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Afbeelding 1: De aangelegde werkputten en de daarbij aangetroffen sporen. De veldgegevens op dit kaartje 
zijn nog niet bewerkt maar toont wel de ligging van de putten en de daarin gevonden sporen.
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1. Administratieve gegevens

Provincie Noord-Holland

Gemeente Zaanstad

Stad/Dorp Koog aan de Zaan

Toponiem Breedweer 1-7,13 en Zuideinde 1-3

Onderzoeksmeldingsnummer 4579703100

Coördinaten 115.817/496.629 (N)    
115.815/496.593 (O)    
115.732/496.582 (Z)    
115.727/496.615 (W)

Opdrachtgever Vastrend Zaandam

Bevoegde overheid Gemeente Zaanstad

Programma van Eisen Kleij 2017

Uitvoerder Hollandia Archeologen

Opsteller rapport J.J. Brattinga MA

2. Inleiding

Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen om nieuwe woonhuizen op het perceel te 
bouwen. De bij deze bouwwerkzaamheden gepaard gaande grondroering vormt mogelijk 
een bedreiging voor het archeologisch bodemarchief. Uit het voorafgaande booronderzoek 
(Brattinga 2017) is gebleken dat de archeologische stratigrafi e binnen het onderzoeksgebied 
nog intact is, met mogelijk sporen uit de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. 
Hierop is door de gemeente Zaanstad een inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven bepaald, zodat de vindplaats beter kan worden geduidt. 

Het doel van dit evaluatierapport is om de uitwerking van de opgraving te plannen en te (her)
begroten. Vondsten, monsters en grondsporen worden beoordeeld op hun potentie voor het 
beantwoorden van de in het programma van eisen (pve) gestelde vragen (Kleij 2017). Hier 
moet worden besloten welke vondsten, sporen en monsters zullen worden uitgewerkt. Ook 
kunnen hier afspraken worden gemaakt over de omgang met bijzondere of niet voorziene 
(en dus begrote) vondsten. Tevens is dit een eerste schatting van hoeveel materiaal er ter 
deponering zal worden aangeboden. Hiervan dient het archeologisch depot van de gemeente 
Zaanstad in Zaandijk op de hoogte te worden gebracht.

Tabel 1. Administratieve gegevens.



6 Evaluatierapport IVO-P Breedweer 1-7 en13, Koog aan de Zaan

3. Getallen

Aantal aangelegde werkputten 3

Aantal aangelegde vlakken 1

Diepte van de aangelegde vlakken Hoogte vlak tussen 0,95 en 1,46 
meter -NAP

Totaal opgegraven oppervlakte 110 m2

Oppervlakte per werkput en vlak WP1: 60 m2
WP2: 17 m2
WP3: 33 m2

Aantal uitgedeelde spoornummers 68

Aantal uitgedeelde vondstnummers 11

Aantal toegeschreven fotonummers 8

Aantal te digitaliseren veldtekeningen 1

Aantal in het veld genomen monsters 3, t.b.v. dendrochronologie

4. Sporen en profielen

In totaal zijn er 68 sporen aangetroffen, verdeeld over 3 werkputten (afbeelding 1).Op het 
terrein is subrecent een dik pakket ophogingszand aangebracht, bestaande uit strandzand 
dat volledig was verzadigd met hemelwater. Dit zorgde ervoor dat de profielen erg instabiel 
waren en vrijwel direct na het aanleggen van de put inzakten. Daarnaast lag het terrein vol 
met drainagebuizen waardoor er veel wateroverlast ontstond. Hierdoor waren de profielen 
lastig te documenteren. Uiteindelijk is het gelukt om delen van het oostprofiel in WP1 en 
het noordprofiel in WP3 vast te leggen.

