro≠en. Dit graf uit de Mid-
den-Bronstijd was rijk aan grafgiften. Twee uit gouddraad gewonden spiralen 
en twee bronzen voorwerpen sierden de man (Bosman en Soonius 1989).
In Velsen (locatie Hoogovens) werd naast een gebouw een inhumatiegraf van 
een jonge vrouw in hurkhouding opgegraven gedateerd in de Midden-IJzertijd 
(Jelgersma e.a. 1970).
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gevonden in- en nabij Velsen. De meeste informatie is a∫omstig van opgravin-
gen in de Velserbroekpolder. Van 1985 tot 1994 heeft de Universiteit van Amster-
dam onderzoek verricht in het kader van het Oer-IJ estuarium-project in een 200 
ha groot gebied waar huizenbouw en een industrieterrein zijn ontwikkeld. Het 
onderzoek omvat het prehistorische cultuurlandschap.

Landschap
Mogelijk neolithisch zijn de afdrukken van runderpoten in de zandig-kleiige 
Calais iv-afzetting in Velserbroekpolder-Hofgeesterweg (Hendrichs en Bosman 
1992). Over nagenoeg het gehele terrein zijn sporen (eergetouwkrassen, omhei-
ningssporen, greppels en kuilen) van akkercomplexen uit de Vroege-Bronstijd 
aangetro≠en (o.a. Therkorn 1987). Op de locatie Velserbroek, b6, geven brandplek-
ken met concentraties houtskool aan, dat incidenteel gebruik is gemaakt van 
een duinhelling bij de offerplaats in de Vroege-Bronstijd (Therkorn en Overstee-
gen, 1994).
Nabij de gra∑euvel (zie onder) in Velserbroek-Westlaan is een zandweg aange-
tro≠en die mogelijk een doorgaande verbinding vormt over de strandwal van 
Haarlem langs de kust, naar nederzettingslocaties en een gra∑euvelgroep 
(Therkorn en Van Londen 1990). In het verlengde van de weg stond een grote 
veekraal, welke mogelijk gediend heeft voor de zomerbeweiding in het gebied 
(Bloemers en Therkorn 2003).

Nederzettingen
Bewoningssporen uit deze periode zijn niet bekend.

Graven
Op de locatie Velserbroek-Westlaan werd een gra∑euvel onderzocht, waarin 
een 30–40 jaar oude man begraven lag.44 Het graf is opgericht in 3635 ± 30 bp 
(grn–16893) en tot in de IJzertijd als ritueel monument blijven bestaan. De 
latere ophogingen van de heuvel en bijzettingen bevestigen de gebruiksrechten 
van het landschap en de band met de voorouders (Therkorn en Van Londen 1990). 
Bij de aanleg van een persleiding in Velserbroek (1972 en 1978) werden 3–4 graf-
heuvels ontdekt uit de Vroege- en Midden-Bronstijd. De gra∑euvels werden 
omsloten door enkelvoudige of dubbelgestelde paalkransen met ringsloten 
(Woltering 1979).

5.3 periode 2
  Midden-Bronstijd (1800–1100 voor Chr.), Late-Bronstijd 
  (1100–800 voor Chr.), Vroege-IJzertijd (800–500 voor Chr.) 
  en Midden-IJzertijd (500–250 voor Chr.)
Ook voor deze periode levert het onderzoek in Velsen en de Velserbroekpolder 
een groot deel van de informatie. Opgravingen in Heemskerk en Assendelver 
Polders geven eveneens inzichten in bewoning en gebruik in de IJzertijd.

Landschap
Vanaf de Vroege-Bronstijd tot de Midden-IJzertijd was een groot deel van de 
Velserbroekpolder in gebruik als akkerland (o.a. Hendrichs en Bosman 1992). 

44) In hurkhouding, hoofd nno, 
gezicht naar het oosten.
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ook Romeins import aardewerk gevonden. Vanwege de afwijkende vorm en 
constructie in vergelijking met de andere vindplaatsen45 wordt gedacht aan een 
rituele functie (Halbertsma 1963, Helderman 1971, Groenman-van Waateringe 
1980, Bosman 1997). Tenslotte zijn twee Romeinse versterkingen gelegen in het 
onderzoeksgebied, Velsen i en Velsen ii. Beide forten waren gelegen aan de 
hoofdgeul van het Oer-IJ, nabij de strandwallen en Oude Duinen. Ook de aan-
wezigheid van de rituele plaats Velserbroek b6 kan hebben meegespeeld in de 
locatiekeuze. Fort en haven Velsen i waren in gebruik tussen circa 15 en 30 na 
Chr., Velsen ii is tussen circa 40 en 50 na Chr. te dateren. Beide hebben vooral een 
militaire functie gehad. Onderzoek in Velsen i heeft uitgewezen dat proviand 
van zuidelijker gebieden werd aangevoerd. Er zijn geen aanwijzingen voor inter-
actie met de inheemse boeren in Noord-Holland (Bosman 1997).

Nederzettingen
Nederzettingen komen voor op het rietveen, op (de flanken van) de strandwallen 
en vanaf de Romeinse tijd op de krekenstelsels van de Duinkerke i. Boerderijen 
uit de Late-IJzertijd en Romeinse tijd zijn over het algemeen drieschepig met een 
woon- en een stalgedeelte, de overheersende oriëntatie is noordoost-zuidwest. 
Daarnaast komen in de Romeinse tijd de zogenaamde plaggenhuizen (walldit-
ches) voor (Therkorn en Abbink 1987). Een enkele keer worden ook een- of twee-
schepige aangetro≠en, bijvoorbeeld in Castricum (Hagers en Sier 1999). De Late- 
en Romeinse tijd boerderijen liggen verspreid in het gebied (onderlinge afstand 
500 meter).
In een inheems Romeinse nederzetting te Uitgeest (ub 54) stond een huis dat 
afwijkt van de algemeen geldende boerderijen in de regio. Het huis was 
gebouwd met palen en zodenwanden aan de noordzijde en had een vloer van 
veenplaggen. Het huis wordt gezien als een imitatie van stenen Romeinse cul-
tusgebouwen. Ook de Romeinse importen en het gebruiken van ‘bijzondere’ 
houtsoorten voor het vervaardigen van voorwerpen wijst mogelijk op Romeinse 
invloed. Verder zijn ook de sporen van landbouw en veeteelt anders dan anders; 
schaap/geit (i.p. voor rund) vormt het grootste percentage bot, en emmertarwe 
en haver komt hier veel meer voor dan gerst (Therkorn, Van Rijn en Verhagen 
1986).
Veel van de boerderijen/nederzettingen (o.a. in Assendelver Polders) zijn geda-
teerd aan de hand van Romeinse importen. Hierbij is ervan uitgegaan dat de 
scherven en voorwerpen in de inheemse nederzettingen terecht zijn gekomen 
terwijl de forten van Velsen nog bestonden. Wanneer echter sprake is van zoge-
naamde pick-ups kunnen inheemse boeren het 1e eeuwse materiaal na het ver-
trek van de Romeinen uit Velsen hebben opgeraapt en kunnen de boerderijen 
later worden gedateerd, bijvoorbeeld in de 2e of 3e eeuw (Vons en Bosman 1988). 

Graven
Over het dodenritueel is weinig bekend. Slechts enkele losse crematieresten, 
inhumaties en losse botfragmenten komen voor in nederzettingscontext. In 
Uitgeest-Dorregeest zijn circa 10 skeletten van volwassenen en kinderen ver-
spreid in de nederzetting en in de geul aangetro≠en. De graven zijn tussen 100–
400 na Chr. gedateerd. Verder zijn in Velsen I in de bedding van de haven 
en in een aantal waterputten menselijke overblijfselen gevonden (28 na Chr.). 
In dit geval is echter geen sprake van begravingen maar van restanten van een 
geweldadige gebeurtenis (Hessing 1993).

45) Kleine agrarische neder-
zettingen, ook ‘Einzelhöfe’ 
genoemd.
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5.4 periode 3
  Late-IJzertijd (250 voor Chr.–12 voor Chr.), Romeinse tijd 
  (12 voor Chr.–270 na Chr.), Laat-Romeinse tijd (270–450 na Chr.)
  en Vroege-Middeleeuwen (450–1050 na Chr.)

5.4.1	 Late-IJzertijd	en	Romeinse	tijd
In deze periode is het gehele gebied ruim bewoond en zijn diverse opgravingen 
gedaan in de Assendelver Polders (estuarium- en veenkleilandschap), Kromme-
nie (veengebied), Beverwijk/Heemskerk-Broekpolder (estuariumlandschap), Cas-
tricum, Uitgeest (strandwal) en Velsen-Hoogovens (Oude Duinen)-Velserbroek 
(strandwallengebied). Het grootschalige Assendelver Polders Project (1978–1982 
Universiteit van Amsterdam) concentreerde zich op de boerderijen en hun direc-
te omgeving. Het vervolgonderzoek in 1996–1997 had als doel een groter deel van 
het cultuurlandschap te bestuderen. Het Broekpolder project (1998–2001 Univer-
siteit van Amsterdam) heeft eveneens het cultuurlandschap als onderzoeksthe-
ma. In het onderzoek in de Uitgeesterbroekpolder (1985, 1987–1988 Universiteit 
van Amsterdam en Rijksdienst van Oudheidkundig Bodemonderzoek) stonden 
de verhogingen, die ook in de Assendelver Polders voorkomen, centraal en in 
Krommenieër Woudpolder 145 werd een nederzettingsplek onderzocht (1985). 
Door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek is in 1995–1996 
gegraven in Castricum met als doel de bewoningsgeschiedenis van dit deel van 
het estuarium in beeld te brengen evenals de relatie tussen mens en milieu 
(Hagers en Sier, 1999).

Landschap
Omheiningen die mogelijk als veekralen functioneerden, ploegsporen (ook in het 
veengebied), perceleringsgreppels, paden, pootafdrukken en kuilen van verschil-
lende aard komen algemeen voor als sporen van landgebruik. De betekenis van 
kringgreppels (o.a. in Uitgeesterbroekpolder en Broekpolder) is nog onbekend. Ze 
kunnen gediend hebben als graanopslag, hooibergen of in verband worden 
gebracht met funeraire praktijken.
Drie o≠erplaatsen zijn bekend in het onderzoeksgebied, Velserbroek b6, Broek-
polder en ‘het Hain’ bij Krommenie. De o≠erplaats in Velserbroek b6 is van 400 
voor Chr. tot 400 na Chr. in gebruik geweest en kent verschillende gebruiksfasen. 
Tussen 200 en 100 voor Chr. worden paden van jeneverbestakken aangelegd over 
de poel. Toen het moeras rond 100 voor Chr. verland was, werd een zogenaamd 
‘langbed’ geconstrueerd, gevolgd door wallen en deposities in water van een 
gegraven gracht (Therkorn en Oversteegen 1994). Hout, botmateriaal, wapens, 
munten, sieraden en fibulae werden geo≠erd (voor metaalvondsten zie Bosman 
1997). De o≠erplaats werd tot in de Nieuwe tijd gebruikt.
De o≠erplaats in de Broekpolder betreft eveneens een poel. Deze was in gebruik 
vanaf ongeveer de 1e eeuw–3e eeuw na Chr., en in de 7e eeuw. De deposities 
omvatten metalen voorwerpen, spijkers, benen voorwerpen, stenen, botfragmen-
ten (van mens en dier) en hout (Therkorn e.a. in voorbereiding).
Kuilen met verschillende vondstencombinaties komen in deze periode in het 
gehele gebied voor. Door Therkorn worden dergelijke kuilen in verband gebracht 
met seizoenrituelen (o.a. Therkorn en Oversteegen 1994). 
De vindplaats bij Krommenie ‘Het Hain’ bestaat uit een onderbroken, trapezevor-
mige omheining met binnenin een zwaar gefundeerde constructie. 
De functie hiervan is niet bekend. Naast inheems-Romeinse aardewerk werd 
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Van de zeven huisplaatsen werden drie compleet opgegraven (huisplaats 1, 2 
en 3), één gedeeltelijk (huisplaats 5) en de overige door proefsleufonderzoek 
verkend (huis 4, 8, 9). Daarnaast vonden zich grotere concentraties aardewerk 
die op verdwenen huisplaatsen duiden.

Graven
Deze zijn uit de Laat-Romeinse tijd in het onderzoeksgebied niet bekend. In 
Cas tricum kwam een Vroeg-Middeleeuws grafveld46 met 8 inhumaties en 2 
crematies aan het licht. Buiten het grafveld zijn nog 3 inhumaties en een losse 
crematie te noemen.

5.5 periode 4 
  Late-Middeleeuwen (1050–1500) en Nieuwe tijd (1500–1850)
Hier vertonen de archeologie en historische geografie raakvlakken. Vooral de 
geschiedenis van de bedijking in het gebied met vaak nog zichtbare elementen 
in het landschap, zoals het nog resterende dijkenpatroon in Kennemerland, kan 
hier worden genoemd. De mens oefent steeds meer invloed op het landschap uit. 
Vanaf de Late-Middeleeuwen neemt de bevolkingsgroei gestaag toe.

Landschap
Met het oprukkende water rond 1000 na Chr. nam de invloed van de zee toe. In 
de 11e eeuw begonnen de bewoners van Kennemerland met het aanleggen van 
dijken. De oud(st)e dijken –zoals de Zanddijk (gemeente Limmen, de Kromme 
Dijk, Kromme Hoge Dijk en Hoge Dijk (Egmond, gemeente Bergen) staan vermeld 
op de amk. 
In Beverwijk en Heemskerk hebben ca. 12 kastelen deel uitgemaakt van een stra-
tegische verbindingslijn tussen het noorden en het zuiden van Holland. In de 
13e eeuw werd een begin gemaakt met de bouw van burchten, mogelijk als reac-
tie op de rooftochten van de Westfriezen. In deze periode werden onder ander 
de kastelen Oud Haerlem, Huis ter Wijk, Adrichem en Marquette gebouwd. 
In de 15e eeuw werd kasteel Assumburg gebouwd. In de nabije omgeving van 
kasteel Assumburg heeft recentelijk archeologisch onderzoek plaatsgevonden 
(Lange e.a. 2001). 46) 1770 bp ± 40.

  47  

5.4.2	 Laat-Romeinse	tijd	en	Vroege-Middeleeuwen
Het in de Midden-Romeinse tijd nog druk bevolkte gebied blijkt in de Laat-
Romeinse periode vrijwel verlaten. Met uitzondering van een aantal locaties 
die min of meer geschikt bleven voor bewoning –zoals de strandwallen en de 
Oude Duinen– was het gebied dun bevolkt. Dat er nog steeds mensen woonden 
wordt duidelijk aan de hand van enkele bijzondere vondsten, waaronder een 
6e eeuw Domburg fibula (Bosman en Morel 1991) en de mogelijk 6e eeuw benen 
amuletten van de Broekpolder (Therkorn in voorbereiding), als ook de muntschat 
van Velsen uit de 6e eeuw. In Castricum/Oosterbuurt hebben medewerkers van 
de rob in 1996 t/m 1998 archeologisch onderzoek verricht en daarbij aanwij-
zingen gevonden voor laat Romeinse bewoning in vorm van greppels en aarde-
werkvondsten (Hagers en Sier 1999). 

Landschap
Uit de Laat-Romeinse tijd is weinig bekend. Enkele ontginningsgreppels en 
mogelijke erfafscheidingen kwamen in Assendelft ter voorschijn. In de profielen 
van een opgraving in de Velserbroekpolder b6 kwamen laat Romeinse en Vroeg-
Middeleeuwse sporen aan het licht die vanwege tijdgebrek niet verder konden 
worden onderzocht (Therkorn en Oversteegen 1994).
Ondanks speculaties over de richting van vroegmiddeleeuwse ontginnings sloten 
is weinig gevonden. Tijdens opgravingen in het kader van het Assendelver Polder 
Project zijn in de buurt van de huisplaatsen soms delen van drainagesloten 
opgegraven. Maar over het achterliggende ontginningssysteem is niet veel 
bekend.
In Limmen werd hoofdzakelijk door amateurarcheologen een aantal proefputten 
gegraven waarbij vroegmiddeleeuwse bewoningssporen aan het licht kwamen, 
zoals enkele vroegmiddeleeuwse greppels en losse aardewerkvondsten uit 
dezelfde periode op een terrein langs de Zuidereinderweg in richting Uitgeester-
weg. In 1997 heeft in Limmen proefsleufonderzoek plaatsgevonden (Bonke 1997). 
Daarbij werden akkersystemen gevonden vanaf de Romeinse periode tot aan de 
Late-Middeleeuwen. Eveneens in 1997 werden enkele proefsleuven getrokken ten 
westen van de Zuiderkerklaan (Bonke 1997). Voorafgaande aan het onderzoek 
heeft reeds onderzoek plaatsgevonden door de lokale archeologische werkgroep. 
Tijdens het onderzoek kwam veel aardewerk uit de Vroege-Middeleeuwen 
tevoorschijn, maar weinig sporen. Langs de Molensloot –en grenzend aan een 
op de amk als waardevol vermeld perceel– werden bij inventariserend archeolo-
gisch onderzoek vroegmiddeleeuwse greppels gevonden (Ravesloot en Perk 1987). 
Ten zuiden van dit perceel –tegen de Koekoek aan– werden eveneens vroegmid-
deleeuwse sporen bij een proefsleufonderzoek ontdekt.

Nederzettingen
Huisplaatsen uit de Laat-Romeinse periode zijn niet bekend in het onderzoeks-
gebied. Een karolingische huisplaats werd opgegraven bij Wijk aan Zee (Bosman 
en Calkoen 1967). Het oudste opgegraven huis lag in Assendelft en stamt uit de 
10e eeuw (huis 1). Daarnaast werden 15 huisplattegronden in de Uitgeesterbroek-
polder ontdekt (aac 1986). 
Het reeds genoemde Assendelver Polder Project leverde een aantal (vroeg-) mid-
deleeuwse huisplaatsen op (Besteman en Guiran 1983 en 1987; Besteman 1990). 
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>> 6 interpretatieve verhalen (modellen)

Hieronder wordt per periode een algemene inleiding gegeven van de stand van 
de beeldvorming over het verleden in het gebied. In kaders zijn de geïnventari-
seerde interpretatieve verhalen weergegeven over bewoning en landgebruik. 
De paragrafen worden afgesloten met een opsomming van puntsgewijze onder-
zoeksvragen ten behoeve van vervolgonderzoek.

6.1 Laat-Neolithicum (2850 voor Chr.)–Vroege-Bronstijd 
  (1800 voor Chr.)
Nederzettingen uit het Neolithicum en de Vroege-Bronstijd in het onderzoeksge-
bied zijn nagenoeg onbekend waardoor bewoningsmodellen ontbreken. Het 
geringe aantal vindplaatsen heeft zonder meer te maken met het feit dat een 
groot deel van het onderzoeksgebied in deze periode uit zee bestond. Strandwal-
len en Oude Duinen waren in principe continu bewoonbaar. Mogelijke vind-
plaatsen op de Oude Duinen zijn afgedekt door meters dikke zandpakketten en 
vindplaatsen op de strandwallen zijn waarschijnlijk verloren gegaan door uit-
breiding van steden en dorpen. Door veengroei in de Vroege-Bronstijd namen 
mogelijkheden tot bewoning in het kustgebied af. 
Opgravingen in de Velserbroekpolder tonen sporen van landschapsgebruik, 
begravings- en andere rituelen uit het Laat-Neolithicum, Vroege- en Midden-
Bronstijd (1800–1100 voor Chr.). Van een bewoningsmodel is echter geen sprake. 
Onder paragraaf 6.6 wordt een model uiteengezet van lange termijn rituele 
gebruik van het landschap. 

Vragen voor vervolgonderzoek zijn:
– Waar heeft bewoning plaatsgevonden? 
– Wat zijn de bewoningsmodellen en gebruiksmodellen voor de verschillende 
 landschapstypen?
– Heeft het Oer-IJ wellicht een grens gevormd tussen de verschillende gebruiks-
 gebieden? 

6.2 Midden-Bronstijd (1800 voor Chr.)–Midden-IJzertijd (250 voor Chr.)
In de Midden-Bronstijd (1800–1100 voor Chr.) vormt Noord-Holland met Fries-
land, Drenthe en Overijssel één cultuurgebied. Deze Elpcultuur wordt geken-
merkt door familiegra∑euvels en Kümmerkeramik. In het onderzoeksgebied 

Nederzettingen
In de Velserbroekpolder (locatie b6) (Therkorn en Bosman 1992) worden de Mid-
deleeuwen en de Nieuwe tijd vertegenwoordigd door greppels, (karren)sporen 
en waterputten. 
In de Assendelver polder werden zeven middeleeuwse huisplaatsen opgegraven 
(Bosman 1983). Belangrijk voor het middeleeuwse nederzettingsonderzoek was 
ook de opgraving van een houten kerk bij Assendelft uit het begin van de 12e 
eeuw.  Tevens kwamen bij opgravingen kuilen aan het licht, vaak naast of in de 
directe omgeving van de huisplaatsen. Bij een aantal van de kuilen gaat het om 
zandwinning, andere staan mogelijk in verband met een rituele context (Ther-
korn en Abbink 1987). 

