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Laagland Archeologie heeft op 27 september een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van een terrein aan de Breedweer 71-73 in Koog aan de Zaan. Het onderzoek 

vond plaats in verband met de geplande nieuwbouw van een appartementencomplex.  

 

Op basis van vooronderzoek door middel van karterende boringen werd de kans groot 

geacht dat er sporen en resten van bebouwing uit de periode van de 17e tot de 20e eeuw 

aanwezig konden zijn. Bij het booronderzoek werden in meerdere boringen onder een 

recent geroerde grondpakket nog oudere ophogingslagen aangetroffen. Op basis van het 

vooronderzoek werd geadviseerd om proefsleuvenonderzoek uit te voeren om tot een 

waardering van de archeologische vindplaats te komen. Bij het aantreffen van een 

behoudenswaardige archeologische vindplaats diende een doorstart naar een opgraving 

plaats te vinden. 

 

Het proefsleuvenonderzoek bestond uit het aanleggen van twee proefsleuven met een 

breedte van 2 m. Bij het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat tot een diepte van 0,8 tot 

1,0 m –mv de bodem bestond uit een pakket vulzand met een laagdikte van ruim 0,8 m 

of er was een laag volledig omgewerkt veen met recent puin aanwezig. Onder deze 

recente lagen was in een deel van proefsleuf 1 op een diepte van circa 0,8 m –mv nog 

een compacte bovenlaag van het veen aanwezig waarin zich onder andere aardewerk 

fragmenten uit de 18e - 19e eeuw bevonden. Deze laag werd op circa 1,0 meter –mv ook 

waargenomen inproefsleuf 2. Sporen van bebouwing ouder dan de 20e eeuw werden niet 

aangetroffen. Gezien de diepte tot waarop de bodem in recente tijd is omgezet en is 

afgegraven zijn resten van oudere bebouwing daarmee ook volledig verdwenen.  

 

Tijdens het veldwerk is door de gemeentearcheoloog al geconcludeerd dat er geen 

behoudenswaardige vindplaats aanwezig is en dat er geen doorstart naar een opgraving 

dient plaats te vinden. Daarmee kan de geplande ontwikkeling van de bouwlocatie zonder 

verder archeologisch onderzoek doorgang vinden. 

 

 

Samenvatting 
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De aanleiding voor het onderzoek vormt de nieuwbouw van een appartementengebouw 

aan de Breedweer 71-73 in Koog aan de Zaan. Bij een vooronderzoek door middel van 

boringen is geconcludeerd dat er in de bodem resten en sporen van bebouwing en 

bewoning uit de periode van de 16e tot de 19e eeuw aanwezig kunnen zijn. Op basis van 

het onderzoek heeft de gemeente Zaanstad als bevoegd gezag de eis gesteld dat er een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd diende te worden. Bij de eventuele aanwezigheid van 

behoudenswaardige archeologische resten en sporen diende er een doorstart naar een 

opgraving plaats te vinden. 

Het onderzoek vond plaats ten behoeve van de aanvraag van een omgevingsvergunning.   

 

Het plangebied omvat een perceel van circa 3600 m2 aan de Breedweer 17-73 in Koog 

aan de Zaan. (afbeelding 1). Het plan- en onderzoeksgebied heeft een omvang van circa 

3600 m2 (afbeelding 2). 

 

 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (aanduiding met ster) 

 

 

1INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

1.2 AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 
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Afbeelding 2. Contour van het plangebied 

OBJECTGEGEVENS PLANGEBIED 

Projectnaam 
Inventariserend veldonderzoek – Proefsleuven. 
Breedweer 71-73-72 Koog a/d Zaan, gemeente 
Zaanstad (NH) 

Plaats Koog a/d Zaan 

Gemeente Zaanstad 

Provincie Noord Holland 

Kaartblad 25W op de topografische kaart van Nederland 1: 25.000. 

Archeoregio Hollands veengebied 

Coördinaten centrum 1155777/496576 

Oppervlakte  circa 3600 m2 

Diepte geplande bodemverstoring Ca. 80 cm –mv  

Onderzoeksaanmelding Archis 3 4024714100 

Uitvoeringsperiode onderzoek Januari 2017 

Beheerder en plaats documentatie Laagland archeologie VOF, vestiging Ootmarsum 

Tabel 1. Objectgegevens. 