4.1 Sporen

4.1.1 Werkput 1
In werkput 1 tekenden de eerste archeologische sporen zich af rond de 1,20 á 1,30 meter 
-NAP.  Deze zaten in een dikke opgebrachte laag van houtsnippers en zaagsel en bestonden 
met name uit houten palen en een deel van een fundering, bestaande uit een lange kesp 
met daaronder slieten. Er is ruim 5 meter van het oostprofiel gedocumenteerd. Naar 
het noorden toe lijken de sporen iets hoger te zitten. Hier werd een klinkerpad van gele 
IJsselsteentjes aangetroffen op een diepte van 1,05 meter -NAP (0,55 meter -mv) waarlangs 
aan de noordzijde ook houten paaltjes zijn gevonden. In deze werkput zijn in totaal 34 
spoornummers uitgeschreven (S1 t/m S34).

4.1.2 Wekput 2
In werkput 2 is het vlak aangelegd op een hoogte van 0,94 tot 1,18 meter -NAP. In totaal 
zijn er 9 spoornummers uitgeschreven (S35 t/m S43). Er is geen profiel gedocumenteerd in 
verband met slechte conditie van de profielwanden en wateroverlast. 

Tabel 2. Getallen.
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4.1.3 Werkput 3
In werkput 3 is het vlak aangelegd op een hoogte van 1,08 tot 1,46 meter -NAP. Er zijn in 
totaal 24 spoornummers uitgeschreven (S44 t/m S68). Er is een deel van het noordprofiel 
gedocumenteerd. 

5. Vondst- en monsteranalyse

Vondsttype Aantal

Aardewerk ca. 50

Dierlijk botmateriaal ca. 20

Menselijk botmateriaal -

Metaal ca. 5

Glas ca. 5

Bakstenen en ander bouwmateriaal -

Natuursteen -

Hout -

Monsters 3 stuks voor Dendrochronologie

5.1 Water- en/of beerputten en vondstrijke sporen 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen water- of beerputten aangetroffen.

5.2 Aardewerk

Er zijn ca. 50 scherven aardewerk en fragmenten van wandtegels geborgen. De determinatie 
hiervan valt binnen de offerte. Al het aardewerk dient gewassen en gedetermineerd te 
worden. Er dient een determinatielijst te worden samengesteld waarin de vondsten conform 
het Deventer-systeem worden beschreven. Alle archeologische complete voorwerpen worden 
getekend en gefotografeerd. Aardewerk uit gesloten complexen dient hiernaast beschreven te 
worden volgens het Deventer-systeem. Hollandia archeologen heeft voor het aardewerk de 
specialistische kennis in huis.

5.3 Dierlijk botmateriaal

Er zijn ongeveer 20 dierenbotten en fragmenten dierlijk bot aangetroffen. Dit bot komt uit 
gesloten context (hondenbegraving) maar is ingegraven in een 19de eeuwse laag. Hierdoor 
betreft het dierlijk bot van na 1800 en hoeft het niet te worden gedetermineerd. 

5.4 Metaal

Er zijn 5 stuks metaal aangetroffen. Hieronder bevinden zich o.a. spijkers en een zilveren 
lepeltje. De selectie van de te conserveren, te beschrijven en af te beelden voorwerpen wordt 
bepaald in overleg met de opdrachtgever en bevoegd gezag. Voorgesteld wordt om 4 vondsten 
af te stoten, allen bestaande uit spijkers. Voor de conservering van het lepeltje hoeft geen 
specialist te worden ingeschakeld. Hierdoor zal dit geen extra kosten met zich meebrengen. 

Tabel 3. Vondsten.
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5.5 Monsters

In totaal zijn er 3 houtmonsters genomen voor dateringen op basis van dendrochronologie. 
Het gaat om vondstnummers 1, 7 en 11. Vondstnummer 1 betreft een deel van een plank 
die in werkput 1 werd gevonden bij de veronderstelde kesp-en-slieten-fundering. Mogelijk 
isa dit een onderdeel van het vloerhout en zegt dit monster iets over de datering van het 
veronderstelde bouwwerk dat in deze put werd aangetroffen. Vondstnummer 7 bestaat 
uit een deel van een paal uit werkput 3. Hiermee kan een indicatie gegeven worden over 
de ouderdom van de in deze put gevonden houtconstructies. Daarnaast is in deze put een 
stuk hout uit een veronderstelde poer bemonsterd voor dendrochronologisch onderzoek 
(vondstnummer 11). Hiermee kan mogelijk de ouderdom worden bepaald van de structuur 
waartoe twee veronderstelde poeren behoorden. Mogelijk gaat het hierbij om zogenoemd 
schuifhout.