Graven
Enkele dierbegravingen, waaronder kuilen met één paarden- en één runder-
begraving, werden in Velserbroek b6 opgegraven, alsook een kuil met staande 
walviskaken en één met een hoefijzer (Therkorn en Oversteegen 1994). 
In de christelijke samenleving werden de doden op het kerkhof begraven. Een 
voorbeeld hiervan is het kerkhof bij de kerk te Assendelft. 
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gebied het dichtst bewoond. Na 200 na Chr. wordt het gebied weer verlaten door 
de verslechterde drainage en veengroei. Het veengebied blijft onbewoonbaar tot 
de middeleeuwse ontginningen.
M. Me≠ert (1998) heeft in zijn proefschrift een sociaal-economische reconstructie 
geschetst voor de Late-IJzertijd en Romeinse tijd in het Oer-IJ estuarium. 
De nederzettingen komen vooral voor op het rietveen en op (de flanken van) de 
strandwallen, in de Romeinse tijd bovendien op de verlande krekenstelsels in de 
kweldergebieden. In deze periode neemt de bevolking in omvang toe. De neder-
zettingen bestaan uit één tot twee drieschepige boerderijen, zogenaamde Einzel-
höfe of Doppelhöfe, die verspreid in het landschap stonden en geregeld binnen 
een bepaald territorium werden verplaatst. In de Romeinse tijd kwamen naast 
de permanente woonstalhuizen seizoensgebonden plaggenhuizen voor. Op de 
strandwallen en in de rietveenzone bleven woonstalhuizen karakteristiek. De 
nederzettingen hebben globaal hetzelfde karakter. 
De regio was opgesplitst in territoria die in het bezit waren van families. Woeste 
gronden, zoals het hoogveen, waren gemeenschappelijk bezit. De hoofdweg liep 
noord-zuid door het gebied op de overgang van strandwal naar vlakte, langs 
oude monumenten zoals de Bronstijdgra∑euvels in Santpoort en de o≠erplaats 
in Velserbroek b6. De nederzettingen waren verbonden door de hoofdweg en 
paden. In kweldergebied lagen de paden op top van de oeverwallen en de huizen 
op flanken. 
De sociaal en economische eenheid werd gevormd door de zogenaamde twee-
generatiefamilie (grootouders, ouders en kinderen). Van arbeidsspecialisatie en 
sociale di≠erentiatie is in deze periode geen sprake. Huishoudens fungeerden als 
zelfstandige eenheden met een gemengde bedrijfsvoering. Bij de veeteelt lag de 
nadruk op de runderen en in mindere mate schapen en geiten. Gerst en vlas 
vormden de belangrijkste landbouwgewassen.
In de regio zijn twee o≠erplaatsen bekend. Velserbroek b6 was als zodanig in 
gebruik vanaf midden mogelijk Vroege-IJzertijd tot in de 3e eeuw. De bescheiden 
o≠eranden kwamen voornamelijk uit de privé-sfeer, bestonden vooral uit 
Romeins import aardewerk en metaal. Volgens Me≠ert heeft de intensiteit van 
o≠eren te maken met (in)stabiliteit van samenleving. Weinig is bekend over het 
dodenritueel; slechts enkele crematieresten en inhumaties komen voor in neder-
zettingscontext.
De culturele continuïteit tijdens Romeinse tijd duidt erop dat geen intensieve 
handelscontacten met het Romeinse Rijk hebben plaatsgevonden. 
De vernatting in het begin van 2e eeuw na Chr. zorgde voor een verkleining van 
het akkerareaal. Aanvankelijk werd de schade opgevangen door de gemengde 
bedrijfsvoering. Toen het weidebraakstelsel (non-intentionele bemesting) werd 
opgeheven, konden de akkerbouwgronden zich minder snel herstellen en raak-
ten uitgeput. Uiteindelijk zien we aan het einde van de 2e–begin 3e eeuw een 
bevolkingsteruggang. Grote groepen mensen trokken in de richting van het 
Romeins Imperium (Me≠ert 1998).
Volgens Brandt (1988) en Brandt en Van Gijn (1986) heeft in de Assendelver Pol-
ders wel specialisatie plaatsgevonden. De Late-IJzertijd bewoners van het estua-
rium zagen zichzelf vooral als veetelers. Zij worpen kunstmatige verhogingen op, 
podia, voor het stallen van het vee en stapten geleidelijk af van het woonstal-
huis. De stalgedeelten werden te klein voor de groeiende kuddes. De podia in 
Assendelft en Uitgeesterbroekpolder konden veel meer vee bergen. Aan het 
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heeft vooral onderzoek in de Velserbroekpolder informatie geleverd. Over de rest 
van het kustgebied is nauwelijks iets bekend terwijl de strandwallen, duinen en 
lager gelegen gebieden toch uitstekende bewoningsmogelijkheden boden. Het 
veengebied kon waarschijnlijk nergens bewoond worden en/of vindplaatsen zijn 
onder later gegroeid veen ver dwenen. 
De Late-Bronstijd (1100–800 voor Chr.) wordt in Nederland gekenmerkt door een 
nieuw begravingsritueel, namelijk crematies in urnen bijgezet in urnenvelden. 
In het Holocene kustgebied echter ontbreken urnenvelden en begravingen in 
het algemeen. Waarschijnlijk waren hier andere grafgebruiken gewoon. Neder-
zettingen in het kustgebied zijn wel bekend. De bewoningsdichtheid in het duin-
gebied nam toe. 
In de Vroege-IJzertijd kon (incidenteel) ook bewoning in het veengebied plaats-
vinden door aantasting en ontwatering van het veen tijdens de Duinkerke i 
transgressiefase. De Assendelver Polders waren toegankelijk vanaf de 7e eeuw 
voor Chr., aanvankelijk waarschijnlijk voor bewoners van de duinen. 

Er is een model voor de relatie tussen de duinen en het intergetijdegebied van de 
Asseldelver Polders in de Vroege-IJzertijd opgesteld (R.W. Brandt e.a. 1984). Bewoners 
van het duinengebied trokken oostwaards wanneer de waterspiegel daalde en keer-
den terug wanneer deze steeg. Dit proces gaat gepaard met verscheidene fasen waar-
in verschillende activiteiten werden ondernomen: (1) verkenning van het gebied; (2) 
transhumance tussen de duinen en het laagveen; (3) permanente bewoning; (4) 
transhumance en (5) verlaten van het gebied (Brandt e.a. 1987, a∂eelding 6.1).

Vindplaatsen uit de Midden-IJzertijd (500–250 voor Chr.) zijn minder bekend dan 
uit voorgaande periode. Het is de vraag of de bewoning is afgenomen onder 
invloed van de di-transgressiefase of dat de afname te maken heeft met het 
moeilijk te dateren en onderscheiden aardewerk. Ook uit deze periode zijn geen 
begravingen in het kustgebied bekend. In de Assendelver Polders zijn op site n de 
vroegste Midden-IJzertijd sporen op oeverwallen aangetro≠en. Het betreft hier 
sporen van seizoensgebruik. Wellicht heeft ook het niet-permanente karakter 
van het gebruik te maken met het lage aantal vindplaatsen.

Vragen voor vervolgonderzoek zijn:
– Wat zijn de gebruiksmodellen voor met name de noordoostzijde van het 
 Oer-IJ?
– Zijn modellen te koppelen aan landschapstypen?
– Hoe kunnen de noordoost- en de noordwestzijde van het Oer-IJ archeologisch 
 beter in kaart worden gebracht?
– Wat zijn de grafgebruiken?

6.3 Late-IJzertijd (250 voor Chr.) en Midden-Romeinse tijd (270 na Chr.)
In de Late-IJzertijd en Midden-Romeinse tijd (250 voor Chr. tot 270 na Chr.) was de 
gehele noordelijke kuststrook dichtbevolkt. De toename van het aantal nederzet-
tingen in holocene gebied kwam door de verbeterde landschappelijke situatie na 
de Duinkerke i transgressie. De aanwezigheid van de Romeinen in het gebied 
heeft geen discontinuïteit in bewoning tot gevolg gehad. 
In de Vroege-IJzertijd werd incidenteel in het veengebied gewoond, vanaf 
200 voor Chr. is hier meer permanente bewoning en in de 1e eeuw na Chr. is het 

kader 1. Interpretatief model 
voor de Vroege-IJzertijd.
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Gedurende het Assendelver Polders Project werd gesteld dat het wonen in het 
rietveen alleen mogelijk was op zogenoemde oligotroof veenkussens, zoals bij-
voorbeeld aangetro≠en is onder huis q (o.a. Vos 1983). Opgravingen in 1997 in de 
Assendelver Polders leidden tot een andere interpretatie. Een boerderij van site 
27 was weliswaar geplaatst op een verhoging van hoogveen in het landschap 
maar deze was ontstaan door het afgraven van het hoogveen rondom het 
gebouw. In de Romeinse tijd heeft dus al op lokaal niveau grootschalige ver-
veningen veenvergravingen plaatsgevonden.48

Vragen voor vervolgonderzoek zijn:
– Hoe actueel zijn de huidige bewoningsmodellen?
– Wat zijn de bewoningsmodellen en gebruiksmodellen voor de verschillende 
 landschapstypen?
– Wat zijn de grafgebruiken?
– Wat klopt er van het ‘veenkussen’-verhaal?

  Laat-Romeinse tijd (periode 270–450 na Chr.)
In deze periode vallen het verval en de ondergang van het Romeinse Rijk. In 406 
werd tenslotte de rijksgrens opgegeven. Vanaf 275 vonden een aantal ingrijpen-
de veranderingen plaats ten gevolge van de Germaanse volksverhuizingen en de 
Franken en Friezen die van de overzijde van de Rijn het Bataafse gebied binnen-
vielen. In de geschiedschrijving is dan ook sprake van de duistere 5e eeuw. Schrif-
telijke bronnen uit deze periode ontbreken en het gebied speelde blijkbaar geen 
rol in de internationale ontwikkelingen. In de 4–5e eeuw blijkt het westelijke 
kustgebied grotendeels ontvolkt te zijn.49 
Het lijkt erop dat het Oer-IJ dicht is en nog maar incidenteel open gaat. Vanuit 
het zuiden wordt het gebied waar zich veen bevindt, steeds natter. De vernatting 
begint bij de (rest-) geulen van het Oer-IJ. In de Laat-Romeinse tijd –vanaf ca. de 
4e eeuw– is het veenkleigebied (gebied 3) in ieder geval te nat om op te wonen. 
De gebieden in de buurt van het Almere (Flevomeer)50 worden nog wel steeds 
afgewaterd. 
Aanwijzingen voor het verloop van de vernatting laten een aantal opgravingen 
bij Limmen, Uitgeest en Castricum zien. Toponiemen duiden echter op bewo-
ningscontinuïteit op sommige plekken in het onderzoeksgebied, zoals Velsen, 
Castricum, Limmen. In Castricum kan continuïteit van de bewoning na 260–270 
worden verondersteld, gezien een inhumatie grafveld uit die periode (Hagers 
en Sier 1999).
Opgravingen bij Assendelft hebben laten zien dat men al in de Laat-Romeinse 
periode bezig was zich tegen de wateroverlast te wapenen. Aanwijzingen hier-
voor zijn opgehoogde huisplaatsen –terpen– en parallel gegraven greppel-
systemen (Besteman en Guiran 1983; Therkorn 1987).

Vanaf de 3e eeuw na Chr. vindt een sterke afname van de bevolking plaats. In de 4e, 5e 
en 6e eeuw blijkt het gebied dun bevolkt te zijn geweest. Goede bewoningsmodellen 
voor de Laat-Romeinse periode ontbreken tot nu toe. Wat er aan bewoningsmodellen 
is, blijkt verouderd te zijn. Volgens de ‘oude’ modellen wordt door de vernatting van 
het veenkleilandschap het gebied grotendeels niet meer bewoonbaar. Het voordien 
dicht bewoonde gebied –op enkele uitzonderingen na– lijkt verlaten. Tot kort geleden 

kader 3. Interpretatief model 
voor de Vroege-Middeleeuwen.
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einde van de 2e eeuw vindt vernatting plaats en wordt de regio in even grote ter-
ritoria ingedeeld. Beide ontwikkelingen zijn terug te voeren op de bedrijfsvoe-
ring. ‘De exploitatie van landschappen wordt eerder bepaald door culturele keu-
zes, voortgevloeid uit het beeld dat de bewoners en/of gebruikers van hun 
omgeving hebben, dan door de feitelijke mogelijkheden’ (Brandt 1988).

In de tijd 100 na Chr. is het Oer-IJ verzand. Brandt en Van Gijn (1986) hebben een 
model geschetst voor de periode 150 voor Chr. tot 150 na Chr. Volgens het model 
specialiseerden de bewoners van de verschillende exploitatiezones zich en vond op 
grote schaal ruil en/of handel plaats binnen de regio. A∂eelding 6.2 van de publicatie 
toont een geïdealiseerd west-oost transect door het Oer-IJ estuarium met de zones 
1–6. 
Van het duingebied (2) is weinig kennis omdat de nederzettingen later bedekt zijn 
door Jonge Duinen. De grote overstuivingen vormden een risico voor akkerbouw op 
grote schaal. Drinkwater en spacing47 tussen nederzettingen was waarschijnlijk 
bepalend voor de locatiekeuze. De Oude Duinen zijn geschikt voor een gemengde eco-
nomie alsook voor extensieve veehouderij.
In het voormalige kweldergebied (3) woonden men op de oeverwallen van het voor-
malig krekensysteem. Hierdoor is het nederzettingspatroon lineair. We vinden hier 
extensieve veehouderij van voornamelijk runderen en gemengde bedrijven.
Het voormalige intergetijdegebied (4) was geheel bewoonbaar, alleen spacing tussen 
nederzettingen vormde een beperkende factor. De zandige en zavelige gronden zijn 
geschikt voor intensieve akkerbouw, vanwege mest dat wordt aangevoerd door kud-
des vanuit de kwelder- en rietveenzone. Aangenomen wordt dat men in dit gebied 
van gemengde bedrijven leefden. Het vee werd ’s zomers ook in de duinen geweid. 
In het rietveengebied (5) zijn de nederzettingen, gebonden aan de grens van de kwel-
ders, lineair gelegen. Een geringe mate van akkerbouw was mogelijk. Schapen en gei-
ten werden intensief gehouden. In de winter graasden zij deels in het kweldergebied 
(3) en deels in het intergetijdegebied (4). In de zomer liepen de kuddes tot aan de rand 
van het hoogveengebied. 
De exploitatiezones hadden intensief contact. De bewoners van de kwelders en het 
rietveengebied leverden producten als wol, kaas, vee, mest, kruiden, bijenwas en 
honing en ijzeroer tegen graan van het intergetijdegebied en de Oude Duinen 
(Brandt en Van Gijn 1986).

Voor de ontwikkeling binnen nederzettingen op de oeverwallen (site b,c,d,f,g,h,n,p) 
in de Assendelver Polders hebben Abbink en Therkorn een model opgesteld 
(a∂eelding 6.3 van deze publicatie). De bewoning begint met twee drieschepige boer-
derijen (site n en f) op beide oeverwallen. Deze woonstalhuizen zijn nooit op plat-
forms gebouwd en worden niet meer gebruikt nadat zij als woonhuis zijn verlaten. 
Het achterliggende land wordt aanvankelijk ontgonnen door veenbewoners, die plag-
genhuizen bouwen. Later gevolgd door leden van de families van de oeverwallen. 
Bewoning wordt in 75 % van de sites vooraf gegaan door veldsystemen en/of omhei-
ningen. En in het algemeen afgesloten door platforms (lage terpjes met en zonder 
bebouwing) en verhoogde omheiningen. De plaggenhuizen (wallditches) worden 
geassocieerd met deze fenomenen. Deze combinatie wordt gezien als indicatie voor 
de nadruk die in toenemende mate op veehouderij komt te liggen (Therkorn en 
Abbink 1987).

kader 2. Interpretatief model 
voor de Late-IJzertijd en de 
Romeinse tijd.

47) Ruimtelijke scheiding tussen 
nederzettingen.
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48) Een belangrijk inzicht bij 
deze opgravingen in de Assen-
delver Polders is dat prospectie 
door middel van boringen in het 
veengebied niet het gewenste 
resultaat opleveren (Therkorn, 
Besselsen en Oversteegen 1998).

49) Hierover bestaat discussie. 
Het vondstmateriaal is niet goed 
dateerbaar. C14-onderzoek heeft 
in het Broekpolderproject nieu-
we inzichten geleverd die wijzen 
op aanwezigheid in deze periode 
(Therkorn over de Broekpolder, 
in prep).

50) Almere is de vroegmiddel-
eeuwse benoeming. Voor de 
Romeinse tijd wordt meestal 
gesproken over het Flevomeer 
(mond.mededeling J. de Koning). 



hiervoor zijn de vroeg middeleeuwse huizen bij Wijk aan Zee en de akkers in de dui-
nen bij Castricum (Besteman 1990). 
Met de bouw van de eerste kerken ontstaan een aantal parochie’s, waarbij Velsen en 
Heiloo waarschijnlijk als lokale centra fungeerden.
Therkorn heeft aanwijzingen gevonden voor een continuïteit in rituele deposities 
vanaf de prehistorische tijd tot in de Late-Middeleeuwen in vorm van kuilen met 
houtdeposities en dierbegravingen. Deze staan in verband met seizoensvieringen 
en geven een beeld van de sociale perceptie binnen het onderzoeksgebied. 
De Koning wijst op heidense gebruiken die vanaf de prehistorie een continuïteit 
vertonen en later ‘ingepast’ zijn in het christendom. Zo noemt hij als voorbeeld dier-
begravingen en babygraven aan de rand van boerenerven, mogelijk fungerend als 
bescherming in het kader van een erfafscheiding (de Koning, proefschrift in voor-
bereiding).

Vragen en aandachtspunten voor vervolgonderzoek zijn:
– Het door Therkorn opgestelde bewoningsmodel is relatief concreet voor de 
 prehistorische tijd, maar vertoont hiaten wat betreft de (vroeg-) middel-
 eeuwse periode. Een koppeling van de vraagstelling voor (toekomstig) 
 middeleeuws onderzoek is dan ook noodzakelijk. 
– Hoe verloopt de overgang van de Romeinse periode naar de Vroege-Middel-
 eeuwen?54

– Hoe verloopt de ontwikkeling van de bestaanseconomie, de sociale strati-
 grafie en de huizenbouw?
– Hoe zagen de Karolingische ontginningssystemen eruit? 
– Wat is het verband tussen ontginningssystemen en nederzettingssporen?
– Is het door Therkorn opgestelde bewoningsmodel –vooral wat rituele depo-
 sities betreft– ook voor de Middeleeuwen van toepassing?

  Late-Middeleeuwen (1050–1500) 
Vanaf de 8e eeuw begint de overstuiving van het duinengebied55. In de 12e eeuw 
ontstaan de Jonge Duinen die niet geschikt blijken te zijn voor de landbouw. 
Vanaf de 10e eeuw is er sprake van veenontginningen, beginnend bij het grote 
veengebied ten zuiden van West Friesland. De ontginningen zetten door in zui-
delijke richting en vanaf de 10e eeuw worden de veengebieden bij Assendelft 
ontgonnen. Blijkbaar zijn in het onderzoeksgebied de ontginningen begonnen 
vanuit de kuststrook. Over de grote ontginningen zijn relatief veel gegevens 
beschikbaar in vorm van historische bronnen en archeologische data. Maar over 
de vroegste ontginningen is nauwelijks informatie aanwezig. 

Historische bronnen en archeologische sporen laten het volgende beeld van de laat-
middeleeuwse veenontginningen zien: de vroegste bewoning vond plaats op de beter 
afwaterende delen van het veen. Later is een uitbreiding in noordelijke richting met 
behulp van sleuven te constateren (o.a. Besteman en Guiran 1983, Besteman 1990, 
Bos 1988 (Waterland). Aan het eind van de Vroege-Middeleeuwen werd het te ontgin-
nen land in dunne stroken verdeeld en met behulp van parallelle sloten ontgonnen 
(o.a. de Cock 1965). 
Waarschijnlijk lag de reden voor de ontginningen in de toenemende bevolkingsdruk 

kader 5 Interpretatief model voor 
de Late-Middeleeuwen.
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werd zelfs aan een bewoningshiaat gedacht. Langs de geulen met een betere afwate-
ring vindt weliswaar nog bewoning plaats, maar volgens de onderzoekers kunnen de 
gebieden rond het veenkleilandschap niet alle bewoners huisvesten (De Cock 1965). 
De Koning wijst vooral op sociale, politieke en economische factoren die tot een 
grootschalige migratie hebben geleid. Volgens hem bleef ondanks de vernatting vol-
doende grond over –zoals op de flanken van de strandwallen, de Oude Duinen en op 
de hoge stroomruggen van de binnendelta-afzettingen bij Castricum (vergelijkbaar 
met de strandwallen)– om op te kunnen wonen51. Recente opgravingen duiden in 
ieder geval op bewoningscontinuïteit, zoals o.a. bij Uitgeest-Dorregeest. 

Vragen voor vervolgonderzoek zijn:
– Wat zijn de bewoningsmodellen voor de verschillende landschapstypen?
– Waar zijn de bewoners van het vernatte veenkleilandschap heengegaan?52

6.4 Middeleeuwen (450–1500 na Chr.)
De Vroege-Middeleeuwen (450–1050 na Chr.) kunnen worden verdeeld in de 
Merovingische (450–750 na Chr.) en de Karolingische periode (750–1050 na Chr.). 
De vernatting van het veenkleigebied in de Laat-Romeinse periode zet door tot in 
de Vroege-Middeleeuwen. Het gebied is dan ook dun bevolkt. Toponiemen dui-
den echter op bewoningscontinuïteit tussen de laat-romeinse en vroegmiddel-
eeuwse periode zoals Limmen, Spaarne, Benes, Stierop, Velsen, Wormer etc.
Een relatief groot aantal vondsten komt uit het gebied van de Oude Duinen (Bos-
man en Calkoen 1967, Jelgersma e.a. 1970). In de Broekpolder werden eveneens 
Karolingische vondsten gedaan, als ook op de strandwallen. Vanaf de 7e eeuw is 
bewoning weer archeologisch en historisch aantoonbaar. 
Een aanwijzing voor Karolingische vondsten is de muntschat uit de 2e helft van 
de 6e eeuw, die bij Velsen werd gevonden. Ontginningssystemen uit de Karolin-
gische periode ontbreken tot nu toe. 
Vanwege klink en oxidatie van het veen is het veendek bijna geheel verdwenen 
en daarmee ook de meeste vroegmiddeleeuwse vindplaatsen. Wat resteert zijn 
losse vondsten en vondstconcentraties, maar geen of weinig sporen. Diepere spo-
ren –zoals waterputten– zijn vak wel bewaard gebleven. De Romeinse en prehis-
torische lagen zijn daarentegen meestal goed geconserveerd. 