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
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Het booronderzoek heeft uitgewezen dat in het grootste deel van het plangebied een 

ondoordringbare hoeveelheid puin aanwezig is, waardoor de diepte van de recente 

verstoringen niet kon worden vastgesteld. In de twee boringen in het oostelijke deel van 

het plangebied waar wel de natuurlijke afzettingen konden worden bereikt, heeft de 

recent geroerde bovenlaag een dikte van respectievelijk 40 en 80 cm. Hieronder zijn nog 

oudere ophogingslagen aanwezig. De ouderdom van deze lagen kan echter op basis van 

dit booronderzoek niet worden bepaald, maar archeologische resten kunnen, zeker in het 

oostelijke deel van het terrein, nog aanwezig zijn. Maar ook in de rest van het terrein 

kunnen onder de puinhoudende bovenlaag nog resten van de vroegere bebouwing en 

activiteiten binnen het plangebied aanwezig zijn. De boringen voor het milieuonderzoek 

geven een vergelijkbaar beeld.  

 

Doordat de resten al binnen 1 m –mv. aanwezig kunnen zijn, kunnen deze vanwege de 

voorgenomen werkzaamheden worden aangetast. Een vervolgonderzoek werd 

noodzakelijk geacht. Geadviseerd werd dit vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van 

een proefsleuvenonderzoek met mogelijk doorstart naar een definitieve opgraving. Dit 

advies is door het bevoegd gezag overgenomen. 

Onderzoeksdoel 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd op basis van een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd PvE.1 Het proefsleuvenonderzoek heeft tot doel om de hoge 

verwachtingswaarde te toetsen en te komen tot een waardestelling van eventueel 

aanwezige archeologische vindplaatsen. Op grond van de resultaten van dit onderzoek 

kan worden beoordeeld of er een behoudenswaardige archeologische vindplaats aanwezig 

is en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek nodig is om de archeologische waarde van 

het gebied te kunnen vaststellen.  

                                                

1 Kleij, 2016 

2 ONDERZOEKSOPDRACHT 

2.1 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 

2.2 PVE EN ONDERZOEKSVRAGEN 
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Indien uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat behoudenswaardige resten aanwezig zijn, 

dan wordt tijdens het onderzoek ter plaatse door het bevoegd gezag en de opdrachtgever 

bepaald wat met de archeologische resten dient te gebeuren (bijv. direct opgraven, 

behouden in de bodem, vrijgeven). Dit op advies van de seniorarcheoloog / projectleider. 

 

Onderzoeksvragen uit het PvE 

1. Deze vraag, en vraag 2, dienen direct na het onderzoek van de twee proefsleuven 

worden beantwoord. Na het trekken van de proefsleuven: is de vindplaats 

behoudenswaardig en wordt deze bedreigt zodat hij opgegraven moet worden? Hierbij 

moet uitgegaan worden van de antwoorden van vraag 3 t/m 12. 

2. Kan de opgraving plaatsvinden aansluitend op het proefsleuvenonderzoek? 

3. In de bodem zijn resten van mogelijk 17e en 18e eeuwse bebouwing aanwezig. Welke 

archeologisch sporen en artefacten zijn daarvan nog over? 

4. Wat is de algemene datering van de archeologische resten? 

5. Zijn er nog waterputten of (water)kelders op het terrein aanwezig? Zo ja, hoe zijn 

deze gemaakt, welke bouwmaterialen zijn gebruikt en wat is de datering? 

6. Wat zegt het vondstmateriaal over de beroepen en de welstand van de bewoners? 

7. Kunnen meerdere fasen in de bouw van de gebouwen worden onderscheiden en hoe 

zien de plattegrond(en) er in elke fase uit? 

8. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten, tot welke vondsttypen 

of vondstcategorieën behoren zij en wat is hun herkomst? 

9. Zijn er aanwijzingen voor industriële of agrarische activiteiten? Zo ja, waar bestaan 

deze uit en uit welke tijd dateren ze? 

10. Ligt er middeleeuws materiaal of liggen er middeleeuwse sporen op het terrein? 

11. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn 

deze aaneensluitend? 