6. Recapitulatie van de vaagstellingen

Hieronder worden de vraag- en doelstelling herhaald. Per vraag wordt gekeken waar de 
knelpunten liggen en of de vragen wel of niet kunnen worden beantwoord.

1. Wat is de ruimtelijke spreiding van eventuele sporen en structuren zowel horizontaal als 
verticaal?
Deze vraag kan beantwoord worden na analyse van de gegevens.

2. Tot welke en tot hoeveel gebouwen of structuren behoren deze sporen?
Deze vraag kan beantwoord worden na analyse van de gegevens.

3. Uit welke tijd dateren de sporen, gebouwen en structuren?
Geen knelpunten, dieze vraag kan beantwoord worden na analyse van de gegevens.

4. Zijn er sporen of artefacten van vóór 1650 op het terrein aanwezig en zo ja, beschrijf en dateer 
ze?
Deze vraag kan beantwoord worden na analyse van de gegevens.

5. Welke vondsten komen uit de opgraving (aard, aantal, fragmentatiegraad, datering etc. per 
spoor geven)?
Deze vraag kan beantwoord worden na analyse van de gegevens.

6. Tot welke vormen/typen behoren de artefacten? Voor de indeling van ceramieken en glazen 
voorwerpen moet gebruik gemaakt worden van de typenindeling van het Deventersysteem.
Deze vraag kan beantwoord worden na analyse van de gegevens.

7. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten?
Deze vraag kan beantwoord worden na analyse van de gegevens.

8. Wat zeggen de artefacten over de welstand en de bezigheden van de bewoners?
Deze vraag kan beantwoord worden na analyse van de gegevens.

9. Zijn er aanwijzingen voor industriële activiteiten,  bijvoorbeeld in de vorm van brokken 
molensteen, zaagsel, as? Belangrijk is te letten op resten van pijpenmakersafval.
Deze vraag kan beantwoord worden na analyse van de gegevens.
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10. Zijn tussen de zeventiende eeuwse pijpenkoppen afwijkende koppen afwezig die niet  uit de 
bekende pijpenmakers centra komen maar mogelijk van een plaatselijke pijpenmaker kunnen 
zijn?
Deze vraag kan beantwoord worden na analyse van de gegevens. Er zijn  een aantal 
pijpenkoppen gevonden.

7. Uitwerking (activiteiten)

7.1 Sporen en structuren

De vlaktekeningen dienen gedigitaliseerd te worden, waarna de sporen en structuren 
in combinatie met de vondsten geanalyseerd kunnen worden. Voor de profielen geldt 
hetzelfde. De analyse dient plaats te vinden in combinatie met het specialistisch onderzoek 
(dendrochronologie) en de vondsten.

7.2 Vondstmateriaal

Het aardewerk moet gewassen en gedetermineerd worden. Idem voor overige vondsten zoals 
het botmateriaal, tegels, etc. Er wordt van het uiteindelijk gedeselecteerde vondstmateriaal 
een selectierapport opgesteld, conform de bepalingen OS13 uit de KNA 4.0

8. Specialisten

Er zal geen deelrapport worden opgesteld door een specialist.

9. Rapportage

Van het onderzoek wordt een standaardrapportage opgeleverd, conform de bepalingen VS05 
KNA 4,0 en de publicatiewijzer archeologie. Deze wordt uitgegeven in de Hollandia reeks. 

10. Voorlopige kostenraming

Zie bijlage
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Bijlage 1: Sporenlijst
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Bijlage 2: Vondstenlijst