Een aanwijzing voor bewoningscontinuïteit tussen de laat-romeinse periode en Vroe-
ge-Middeleeuwen vormen o.a. oude plaatsnamen (zie boven). Vanaf de 6e eeuw kan 
een bevolkingstoename worden geconstateerd. De bewoningsomstandigheden ble-
ken nog steeds ongunstig te zijn, zoals verhoogde woonplaatsen o.a. op Texel laten 
zien. Het is dan ook niet duidelijk waaraan de bevolkingsgroei te wijten is, mogelijk 
ook aan kolonisatie vanuit andere gebieden zoals Texel en Westergo53. De Cock heeft 
een bewoningsmodel opgesteld over de geestdorpen, nederzettingen gelegen op 
de hogere geestgronden, georganiseerd tot een soort buurtschap. Volgens hem is 
er sprake van drie nederzettingsgebieden in Kennemerland (de Cock 1965). Besteman 
heeft terecht erop gewezen dat een aantal vindplaatsen door onderstuiving niet 
terug gevonden kan worden en daarom het beeld van de Cock vertekend is. Ook 
blijken losse vondsten en vondstconcentraties erop te duiden, dat bewoning ook 
elders heeft plaatsgevonden (Besteman en Guiran 1983, 1987). Concrete aanwijzingen 

kader 4. Interpretatief model 
voor de Merovingische 
en Karolingische periode.
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51) Zie proefschrift in pre. 
van drs. J. de Koning. 

52) idem.

53) ibidem.

54) Het Frisia-Project beslaat 
vanwege dit soort vragen juist 
ook de periode van de 3e tot 
de 9e eeuw. Het wachten is op 
het proefschrift van J. de Koning 
(in voorbereiding).

55) Historische bronnen
(zie Rentenaar 1977).



sen, zoals Wijk aan Zee, Egmond, Zandvoort. Verder veranderen overal de bewo-
ningsmodellen omdat de infrastructuur vanaf de Volle Middeleeuwen sterk 
verbetert, o.a. door de organisatie van het Graafschap Holland. De verbetering 
van de infrastructuur heeft ook invloed op de dorpen, omdat deze voor de 
handelstoevoer naar de steden zorgden. Deze geestdorpen ontstaan in de Volle 
Middeleeuwen.

Vragen en aandachtspunten voor vervolgonderzoek zijn:
– Kennis over het ontstaan (hoe, wanneer, waarom) van de Jonge Duinen in 
 het gebied 
– Bewoningsmodel voor vroegmiddeleeuwse bewoning onder de Jonge Duinen 
 op de Oude Duinen 
– Bewoningsmodel voor laatmiddeleeuwse bewoning op de Oude Duinen 
– Wat is de invloed van de landschapsontwikkelingen op de bewoning, voordat
 de mens door ontginningen grootschalig ingrijpt in het landschap?
– Is er een relatie tussen de opkomst van de steden in de Late-Middeleeuwen 
 en het steeds natter en onbewoonbaarder worden van de veenkleigebieden? 
 En zo ja, wanneer doet deze zich dan voor?
– Lokaliseren van vermelde plaatsen in historische bronnen.
– Modelvorming voor de stedelijke gebieden en grotere nederzettingen

6.5 Nieuwe tijd (1500–1850 na Chr.)
Vanaf circa de 15e eeuw gaan de boeren op het veen grotendeels over op veeteelt, 
mede omdat de veengronden door inklinking en oxidatie te nat worden voor 
akkerbouw. De opkomst van de veeteelt zal ongetwijfeld tot een andere bedrijfs-
voering en bedrijfsgebouwen hebben geleid. Zo zal de hooiberg, waarin de win-
tervoeding van het vee werd opgeslagen, een meer prominente rol hebben 
gekregen. De introductie van de molenbemaling maakte het mogelijk de water-
standen lokaal te verlagen, waardoor intensivering van de landbouw 
op die plaatsen weer enigszins mogelijk werd. Onduidelijk is of hierdoor de 
(verspreide) bewoning in de veengebieden weer toenam.
In ieder geval bracht de intensivering van de landbouw voorspoed op het platte-
land en ook in de steden steeg het welvaartspeil. De stedelijke groei leidde tot 
een sterk vergrote vraag naar brandstof. Een belangrijke brandstof was turf. 
Systematische turfwinning vond in het Oer-IJ gebied nauwelijks plaats, maar 
veel boeren zullen delen van hun land hebben afgegraven om turf te winnen, 
met name langs de slootkanten, waardoor brede sloten ontstonden. 
Handel in goederen zoals turf en landbouwproducten werd steeds belangrijker 
en daarom veranderde de oriëntatie van de bewoning geleidelijk aan. Al vanaf 
de Middeleeuwen groeiden de dorpskernen door concentraties van ambachts-
lieden en in de Nieuwe Tijd nam in het landelijk gebied de bewoning langs naar 
handelsroutes als wegen, waterlopen en dijken langzaam toe. 
Bij Egmond beginnen vanaf de 16e eeuw de eerste droogmakerijen.
In de 17e eeuw werden enkele buitenplaatsen aangelegd. Door de verbeterde 
infrastructuur, vooral na de opkomst van de trekschuit, woonden rijke stede-
lingen ’s zomers vaak in een buitenhuis. Nog weer later, in de 19e en 20e eeuw, 
komen badplaatsen als Wijk aan Zee en Egmond aan Zee op. 
In de loop van de 18e en 19e eeuw ontstonden enkele individuele duinontgin-

  57  

en werd geïnitieerd door lokale bevolkingsgroepen in de kuststrook (Besteman o.a. 
1983). 
Door de cultivering van het veenkleigebied verschuift het accent van de landbouw 
naar de veeteelt. Met het onderstuiven van de Oude Duinen wordt akkerbouw steeds 
moeilijker en de veehouderij belangrijker. 

Om een beeld te verkrijgen van de middeleeuwse ontginningen en bewonings-
patronen kunnen de opgravingen te Assendelft als voorbeeld dienen: 

Bij Assendelft werd een aantal huisplattegronden uit de 10de t/m 13e eeuw opgegra-
ven. De huisplattegronden 1 t/m 4 stammen uit de 10de/11e eeuw, de huizen 5, 8 en 9 
uit de 11de/12e eeuw, waarbij huisplaats 5 ook een bewoningsfase in de 13e tot 15e 
eeuw kende.
In de 11e/12e eeuw werden de huizen parallel aan de ontginningssloten gebouwd. 
Het gaat daarbij om éénschepige huizen met een woonstalfunctie. Bijgebouwen 
ontbreken in deze fase. 
De ontginningen zorgden voor een bodemdaling en oxidatie van het veendek, wat 
uiteindelijk leidde tot flinke wateroverlast in het gebied. Vandaar dat de latere huis-
plaatsen een ophogingslaag vertonen (vaak liggen de huisplaatsen reeds op een 
natuurlijke verhoging in het veen).
Uit de 12e/13e eeuw zijn huisterpjes bekend, zoals bij waarnemingen van de archeolo-
gische werkgroep (awn Zaanstreek) kon worden vastgesteld. Uit het begin van de 12e 
eeuw stamt ook de oudste kerk te Assendelft, een houten kerkje, in historische bron-
nen vermeld in 993 en 1049 (de opgraving heeft een C14-datering opgeleverd van 
1195 +/– 45 bp). 

Archeologisch en historisch onderzoek te Assendelft en West Friesland hebben 
geleid tot een beeld van een bewoning die –gedwongen door landschappelijke 
veranderingen– gekenmerkt wordt door ‘verschuivende nederzettingen’:

In de kuststrook werden nederzettingen verlaten of gewoon kleiner van omvang. 
Reden was de overstuiving en afslag van de kustlijn. De bevolkingsdruk op de achter-
liggende gebieden leidde tot nieuwe ontginningen. Daarbij schoven de huisplaatsen 
tergelijkertijd met het verplaatsen van de ontginningsactiviteiten op, zoals ook te 
zien in Assendelft (Besteman en Guiran 1983 en 1987; Besteman 1990). 
Door menselijk ingrijpen (het graven van drainagesleuven en het bouwen van dijken) 
en de veranderingen van de natuurlijke waterhuishouding kwam het tot waterover-
last. Een belangrijke factor vormden de afzettingen van de Duinkerke iii transgressie-
fase in delen van het gebied. Het water kon vanwege de onregelmatige bodemdaling 
niet goed afvloeien wat tot een peilverhoging heeft geleid. De waterkering had tot 
gevolg dat in sommige gevallen terpen werden opgeworpen, zowel om op te wonen 
als ook voor de veeteelt.
Er wordt gesteld dat de hoge organisatiegraad in de 10e/11e eeuw ervoor gezorgd 
heeft dat de ontginningen uitgevoerd konden worden. Was deze organisatiegraad 
ook aanwezig in de 4e/5e eeuw dan had men waarschijnlijk het veenkleilandschap 
niet hoeven te verlaten.

In het oude duinlandschap ontstaan sinds de Late-Middeleeuwen vissersplaat-

kader 6. Interpretatief model 
voor de laat-middeleeuwse veen-
ontginngen.

kader 7. Interpretatief model 
voor laat-middeleeuwse ‘ver-
schuivende nederzettingen’.
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Nederzettingspatronen en economische systemen in het Oer-IJ estuarium wer-
den lange tijd uitsluitend verklaard door veranderingen in de geologie van 
het holocene kustgebied en door landschapsontwikkelingen, de zogenaamde 
Wet feet theories. Lange termijn transgressies kunnen echter niet worden waar-
genomen door bewoners. Bovendien is het nog maar de vraag wanneer en 
waarom een gebied onbewoonbaar werd geacht. De continuïteit van sociale 
structuren speelt minstens zo’n belangrijke rol in het bewonen en verlaten van 
een gebied (Abbink 1986). Modellen van bewoning en gebruik moeten niet 
(alleen) worden gebaseerd op geologische en landschappelijke ontwikkelingen. 

Volgens Therkorn zijn rituelen in de regio gekoppeld aan de ontwikkelingen van land-
schap en water. Goden zijn onder andere gekoppeld aan seizoenen. Deposities in 
water en in kuilen, de vondstencombinatie en het kuiltype verwijzen tezamen naar 
een specifieke god en seizoen. In het Laat-Neolithicum en de Vroege-Bronstijd speelt 
water een belangrijke rol. Kuilen met rituele deposities bevinden dan zich in een nat-
te context (Velserbroek). In de 1e–2e eeuw worden de rituele kuilen in en om huizen 
gegraven. In de 3e eeuw neemt het gebruik tot in de Vroege-Middeleeuwen weer toe 
(3e en 4e eeuw Schagen). De inhoud van de kuilen hebben altijd een individueel 
karakter (o.a. Therkorn e.a. in voorbereiding).

kader 8. Interpretatief model 
voor het rituele gebruik van het 
landschap voor de lange termijn.
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ningen en agrarische experimenten, zoals Breesaap en De Brabantse Landbouw. 
Bij sommige ontginningen werden huizen en/of bedrijfsgebouwen gebouwd. 
Om de landengte tussen het IJ en de Noordzeekust te beschermen, besloot men 
tot de aanleg van een linie. Deze noodzaak kwam op na de landing van Engels-
Russische troepen in Noord-Holland. Rond 1800 kwam de Linie van Beverwijk 
gereed en bestond uit 26 aarden verdedigingswerken (lunetten).
In de 19e eeuw vonden enkele grote infrastructurele werken plaats. Zo werd 
tussen 1819 en 1824 het Noord-Hollands Kanaal gegraven, waarbij deels gebruik 
werd gemaakt van bestaande waterlopen, zoals de Ringvaart van de Schermer, 
die reeds als trekvaart dienst deed. In 1865 werd het Noordzeekanaal aangelegd, 
waarbij de duinen werden doorgraven. Bij de monding van het Noordzeekanaal 
in de Noordzee ontstond de nederzetting IJmuiden. 
Met het zand dat vrijkwam bij het doorgraven van de duinen werden twee 
kanaaldijken in het IJ aangelegd. De delen van het IJ die buiten de nieuwe 
kanaaldijken vielen, werden drooggemalen en vervolgens in agrarisch gebruik 
genomen. Enkele boerderijen werden er gesticht. 
Tot in de 19e eeuw kwam op de geest hoofdzakelijk akkerbouw voor, daarna 
kwam de bollenteelt en tuinbouw op. In de 20e eeuw werden de nederzettingen 
sterk uitgebreid met nieuwbouwwijken, wat in sommige gevallen ten koste van 
de oude akkercomplexen ging. 
De belangrijkste ontwikkeling in de nieuwe tijd is de verdere groei van de grote-
re nederzettingen en steden. Er ontstaan nieuwe nederzettingen of bestaande 
nederzettingen krijgen nieuwe oriëntatie langs dijken, sluizen, wegen en water-
lopen. Doordat delen van het landschap van de Oude Duinen werden overstoven, 
werd de toegang tot de kust voor reeds bestaande dorpen moeilijker. Hierdoor 
ontstaan nieuwe (vissers)dorpen, zoals Zandvoort en Wijk aan Zee (Barends e.a. 
2000, p. 45).
Door voortgaande arbeidsspecialisatie kunnen grofweg twee groepen bewoners 
worden onderscheiden: de boeren en de ambachtslieden. De boeren bleven in de 
nabijheid van hun land wonen, maar de ambachtslieden concentreerden zich 
rond de kerk.
Verder vindt men dat dit steeds meer het terrein wordt van de historische 
geografie en de monumentenzorg, zoals bijvoorbeeld de Stelling van Amsterdam
(19e eeuw) en de Stelling van Kraaiewerf (1800). Beide maakten deel uit van een 
fortengordel met forten rondom Amsterdam tot aan de kust. 
Ook bevinden zich een drietal kastelen in het onderzoeksgebied die vanuit de 
Late-Middeleeuwen ontstaan. 

Vragen voor vervolgonderzoek zijn:
– Welke gevolgen had de uitbreiding van de grote binnenmeren (Schermer, 
 Wijkermeer) op het bewoningspatroon?
– Welke gevolgen had molenbemaling en het droogmalen van de binnenmeren 
 (Schermer) voor de oriëntatie van de bewoning?
– Hoe en waarom veranderden in de loop der tijd de invloedssferen van de 
 steeds groter wordende steden op het omringende platteland?
6.6 complexe modellen van landgebruik
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gemeente bijbehorende dorpen, gehuchten etc. oppervlakte in km2

Akersloot Akersloot, De Woude 15,24
Beverwijk Beverwijk, Wijk aan Zee 19,56
Castricum* Castricum, Castricum aan Zee, Bakkum 31,02
Bergen  Aagtdorp, Bergen, Bergen aan Zee, Bregtdorp, Camperduin,  ca.120
 Catrijp, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee, Egmond-
 Binnen, Groet, Hargen, Schoorl, Schoorldam 
Heemskerk Heemskerk 27,43
Limmen Limmen 9,16
Velsen Driehuis, Ijmuiden, Santpoort-Zuid, Santpoort-Noord, Velsen- 52,87
 Zuid, Velsen-Noord, Velserbroek
Zaanstad Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, 81,77 
 Wormerveer, Zaandam, Zaandijk

* Gemeentelijke herindeling per 1 januari 2002: Castricum, Akersloot en Limmen 
gaan op in de nieuwe gemeente Castricum. 

Richting Uitgeest liggen de veenweidegronden, deels met een recreatieve 
bestemming in het kader van het behoud van cultuurhistorische waarden. Een 
uitbreiding van de bebouwing vindt onder andere plaats ten zuiden van de hui-
dige dorpskern. Extensieve landbouw komt voor aan de randen van het Alkmaar-
dermeer en het Uitgeestermeer. 
Met name op de strandwal van Akersloot groeit het aantal percelen voor de bol-
lenteelt (vooral lelies). Het percentage voor de bollenteelt is nog relatief klein, 
namelijk 2,5%. Het overige deel van het landelijke gebied bestaat uit grasland, 
waarbij 50 % in handen is van het Noordhollands Landschap. Ca. 30% is in het 
bezit van actieve boeren voor de winning van grasgewassen. Tevens wordt een 
klein percentage gebruikt als kampeerterreinen (boerencampings) en het stallen 
van caravans in de wintermaanden.56

De dorpen die tot de gemeente Bergen behoren zijn grotendeels touristische 
trekpleisters zoals Egmond aan Zee, Bergen aan Zee en Schoorl. Een van de voor-
naamste agrarische bedrijfstakken is de bollenteelt. Veel terreinen zijn dan ook 
omgezet en in gebruik voor het telen van bloembollen. 

Beverwijk ligt westelijk van de a9 en ten zuiden van de gemeente Heemskerk. De 
stedelijke bebouwing van Heemskerk en Beverwijk gaat in elkaar over. De vinex-
locatie Broekpolder is in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk gelegen. 
Wat aan landelijk gebied resteert is het oostelijk gelegen gebied met o.a. de Wij-
kerbroek. Daarbij gaat het om weidegrond. Wijk aan Zee is gelegen in het Noord-
hollands Duinreservaat. Tussen Wijk aan Zee en Beverwijk is het terrein van 
‘Hoogovens- en staalfabrieken’ (het huidige bedrijf Corus) gesitueerd. 
Castricum ligt ten westen van de a9. Tussen Castricum en Uitgeest –langs het 
spoor en aan weerszijden van de Rijksstraatweg– liggen de veenweidegronden. 
De hoger gelegen gronden richting Limmen worden gebruikt voor de bollenteelt. 
Het gebied ten oosten van Castricum in richting Castricum aan Zee, maakt deel 
uit van het Noordhollands Duinreservaat met een recreatieve bestemming. Het 
gebied van de Oude Duinen (tot aan de Oldenborghweg) wordt gekenmerkt door 
gemengde bosaanplant.

tabel 8. Informatie over de inde-
ling en omvang van gemeenten. 
De gegevens zijn a∫omstig van 
www.sdu.nl/staatscourant/gem.

56) Deze gegevens werden ter 
beschikking gesteld door de 
gemeente Akersloot (met dank 
aan meneer Waardenburg van 
de gemeente Akersloot).
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>> 7 Archeologische Monumentenzorg in het gebied

Dit hoofdstuk heeft ten doel het volume archeologisch veldonderzoek te 
be schrijven per gemeente tegen de achtergrond van de bedreiging van het 
bodemarchief waaruit de noodzaak kan blijken voor het ondernemen van gerich-
te maatregelen. Deze informatie dient de analyse in hoofdstuk 8 over de waarde-
ring van de beschikbare archeologische kennis per gemeente. Eerst komt het 
landgebruik aan de orde, daarna de aard van de bedreiging, de hoeveelheid 
amk-terreinen en vervolgens het verrichte (verkennende) veldonderzoek.

7.1  historisch landgebruik
De agrarische activiteiten in het onderzoeksgebied beperkten zich in het verle-
den hoofdzakelijk tot de veehouderij, zoals in het veenweidegebied met een wijd 
en open karakter. Op de strandwallen van Spaarnwoude en Akersloot werd fruit 
en groente kleinschalig verbouwd en werden –vanaf het midden van de vorige 
eeuw– percelen gereed gemaakt voor de bloembollenteelt. 
De verkaveling en de toegankelijkheid van de polders in het gebied liepen sterk 
uiteen. Daarmee samen hing het extensieve of intensieve agrarische gebruik 
ervan. Langs het Uitgeestermeer en het Alkmaardermeer bijvoorbeeld vond 
extensieve beweiding plaats (vooral melkvee). De kavels aldaar zijn grillig van 
vorm en infrastructureel minder toegankelijk. Wijk aan Zee behoorde tot de 
vissersdorpen in het Oude Duinenlandschap (zoals ook Egmond en Zandvoort).
Typisch voor het duinengebied (zoals bij Wijk aan Zee) waren de particuliere tui-
nen zoals vandaag nog te zien in de duinen van Egmond aan Zee. Op percelen 
midden in het duingebied werden vooral aardappels verbouwd.

7.2  huidig landgebruik
Het huidige landgebruik zal per gemeente worden besproken. Voor een beter 
overzicht volgt hieronder een tabel met enkele basisgegevens per gemeente 
(tabel 8).
Akersloot ligt ten oosten van de gemeente Limmen. De gemeentegrens wordt in 
het westen gevormd door de Kogerpolderkanaal en in het noordoosten door het 
Noordhollandsch kanaal. In het zuiden grenst Akersloot aan de gemeente Uit-
geest. Langs de Hogegeest zijn semi-agrarische bedrijventerreinen, o.a. terreinen 
met glastuinbouw gesitueerd. Oostelijk en westelijk van Akersloot – aan weers-
zijden van de Hogegeest bevinden zich weidegronden voor de veeteelt. 
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archeologie. Vooral de gemeenten Castricum, Beverwijk en Heemskerk zijn actief 
wat de uitbreiding voor woningbouw in richting landelijk gebied betreft. 

7.4 sluipende bedreiging (peilverlaging,	oxidatie)
Door een periodieke peilverlaging gaat de kwaliteit van de archeologische waar-
den ‘sluipenderwijze’ achteruit. Vooral organische materiaalgroepen zoals hout, 
zaden en pollen, hebben onder deze maatregel te leiden. Door peilverlaging 
komen de organische vondstgroepen in aanraking met zuurstof wat oxidatie 
tot gevolg heeft. 

7.5  amk
De vier kaartbeelden laten zien waar de archeologisch beschermde monumenten 
liggen. De terreinen die op de amk vermeld staan, bevinden zich vooral in het 
zuidelijke deel van het onderzoeksgebied. Dit is gebaseerd op de intensiteit van 
het archeologische onderzoek in het verleden en de daaruit voort komende aan-
wijzing van archeologische monumenten.

  Akersloot
In Akersloot liggen 15 archeologisch waardevolle terreinen, waarvan er 2 van zeer 
hoge archeologische waarde, 9 van hoge archeologische waarde en 4 van archeo-
logische waarde zijn. De terreinen bevatten archeologische resten uit de Late-
IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd.

  Beverwijk
In Beverwijk liggen 13 archeologisch waardevolle terreinen, waarvan er één van 
zeer hoge archeologische waarde, 6 van hoge archeologische waarde en 6 van 
archeologische waarde zijn. De terreinen bevatten archeologische resten uit de 
Late-IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd.