12. Bevinden zich tussen de pijpenkoppen exemplaren die niet aan een bepaald 

productiecentrum zijn toe te schrijven? 
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De ondergrond bestaat uit een natuurlijke veenlaag met daarop mogelijk 17e en 18e 

eeuwse lagen en een moderne puin- en zandlaag. De vindplaats ligt in een veengebied op 

200 meter afstand van de Zaan. Langs de Zaan is rond 1250-1300 een dijk aangelegd 

waaraan rond 1500 de eerste woningen werden gebouwd. De straat Breedweer ligt aan 

een sloot haaks op de dijk en is in de 17e eeuw ontstaan.  

 

 

Het plangebied lag aan het begin van de 19e eeuw aan de rand van het dorp Koog aan de 

Zaan. Op basis van de kadastrale minuutplan kunnen er in het oostelijke deel van het 

plangebied nog resten van bebouwing uit oudere perioden aanwezig zijn. Het westelijke 

deel is in het begin van de 19e eeuw nog onbebouwd. Hier kunnen wel aan bewoning 

gerelateerde resten worden aangetroffen zoals water- en beerputten. 

Periode 1625 tot heden 

                                                

2 PvE Kleij 2016 

3 ARCHEOLOGISCHE 

VERWACHTING EN 

ONDERZOEKSVRAGEN 

3.1 GESPECIFICEERDE ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING2 

3.1.1 REGIONALE ARCHEOLOGISCHE EN CULTUURLANDSCHAPPELIJKE 

CONTEXT.  

3.1.2 BEWONING EN ONTGINNING VEENGEBIED, 17E EN 18E EEUWSE 

BEWONING EN INDUSTRIE.  

3.1.3  AARD EN OUDERDOM VAN DE VINDPLAATS(EN)  

3.1.4  BEGRENZING EN OPPERVLAKTE VAN DE VINDPLAATS(EN)  
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De gehele bewoonde kern van Koog aan de Zaan. Binnen het plangebied kan de grens 

van deze vindplaats waarschijnlijk in het oostelijke deel liggen, zoals ook op de 

gemeentelijke archeologische waardenkaart is aangegeven. 

Palen, poeren, planken die samen één of meer plattegronden van waarschijnlijk houten 

huizen vormen. Mogelijk een dichtgegooide sloot met17e en 19e eeuws afval. Er moet 

rekening worden gehouden met de aanwezigheid van een waterput. Mogelijk afvalkuilen. 

Keramiek, glas en metaal 

Bewerkt hout, bewerkt been en gevlochten riet. 

Hout, riet, zaden, pitten en bot.   

De archeologisch interessante lagen beginnen tussen de 40 en 80 cm onder het oppervlak 

en lopen door tot 155 cm beneden maaiveld. Uit onderzoek elders aan de Breedweer is 

gebleken dat de bewoningsporen eindigen op zo’n 50 tot 70 cm onder maaiveld.  

Door de zeer hoge grondwaterstand kan de conservering van de vondsten, ook van 

organisch materiaal, zeer goed zijn. Over de conservering en gaafheid van de sporen kan 

weinig worden gezegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5  STRUCTUREN EN SPOREN  

3.1.6  ANORGANISCHE ARTEFACTEN  

3.1.7  ORGANISCHE ARTEFACTEN  

3.1.8  ARCHEOZOÖLOGISCHE EN BOTANISCHE RESTEN  

3.1.9  ARCHEOLOGISCHE STRATIGRAFIE EN DIEPTE VAN VONDSTLAGEN  

3.1.10  GAAFHEID EN CONSERVERING  
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Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd conform het PvE en het puttenplan daarin kon 

nagenoeg geheel worden gevolgd. Het werk is uitgevoerd op 11 januari 2017. In afwijking 

van het PvE is put 2 echter korter vanwege een in gebruik zijnde achterinrit van een 

loods. Na het graven bleek er geen aanleiding deze put alsnog te verlengen tot de 

geplande lengte.  

Daarnaast is afgeweken van het PvE voor wat betreft de profielbeschrijvingen. In plaats 

van een doorlopend lengteprofiel zijn er in put 1 slechts enkele profielkolommen 

beschreven en zijn er in put 2 geen profielen beschreven omdat het profiel geheel uit 

vulzand bestond. De afwijkingen van het PvE zijn ter plaatse besproken en goedgekeurd 

in mondeling overleg met dhr. P. Kleij namens het bevoegd gezag. Afgezien daarvan was 

er geen aanleiding voor afwijkingen van dit PvE.  

 

4 VELDONDERZOEK 

4.1 ONDERZOEKSMETHODIEK 
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Afbeelding 3. Puttenplan uit PvE 

De putten zijn aangelegd met een mobiele kraan met een gladde bak. De putten zoals die 

zijn gegraven zijn weergegeven in bijlage 5. Put 1 heeft een lengte van 28,8 m. Put 2 

heeft een lengte van 14 m. Beide putten zijn 2 m breed. Put 1 is aangelegd op een diepte 

tussen ca. 1 m -mv aan het zuidelijke eind en 0,8 m -mv aan het noordelijke eind. Put 2 

is aangelegd op een diepte van 0,8 m -mv. Op vlakniveau was er veel last van 

grondwater en inklappende wanden.  

 

Bij het verdiepen werd vanaf maaiveld het tussenvlak met een metaaldetector afgezocht. 

Aanlegvondsten en vlakvondsten werden verzameld in vakken van vijf meter. De hoogten 

van zowel de aangelegde vlakken en het maaiveld langs de sleuven zijn ingemeten met 

een laser-waterpastoestel. De spoorhoogtes zijn afgeleid van de vlakhoogtes.  

 

In alle proefsleuven is één vlak aangelegd dat deels met de schop nog verder is 

opgeschaafd om de zichtbaarheid van vermoedelijke sporen te vergroten. Door 

instromend grondwater werd dit vrij snel niet meer mogelijk. Van de vlakken zijn 

vlakfoto’s gemaakt en van de wanden zijn in put 1 profielopnames gemaakt. De vlakken 

zijn analoog getekend en gedocumenteerd.  

Getracht is om het opgravingsvlak aan te leggen op het niveau van de eventueel 

aanwezige ophogings- en sporenlagen. Alleen in put 1 kon in het middendeel dit niveau 

worden bereikt. In het zuidelijke en noordelijke deel van deze put en in put 2 kon  dit 

niveau niet bereikt worden omdat het dieper onder een laag vulzand lag (dieper dan 0,8 

m -mv) en instromend grondwater een diepere aanleg ook onmogelijk maakte (afbeelding 

5). 
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Afbeelding 4. ‘Opgravingsvlak’ in put 1. Grondwater leidde tot inklappende wanden en een 

snel onleesbaar vlak. 

Lithologie en lithogenese 

De bovengrond bestond uit Stelconplaat met een dikte van 12 cm met daaronder een laag 

met ophogingszand en vulzand (matig fijn tot matig grof geelgrijs siltarm zand met soms 

schelpgruis). In put 1 varieerde deze laag in dikte van circa 0,2 tot 0,3 m waarbij in het 

noordelijke deel de onderkant van deze laag niet werd bereikt. Na-graven in het vlak 

leerde dat de onderkant van deze als recent beoordeelde laag nog circa 0,2 tot 0,25 m 

dieper lag. Dit gold ook voor het gehele vlak in put 2.  

Onder de recente zandlaag ligt een laag met licht kleihoudend, verrommeld veen met 

daarin veel recent puin en ander materiaal uit de tweede helft van de 20e eeuw. Alleen in 

het middendeel van put 1 tussen 9,5 en 21 m werd onder deze recent geroerde laag een 

oudere laag aangetroffen. Deze bestond uit een compacte laag verrommeld veen met 

houtresten, puinbrokjes en hier en daar wat scherven. Het vlak in dit deel van de put is 

aangelegd in de top van deze laag (circa 0,75 tot 0,8 m -mv). Deze laag is als spoor 2 

genummerd. De laag vormt de bovenkant van het onderliggende veen waarin als gevolg 

4.2 RESULTATEN; LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN 

BODEMONTWIKKELING 



Inventariserend veldonderzoek – Proefsleuven. Breedweer 71-73 Koog a/d Zaan, gemeente Zaanstad 

(NH) 

 

 

 

van antropogene activiteiten de bovenkant is omgewerkt en waarin de bovengenoemde 

resten zijn terechtgekomen. 