  Castricum
In Castricum liggen 20 archeologisch waardevolle terreinen, waarvan er geen 
van zeer hoge archeologische waarde, 11 van hoge archeologische waarde en 9 
van archeologische waarde zijn. De terreinen bevatten archeologische resten 
uit de Late-IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd.

  Egmond
In Egmond liggen 29 archeologisch waardevolle terreinen, waarvan er 3 van zeer 
hoge archeologische waarde, 14 van hoge archeologische waarde en 12 van arche-
ologische waarde zijn. De terreinen bevatten archeologische resten uit de Late-
IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd.

  Heemskerk
In Heemskerk liggen 17 archeologisch waardevolle terreinen, waarvan er 5 van 
zeer hoge archeologische waarde, 2 van hoge archeologische waarde en 10 van 
archeologische waarde zijn. De terreinen bevatten archeologische resten uit de 
Midden-IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd.

  Limmen
In Limmen liggen 14 archeologisch waardevolle terreinen, waarvan er één van 
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De gemeente Heemskerk is tussen de gemeenten Beverwijk, Uitgeest en Castri-
cum gelegen. De bebouwing breidt zich steeds meer in richting Beverwijk uit. 
Ten westen van de stedelijke bebouwing –tussen het duinengebied en de rijks-
straatweg– liggen een aantal bedrijventerreinen, deels agrarisch van aard 
(boomkwekerijen). 
Een van de bedrijventerreinen is ‘de Houtwegen’, een nieuw terrein is in ontwik-
keling (‘de Trompet’). Ten oosten van Heemskerk –in de richting van het spoor– 
liggen weilanden die behoren tot de Heemskerkerbroek. Deze zijn voornamelijk 
in gebruik voor de veeteelt. Het terrein ten noorden van kasteel Assumburg (Oud 
Haerlem) heeft een recreatieve bestemming verkregen en wordt op dit moment 
heringericht.
Limmen ligt tussen Castricum en Heiloo, en grenst in het oosten aan de gemeen-
te Akersloot. Het is een agrarische gemeente met veehouderij, fruit- en in 
belangrijke mate bloembollenteelt. De terreinen die voor de bloembollenteelt 
gebruikt worden, liggen vooral langs de Hogeweg, op de strandwal van Heiloo. 
In richting duinen liggen graslanden voor de schapenhouderij. De strandwallen 
van Limmen en Akersloot zijn vrij dicht bebouwd en blijken versnipperd te zijn 
door de diverse (kleinschalige) agrarische activiteiten (zoals bollenteelt als 
nevenverdienste). 
Velsen grenst aan de gemeente Haarlem in het zuiden. De gemeente wordt door-
sneden door twee snelwegen (a208 en a9). In de afgelopen decennia heeft een 
sterke groei binnen de woningbouw plaatsgevonden (o.a. Velserbroek). Zuidelijk 
van IJmuiden, ten westen van Santpoort-Noord bevinden zich de duinen met een 
voornamelijk recreatieve bestemming. Het meest oostelijke deel van de duinen 
(bij de Herenduinen) is bebost. Langs het spoor tussen Beverwijk en Haarlem is 
grasland te vinden. Agrarische activiteiten beperken zich voornamelijk tot de 
veeteelt. De Wijkermeerpolder daarentegen is een aangewezen landbouwkern-
gebied. Het recreatiegebied Spaarnewoude (Oosterbroek en Buitenhuizen) ligt 
als groene zone tussen de Velserbroek en het Noordzee kanaal in. 
Zaanstad vertoont industriële en stedelijke aspecten naast een deels beschermd 
polderlandschap. Een voorbeeld hiervan is het Wormer- en Jisperveld met 2000 
ha water en onbebouwd land. De polder Westzaan behoort tot het veenweide-
gebied en wordt als weideland gebruikt (voor alle andere agrarische activiteiten 
zou het te nat zijn). De polder Oostzaan bestaat uit het Oostzijderveld –met een 
stedelijke bestemming– en de Oostzander polder (inclusieve de Kalverpolder) 
waar het karakter als veenweidegebied tot nu toe behouden is gebleven. De 
Kalverpolder (Zaanse schans) met een aantal monumentale molens kent een 
recreatieve bestemming. De grotere polders (zoals bij Assendelft) worden inten-
sief gebruikt in verband met de melkveeteelt. 

7.3  acute bedreiging (bollenteelt,	stadsuitbreiding,	etc.)
In het noordwesten van het onderzoeksgebied vormt de bollenteelt de grootste 
bedreiging van het archeologische erfgoed. Grote delen van het landbouwgebied 
bij Egmond zijn reeds omgezet. Het omzetten van het land vindt plaats tot een 
grote diepte. Er bestaat een kleine kans dat neolithische sporen dieper onder de 
omgezette grond bewaard zijn gebleven. Bollenteelt op grotere schaal vindt 
plaats in de gemeenten Bergen, Castricum en Heemskerk. Landbouwacti viteiten 
zoals ploegen verstoren de hoger gelegen cultuurlagen. 
Voor alle deelgebieden is de stadsuitbreiding een acute bedreiging voor de 

  62  



  Beverwijk
De Broekpolder (Soonius 1993b) en de Wijkermeerpolder (Schute 1997) zijn 
archeo logisch geïnventariseerd. Voor wat betreft de Broekpolder heeft dat ge -
re sulteerd in opgravingen en behoud van verschillende complextypen. In de 
Wijkermeerpolder heeft het verkennend onderzoek in ieder geval één nederzet-
ting uit de Late-IJzertijd/Romeinse tijd opgeleverd. Voor het overige deel van de 
Wijkermeerpolder kan nog geen uitspraak gedaan worden, omdat er geen vlak-
dekkend karterend booronderzoek is uitgevoerd. Ten behoeve van de voorgeno-
men aanleg van de randweg Beverwijk is een aai uitgevoerd (Schute en Odé 
1997). Tot slot is er in de zomer van 2001 een archeologisch vooronderzoek uit-
gevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan Meerestein (Schute 2001). 

  Castricum
Delen van het landelijk gebied vallen binnen de ruilverkaveling Limmen-Heiloo 
(Ravesloot en Perk 1987). Aanvullend booronderzoek is uitgevoerd ten behoeve 
van natuurontwikkeling (o.a. Soonius 1998e).
Tevens heeft er een geofysisch/archeologisch onderzoek plaatsgevonden op het 
terrein van kasteel Cronenburg (Soonius en Schute 1997).

  Egmond (gemeente Bergen)
In het kader van de herinrichting Bergen–Egmond–Schoorl is een Aanvullende 
Archeologische Inventarisatie (aai-1) uitgevoerd. Hierbij werden slootkanten 
afgelopen. Indien er vondstmateriaal werd aangetro≠en is er booronderzoek 
uitgevoerd (aai-2). Tevens werden verstoringen in kaart gebracht en werden 
terreinen waarvoor geen toestemming voor het archeologische onderzoek werd 
verleend aangegeven (Soonius 1995). De uiteindelijke resultaten van deze inven-
tarisatie hebben slechts betrekking op de eerste meter beneden maaiveld. 
Sporen op een dieper niveau zijn niet geïnventariseerd. In het kader van natuur-
ontwikkeling is een aantal terrein door middel van een booronderzoek onder-
zocht. Bij dergelijke onderzoeken is de maximale verstoringsdiepte beneden 
maaiveld leidend voor de boordiepte. De nieuwbouwwijk nabij de Mosselaan is 
door middel van een aai-1 onderzocht (Soonius, 1996b). Hierbij bleek dat de 
ondergrond van het onderzochte gebied bestond uit Jonge Duinen waaronder 
zich een restgeul van het Oer-IJ bevond. Er zijn geen sporen van bewoning 
aangetro≠en. Juist ten noorden van deze geul zijn bij het omzetten van grond 
wel sporen van bewoning aangetro≠en. Hier bevonden zich resten van een 
nederzetting uit de Late-IJzertijd en/of Vroeg-Romeinse tijd. De bewoning vond 
plaats op het veen (Soonius, 1995). In het kader van ontgrondingen en kleine 
nieuwbouwlocaties hebben ook aai’s plaatsgevonden (o.a. Soonius 1996a; Asmus-
sen e.a. 1998; Soonius 1999a).

  Heemskerk
De Broekpolder (Soonius 1993a) is archeologisch geïnventariseerd. Tevens heeft er 
ten behoeve van de planontwikkelingen in resp. het plangebied De Trompet 
(Schute 1998) en Assumburg/Oud Haerlem (Soonius, 2000b) een aai-1 plaatsge-
vonden. Er heeft een beperkt geofysisch onderzoek plaatsgevonden ter plaatse 
van kasteel Oud-Haerlem (Anderson 1989).
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zeer hoge archeologische waarde, 9 van hoge archeologische waarde en 4 van 
archeologische waarde zijn. De terreinen bevatten archeologische resten uit de 
Late-IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd.

  Uitgeest
In Uitgeest liggen 33 archeologisch waardevolle terreinen, waarvan er 10 van zeer 
hoge archeologische waarde, 9 van hoge archeologische waarde en 14 van arche-
ologische waarde zijn. De terreinen bevatten archeologische resten uit de Late-
IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd.

  Velsen
In Velsen liggen 25 archeologisch waardevolle terreinen, waarvan er 5 van zeer 
hoge archeologische waarde, 6 van hoge archeologische waarde en 13 van arche-
ologische waarde zijn. De terreinen bevatten archeologische resten uit de Late 
Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd.

  Zaanstad
In Zaanstad liggen 68 archeologisch waardevolle terreinen, waarvan er 2 van 
zeer hoge archeologische waarde, 31 van hoge archeologische waarde en 35 van 
archeologische waarde zijn. De terreinen bevatten archeologische resten date-
rend uit de Vroege-IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd.

7.6 hoeveelheid inventariserend onderzoek per gemeente
7.6.1.	 Algemeen
Binnen het onderhavige onderzoeksgebied zijn in het kader van ruilverkaveling/
herinrichting drie grote inventarisaties uitgevoerd. Het betreft de ruilverkaveling 
Uitgeest (Ravesloot, i.v.), de ruilverkaveling Limmen-Heiloo (Ravesloot en Perk 
1987) en het herinrichtingsgebied Bergen–Egmond–Schoorl (Soonius 1995). Dit 
betreft zeker geen vlakdekkende inventarisaties. Daarom is er per perceel aange-
geven wat de onderzoeksmethode is geweest. Veel percelen zijn in gebruik als 
grasland en hier werden de slootkanten afgelopen. Indien er vondstmateriaal 
werd aangetro≠en is er booronderzoek uitgevoerd. Tevens werden verstoringen 
in kaart gebracht en werden terreinen waarvoor geen toestemming voor het 
archeologische onderzoek werd verleend aangegeven. Voorts is het belangrijk
te realiseren dat de gegevens die uit deze inventarisaties slechts betrekking heb-
ben op de eerste meter van het bodemarchief. Dit was in het kader van ruilver-
kaveling/herinrichting voldoende. Zo is de gehele binnenduinrand niet geïnven-
tariseerd aangezien de archeologisch waardevolle lagen zich op grotere diepte 
bevinden. In de database staat per onderzocht gebied c.q. perceel de boordiepte 
en indien relevant de boordichtheid aangegeven.
 
7.6.2.	 Gemeenten
  Akersloot (gemeente Castricum)
Een deel van het landelijk gebied van de gemeente viel binnen de ruilverka-
veling Limmen-Heiloo. Hier heeft een oppervlaktekartering plaatsgevonden 
(Ravesloot 1987). Op de meest oostelijke strandwal van Akersloot (plangebied 
Koningsweg) heeft in het kader van nieuwbouw een aai-1 plaatsgevonden. 
Hieruit bleek dat de grond ter plaatse sterk verstoord was tot een diepte van 
soms 1,5 meter (Soonius 1998c). 
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In Castricum-Oosterbuurt heeft in de jaren ’90 een aantal opgravingen vanuit 
het rob plaatsgevonden. Tevens heeft het aac archeologisch onderzoek uitge-
voerd ten noorden van Castricum, Uitgeesterweg. 

  Egmond (gemeente Bergen)
Met uitzondering van enkele opgravingen –uitgevoerd door de archeologische 
werkgroep Egmond en deels door de (niet meer bestaande ) archeologische werk-
groep Limmen– vond in het landelijke gebied geen gravend archeologisch onder-
zoek plaats. Het relatief geringe aantal archeologische opgravingen is geconcen-
treerd in de dorpskern van vooral Egmond Binnen (De abdij, abdijlaan, 
adaelbertsput) en Egmond aan de Hoef (slotkapel), terwijl langs de Zeeweg tus-
sen Heiloo en Emond aan Zee door de archeologische werkgroep Heiloo (scrab) 
bewoningssporen en vondsten uit de inheems-Romeinse periode werden ont-
dekt (Zeeweg).
In 1993 werden bij Egmond aan de Hoef –in de buurt van camping Wimmenum-
sporen van een IJzertijd nederzetting gevonden. Dit terrein is reeds omgezet zon-
der voorafgaand archeologisch onderzoek. 

  Heemskerk
Er heeft relatief weinig archeologisch onderzoek plaatsgevonden, met uitzonde-
ring van enkele proefputten rondom kasteel Marquette en in de dorpkern van 
Heemskerk. Archeologische activiteiten op amateur-niveau vallen onder de ver-
antwoordelijkheid van de awn-afdeling Beverwijk-Heemskerk (voor onderzoek 
van de Broekpolder zie Beverwijk).

  Limmen
Tot enkele jaren geleden was er een archeologische werkgroep onder leiding van 
M. van Raay actief in Limmen. Uitgebreid archeologisch onderzoek onder begelei-
ding van het aac heeft onder ander plaatsgevonden bij Limmen, De Krocht (awn 
Limmen, aac 1995 en 1996). Helaas is het rapport niet gepubliceerd.

  Uitgeest
In Uitgeest heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden onder leiding van 
Linda Therkorn op de locatie van de afrit van de a9 (ub18). Geregeld vinden sloot-
karteringen plaats door de archeologische werkgroep awn Zaanstreek-Water-
land.

  Velsen
In Velsen heeft relatief veel archeologisch onderzoek plaatsgevonden, vooral door 
Wim Bosman, beleidsmedewerker archeologie van de gemeente. Daarnaast is 
een actieve archeologische werkgroep in Velsen aanwezig. Grootschalig gravend 
onderzoek is uitgevoerd in de Velserbroek.

  Zaanstad
De gemeente Zaanstad heeft een zeer actieve archeologische werkgroep. Deze 
heeft een aantal opgravingen in de regio uitgevoerd, vaak over genomen door het 
aac (vooral in de jaren ’80 in het kader van het Assendelver Polder Project).57

De gemeente Zaanstad heeft een gemeentelijke archeoloog in dienst die samen 
met de archeologische werkgroep optreedt.

57) Saendelft West is een aan-
gewezen locatie voor woning-
bouw. In dit gebied hebben de 
opgravingen van Linda Therkorn 
–het Assendelver Polder Project– 
plaatsgevonden. Ten westen van 
de toenmalige opgravingsputten 
heeft de archeologische werk-
groep awn Zaanstreek-Water-
land een aantal veldkarteringen 
en boringen uitgevoerd. Vooraf-
gaande aan het bouwrijp maken 
van de grond heeft geen archeo-
logisch onderzoek plaatsgevon-
den, met uitzondering van de 
beschreven werkzaamheden van 
de werkgroep onder begeleiding 
van de gemeentelijke archeoloog 
Piet Kley. 
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  Limmen
In delen van het landelijk gebied heeft, in het kader van de ruilverkaveling Lim-
men-Heiloo, een oppervlaktekartering plaatsgevonden (Ravesloot en Perk 1987). 
Aanvullend heeft hier een booronderzoek plaatsgevonden ter plaatse van de 
vindplaatsen. Het meeste inventariserende onderzoek werd uitgevoerd door 
amateurarcheologen, met name door M. van Raay. Deze inventarisaties met 
behulp van slootkarteringen, boringen en proefputjes hebben een relatief groot 
aantal vindplaatsen uit de prehistorie en Middeleeuwen opgeleverd. Vanuit de 
gemeente werd tot nu toe echter weinig archeologisch onderzoek gestimuleerd, 
zoals uit de geïnventariseerde onderzoeksgegevens blijkt. 

  Uitgeest
Grote delen van het landelijk gebied vallen binnen de ruilverkaveling Uitgeest 
(Ravesloot in voorbereiding). Hier heeft het aac (later ook raap) een veldkarte-
ring uitgevoerd. Aanvullend heeft hier een booronderzoek plaatsgevonden. In 
het kader van de nieuwbouwwijk Kleis-Oost, gelegen ten noorden van Assum 
heeft een aai plaatsgevonden (Soonius, 1998b en 1999b). Voorts is er nog één 
terrein archeologisch onderzocht in het kader van een ontgrondingsaanvraag 
(Asmussen e.a. 1998).

  Velsen
In de gemeente Velsen wordt al jarenlang intensief booronderzoek en archeolo-
gisch toezicht verricht door Wim Bosman, beleidsmedewerker archeologie van de 
gemeente. Veel van de onderzoekscampagnes van het aac zijn door dit vooron-
derzoek geïnitieerd. De gemeente Velsen is bij uitstek een gemeente met gesta-
pelde landschappen, hetgeen ook naar voren komt in de terreinen die op de amk 
staan. raap heeft een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 
Derde Zeehaven te IJmuiden. Ten behoeve van de Trajectnota/mer Zeepoort 
IJmond heeft raap een bureaustudie uitgevoerd (Raemaekers en Bekius 2000).

  Zaanstad
Voorafgaande aan de opgravingen in het kader van het Assendelver Polder Pro-
ject hebben 5 boorcampagnes plaatsgevonden (Brandt 1985). In het kader van 
de te ontwikkelen vinex-locatie Saendelft is door het aac in de jaren ’90 van de 
vorige eeuw een boorcampagne uitgevoerd. De actieve awn-afdeling Zaan-
streek-Waterland heeft ook veldkarteringen uitgevoerd.

7.7  hoeveelheid gravend onderzoek per gemeente
  Akersloot
Werkzaamheden op het gebied van de amateurarcheologie vallen onder de 
archeologische werkgroep Zaanstreek-Waterland. Er heeft nauwelijks archeo-
logisch onderzoek plaatsgevonden.

  Beverwijk
Door het aac onder leiding van Linda Therkorn heeft uitgebreid archeologisch 
onderzoek plaatsgevonden in de vinex-locatie Broekpolder. Daarnaast zijn het 
vooral kleinere ontsluitingen die door een actieve archeologische werkgroep 
werden begeleid. 
  Castricum
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>> 8 analyse: ensembles en methode voor kenniswaardering

8.1  methodiek voor de aanwijzing van ensembles
Deze studie bevat een viertal kaarten met daarop aangegeven de veronderstelde 
samenhang tussen archeologische complextypen per periode. De veronderstelde 
samenhang is een interpretatie die berust op vergelijkingen van vindplaatsen in 
het licht van de verzamelde beeldvorming én in de setting van de oude land-
schappen.
Met behulp van de informatie op de cd-rom is de analyse tot stand gekomen. 
Eerst is per periode de kaart met de oude landschappen opgeroepen. Vervolgens 
zijn er de opgravingslocaties op geplot die informatie ten behoeve van de beeld-
vorming verscha≠en over de betre≠ende periode. Daarna zijn ook de terreinen 
van de amk opgeroepen. Met grote ‘olievlekken’ zijn de contouren geïnterpre-
teerd waarbinnen een veronderstelde relatie aanwezig is. De interpretatie berust 
op ‘expert judgement’ en heeft het karakter van een werkhypothese. De contou-
ren zijn als uitgangspunt beperkt tot één bepaald landschapstype. Hiervoor is 
gekozen vanwege de nauwe relatie tussen landschap en bewoning, maar berust 
vanzelfsprekend op een aanname.
Tijdens de analyse bleken grote verschillen te bestaan in de beeldvorming per 
periode en per landschapseenheid. Het is in de archeologische discipline niet 
duidelijk wat een bewoningsmodel precies is en waar het aan moet voldoen. 
Dit maakt het bij elkaar brengen van beeldvorming lastig.
Het resultaat van de samenhang door de tijd heen vormt de basis voor het schrij-
ven van de lange termijn ontwikkeling van het archeologisch-historisch land-
schap. Deze samenhang kan het uitgangspunt zijn voor het selectiebeleid van 
provincie en gemeenten, uit oogpunt van de leesbaarheid (zie voorwoord 
en inleiding). De lange termijn zal in dit stadium dan ook een aantal onvergelijk-
baarheden hebben zowel wat betreft de mate van detaillering als het niveau van 
synthetisering. In sommige gevallen bestaat er alleen een beschrijving van wat 
er gevonden is. Een ander aandachtspunt is dat een logische relatie gevonden 
moet worden tussen het regionale niveau van ensembles zoals deze op de kaar-
ten zijn aangegeven en het microregionale niveau. Met de microregio wordt 
bedoeld het verband tussen nederzettingen en sporen van landgebruik dus 
patronen in de oude topografie. De bewoningsas uit de IJzertijd in het veen-
gebied in Assendelft is één van de voorbeelden van hoe dat gelukt is. Het is 
wenselijk dergelijke cultuurlandschappelijke verbanden verder te onderzoeken 
en te benoemen.

a∂eelding 4a. Ensembles uit 
het Neolithicum tot en met de 
Vroege-Bronstijd. >>
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8.2 ensembles per kaartbeeld
Hieronder worden de ensembles per kaartbeeld benoemd. In bijlage 3 is een lijst 
opgenomen waarin amk-terreinen per ensemble zijn ingedeeld voor zover 
mogelijk.

8.2.1	 Kaartbeeld	1:	de	ensembles	(a∂eelding 4a)
Kaartbeeld 1 schetst de landschappelijke situatie zoals deze omstreeks 2500 voor 
Chr. heeft uitgezien. De kustlijn ligt verder in het oosten tegen de strandwallen 
van Heiloo, Alkmaar, Beverwijk en Velsen aan. Op de strandwallen is bewoning 
reeds mogelijk. Achter de strandwallen bevond zich een uitgestrekt veengebied. 
De vindplaatsen die tot een ensemble kunnen worden gerekend, zijn op de 
strandwallen gelegen (i). Uit deze periode zijn vooral sporen van landgebruik 
(akkerbouw) en grafritueel bekend, bewoning –in de zin van huizen– is nog niet 
gevonden. Deze sporen bevinden zich veelal enkele meters beneden maaiveld en 
zijn veelal door middel van booronderzoek en profielwaarnemingen door de 
gemeentelijk archeoloog Wim Bosman aan het licht gekomen. Voor de overige 
gemeenten geldt dat er geen sporen van bewoning en/of landgebruik op de 
amk zijn vertegenwoordigd. 