 

 

Afbeelding 5. Profiel 1 in put 1. Stelconplaat, vulzand en daaronder verrommelde 

veenlaag met recente puinresten en ander recent materiaal. Rechts is een muurtje van 

gestapelde industriële bakstenen zichtbaar (liggend op een nog niet zichtbare houten 

kesp). Het vlak ligt op de top van een oudere verrommelde veenlaag (spoor 1) 
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Afbeelding 6. Profiel 2 in put 1. Stelconplaat met daaronder een laag vulzand tot een 

diepte van circa 1,0 m -mv (spoor 2). In put 2 bestond het gehele profiel uit deze 

laagopbouw. 

 

Sporen en structuren 

 

Put 1. In put 1 werden, afgezien van de als sporen benoemde lagen alleen enkele 

recente of sub-recente sporen aangetroffen. Deze bestonden uit dikke houten planken 

met een breedte van circa 20 cm en een dikte van circa 4 cm. Op enkele van die planken 

waren nog delen van halfsteens muurtjes aanwezig, die bestonden uit gestapelde 

industriële bakstenen. De planken vormden daarmee funderingsplanken ofwel ‘kespen’ en 

lagen op de top van de oudere compacte veenlaag. Er zijn in totaal vijf van deze planken 

aangetroffen die dwars door de put liepen en de resten zijn van een licht gebouwd 

bouwwerk dat gezien de aard van de bakstenen uit de 20e eeuw moet dateren. Onder een 

van de planken is bovendien nog een stuk plastic aangetroffen zodat dit bouwwerk in 

ieder geval in de tweede helft van de 20e eeuw gedateerd kan worden. Het betreffende 

bouwwerk moet lineair aan de straat georiënteerd zijn geweest. 

4.3 RESULTATEN; ARCHEOLOGIE 
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De oudere compacte veenlaag waarop de kespen lagen bevatte geen 20e-eeuws materiaal 

en is waarschijnlijk ontstaan als gevolg van antropogene activiteiten in de periode van de 

17e tot en met de 19e eeuw. 

 

Afbeelding 7. Opgravingsvlak put 1 



Inventariserend veldonderzoek – Proefsleuven. Breedweer 71-73 Koog a/d Zaan, gemeente Zaanstad 

(NH) 

 

 

 

 

Put 2. In deze put kon het vlak niet dieper worden aangelegd dan 80 cm -mv vanwege 

het toestromende grondwater. Het gehele vlak lag nog in de laag vulzand. Met de schop 

zijn op enkele plaatsen nog diepere gaatjes gegraven waaruit bleek dat de top van het 

veen nog ongeveer 0,2 tot 0,25 m dieper ligt. In put 2 zijn, logischerwijs, geen sporen 

aangetroffen. 

 

Vondsten 

Uit het opgravingsvlak zijn, voor zover dat lag in spoor 1, vondsten verzameld onder één 

vondstnummer. Deze vondsten bestonden uit aardewerk- en bouwkeramiekfragmenten. 

De recente materialen zijn niet verzameld. De vondsten zijn gedetermineerd en 

beschreven volgens het  ‘Deventer systeem’. In onderstaande tabel zijn de vondsten op 

een beknopte wijze benoemd. De determinatietabel volgens het Deventer-systeem is als 

bijlage 7 opgenomen. 

 