8.2.2	 Kaartbeeld	2:	de	ensembles	(a∂eelding 4b)
Kaartbeeld 2 gaat over de periode rondom 1000 voor Chr. Vier ensembles kunnen 
worden aangewezen (i t/m iv) die in de periode van de Midden-Bronstijd en 
Vroege-IJzertijd bewoning vallen. Op de strandwallen en op de oeverwallen was 
bewoning mogelijk (i en ii). Het water van het Oer-IJ bleek een natuurlijke bar-
rière te hebben gevormd die de stammen van elkaar heeft gescheiden (i, ii van iii 
en iv). In de Vroege-IJzertijd werd ook al op het veen (iv) ten oosten van kleinere 
getijdengeulen en kwelders gewoond (iii). 
In Velsen (locatie Hoogovens) werd naast een gebouw een inhumatiegraf van 
een jonge vrouw in hurkhouding opgegraven gedateerd in de Midden-IJzertijd 
(Jelgersma e.a. 1970).
Sporen van bewoning en/of gebruik vanaf de Midden-Bronstijd tot en met de 
Midden-IJzertijd zijn vaker aangetoond dan in de voorgaande periode. Het 
onderzoeksgebied wordt namelijk aanmerkelijk groter in deze periode.
 
8.2.3	 Kaartbeeld	3:	de	ensembles	(a∂eelding 4c)
Kaartbeeld 3 beschrijft de situatie rondom 100 na Chr. De monding van het 
Oer-IJ is dicht, wel is er sprake van wash-overs, tijdelijke overstromingen vanuit 
de zee. Er kunnen vijf ensembles worden aangewezen. Bewoning vond plaats op 
de lage duinen ten zuiden (i) en ten noorden (v) van de Oer-IJ-monding, op de 
kreekruggen en oeverwallen (iii) en in het veengebied ten oosten van het onder-
zoeksgebied. Er blijkt een bewoningsas van het noordoosten in de richting van 
het zuidwesten te hebben gelopen die zich doorzet tot aan de periode van de 
veenontginningen tijdens de Vroege-Middeleeuwen (ii). Mogelijk lag het Oer-IJ 
in oostelijke richting nog open en werd als vaargeul benut in de Romeinse perio-
de. Vandaar de ligging van een Romeinse haven in de gemeente Velsen (iv). 
Verreweg de meeste terreinen op de amk in het landelijk gebied bevatten sporen 
van bewoning en gebruik uit Late-IJzertijd tot en met Vroege-Middeleeuwen c. 
Een nieuwe categorie terrein betreft de resten van een Romeins Castellum en 
bijbehorende haven te Velsen.

a∂eelding 4b. Ensembles uit 
de Midden-Bronstijd tot en met 
de Midden-IJzertijd. >>
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8.2.4	 Kaartbeeld	4:	de	ensembles	(a∂eelding 4d)
Kaartbeeld 4 geeft de situatie rondom 900 na Chr. weer. Archeologische waarne-
mingen uit deze periode zijn schaars doordat een groot deel van het landschap 
geërodeerd is. Een van de weinige archeologisch onderzochte en gepubliceerde 
vindplaatsen –bij Castricum (Oosterbuurt)– heeft tot ideeën geleid over de 
bewoning in de Vroege-Middeleeuwen (i). Op de strandwallen heeft eveneens 
bewoning plaatsgevonden (ii), als ook in het veengebied bij Uitgeest en Krom-
menie (iii). De bewoning bestond in eerste instantie uit relatief geïsoleerd gele-
gen boerderijen –of Einzelhöfe– die een soort buurtschappen hebben gevormd. 
Met een toename aan bevolking en het ontstaan van lokale machtscentra con-
centreerde de bewoning zich rondom de kerken en was het ontstaan van de eer-
ste dorpskernen een feit (1t/m 7). 
Archeologisch is weinig onderzocht uit deze periode. Veel informatie is a∫omstig 
uit historische bronnen. 
Op dit kaartbeeld zijn naast de sporen van bewoning en/of gebruik uit de Vroe-
ge-Middeleeuwen d, de Late-Middeleeuwen en de Nieuwe tijd in het landelijk 
gebied alle historische stads- of dorpskernen toegevoegd. De begrenzing van 
deze categorie terreinen is bepaald aan de hand van de historische atlas van 
Noord-Holland (1849–1859), schaal 1:25.000. De laatmiddeleeuwse dijken en kas-
telen (en versterkte huizen) staan ook op de amk vermeld. Daarnaast zijn drie 
lunetten behorende bij de linie van Beverwijk opgenomen en staan er verschil-
lende voormalige molenplaatsen op de amk vermeld.

8.3 methodiek voor waardering van kennis
Voor deze studie zijn tevens vier periodekaarten gemaakt waar een waardering 
gegeven is aan de hoeveel archeologische kennis die op dit moment voorhanden 
is. De waardering berust op twee variabelen, te weten de hoeveelheid uitgevoerd 
veldonderzoek en de hoeveelheid uitgevoerde analyse die tot beeldvorming 
heeft geleid. Met behulp van de cd-rom zijn de oude landschappen opgeroepen 
in combinatie met de gemeentegrenzen. Vervolgens zijn de opgravingslocaties 
geprojecteerd die relevante beeldvorming verscha≠en over de betre≠ende perio-
de. Daarnaast zijn alle overige veldonderzoekingen op het beeld geplot. Zodoen-
de onstaat een inzicht in het volume uitgevoerd (verkennend) veldonderzoek in 
relatie tot de beschikbare beeldvorming. De waardering heeft het karakter van 
een werkhypothese en dient te worden bijgesteld door middel van voortschrij-
dend inzicht. Plussen en minnen berusten op ‘expert 
judgement’.
Centraal staat de vraag in welke mate er (inventariserend) veldonderzoek is uit-
gevoerd en als dat al zo is, of deze waarnemingen ook tot beeldvorming van het 
verleden hebben geleid. Het één hoeft niet altijd tot het ander geleid te hebben. 
Opgravingsdocumentatie kan onuitgewerkt op de plank zijn blijven liggen. Maar 
er zijn zeker gebieden waar intensief archeologisch onderzoek heeft plaatsge-
vonden en de opgravingsresultaten tot hypothesevorming hebben geleid. 

a∂eelding 4c. Ensembles uit 
de Late-IJzertijd tot en met de 
Vroege-Middeleeuwen c. <<
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De gebiedswaardering geeft een vertrekpunt voor verder handelen in het kader 
van de archeologische monumentenzorg (zie hoofdstuk 9). Men kan besluiten 
tot het uitwerken van oud onderzoek, indien reeds veel opgegraven is, maar nog 
weinig aan beeldvorming is gedaan. Omgekeerd als er veel beeldvorming is, 
maar het blijkt dat de basis waarop de uitspraken gebaseerd zijn dun is, kan men 
inzetten op hypothese toetsend onderzoek. Het kan voorkomen dat weinig veld-
onderzoek en gebrekkige beeldvorming veroorzaakt is door een grootscha lige 
verstoring van het gebied. In dat geval zou men aandacht kunnen besteden aan 
het sparen van representatieve archeologische complextypen in vergelijk bare 
landschappen, omdat immers hier het gevaar schuilt van het voorgoed 
verdwijnen van informatie uit het verleden. In gebieden waar geen gegevens 
bekend zijn omdat er nog niets aan (inventariserend) veldonderzoek is gebeurd, 
kan men inzetten op inventariseren.
Een deelgebied met een +/+ waardering vraagt uiteraard om een andere strate-
gische aanpak dan een –/+, –/– of +/– gebied. Waar relatief veel van de bewo-
ningsgeschiedenis bekend is, kunnen de vraagstellingen voor toekomstig onder-
zoek in een toetsende zin worden geformuleerd. Dit biedt mogelijkheden voor de 
invulling van voorwaarden indien er meer archeologisch veldonderzoek uitge-
voerd moet worden. Daar waar relatief veel veldonderzoek heeft plaatsgevonden, 
maar weinig aan beeldvorming is gebeurd kan het nuttig zijn om eerst te inves-
teren in die beeldvorming alvorens nieuw veldwerk te laten uitvoeren. De +/+ 
gebieden betekenen nadrukkelijk niet dat er niets meer hoeft te gebeuren aan 
archeologische monumentenzorg. Het geeft aan dat er een redelijke hoeveelheid 
kennis bestaat om een waardering en selectiebesluit te kunnen onderbouwen. 

8.4 waardering van kennis per periodekaart 
Hier is de hoeveelheid archeologisch onderzoek in relatie gebracht tot de beeld-
vorming over het verleden. De kennis is verwerkt in een kaart met een gebiedsin-
deling in plus/min gebieden. Daarbij werd rekening gehouden met de natuurlij-
ke landschapseenheden –oeverwallen, kreekruggen, veengebieden– en de 
gemeentelijke begrenzingen.58 Er zijn in totaal 8 deelgebieden te onderscheiden, 
namelijk Egmond, Castricum, Limmen, Akersloot, Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, 
Velsen, Zaanstad. 
8.4.1	 Kaartbeeld	1:	waardering	van	kennis	(a∂eelding 5a)

tabel 9. Betekenis van 
de waardering.

a∂eelding 4d. Ensembles uit 
de Vroege-Middeleeuwen d 
tot en met de Nieuwe tijd. <<

58) Een aantal gemeenten is tij-
dens het onderzoek gefuseerd. In 
dit verslag worden de gemeente-
grenzen gehandhaafd zoals het 
aan het begin van het onderzoek 
het geval was. 
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waardering veldonderzoek/ omschrijving
beeldvorming
 –/– Gebieden met gering veldonderzoek in combinatie met weinig gearticuleerde 
  bewoningsmodellen 
 +/+ Gebieden met een (redelijke) dichtheid aan veldonderzoek in combinatie 
  met rijke bewoningsmodellen 
 –/+ Gebieden met gering veldonderzoek in combinatie tot rijke bewoningsmodellen 
 +/– Gebieden met een (redelijke) dichtheid aan veldonderzoek in combinatie 
  met weinig gearticuleerde bewoningsmodellen
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Zoals op kaartbeeld 1 te zien, is de kennis over de neolithische periode beperkt. 
Een groot deel van het toenmalig bewoonbare areaal ligt nu in de Noordzee. Een 
ander deel ligt ‘ begraven’ onder het zand van de jonge duinen en strandwallen 
op grotere diepte. 

8.4.2	 Kaartbeeld	2:	waardering	van	kennis	(a∂eelding 5b)
Op kaartbeeld 2 wordt de situatie weergegeven zoals verondersteld voor de peri-
ode rondom 1000 voor Chr. Vooral in het voormalige veengebied en op de 
kreekruggen heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden en bestaan een aan-
tal theorieën over de bewoning in het verleden. De kennis over de bewoningsge-
schiedenis is vooral gebaseerd op onderzoek in en om Assendelft. Bovendien zijn 
grote delen van het gebied door een actieve archeologische werkgroep (awn afd. 
Zaanstad en Waterland) door booronderzoek en oppervlaktekarte ringen in kaart 
gebracht. Deze kennis maakt prospectieonderzoek grotendeels overbodig. Verder 
in richting noordoost, in de Uitgeesterbroekpolder, ligt een fossiel landschap met 
vergelijkbare landschappelijke kenmerken. De onderzoeksintensiteit neemt in 
die richting af. 

tabel 10. Kenniswaardering 
van de periode Neolithicum tot 
en met de Vroege-Bronstijd (zie 
a∂eelding 5a).

a∂eelding 5a. Kennis-
waardering van de periode 
Neolithicum tot en met 
de Vroege-Bronstijd. >>
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kaartbeeld 1
deelgebied 2500 voor Chr landschapseenheid
Egmond –/– strandzanden
Egmond n.v.t. open water
Limmen n.v.t. strandwal
Akersloot –/– veen
Castricum n.v.t. open water
Beverwijk –/– strandzanden
Beverwijk n.v.t. open water
Heemskerk n.v.t. open water
Heemskerk –/– strandzanden
Uitgeest –/+  strandwal 
Velsen –/+ strandwal, lage duinen
Velsen –/– kwelder, lage duinen
Zaanstad –/– veen
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tabel 11. Kenniswaardering 
van de periode Midden-Bronstijd 
tot en met de Midden-IJzertijd 
(zie a∂eelding 5b).

a∂eelding 5b. Kennis-
waardering van de periode 
Midden-Bronstijd tot en met 
de Midden-IJzertijd. >>
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kaartbeeld 2 
deelgebied 1000 voor Chr. landschapseenheid
Egmond –/– lage duinen, strandwal,
   kwelder en wash-over
Limmen –/– veen
Limmen –/+  strandwal
Akersloot –/+  strandwal
Akersloot –/– veen, kwelder
Castricum –/– lage duinen, kwelder en wash-
  over
Beverwijk  +/+ platen en slikken
Beverwijk –/– lage duinen
Heemskerk  +/+ wash-over, platen en slikken
Heemskerk –/– lage duinen
Uitgeest –/+  veen
Uitgeest  +/–  strandwal, platen en slikken
Velsen –/+  open water, kwelder
Velsen  +/–  kwelder, platen en slikken
Velsen –/– lage duinen
Zaanstad  +/+ veen
Zaanstad  +/–  kwelder

8.4.3	 Kaartbeeld	3:	waardering	van	kennis	(a∂eelding 5c)
Kaartbeeld 3 geeft een overzicht van de onderzoeksintensiteit in relatie tot de 
bestaande hypothesen van de bewoning in het gebied rondom 100 na Chr. Vooral 
het duinenlandschap, de Kennemerduinen tussen Wijk aan Zee en Bergen her-
bergen een onaangetast bodemarchief onder het metershoge duinzand. 
De Broekpolder (gemeente Beverwijk), Assendelft (gemeente Zaanstad) en de 
Velserbroekpolder (gemeente Velsen) blijken qua onderzoeksintensiteit en ken-
nis op de kaart het hoogst te scoren met een +/+. In het oostelijke gebied van de 
gemeente Velsen heeft weliswaar onderzoek plaatsgevonden, maar hebben de 
resultaten nog niet tot beeldvorming geleid.



  81  

8.4.4	 Kaartbeeld	4:	waardering	van	kennis	(a∂eelding 5d)
Het vierde kaartbeeld laat de plus/min gebieden zien voor de periode 900 na 
Chr. Vanuit archeologisch oogpunt is de onderzoeksintensiteit relatief gering –op 
enkele uitzonderingen na. Daarentegen kan uit historisch bronnenmate riaal veel 
informatie worden verkregen die de archeologische kennis aanvult, 
en vice versa. De a∂eelding is dan ook gebaseerd op de archeologische kennis. 
Historisch bronnenmateriaal wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.

tabel 12. Kenniswaardering voor 
de periode Late-IJzertijd tot en 
met de Vroege-Middeleeuwen c 
(zie a∂eelding 5c).

a∂eelding 5c. Kenniswaardering 
van de periode Late-IJzertijd 
tot en met de Vroege-Middel-
eeuwen c. >>

tabel 13. Kenniswaardering 
van de periode Vroege-
Middeleeuwen d tot en met 
de Nieuwe tijd.
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kaartbeeld 3 
deelgebied 100 na Chr. landschapseenheid
Egmond –/– lage duinen, strandzanden
Egmond –/– veen
Limmen –/– strandwal, strandwalvlakte
Akersloot –/+  strandwal, veen
Castricum +/– lage duinen, strandzanden, 
wash-overs
Castricum –/– kreekruggen
Beverwijk –/+  lage duinen, strandwal
Beverwijk  +/+ kreek/oeverwallen
Heemskerk –/+  lage duinen, strandwal, 
  kreekruggen
Uitgeest –/+  veen
Uitgeest  +/+ kreek/overwallen
Velsen –/– lage duinen
Velsen –/– kwelderlaagten, veen
Zaanstad  +/+ kreek/oeverwallen, veen

kaartbeeld 4 
deelgebied 900 na Chr. landschapseenheid
Egmond  +/– lage duinen, strandzanden
Egmond –/– veen
Limmen –/+  strandwal
Limmen  +/– veen
Akersloot –/– veen
Akersloot –/+  strandwal
Castricum –/– lage duinen, strandzanden
Castricum  +/– wash-overs, kreek/oeverwallen
Beverwijk –/– lage duinen, strandzanden
Beverwijk  +/– kreek/oeverwallen
Heemskerk –/– lage duinen, strandzanden
Heemskerk  +/– kreek/oeverwallen
Uitgeest –/– kreek/oeverwallen
Uitgeest –/+  veen, strandwal
Velsen –/– lage duinen, strandzanden
Zaanstad  +/+ veen



8.5 beschrijving per type kenniswaardering
8.5.1	 Gebieden	met	gering	veldonderzoek	in	combinatie	tot	
	 	 weinig	gearticuleerde	bewoningsmodellen
Op de kaarten staan deze gebieden als –/– gebieden omschreven. De lage duinen 
(bij Egmond, Castricum, Heemskerk en Velsen) behoren tot de –/– gebieden wat 
kennis en onderzoeksintensiteit betreft vanaf de neolithische periode tot aan de 
Middeleeuwen.
Andere deelgebieden –o.a. Limmen, Akersloot, Heemskerk en Beverwijk– vertonen 
voor de kennis van de bewoning op de strandwallen omstreeks 1000 voor Chr. tot 
aan de Middeleeuwen lacunes. In deze gebieden heeft op geringe schaal archeo-
logisch onderzoek plaatsgevonden en ontbreken bewoningsmodellen.
 
8.5.2	 Gebieden	met	een	(redelijke)	dichtheid	aan	veldonderzoek	
	 	 in	combinatie	met	rijke	bewoningsmodellen
Gebieden die onder deze categorie vallen worden met een +/+ op de kaart aan-
geduid. Tot deze categorie behoren delen van de kreekruggen en oeverwallen bij 
Assendelft in richting Krommenie en Uitgeest, de Broekpolder (gem. Beverwijk) als 
ook het veengebied bij Assendelft (gem. Zaanstad). Hier heeft relatief uitgebreid 
archeologisch onderzoek plaatsgevonden wat tot een aantal bewoningsmodel-
len heeft geleid (zie paragraaf 6.2 t/m 6.5). Het is niet de bedoeling dat in de +/+ 
gebieden in de toekomst geen archeologisch onderzoek meer wordt geadviseerd. 
Bij de waardering gaat het daarom een richting aan te geven aan de vraagstel-
ling waaraan archeologisch onderzoek in de toekomst zou kunnen aansluiten. 
Daarbij gaat het vooral om hypothese toetsende vraagstellingen.
Door de grootschalige opgravingen bij Assendelft vanuit het aac in de jaren ’80 
onder leiding van Linda Therkorn zou het genoemde gebied een hypothese toet-
sende functie kunnen toekomen. 

8.5.3	 Gebieden	met	gering	veldonderzoek
	 	 in	combinatie	met	rijke	bewoningsmodellen
Dit zijn de gebieden waar enkele min of meer kleinschalige opgravingen hebben 
plaatsgevonden als ook gebieden waar in de nabijheid archeologisch onderzoek 
heeft plaatsgevonden en waarvan de ideeën over de bewoningsgeschiedenis 
werden overgenomen. Tot de ze –/+ gebieden behoren de voormalige kreekrug-
gen die bij Uitgeest (ten oosten van de a9) gesitueerd zijn, als ook het veenland-
schap tussen Uitgeest en Krommenie. 
Hetzelfde geldt voor de strandwal bij Limmen en Akersloot. Op de strandwal 
heeft op kleine schaal archeologisch onderzoek plaatsgevonden en werden 
bewoningssporen vanaf de Midden-Bronstijd tot de Nieuwe tijd aangetro≠en. 
De ontstaande ideeën over bewoning en bewoningscontinuïteit kunnen echter 
onvoldoende worden onderbouwd door het gebrek aan archeologische informa-
tie. 

8.5.4	 Gebieden	met	een	(redelijke)	dichtheid	aan	veldonderzoek	
	 	 in	combinatie	met	weinig	gearticuleerde	bewoningsmodellen
In de +/– gebieden heeft relatief veel archeologisch onderzoek plaatsgevonden, 
maar heeft de informatie (nog) niet geleid tot gearticuleerde bewoningsmodel-
len. Velsen, Heemskerk, Beverwijk en delen van Uitgeest behoren tot deze catego-
rie. Vaak gaat het om archeologisch onderzoek wat (nog) niet gepubliceerd is.

a∂eelding 5d. Kennis-
waardering van de periode 
Vroege-Middeleeuwen d 
tot en met de Nieuwe tijd. <<
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9.2 het opstellen van een Programma van Eisen (pve) 
In dit rapport is al enkele keren verwezen naar het Programma van Eisen (pve). 
Dit document maakt onderdeel uit van de Archeologische Monumentenzorg
cyclus en is beschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (kna). 
Het dient ervoor bij het begin van een archeologisch project de inhoudelijke 
opdracht te bepalen en is verantwoordelijkheid van het Bevoegd Gezag. 

Deze studie kan gebruikt worden als een bron voor de opstellers van een pve. 
De volgende informatie is te vinden:
a Ligt het onderzoeksterrein in een ensemble? Zo ja, dan kan de beeldvorming 
behorend bij dat ensemble gebruikt worden om te toetsen. Het onderzoek is dan 
hypothesetoetsend van aard. Zo nee, dan bestaan er geen modellen en kan 
opdracht gegeven worden er één te maken. In dat geval is het onderzoek hypo-
thesevormend van aard.
b Welke onderzoeksvragen zijn relevant? In hoofdstuk 6 zijn bij de beschrij-
vingen telkens onderzoeksvragen geformuleerd ten behoeven van vervolgonder-
zoek. Deze vragen gaan over kennislacunes. Daarbij kan ook de reconstructie 
van de oude landschappen ter discussie staan (hoofdstuk 4).
c Welke literatuur is relevant? In hoofdstukken vier tot en zeven is een uit-
gebreide referentie te vinden.
d Welke andere onderzoeken zijn relevant? Op de cd-rom zijn alle onderzoekslo-
caties vanaf 1864 opgenomen. Men kan via de site-dossiers de relevantie beoor-
delen.

Aan de hand van de basisrapportages kan beoordeeld worden in hoeverre het 
project heeft bijgedragen tot kenniswinst, immers onderliggende studie geeft de 
huidige stand van kennis weer.

9.3 het selectiebeleid
De ensembles bestrijken grote delen van de regio en kunnen –bijvoorbeeld in het 
selectiebeleid– prioriteit krijgen. Het is van groot belang zich te realiseren dat de 
periodekaarten vier lagen bevatten die stratigrafisch verband hebben. Onder de 
grasmat van een terrein dat ontwikkeld wordt, bevinden zich (globaal) vier lagen 
die ieder voor zich relevant zijn voor de cultuurhistorie. Het gaat dus niet alleen 
om de bovenste laag die doorgaans het beste bekend is. De cd-rom kan gebruikt 
worden om ensembles te combineren. 
Dit kan bijvoorbeeld ook in relatie tot een specifiek ontwikkelingsterein. In de 
bijlage is een lijst opgenomen van alle terreinen van de amk geordend naar peri-
ode, complextype en ensemble. Deze lijst laat over- en ondervertegenwoordiging 
zien. Ten behoeve van het selectiebeleid kan gebruik gemaakt worden van deze 
ordening om tot een zekere spreiding te komen om zodoende de leesbaarheid 
van het verleden uit de Cultuurnota handen en voeten te geven. Daarbij kan ook 
gebruik gemaakt worden van de globale ontwikkelingsgeschiedenis in hoofdstuk 
2, waarbij telkens in de voetnoten een verwijzing is opgenomen naar het aantal 
objecten op de amk die representatief zijn voor het genoemde onderdeel van de 
lange termijn ontwikkeling van het archeologisch-historisch landschap.
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>> 9 strategieën voor de Archeologische Monumentenzorg

9.1 strategieën voor het bepalen van de behoefte aan 
  (vervolg)onderzoek
Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen kan per deelgebied worden gekeken 
naar de stand van kennis over de bewoningsgeschiedenis en landschapsgenese, 
de aard en omvang van het in het verleden verrichte onderzoek. Met behulp van 
deze uitgangspunten is het mogelijk per gemeente of deelgebied individuele 
archeologische strategieën in het kader van de amz op te stellen. Ten grondslag 
ligt de waardering die hierboven is besproken. 
Hieronder volgt in het kort een aantal adviezen die voortkomen uit de waarde-
ring per deelgebied:

tabel 14. Strategieën die kunnen 
voortvloeien uit de kenniswaar-
dering.
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waardering strategieën deelgebieden
–/– Prospectieonderzoek om tot inzicht in archeologische waarden Egmond (lage duinen,  
 (omvang, aard, kwaliteit, datering) en inventarisatie van kwelder en wash-over)
 terreinen binnen de specifieke landschapseenheid en beleids-
 grenzen te komen. Bureauonderzoek (historische bronnen, 
 toponiemen etc.) en archeologisch onderzoek om hypothesen 
 over bewoningsgeschiedenis te kunnen opstellen. 
–/+ Intensiveren van inventariserend archeologisch onderzoek.  Akersloot, Limmen (strand-
 Proefsleufonderzoek om hypothese te toetsen over bestaande wal), Castricum (lage duinen, 
 ideeën over bewoningsgeschiedenis en locatiekeuzefactoren.  kreekruggen), Uitgeest  
  (veen, kreekruggen) 
 +/+ Geselecteerd archeologisch onderzoek met een hypothese  Assendelft (veen, kreek-
 toetsende doelstelling. ruggen), Beverwijk (kreek/
  oeverwallen) 
 +/– Bureauonderzoek en uitwerktraject (analyse en publicatie/ Heemskerk (lage duinen), 
 rapportage) van verzamelde archeologische gegevens  Beverwijk (strandwal), Velsen
 intensiveren, opstellen van bewoningsmodellen. (duinen, kwelder)



  leesbaarheid
Kernbegrip in de cultuurnota van de provincie Noord-Holland gericht op het 
instandhoudingsbeleid van cultuurhistorische waarden. Men doelt op de 
leesbaarheid van het verleden door het kunnen raadplegen van bronnen. 
Men wil voorkomen dat door ontwikkeling in de Ruimtelijke Ordening cruciale 
elementen uit de lange termijn geschiedenis voorgoed verdwijnen.

  Middeleeuwen
Periode tussen de val van het West-Romeinse Rijk (476) tot de ontwikkeling van 
Amerika (1492), ook wel van ca. 500–1500 na Chr.

  Neolithicum
Nieuwe Steentijd, in Nederland ca. 8300 tot (wisselend per gebied) 4000 á 2000 
jaar voor Chr.

  Nieuwe tijd
Periode vanaf de Late-Middeleeuwen tot de Subrecente tijd, ook wel van 1500 tot 
ca. 1850 na Chr. Een andere gehanteerde benaming is Post-Middeleeuwen.

 Romeinse tijd
De periode van het West-Romeinse Rijk. In Nederland de periode tussen 
ca. 12 voor Chr. en ca. 500 na Chr.

  Oer-IJ estuarium
Het binnenmeer dat vanaf de vroege prehistorie tot aan de Late-Middeleeuwen 
bij Castricum in open verbinding stond met zee. Het Oer-IJ wordt gezien als de 
voorloper van het huidige IJ bij Amsterdam.

verklarende woordenlijst

grotendeels ontleend aan Anema (1997), Archeologisch erfgoed goed beheerd

  Archeologische KennisInventarisatie
Inventarisatie van archeologische kennis en kennislacunes van een regio.

  Bronstijd 
De periode waarin voor het eerst en in hoofdzaak brons wordt gebruikt voor 
het vervaardigen van werktuigen en wapens. In Nederland de periode tussen 
ca. 2000 en 800 voor Chr.

  culturele biografie van het landschap
Met dit concept wordt de karakteristiek van de lange termijn ontwikkeling van 
het archeologisch-historisch landschap op het niveau van de regio beschreven, 
analoog aan het literaire genre van de biografie. Dit is een actueel onderzoeks-
thema. Een formele definitie bestaat nog niet.

  cultuurlandschap
Landschap dat door de werkzaamheid van de mens is ontstaan.

  complextype
In de archeologie worden hiermee elementen aangeduid als nederzettingen, 
grafvelden, wegen, percelering enzovoorts.

  ensemble
Inhoudelijke en landschappelijke samenhang tussen meerdere archeologische 
complextypen op het niveau van de (micro-)regio.

  IJzertijd
De periode waarin voor het eerst en in hoofdzaak ijzer wordt gebruikt voor 
het vervaardigen van werktuigen en wapens. In Nederland de periode tussen 
ca. 800–12 voor Chr.
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lijst van a∂eeldingen

a∂. 1 Het studiegebied is bepaald op basis van het stroomgebied van het 
 Oer-IJ estuarium in combinatie met gemeentegrenzen.
a∂. 2 Archeologisch veldonderzoek.
a∂. 3a Paleogeografische kaart 2500 voor Chr.
a∂. 3b Paleogeografische kaart 1000 voor Chr.
a∂. 3c Paleogeografische kaart 100 na Chr.
a∂. 3d Paleogeografische kaart 900 na Chr.
a∂. 3e Legenda.
a∂. 4a Ensembles uit het Neolithicum tot en met de Vroege-Bronstijd.
a∂. 4b Ensembles uit de Midden-Bronstijd tot en met de Midden-IJzertijd.
a∂. 4c Ensembles uit de Late-IJzertijd tot en met de Vroege-Middeleeuwen c.
a∂. 4d Ensembles uit de Vroege-Middeleeuwen d tot en met de Nieuwe tijd.
a∂. 5a Kenniswaardering van de periode Neolithicum tot en met de Vroege-
 Bronstijd.
a∂. 5b Kenniswaardering van de periode Midden-Bronstijd tot en met 
 de Midden-IJzertijd.
a∂. 5c Kenniswaardering van de periode Late-IJzertijd tot en met 
 de Vroege-Middeleeuwen c.
a∂. 5d Kenniswaardering van de periode Vroege-Middeleeuwen d 
 tot en met de Nieuwe tijd.
a∂. 6 Ligging van het onderzoeksgebied.
a∂. 7 De geplande ontwikkeling naar de gebiedsvisie 
 (Bureau Bosch Slabbers 2001).
a∂. 8 Geologische en archeologische inventarisatie (Brandt 1987 e.a.).
a∂. 9 Locaties van reeds verricht archeologisch onderzoek en vindplaatsen 
 in situ (amk).
a∂. 10 Aanbevolen locaties voor vervolgonderzoek.

kader 1 Interpretatief model voor de Vroege-IJzertijd.
kader 2 Interpretatief model voor de Late-IJzertijd en de Romeinse tijd.
kader 3 Interpretatief model voor de Vroege-Middeleeuwen.
kader 4 Interpretatief model voor de Merovingische- en Karolingische periode.

lijst van gebruikte a∫ortingen

aac Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit 
 van Amsterdam

aai 1 Aanvullende Archeologische Inventarisatie. Meestal booronderzoek.

aai 2 Vervolg op de aai 1. Deze bevat een waardering.

aki Archeologische KennisInventarisatie

amk Archeologische MonumentenKaart

amz Archeologische MonumentenZorg

archis Archeologisch Informatie Systeem

awn Archeologische Werkgemeenschap Nederland

bg Bevoegd Gezag

kna Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

pve Programma van Eisen

raap Regionaal Archeologisch Archiverings Project

rob Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

nitg/ Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen/tno
tno
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tabel 1 Indeling van onderzoekstypen.
tabel 2 Periode-indeling.
tabel 3 Periode-indeling voor de oude landschappen.
tabel 4 Bronnen voor de reconstructie van de oude landschappen.
tabel 5 Tekenconventies die de mate van betrouwbaarheid weergeven.
tabel 6 De opbouw van de legenda.
tabel 7 Complextypen gebruikt voor de beschrijving.
tabel 8  Informatie over de indeling en omvang van gemeenten. De gegevens 
 zijn a∫omstig van www.sdu.nl/staatscourant/gem.
tabel 9 Betekenis van de waardering.
tabel 10 Kenniswaardering van de periode Neolithicum tot en met 
 de Vroege-Bronstijd (a∂eelding 5a).
tabel 11 Kenniswaardering van de periode Midden-Bronstijd tot en met 
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tabel 12 Kenniswaardering van de periode Late-IJzertijd tot en met 
 de Vroege-Middeleeuwen c (a∂eelding 5c). 
tabel 13 Kenniswaardering van de periode Vroege-Middeleeuwen d 
 tot en met de Nieuwe tijd (a∂eelding 5d). 
tabel 14 Vindplaatsen in situ. Niet alle vindplaatsen zijn opgenomen in archis.
tabel 15 archismelding die verwijzen naar geamoveerde vindplaatsen.
tabel 16 Monumenten uit archis.
tabel 17 Vindplaatsen.
tabel 18 Onderzoek.
tabel 19 Subtabel literatuur.
tabel 20 archis-entiteit vondst.
tabel 21 archis-enititeit waarneming.
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 de Nieuwe Tijd.
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bijlage 1 paragraaf archeologie voor de ‘Noorderpolder’ in Assendelft

  de opgave
Ten behoeve van het Streekplan Noord-Holland Zuid wordt een visie op het 
gebied ten noordwesten van Assendelft opgesteld, de Noorderpolder. Deze 
gebiedsvisie is onder meer neergelegd in het Strategisch Groenproject IJmond-
Zaanstad (Bureau Bosch Slabbers 2001). Verschillende behoeften voor dat gebied 
worden daarin onderzocht, zoals natuur en recreatie, waterberging, wegen59 
en woningbouw. Voor de acheologie als onderdeel van cultuurhistorie zullen 
eveneens de randvoorwaarden moeten worden geformuleerd. Deze paragraaf 
voorziet daarin. Het advies wordt uitgevoerd in opdracht van de afdeling Zorg, 
Welzijn en Cultuur van de provincie Noord-Holland. 
Het gebied wordt in het zuidwesten begrensd door de Communicatieweg, in 
het westen door het water,‘de Zuiderham’, in het noorden door de bebouwing 
van Krommenie en in het oosten door de a8 (a∂eelding 6).
Het advies gaat in op de mogelijkheden van planaanpassing voor waterpartijen, 
rietkragen en woningbouw vanuit het belang van het behoud van het bodem-
archief. Daarnaast wordt ingegaan op de eventuele noodzaak voor aanvullend 
inventariserend veldonderzoek. 
De volgende punten komen aan de orde.
– De onderzoeksgeschiedenis;
– De aard, omvang en kwaliteit van bekende archeologische waarden;
– De voorwaarden voor behoud, zowel inhoudelijke argumenten als voorstellen 
 voor fysieke maatregelen;
– En indien behoud niet haalbaar is, de grondslagen voor het programma van 
 eisen voor eventueel vervolgonderzoek.

  erfgoedbeheer en ruimtelijke ordening
Men kan het inmiddels als een algemene (nationale) beleidslijn beschouwen 
dat het behoud en beheer van het archeologisch erfgoed in situ voor een groot 
deel gerealiseerd wordt in het domein van de ruimtelijke ordening. Daar waar 
waardevolle terreinen aanwezig zijn wordt getracht de (nieuwe) bestemming te 
laten stroken met de doelen van behoud. Maar meer algemeen geldt het streven 
naar de integratie van het archeologische- en ruimtelijke ordeningsproces. 

59) a9 en de provinciale weg 
Zaanstad-Alkmaar.

  99  

bijlagen inhoud

  98  

	 	 cd-rom in het vooromslag van dit rapport
  Deze bijlage bevat het resulaat van de inventarisatie, te 
  weten kaarten en site-dossiers. Deze zijn te raadplegen in 
  het programma ArcView. Een handleiding is opgenomen 
  in pdf-formaat.

  kaarten in het achteromslag van dit rapport

  bijlagen
1  paragraaf archeologie voor de ‘Noorderpolder’ 
  in Assendelft. 
2  gegevensstructuur van de database 
3  lijst van archeologisch waardevolle terreinen (amk) 
  De lijst in deze bijdrage is geordend naar periode, complex-
  type en ensemble, zodat de over- en ondervertegenwoor-
  diging van objecten beoordeeld kan worden.

99

108
114



denswaardige terreinen door opgraven moeten worden onderzocht. Voor die 
gevallen is het noodzakelijk een programma van eisen te hebben dat richting 
geeft aan de uitvoering. Als behoud mogelijk is zal nader uitgewerkt moeten 
worden op besteksniveau hoe per terrein de omstandigheden zijn voor gebruik 
en inrichting. Het is duidelijk dat de overgang van globaal naar specifiek de over-
gang betekent van het provinciale streekplan naar het gemeentelijke bestem-
mingsplan. Het dient aanbeveling archeologisch deskundigen bij de plan- en 
besluitvorming te betrekken en vooraf te bepalen wie de facto optreedt als 
beslissingsbevoegde instantie voor het archeologisch erfgoed.

  ruimtelijke ontwikkelingen in de Noorderpolder
De voorgenomen ontwikkeling in de Noorderpolder kan globaal in vier catego-
rieën verdeeld worden (a∂eelding 7). Woningbouw in het noordwesten (Vinac-
locatie), water in het zuidwesten, zogenaamd ‘vlakgroen’ in het zuiden en noord-
oosten en als laatste categorie ‘andere groengebieden’ in het zuidoosten.
Woningbouw en waterpartijen veroorzaken de meest acute bedreiging voor het 
aanwezige bodemarchief. Dat wil zeggen dat de grootste druk komt te liggen in 
het noordwestelijke deel van het ontwikkelings gebied. Het vlakgroen is ingevuld 
met bestemmingen als manifestatieveld, parkweide en helofytenfilter, de andere 
groengebieden met top-natuur en extensieve recreatie. In principe lenen deze 
(groene) bestemmingen zich uitstekend voor planologische inpassing van arche-
ologische waarden en het zichtbaar maken van historisch (landschappe lijke) ele-
menten ten behoeve van de belevingswaarde. De strategie voor het behoud van 
het bodemarchief in situ zou dan ook expliciet gericht moeten zijn op het opspo-
ren, waarderen, selecteren en inpassen (vormgeven!) van archeo logische waar-
den in de groengebieden. De strategie voor water en wonen zal waarschijnlijk 
leiden tot opsporen, waarderen, selecteren en behoud ex situ, 
tenzij er mogelijkheden zijn voor detailaanpassingen in het ontwerp, zoals 
eilandjes (uitsparingen) in de watergebieden en groenvoorzieningen in de 
geplande woonwijken. 
Het gebied is al geruime tijd in ontwikkeling. Het is zeer de vraag in hoeverre het 
bodemarchief intact is. Bij het opsporen van archeologische waarden moet er 
expliciet gekeken worden naar de (resterende) informatiewaarde van de archeo-
logische complextypen. 

  Stand van kennis ten aanzien van archeologische waarden
  in het studiegebied
Het studiegebied heeft een rijk archeologisch bodemarchief, waar relatief veel 
inventariserend-, maar ook gravend bodemonderzoek is verricht. In totaal zijn 
29 onderzoeksprojecten geregistreerd in de periode van 1962 tot 1999, uitge-
voerd door amateur archeologen van de awn Zaanstreek-Waterlanden door 
archeologen van de rob en het Amsterdams Archeologisch Centrum van de 
Universiteit van Amsterdam. Met name in het kader van de ontwikkeling van de 
Vinexlocatie Saendelft is een groot oppervlakte opgegraven. A∂eelding 9 geeft 
een overzicht van de tot op heden onderzochte terreinen in het gebied. Het 
onderzoeksnummer verwijst naar de omschrijving van het onderzoek. Er zijn 
oppervlaktekarteringen, boringen, proefsleuven en opgravingen uitgevoerd. In 
het begin van de tachtiger jaren is in het kader van het archeologisch onderzoek 

a∂eelding 7. De geplande ont-
wikkeling naar de gebiedsvisie 
(Bureau Bosch Slabbers 2001).
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a∂eelding 6. Ligging van het 
onderzoeksgebied.
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De trend is dan ook behoud door ontwikkeling. Archeologie wordt aangemerkt 
als potentiële kwaliteitsfactor bij het denken over de belevingswaarde van de 
leefomgeving. Immers een ontwerp wint aan herkenbare indivualiteit als 
specifieke plaatsgebonden historische elementen zichtbaar worden gemaakt.
Voorwaarde is het tijdig informeren om te voorkomen dat beide procescycli
 –het archeologisch én het ruimtelijke ordeningsproces– gefrustreerd raken. De 
fasering moet afgestemd worden. De cyclus voor pro-actieve planinpassing kent 
de structuur die vergelijkbaar is aan de projectfasering van ontwikkeling. Eerst 
dienen de randvoorwaarden geïnventariseerd te worden, waarna het ontwerp 
gemaakt kan worden en daarna volgt dan het bestek dat de uitvoering bepaalt. 
Als de inrichting van de terreinen is voltooid gaat een beheersplan in werking. 
Tijdens het formuleren van de randvoorwaarden wordt vastgelegd welke beken-
de archeologische waarden behoudenswaard zijn en of er behoefte is aan (aan-
vullend) inventariserend veldonderzoek om het onbekende nader te onderzoe-
ken voor dit doel. Er wordt geïnventariseerd welke voorgenomen ontwikkelingen 
op het eerste gezicht strijdig zijn met het doel van behoud. In de ontwerpfase 
wordt getracht deze soms ogenschijnlijke tegenstellingen op te lossen, bijvoor-
beeld door te schuiven met locatiekeuzes van specifieke bestemmingen of door 
voorstellen te doen voor archeologie vriendelijk bouwen. Vooral Groene Ruimte 
biedt door de eis van multifunctioneel ruimtegebruik vaak vele kansen voor 
behoud. Het is een flexibel ontwikkelingsconcept en verschilt daarin van bijvoor-
beeld woning- of wegenbouw. Indien blijkt dat behoud niet mogelijk is en dat 
ontwikkeling voorrang krijgt valt de beslissing in welke mate en hoe de behou-



  Bekende en verwachte archeologische waarden in het studiegebied
Op a∂eelding 9 zijn de gekarteerde vindplaatsen van de Archeologische Monu-
mentenkaart (amk) in situ weergegeven tezamen met de terreinen die reeds 
op één of andere wijze archeologisch onderzocht zijn, hetzij door opgravingen, 
hetzij door verkenningen. 
Van de bekende locaties (archis) zijn sommige vanwege reeds verricht onder-
zoek inmiddels geamoveerd. In onderstaande tabellen wordt de huidige stand 

ook een geologische inventarisatie gemaakt van het gebied (a∂eelding 8). Af-
beelding 8 laat de resultaten van de geologische gebiedsverkenning zien met 
daarop aangegeven de locaties van aangetro≠en archeologische vindplaatsen 
(Brandt e.a. 1987). 
Het gebied wordt gekenmerkt door de combinatie van klei en veen. In de weste-
lijke helft bevinden zich kreken60 (zandige klei) die indertijd binnengedrongen 
zijn in een veengebied. Door herhaalde en periodieke overstromingen vanuit de 
kreken is de directe omgeving afgedekt met een laag klei. De klei heeft het ooste-
lijk gebied niet bereikt en daar bevindt zich dan ook het veen aan de oppervlak-
te. Het zuidoostelijk veengebied bestaat uit hoogveen.
Er zijn twee grote patronen (ensembles) te vinden in de manier waarop vroeger 
–met name in de IJzertijd en de Romeinse IJzertijd (400 voor Chr.–300 na Chr.)– 
het gebied gebruikt en bewoond is. Het eerste ensemble ligt parallel aan de 
huidige Dorpstraat. Het is een bewoningsas met diverse nederzettingen en 
sporen van landgebruik daterend vanaf de Midden-IJzertijd tot aan de Vroege-
Middeleeuwen. Diepe kuilen met bijzondere vondsten, veekralen, plaggenwallen 
en boerderijen behoren tot het complex. De conservering van vondsten en 
sporen is goed vanwege de relatief natte bodemomstandigheden. Het zijn karak-
teristieke ‘wetland’-condities, waarbij hout en plaggen veel voorkomende feno-
menen zijn. Het tweede ensemble ligt op de kreken. De kreken kunnen gezien 
worden als bebouwingslinten van nederzettingen met enkelvoudige bewonings-
fasen afgewisseld met agrarisch gebruik (akkers) daterend uit de Romeinse IJzer-
tijd (1e eeuw voor Chr.–1e eeuw na Chr.). Boerenerven omgeven met sloten bepa-
len hier het beeld. De conservering is aanzienlijk minder 
van wege drogere omstandigheden. De inhoudelijke bewoningsmodellen zijn uit-
puttend beschreven (Therkorn en Abbink 1987, Besteman en Guiran 1987, Me≠ert 
1998) en samengevat in de aki. In het kader van dit advies wordt naar deze 
beschrijving verwezen.
Uit de geïnventariseerde vindplaatslocaties blijkt dat er ook andere ensembles 
zijn, namelijk de cluster vindplaatsen in het noordwestelijke deel, gelegen op 
een kleidek dat afgezet is op veen. Deze zijn niet verder onderzocht en hun bete-
kenis is dus onbekend. Daarnaast kan er sprake zijn van bewoning/landgebruik 
in het hoogveen gedeelte. Omdat in het laatste gebied nauwelijks ruimtelijke 
ontwikkelingen gepland zijn, wordt hier verder niet al te zeer op in gegaan. Men 
kan desalniettemin besluiten proactief te handelen en dit gebied toch door mid-
del van proefsleuven te laten verkennen.

Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat vindplaatsen uit de bekende 
ensembles gewaardeerd en geselecteerd moeten worden tegen de achtergrond 
van de reeds bestaande kennis. Met name de vraag of deze locaties op dit 
moment wezenlijke kennis zullen toevoegen is van belang. Om dat de beoorde-
len moeten de locaties onderzocht worden. Tegelijkertijd moet bezien worden of 
er representatieve voorbeelden reeds beschermd zijn uit oogpunt van erfgoedbe-
heer en voor toekomstig toetsend of aanvullend onderzoek. Er zijn ons geen 
voorbeelden bekend van wettelijke beschermde monumenten die representatief 
zijn voor de hier bedoelde bewoningsmodellen. Hier zou prioriteit aan gegeven 
kunnen worden, zeker gezien de mogelijkheden voor inpassing in de groene 
bestemmingen. Van de onbekende ensembles geldt dat eerst een idee verkregen 
zou moeten worden van de aard van deze locaties.60) Duinkerke i afzetting.
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a∂eelding 8. Geologische en 
archeologische inventarisatie 
(Brandt 1987 e.a.).

a∂eelding 10. Aanbevolen 
locaties voor vervolgonderzoek.



van zaken inzichtelijk gemaakt. Meer directe gegevens over aard, omvang en 
kwaliteit van de individuele complexen in situ zijn onvoldoende om er een selec-
tiebesluit over te nemen. Aanvullend veldonderzoek is daarom wenselijk. De vier 
vindplaatsmeldingen in het noordwesten vormen een nog onbekende groep 
(zie onder bij locatie 1).

Verwachte archeologische waarden zijn er ook. De archeologische verwachting 
voor de kreken is hoog. Gezien het voorgaande onderzoek is al een groot deel 
bekend, echter de zuidelijke tak –vanaf site f naar het zuiden– zou aanvullend 
onderzoek behoeven (zie onder bij locatie 2). Omdat de kans groot is dat de hoge 

tabel 14. Vindplaatsen in situ. 
Niet alle vindplaatsen zijn 
opgenomen in archis.

tabel 15. archismelding 
die verwijst naar geamoveerde 
vindplaatsen.

tabel 16. monumenten uit 
archis.

a∂eelding 9. Locaties van reeds 
verricht archeologisch onderzoek 
en vindplaatsen in situ (amk). <<
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vindplaaten in situ (amk) omschrijving
19d–005 onderzoeksnummer 1964–010, periode: 
 Rom.tijd, 110.500/500.150
25b–019 onderzoeksnummer 1962–003, periode: 
 Rom. tijd, 111.260/499.660
 onderzoeksnummer 1964–019, periode: Rom. tijd, 
 111.000/499.460
 onderzoeksnummer 1979–004, 4 vindplaatsen

vindplaaten omschrijving
ex situ 
(archismelding)
17.759 onderzoeksnummer: 1997-004, status: geamoveerd
17.760 onderzoeksnummer: 1964-026, terreincode Ass 27 en 28, 
 status: geamoveerd 
33.722 onderzoeksnummer: 1996-006, status: geamoveerd
35.518 onderzoeksnummer: 1979-004, terreincode: site d; 
 status: geamoveerd
35.521 onderzoeksnummer: 1979-004, terreincode: site f; 
 status: geamoveerd
35.554 onderzoeksnummer: 1979-004, terreincode: site g; 
 status: geamoveerd
37.230 onderzoeksnummer: 1997-004, status: geamoveerd
37.232 onderzoeksnummer: 1997-004, status: geamoveerd
37.233 onderzoeksnummer: 1997-004, status: geamoveerd
37.234 onderzoeksnummer: 1997-004, status: geamoveerd

cma-nummer omschrijving
19d-006 onderzoeksnummer: 1997-004, terreincode Ass36,33,57, 
 status: geamoveerd



c	 	 Waardering	en	selectie
Waardering en selectie (selectieadvies gevolgd door een selectiebesluit) van 
terreinen ten behoeve van behoud in- of ex situ. Hier is van belang of de aan-
getro≠en complexen een wezenlijke meerwaarde opleveren ten behoeve van 
de reeds bestaande kennis. Maar ook of representatieve voorbeelden bewaard 
moeten blijven voor toekomstig toetsend onderzoek. Het archeologisch proces 
kan hier eindigen indien geen van de locaties geselecteerd worden voor behoud 
in of ex situ of voor een archeologische begeleiding.

d	 	 Archeologische	begeleiding
Archeologische begeleiding van ontgravingen ten behoeve van waterinfra-
structuur. Controle op de archeologische gebiedsvisie.

e	 	 Behoud:	planologische	bescherming
Planologische bescherming door integratie van archeologische terreinen in 
de groene ruimte, waar mogelijk met het visualiseren van de historische com-
ponent in de huidige inrichting. Koppeling met de aanlegvergunning via het 
bestemmingsplan en eventueel voordragen voor wettelijke bescherming. Opstel-
len van een beheersplan.

f	 	 Opgraven
Uitvoeringsplan ten behoeve van geselecteerde locaties die niet ingepast kun-
nen worden en in aanmerking komen voor behoud ex situ (opgraven) of bege-
leiding. Dit plan moet afgestemd en ingepast worden in de ‘bouwstroom’.
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zandige delen door egalisatie schade hebben ondervonden is het van belang 
goed te sturen op de resterende informatiewaarde van eventuele aanwezige 
archeologische complexen.

  aanbevolen strategieën
a	 	 Aanpassing	van	plan	bij	detaillering
In dit stadium van globale inrichting lijkt het niet nodig bestemmingen aan te 
passen. Veeleer is het wenselijk alvast te signaleren ten behoeve van de detaille-
ring van het ontwerp dat eventueel rekening gehouden zou moeten worden met 
inpassingen van –nog te selecteren– archeologische waarden. Zo ligt amk-
terrein 19d –005 aan de rand van de geprojecteerde waterplas en liggen de vier 
vindplaatsen in het noordwestelijk deel van het gebied onder de geplande 
huizen van de vinac.
Er zou een formele koppeling gevonden moeten worden tussen de archeolo-
gische procescyclus en die van de ruimtelijke ordening waarbij de resultaten 
van het aanvullend archeologisch onderzoek ingebracht worden voordat het 
gedetaillerde ontwerp definitief is. Men kan daarbij denken aan het opnemen 
van een zogenaamde ‘milestone’ in de planning van het ontwerp en het tijdelijk 
toevoegen van een archeologisch ‘pleitbezorger’ in het projectteam dat belast is 
met de uitvoering van de vormgeving. Daarnaast worden de volgende stappen 
aanbevolen (zie ook a∂eelding 10 voor de plaats van locatie 1 en 2): 

b	 	 Aanvullend	inventariserend	veldonderzoek	
	 	 door	middel	van	proefsleuven
  Locatie 1
Archeologische waarden: cluster van 4 vindplaatsen in het noordwestelijk gebied 
(ca. 600 x 400 m)
Geologie: klei op veen
Datering: IJzertijd en Romeinse IJzertijd
Hoogte: 30–40 cm onder maaiveld
Inrichting: woningen (vinac)
Onderzoeksdoel: amz: aard, omvang en kwaliteit
Wetenschappelijk: model van nieuw ensemble, relatie met bekende ensembles en 
aanvulling ontwikkelingsgeschiedenis
Inpassingsmogelijkheid: groenvoorziening in woonwijk

  Locatie 2
Archeologische waarden: 3 tot 4 bekende vindplaatslocaties; onder deze locatie 
vallen twee terreinen van de amk (19d-005 en 25b-019). Verwachting overige 
site- en o≠site structuren
Geologie: kreek, zandige klei
Datering: Romeinse IJzertijd
Hoogte: 30–40 cm onder maaiveld
Inrichting: randzone waterplas, manifestatieveld en parkweide, helofytenfilters
Onderzoeksdoel: amz: aard, omvang en kwaliteit. NB: intactheid sporen 
Wetenschappelijk: toetsing bestaand model/representativiteit. nb: o≠site
Inpassingsmogelijkheid: afdekking en/of ophoging
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de site-dossiers. Voor het gebruik van de kaarten in het gis betekent dit dat er 
een koppeling moet worden gemaakt naar ms-Access, en dat de attribuutgege-
vens niet in het gis de wijzigen zijn.
De database met attribuutwaarden die voor de Archeologische KennisInventari-
satie van het Oer-IJ estuarium is opgezet, is voortgekomen uit de bestaande site-
dossiers die door het aac worden gebruikt. De daarin opgenomen informatie is 
zoveel mogelijk gestandaardiseerd. De informatie is ondergebracht in twee 
hoofdtabellen (één met onderzoeksinformatie, en één met vindplaatsinforma-
tie), en een subtabel voor de literatuur die betrekking heeft op de vindplaatsen 
en onderzoeken. Daarnaast is er een aantal opzoektabellen gedefiniëerd, waarin 
standaardwaarden voor bepaalde attributen zijn opgenomen.
Niet elk onderzoek hoeft een vindplaats op te leveren, maar het is ook mogelijk 
dat een onderzoek op meerdere vindplaaten betrekking heeft. Daarom is er spra-
ke van een 1-op-n relatie tussen onderzoeken en vindplaatsen. In de vindplaat-
sentabel is daarom steeds ook een verwijzing naar het bijbehorende onderzoek 
opgenomen.

  vindplaatsentabel
De structuur van de vindplaatsentabel is gedeeltelijk gebaseerd op het program-
ma van eisen voor archis ii (Twynstra Gudde, november 2000), en het voorstel 
voor de standaard amk (rob, december 1999).

Een vindplaats is gedefinieerd als een vlak (of eventueel een punt) waarvan vast-
staat dat er zich archeologisch waardevolle informatie bevindt of heeft bevon-
den. Volgens archis ii betreft een vindplaats daarom altijd een locatie waarop 
één of meerdere waarnemingen bekend zijn. In archis ii worden vindplaatsen 
en monumenten (door de rob gewaardeerde vindplaatsen) als aparte entiteiten 
opgenomen. In archis ii is een terrein hetzij een vindplaats, hetzij een monu-
ment, en beide typen terreinen worden in aparte tabellen opgeslagen. 
Voor het Oer-IJ estuarium zijn de monumenten als aparte informatiebron 
ge hand haafd. In de database zijn alleen terreinen geregistreerd die als vind-
plaats in archis ii bekend zouden kunnen staan. Dit betreft ook terreinen waar-
van de huidige informatiewaarde nihil is, maar die uit het oogpunt van volledig-
heid nog wel van belang kunnen zijn, zoals volledig opgegraven vindplaatsen.
Het eventueel aanleveren van gegevens uit de database Oerij aan archis ii dient 
te gebeuren op waarnemingsniveau (mond. Mede. R. Wiemer). Dit veronderstelt 
dat vanuit elke vindplaats één of meer archis-waarnemingen zijn te genereren 
met bijbehorende vondsten en complextypen. 

bijlage 2 gegevensstructuur van de database

Een Geografisch Informatie Systeem (gis) is een combinatie van software en 
hardware die het mogelijk maakt om digitale geografische (=plaatsgebonden) 
informatie op te slaan, te presenteren en te analyseren. Het begrip gis wordt ook 
wel gebruikt om de combinatie van software, hardware én de daarmee opgesla-
gen geografische informatie aan te duiden, maar dit is eigenlijk niet juist. 
Voor het Oer-IJ project zijn digitale basiskaarten vervaardigd, waarop respectie-
velijk het uitgevoerde archeologische onderzoek en de bekende archeologische 
vindplaatsen zijn aangegeven. Voor zover mogelijk zijn beide kaarten aangepast 
aan de digitale topografische ondergrond schaal 1:10.000 (top10vec) die bij de 
provincie beschikbaar is, maar er is ook vanaf bestaande papieren kaarten 
ge digitaliseerd. Daarnaast zijn er vier paleo-geografische kaarten gedigitali-
seerd, deze worden in deze paragraaf niet verder besproken.
De onderzoeken en vindplaatsen op de kaart zijn als vlakken of punten gedigita-
liseerd. Omdat vindplaatsen in karakter en omvang kunnen wijzigen door de tijd, 
en meerdere onderzoeken kunnen worden uitgevoerd op een locatie, is het 
mogelijk dat vlakken binnen een kaartlaag over elkaar heen liggen.
Aan de geografische objecten kunnen bepaalde eigenschappen (attributen) wor-
den gekoppeld, zoals toponiem, coördinaten of periode. Door middel van een 
uniek identificatienummer is elk object op de kaart te koppelen aan de rijen van 
één of meer database-tabellen. Deze koppeling maakt het mogelijk om bij het 
aanklikken van elementen en patronen op het beeldscherm alle relevante infor-
matie te tonen of om elementen op bepaalde eigenschappen te selecteren. In 
sommige gevallen is het mogelijk dat er per object meerdere attribuutwaarden 
bekend zijn, bijvoorbeeld een archeologisch terrein dat in verschillende perioden 
bewoond is geweest. In dat geval zijn voor het object in de bijbehorende data-
base meerdere rijen gereserveerd (een zogenaamde 1-op-n relatie).
De verzamelde informatie is opgeslagen in het gis-pakket ArcView 3.2, omdat dit 
bij de provincie Noord-Holland als software wordt gebruikt. ArcView gebruikt 
voor de opslag van geografische informatie een formaat dat als ‘shapefile’ 
bekend staat. De attributen van de geografische objecten worden in ArcView 
normaal gesproken opgeslagen in dBase iv-formaat, een gangbaar database for-
maat. Voor het Oer-IJ estuarium is er echter voor gekozen om alle attribuutinfor-
matie op te slaan in ms-Access 97. De reden hiervoor is dat ms-Access reeds bij 
het aac in gebruik is als databasepakket voor het opslaan van de informatie in 
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  literatuurverwijzingen
Onderzoeken en vindplaatsen kunnen zijn beschreven in (wetenschappelijke) 
literatuur. Omdat er meerdere publicaties gewijd kunnen zijn aan een specifiek 
onderzoek, was het noodzakelijk om een zogenaamde concordantietabel tussen 
literatuurverwijzingen, onderzoeken en vindplaatsen te maken. In deze tabel 
staan voor elke vindplaats en elk onderzoek de relevante, gecodeerde, literatuur-
verwijzingen geregistreerd. De details over de betre≠ende literatuur zijn te vin-
den in de subtabel literatuur. Met behulp van deze tabel is het mogelijk om lite-
ratuuropgaven te genereren door verschillende combinaties van de velden te 
combineren in een ‘string’.

tabel 18. Onderzoek.
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  onderzoekentabel
De kaart met onderzochte terreinen richt zich vooral op de methoden en resul-
taten van het uitgevoerde onderzoek. Dit impliceert dat voor elk vlak waar een 
verschillende methode is gebruikt dan wel een verschillend resultaat is geboekt 
een apart geografisch object moet worden aangemaakt.

tabel 17. Vindplaatsen.
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Onderzoeksnr (tekst, 50, verplicht) Onderzoeksnummer dat betrekking heeft op de vindplaats
Vindplaatsnr (tekst, 50, verplicht) Intern referentienummer voor ieder vlak
Vindplaatscode (tekst, 50, niet verplicht) Optionele identificatiecode van de vindplaats 
 uit eerdere vermeldingen
Centrum-x (Lange integer, verplicht) Centrum x-coördinaat in meters rd
Centrum-y (Lange integer, verplicht) Centrum y-coördinaat in meters rd
Precisie (integer, verplicht) Precisie van de coördinaatbepaling conform archis ii
Oppervlakte (enkele precisie, 4 decimalen, verplicht) Oppervlakte van de vindplaats in hectares
Type (tekst, 50, verplicht) Vindplaatstype
Beginperiode (tekst, 50, verplicht) Archeologische beginperiode (conform abr)
Eindperiode (tekst, 50, verplicht) Archeologische eindperiode (conform abr)
Geologie-in (tekst, 100, niet verplicht) Geologische laag waarin sporen/vondsten
Geologie-boven (tekst, 100, niet verplicht) Geologische laag boven sporen-/vondstniveau
Geologie-onder (tekst, 100, niet verplicht) Geologische laag onder sporen-/vondstniveau
Max-boven (integer, niet verplicht) Maximale hoogteligging in cm nap van bovenzijde 
 sporen-/vondstniveau
Min-boven (integer, niet verplicht) Minimale hoogteligging in cm nap van bovenzijde 
 sporen-/vondstniveau
Max-onder (integer, niet verplicht) Maximale hoogteligging in cm nap van onderzijde 
 sporen-/vondstniveau
Min-onder (integer, niet verplicht) Minimale hoogteligging in cm nap van onderzijde 
 sporen-/vondstniveau
Grondsporen (tekst, 100, niet verplicht) Type grondsporen
Vondstcategorie (tekst, 100, niet verplicht) Type vondsten
Ecologie (tekst, 100, niet verplicht) Type organisch materiaal
Geologie (tekst, 100, niet verplicht) Geologische context
Synthese (tekst, 100, niet verplicht) Archeologische interpretatie
Toelichting synthese (tekst, 255, niet verplicht) Toelichting op synthese
Uitwerkniveau (tekst, 100, niet verplicht) Wijze van rapportage
Context (tekst, 100, niet verplicht) Relatie met andere vindplaatsen
Bewoningsmodel (tekst, 100, niet verplicht) Bewoningsmodel
Gaafheid (tekst, 50, niet verplicht) Waardering gaafheid
Toelichting-gaafheid (tekst, 255, niet verplicht) Toelichting bij de waardering van de gaafheid
Kwaliteit (tekst, 50, niet verplicht) Waardering kwaliteit
Toelichting-kwaliteit (tekst, 255, niet verplicht) Toelichting bij de waardering van de kwaliteit
Zeldzaamheid (tekst, 50, niet verplicht) Waardering zeldzaamheid
Toelichting-zeldzaamheid (tekst, 255, niet verplicht) Toelichting bij de waardering van de zeldzaamheid
Contextwaarde (tekst, 50, niet verplicht) Waardering contextwaarde
Toelichting-contextwaarde (tekst, 255, niet verplicht) Toelichting bij de waardering van de contextwaarde

Onderzoeksnr (tekst, 8, verplicht) Intern referentienummer voor ieder vlak
Terreincode (tekst, 50, niet verplicht) Optionele identificatiecode van het onderzoek 
 uit eerdere vermeldingen
Centrum-x (Lange integer, verplicht) Centrum x-coördinaat in meters rd
Centrum-y (Lange integer, verplicht) Centrum y-coördinaat in meters rd
Precisie (integer, verplicht) Precisie van de coördinaatbepaling conform archis ii
Gemeente (tekst, 50, verplicht) Gemeentenaam
Plaats (tekst, 50, niet verplicht) Plaatsnaam
Toponiem (tekst, 50, niet verplicht) Toponiem
Kader (tekst, 255, niet verplicht) Onderzoekskader (bijvoorbeeld mer)
Doel (tekst, 255, niet verplicht) Korte omschrijving van doel en/of reden 
 van het uitgevoerde onderzoek
Type (tekst, 50, verplicht) Type uitgevoerd onderzoek
Methode (tekst, 100, verplicht) Gebruikte onderzoeksmethode
Uitvoerder (tekst, 50, verplicht) Uitvoerder van het onderzoek
Begin (datum/tijd, niet verplicht) Begindatum van het onderzoek
Einde (datum/tijd, niet verplicht) Einddatum van het onderzoek
Grongebruik (tekst, 50, niet verplicht) Grondgebruik ten tijde van het onderzoek
Oppervlakte (Lange integer, verplicht) Oppervlakte onderzocht terrein in vierkante meters
Intensiteit (enkele precisie, niet verplicht) Percentage onderzocht terrein
Min-diepte (integer, niet verplicht) Minimale diepte uitgevoerd onderzoek in cm 
 beneden maaiveld
Max-diepte (integer, niet verplicht) Maximale diepte uitgevoerd onderzoek in cm 
 beneden maaiveld
Resultaat (tekst, 100, niet verplicht) Uitkomst van het onderzoek
Vindplaatsen (integer, verplicht) Aantal gerelateerde vindplaatsen



tabel 20. archis-entiteit vondst.

tabel 21. archis-enititeit 
waarneming.

  uitwisselbaarheid met archis	ii
De hier weergegeven database-structuur verschilt qua opzet duidelijk van 
archis ii. Vanuit de rob is aangegeven dat men er prijs op stelt als de nieuwe 
vindplaatsgegevens op termijn aan archis worden aangeleverd. Daarbij is het 
noodzakelijk om de gegevens als waarneming (vondstmelding) aan te leveren. 
In de praktijk komt dit neer op een aanlevering op vindplaatsenniveau uit de 
Oer-IJ database. Over het algemeen zijn de gekozen velden goed vergelijkbaar, en 
is een uitwisseling met archis ii zeker mogelijk, hoewel voor een aantal velden 
een vertaalsleutel zal moeten worden opgesteld. Bij een en ander moet worden 
aangetekend dat nog niet duidelijk is in hoeverre de bestaande coderingen in 
archis gehandhaafd blijven, en welke nieuwe coderingen er gebruikt zullen 
gaan worden. Een probleem vormt het volledig vullen van de verplichte 
vondstentabel, omdat informatie op vondstniveau niet is opgenomen in de Oer-
IJ database.

Voorgesteld wordt om, op het moment dat archis ii operationeel is (momenteel 
ingeschat op oktober 2002), de uitwisselingsproblematiek nader te bestuderen 
in samenspraak met de verantwoordelijken bij de rob. Het staat in ieder geval 
nu al vast dat voor een naadloze aansluiting extra werk zal moeten plaatsvin-
den. Onderstaande tabellen geven alvast aan welke velden van de archis ii enti-
teiten vondst en waarneming in de Oer-IJ database zijn opgenomen.

tabel 19. Subtabel literatuur.
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Literatuurcode (tekst, 50, verplicht) Codering vindt plaats volgens het stramien auteurs–jaar–
 volgnummer. Bijvoorbeeld: flamman–1999–1. Het volgnummer is 
 noodzakelijk indien er meerdere publicaties van dezelfde auteur 
 uit dat jaar bekend zijn
Auteurs (tekst, 50, verplicht) Auteurs in gebruikelijke referentiestijl. Bijvoorbeeld: Flamman, J.P. 
 en H. Van Londen
Jaar (integer, verplicht) Jaar van publicatie
Artikel (tekst, 255, verplicht) Titel van de publicatie
Tijdschrift (tekst, 255, niet verplicht) Indien gepubliceerd in een tijdschrift, de titel van het tijdschrift, 
 jaargang en/of nummer 
Boektitel (tekst, 255, niet verplicht) Indien gepubliceerd in een boek, de titel van het boek
Redacteurs (tekst, 50, niet verplicht) Indien gepubliceerd in een boek, de redacteurs
Reeks (tekst, 50, niet verplicht) In het geval van een regelmatige verschijnende publicatie die niet 
 als tijdschrifttitel kan worden omschreven, naam en evt. nummer. 
 Bijvoorbeeld: jaarverslag rob 1995, raap-rapport 366
Plaats (Tekst, 50, verplicht) Plaats van publicatie
Uitgever (Tekst, 50, verplicht) Uitgever

Oer-IJ tabel Oer-IJ veld archis	ii-veld opmerking
 – vondst-id wordt toegekend 
   door rob
 – waarnemingsnummer idem
 – complex-id idem
vindplaatsen type complextype let op: categorieëen 
   niet conform abr!
 – cultuur xxx = onbekend
 – aantal vondsten 9999 = onbekend
 – materiaal xxx = onbekend
 – algemene codering xxx = onbekend
 – specifieke codering xxx = onbekend
vindplaatsen beginperiode beginperiode 1 
vindplaatsen eindperiode eindperiode 1 
 – beginperiode 2 
 – eindperiode 2 
vindplaatsen gaafheid toestand vertaalsleutel nodig
 – diepte vondst 
 – toelichting

Oer-IJ tabel Oer-IJ veld archis	ii-veld opmerking
 – waarnemingsnummer wordt toegekend 
   door rob
 – monument-id idem
 – onderzoeks-id idem
 – vindplaats-id idem
 – collectie-id idem
onderzoek toponiem  toponiem 
 – nap-maaiveld 
vindplaatsen centum-x centum-x 
vindplaatsen centum-y centum-y 
 – vinder 
 – melder 
 – beschrijver 
onderzoek eind datum-vondst 
 – datum-melding datum van 
   aanlevering aan rob
onderzoek eind datum-beschrijving 
onderzoek methode verwerving vertaalsleutel nodig
 – geomorfologie 
onderzoek grondgebruik grondgebruik 
 – textuur vondstlaag
onderzoek max-diepte diepte onderzoek
vindplaatsen max-boven min. diepte vondsten
vindplaatsen min-onder max. diepte vondsten
 – verspreiding x 
 – verspreiding y 
vindplaatsen gaafheid intact bodemprofiel j/n vertaalsleutel nodig
 – beschrijving



	 	 Neolithicum	tot	Midden-Bronstijd
Het Noord-Hollandse kustgebied kent een voor Nederland bijzondere en com-
plete bodemopbouw. Het is opvallend dat alle terreinen een diachroon gebruik 
kennen. Het maakt het overigens waarschijnlijk dat onder de bewonings niveau’s 
van vele andere amk-terreinen ook sporen uit deze perioden aanwezig zijn, maar 
dat deze niet gedocumenteerd zijn omdat er bijvoorbeeld niet dieper gekarteerd 
is.

  periode 2
	 	 Late-Bronstijd	tot	en	met	de	Midden-IJzertijd
Er zijn geen terreinen representatief voor ensemble ii. Dit betekent een lacune. 
Er kunnen wellicht goede kandidaten voorgedragen worden om in de amk op te 
nemen.
  periode 3

tabel 22. Lijst van amk-terreinen 
uit periode 1: Neolithicum tot 
Midden-Bronstijd. In cursief is
aangegeven of de terreinen 
binnen ensemble i vallen in 
deze periode.
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bijlage 3 lijst van archeologisch waardevolle terreinen (amk)

  inleiding
Het doel van de selectie is het samenstellen van een groep amk-terreinen die 
representatief is voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het Oer-IJ estuarium. 
De terreinen in situ zijn geordend naar periode, complextype en ensemble. Aan 
de aantallen amk-terreinen per periode kan men zien dat de huidige amk-lijst 
erg onevenwichtig is. Daarbij moet men rekening houden met het feit dat perio-
de 1 en 2 uitsluitend diachrone complexen bevat. Er zijn weinig of geen terreinen 
die louter vanwege de vroege periode op de lijst staan. Als een terrein vier perio-
den bewoning bevat, komt dit nummer ook vier keer voor op de lijst.

  problemen
1 Er zijn tal van amk-terreinen definieerd in een jongere periode (Romeinse tijd 
en Middeleeuwen), waarvan echter op basis van de ligging en de paleogeografie 
aangenomen mag worden dat ook in de ondergrond sporen uit voorgaande peri-
ode aangetro≠en kunnen worden. Zijn de Monumentzorg maatregelen 
ten behoeve van amk-tereinen alleen geldig voor de gedefinieerde periode of 
geldt de ruimtelijke begrenzing tot onbeperkte diepte? Het lijkt raadzaam om 
voor alle amk-terreinen waar zich dat voordoet een aanvullende vraagstelling op 
te nemen indien er zich de mogelijkheid tot aanvullend veldonderzoek voordoet.
2 De omschrijving van het complextype in de amk-lijst is onvoldoende gestan-
daardiseerd. Het is aan te raden dit te doen.
3 Niet duidelijk is inhoeverre de omschrijving van het complextype betrekking 
heeft op de diverse perioden.
  periode 1
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 aantal terreinen
periode 1 Neolithicum–Midden-Bronstijd 17
periode 2 Midden-Bronstijd–Late-IJzertijd 23
periode 3 Late-IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege-Middeleeuwen 105
periode 4 Volle-Middeleeuwen, Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd 160

mon-nr object-nr complextype diachroon ensemble aantal
14910 2 percelering/verkaveling br-nt  2
14911 2  br-nt  
14906 1 resten van een nederzetting met 
  bijbehorend cultuurlandschap br-ijz  1
5846 1 sporen van bewoning lneo-mbr  7
14887 1  lneo-ijz 
14903 1  lneo-nt 
14905 1  lneo-nt 
14909 1  lneo-nt 
14910 1  br-nt 
14911 1  br-nt 
14907 1 sporen van bewoning en gebruik br-ijz  1
13916 1 sporen van bewoning uit de prehistorie lneo-rom  1
5846 3 sporen van landbouw lneo-ijz  4
14909 3  lneo-nt 
14910 3  br-nt 
14911 3  br-nt 
14903 3 sporen van landbouw/akkerbouw lneo-nt  1
  totaal   17
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	 	 Late-IJzertijd-Romeinse	tijd	–	Vroege-Middeleeuwen
Opvallend in deze periode is de toename van het aantal amk-terreinen ten 
opzichte van de eerdere perioden. De reden moet wel de relatieve hoogte van het 
oude oppervlakte zijn twn opzichte van het maaiveld, waardoor de terreinen 
gemakkelijker te traceren zijn. Met name de nederzetting als complextype 
springt eruit (67 van 105). Bij de ‘reguliere’ bewoning is gekeken naar de sprei-
ding wat betreft de ensembles en regio en naar reeksen, zoals bijvoorbeeld ter-
penreeksen (10808). Ensemble ii staat voor bewoning op de kreekruggen. Deze 
zijn zeer goed vertegenwoordigd, integenstelling tot ensemble i. De categorie 
‘bewoning’ moet nog nader geevalueerd worden. 
Een aparte opmerking kan nog gewijd worden aan relatieve zwakke vertegen-
woordiging van de Vroege-Middeleeuwen. Nieuwe C14-reeksen wijzen uit dat 
deze periode weldegelijk aanwezig is, maar veelal aangezien is voor de Romeinse 
tijd. Een toets in vervolgonderzoek lijkt raadzaam.

tabel 23. Lijst van amk-terreinen 
uit periode 2: Late-Bronstijd tot 
en met Midden-IJzertijd. 
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mon-nr object-nr complextype diachroon ensemble aantal
14910 2 percelering/verkaveling br-nt i 1
14911 2  br-nt  1
14906 1 resten van een nederzetting met 
  bijbehorend cultuurlandschap br-ijz  1
5837 1 sporen van bewoning vijz-vijz iv 12
5838 1  vijz-mijz iv 
5846 1  lneo-ijz i 
9209 1  mijz-rom iii 
10792 1  vijz-vijz  
12818 2  ijz  
14887 1  lneo-ijz i 
14903 1  lneo-nt i 
14905 1  lneo-ijz  
14909 1  lneo-nt i 
14910 1  br-nt i 
14911 1  br-nt  
14907 1 sporen van bewoning en gebruik br-ijz  1
13916 1 sporen van bewoning uit de prehistorie lneo-rom I 1
5846 3 sporen van landbouw lneo-ijz i 4
14909 3  lneo-nt i 
14910 3  br-nt i 
14911 3  br-nt  
14903 1 sporen van landbouw/akkerbouw lneo-nt I 1
     23

mon-nr object-nr complextype diachroon ensemble aantal
1889 1 bewoning lijz-vrom ii 2
1889 4  vme-vme i  
5844 3 grafveld (mogelijk) vrom-vrom iv 2
1889 3 begraving vme-vme i  
10801 2 huisterp rom-rom ii 11
10801 1  rom-rom ii 
10803 1  rom-rom ii 
10805 2  rom-rom ii 
10805 1  rom-rom ii 
10806 1  rom-rom ii 
10807 1  rom-rom ii 
10808 1  rom-rom ii 
10808 3  rom-rom ii 
10808 4  rom-rom ii 
10808 5  rom-rom ii 
10808 6  rom-rom ii 
1889 2 landbouw lijz-vrom ii 1
5845 2 legerplaats vromb-vromB iv 1
14909 2 percelering/verkaveling ijz-nt I 3
14910 2  br-nt i 
14911 2  br-nt iv 
5845 1 resten van een haven vromB-vromB iv 2
5844 2  vrom-vrom iv 
5844 1 resten van een legerplaats vrom-vrom iv 3
14690 1  vrom-vrom iv 
14691 1  vrom-vrom iv 
10781 1 sporen van beakkering lijz-rom V 1
1391 1 sporen van begraving rom-rom I 1
1315 1 sporen van bewoning rom-rom ii 67
1316 1  rom-rom ii 
1317 1  rom-rom ii 
1318 1  lijz-rom ii 
1319 1  rom-rom iii 
1864 1  lijz-rom ii 
1866 1  lijz-lme  
1871 1  lijz-rom  
1872 1  lijz-rom ii 
mon-nr object-nr complextype diachroon ensemble aantal



1873 1  rom-rom ii 
1874 1  rom-rom ii 
1875 1  lijz-rom ii 
1877 1  rom-rom ii 
1878 1  rom-rom  
1879 1  lijz-rom  
1880 1  rom-rom  
1882 1  rom-rom  
4656 1  lijz-rom ii 
4657 1  rom-rom ii 
4659 1  lijz-rom  
4664 1  lijz-rom  
4665 2  rom-vme v 
4768 1  rom-rom ii 
4930 1  rom-rom  
4934 1  rom-rom  
4963 1  rom-rom  
4964 1  rom-rom ii 
4964 2  vijz-mijz  
4978 1  rom-rom  
5838 1  vijz-ijm iii 
5838 2  rom-rom iii 
5839 1  lijz-vrom ii 
5841 1  lijz-vrom  
5842 1  lijz-vrom ii 
5843 1  lijz-vrom ii 
5846 2  rom-vme iv 
9209 1  mijz-rom ii 
9210 1  lijz-rom  
10782 1  lijz-rom  
10783 1  lijz-rom ii 
10784 1  lijz-rom ii 
10786 1  lijz-rom  
10788 1  lijz-rom ii 
10806 1  rom-rom ii 
10807 1  rom-rom ii 
10808 2  rom-rom ii 
10811 1  rom-rom ii 
10812 1  lijz-rom ii 
10879 2  lijz-rom ii 
mon-nr object-nr complextype diachroon ensemble aantal

10886 1  rom-rom  
10887 1  lijz-rom iii 
11032 1  lijz-rom v 
11118 1  lijz-rom ii 
12818 2  ijz-ijz  
14547 1  lijz-mrom ii 
14903 1  lneo-nt  
14905 1  lneo-ijz  
14908 1  lijz-rom iii 
14909 1  br-nt iv 
14910     
14911 1  br-nt iv 
14996 1  lijz-rom ii 
4662 1  rom-rom  
8308 1  rom-rom  
10792 2  lijz-lijz  
10814 1  rom-rom  
4666 1  rom-rom  
14912 1 sporen van bewoning en gebruik rom-lme  1
13916  sporen van bewoning 
  uit de prehistorie lneo-rom  1
5846 4 sporen van een legerplaats vrom-vrom iv 1
4768 2 sporen van landbouw rom-rom iv 7
4964 2  rom-rom ii 
5846 3  lijz-lijz  
10813 1  rom-rom  
14909 3  lneo-nt  
14910 3  br-nt  
14911 3  br-nt  
14903 1 sporen van landbouw/akkerbouw lneo-nt  1
  totaal   105

tabel 24. Lijst van amk-terreinen 
uit periode 3: Late-IJzertijd, 
Romeinse tijd enVroege-
Middeleeuwen. 
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  periode 4
	 	 Volle-Middeleeuwen	tot	en	met	de	Nieuwe	Tijd
In de laatste periode komt het grootste aandeel amk-terreinen voor (160). Dit 
heeft weer met de zichtbaarheid te maken, die enerzijds leidt tot snellere her-
kenning, maar ook sneller tot de overtuiging leidt dat het complex beschermd 
moet worden.

  118  
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mon-nr object-nr complextype diachroon ensemble aantal
10765 1 dijk lme-lme  30
10809 1  lme-lme  
10810 1  lme-lme i 
13887 1  lme-nt  
13891 1  lme-nt iii 
13894 1  lmeB-nt  
13932 1  ntB-nt  
13933 1  ntB-nt iii 
13934 1  lmeA-nt  
13941 1  lme-nt  
13946 1  lme-nt  
13955 1  lme-nt  
13956 1  lme-nt  
13958 1  lme-nt  
13982 1  lme-nt  
13983 1  lme-nt  
13984 1  lme-nt  
13986 1  lme-nt  
13987 1  lme-nt  
13988 1  lme-nt  
13989 1  lme-nt  
13991 1  lme-nt  
13992 1  lme-nt  
13993 1  lme-nt  
13994 1  lme-nt i 
13995 1  lme-nt  
13997 1  lme-nt  
14001 1  lme-nt  
14004 1  lmeB-nt  
14679 1  lmeB-nt iii 
13888 1 historische stad- of dorpskern lme-nt i 22
13901 1  lme-nt  
13910 1  lme-nt  
13945 1  lme-nt  
13873 1  nt-nt  
13875 1  lme-nt  
13889 1  lme-nt  
mon-nr object-nr complextype diachroon ensemble aantal

13890 1  lme-nt i 
13902 1  lme-nt  
13911 1  lme-nt  
13939 1  lme-nt  
13940 1  lme-nt  
13942 1  vmeC-nt  
13943 1  lme-nt I 
13944 1  lme-nt  
13947 1  vmeC-nt  
13948 1  lme-nt  
13949 1  lme-nt  
13950 1  lme-nt  
14638 1  lme-nt iii 
14665 1  lme-nt iii 
14666 1  lme-nt iii 
4977 1 huisterp lme-nt ii 2
10784 2  lme-lme  
13892 1 kerk ntB-ntC iii 3
13951 1  lme-nt  
13990 1  lme-nt  
1863 1 kerkterrein lme-lme ii 9
1883 1  vme-lme  
1884 1  lme-lme  
1885 1  lme-lme  
1886 1  vme-lme  
4980 1  lme-lme  
4981 1  nt-nt ii 
5840 1  vme-nt iii 
5894 1  lme-lme  
1889 5 landbouw vme-vme I 1
12822 1 percelering/verkaveling me-me  4
14909 2  ijz-nt  
14910 2  br-nt  
14911 2  br-nt  
10803 2 resten van een molen lme-nt  2
9153 1  nt-nt  
10878 1 resten van een steenbakkerij nt-nt  1
13985 1 resten van een steenoven lme-lme  1
1869 1 resten van een vuurbaak lme-lme  1
10772 1 resten van een huis lme-lme  6
mon-nr object-nr complextype diachroon ensemble aantal
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10769 1 resten van het huis ‘Boelesteyn’ nt-nt  
13909 1 resten van het oudste huis Duin en Berg ntA-ntB  
13908 1 resten van het oudste huis Kruidberg ntA-ntB  
10897 1 resten van huis ‘Te Velsen’ (mogelijk) lme-nt  
15004 1 resten van het huis Tijdverdrijf nt-nt  
1887 1 resten van een kasteel lme-lme  13
10773 1 resten van een kasteel lme-nt  
1868 1 resten van het kasteel ‘Adrichem’ lme-lme  
10867 1 resten van het kasteel ‘Brederode’ lme-nt  
4661 1 resten van het kasteel ‘De Oude Hof’
   (mogelijk) vmeB-lme  
4655 1 resten van het kasteel ‘Marquette’ lme-lme  
10896 1 resten van het kasteel ‘Meerestein’ lme-lme  
1867 1 resten van het kasteel ‘Oosterwijk’ lme-lme  
1392 1 resten van het kasteel ‘Oud-Haerlem’ lme-lme  
10884 1 resten van het kasteel ‘Huis 't Spyk’ lme-lme  
4249 1 resten van het kasteel ‘Slot op den Hoef’ lme-lme  
13874 1 resten van Kasteel Roodenburg lmeB-ntA  
13876 1 slotkapel, behorende bij Slot op den Hoef lme-nt  
4664 3 sporen van beakkering vme-lme  3
10781 2  lme-lme  
12819 1  lme-lme  
1866 1 sporen van bewoning lijz-lme  42
1872 2  lme-lme  
1875 2  lme-nt  
1879 2  vme-nt  
1880 2  lme-lme  
1888 1  vme-lme  
4658 1  vme-lme i 
4664 2  vme-lme  
4665 1  lme-nt  
4767 1  lme-lme ii 
4844 1  lme-nt  
4929 1  lme-nt iii 
4963 2  lme-nt  
4978 2  lme-lme ii 
4979 1  lme-lme ii 
8208 2  lme-lme ii 
mon-nr object-nr complextype diachroon ensemble aantal
9210 1  lijz-lme i 

10763 2  vme-lme  
10785 1  lme-lme  
10786 2  lme-lme  
10879 2  nt-nt  
11032 3  lme-lme  
12818 1  vmeC-lme  
12867 1  lme-ntA  
12868 2  lmeA-lmeA  
12868 1  vmeC-vmeC  
13957 1  VmeB-vmeC  
14547 2  vme-lmeA  
14547 2  vme-lmeA  
14692 1  lme-lme iii 
14693 1  lme-lme iii 
14738 1  lme-lme iii 
14739 1  lme-lme iii 
14740 1  lme-lme iii 
14741 1  lme-lme iii 
14742 1  lme-lme  
14903 1  lneo-nt  
14908 2  lmeA-lmeA  
14909 1  lneo-nt  
14910 1  br-nt  
14911 1  br-nt  
14912 1  rom-lme  
14904 1 sporen van bleeknijverheid, elitaire 
  bewoning en tuinaanleg ntA-ntC  1
13952 1 sporen van een versterking; een lunet ntB-nt  3
13953 1  ntB-nt  
13954 1  ntB-nt  
14903 4 sporen van kleiwinning ntA-ntA  1
1864 2 sporen van landbouw lme-lme  13
1864 2  lme-lme  
1871 2  vme-nt  
1878 2  vme-lme  
4657 2  lme-lme  
4659 2  lme-lme  
mon-nr object-nr complextype diachroon ensemble aantal
4660 2  vme-vme  



tabel 25. Lijst van amk-
terreinen uit periode 4: 
Volle-Middeleeuwen tot en met 
de Nieuwe Tijd.
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10763 1  vme-vme  
10813 2  lme-lme  
10840 1  lme-nt  
14909 3  lneo-nt  
14910 3  br-nt  
14911 3  br-nt  
14903 2 sporen van landbouw/akkerbouw lneo-nt  1
14903 3 veenwinning lme-lme  1
  totaal   160