Vondstnr./volgnr. Materiaal Soort Aantal Vorm Datering 

1.1 GLS Kleurloos glas 1 Vensterglas 1600-1800 

1.2 GLS Kleurloos glas 1 Vensterglas 1890-2000 

1.3 GLS Groen glas 1 Wijnfles 1650-1800 

1.4 KAW Industrieel 

wit 

1 Kop 1800-1950 

1.5 KAW Industrieel 

wit 

1 Bord (?) 1800-1950 

1.6 KAW Industrieel 

wit 

1 Bord 1800-1900 

1.7 KAW Porcelein 1 Kop 1820-1950 

1.8 KAW Roodbakkend 1 Kom/bord 1650-1800 

1.9 KAW Roodbakkend 5  1600-1850 

1.10 KAW Witbakkend 1 Grape 1600-1820 

1.11 KAW Witbakkend 1  1600-1850 

1.12 KAW Faience 1 Bord 1600-1800 

1.13 KBW Tegel 1 Wandtegel 1625-1800 

1.14 KBW Dakpan 2 Golfpan 1500-1850 

1.15 KBW Baksteen 2 Baksteen 1650-1950 

1.16 KKP Pijp 3  1675-1900 

Tabel 1. Vondsten 

Het aardwerk bestaat uit de gebruikelijk voorkomende soorten en omvat geen 

bijzonderheden. Onder de aardewerksoorten bevinden zich wit- en roodbakkend 

aardewerk, industrieel witbakkend aardwerk, een fragment van faience aardewerk en 

enkele fragmenten van pijpenstelen. Het aardewerk omvat een tijdspanne vanaf de 17e 

tot de 20e eeuw. De fragmenten glas en het bouwkeramiek zijn ook in deze periode te 

plaatsen. Hoewel het oudste materiaal op grond van de determinatie theoretisch nog uit 

het begin van de 17e eeuw kan dateren, is het gezien de datering van het gehele 

vondstcomplex waarschijnlijk dat de vindplaats ongeveer vanaf het midden van de 17e 

eeuw tot stand is gekomen. 



Inventariserend veldonderzoek – Proefsleuven. Breedweer 71-73 Koog a/d Zaan, gemeente Zaanstad 

(NH) 

 

 

 

 

Binnen het onderzoeksgebied is de bodem tot een diepte van minimaal 0,8 m -mv in 

recente tijden vrijwel zeker in de tweede helft van de 20e eeuw volledig omgewerkt. Deels 

is de grond afgegraven tot een diepte van 1,0 m -mv en aangevuld met schoon vulzand 

en voorzover dat niet het geval is, is de bodem omgewerkt waarbij er nog veel recent 

puin en andere resten aanwezig zijn. Onder de recente lagen is op een diepte van circa 

0,8 tot 1,0 m –mv een oudere compacte verrommelde veenlaag aanwezig met oudere 

puinresten en scherven. Deze laag dateert gezien de ouderdom van deze scherven uit de 

periode van de midden 17e tot de 19e eeuw. In hoeverre er ook bouwsporen aanwezig zijn 

geweest is niet meer te bepalen. Voor zover oorspronkelijk aanwezig, zijn deze in de 

tweede helft van de 20e eeuw waarschijnlijk volledig weggegraven of verstoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 INTERPRETATIE 
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Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen de meeste onderzoeksvragen uit 

het PvE worden beantwoord.   

 

1 Deze vraag, en vraag 2, dienen direct na het onderzoek van de twee proefsleuven 

worden beantwoord. Na het trekken van de proefsleuven: is de vindplaats 

behoudenswaardig en wordt hij bedreigd zodat hij opgegraven moet worden? Hierbij moet 

uitgegaan worden van de antwoorden van vraag 3 t/m 12.  

Tijdens de veldconsultatie van de gemeentelijk archeoloog is door deze beoordeeld dat er 

geen sprake is van een behoudenswaardige archeologische vindplaats. 

 

2. Kan de opgraving plaatsvinden aansluitend op het proefsleuvenonderzoek? 

Er hoeft geen opgraving plaats te vinden; in de bodem zijn resten van mogelijk 17e en 

18e eeuwse bebouwing aanwezig.  

 

3. Welke archeologisch sporen en artefacten zijn daarvan nog over?  

Er is alleen een compacte veenlaag aanwezig in de top van het onderliggende veen . In 

deze laag zijn nog fragmenten keramiek en bouwpuin aanwezig die uit de periode van de 

midden 17e-19e eeuw dateren; 

 

4. Wat is de algemene datering van de archeologische resten?  

De bovengenoemde oudste resten dateren uit de periode van de midden 17e-19e eeuw. 

De overige resten dateren uit de 20e eeuw en daarbij merendeels uit de tweede helft van 

de 20e eeuw; 

 

5. Zijn er nog waterputten of (water)kelders op het terrein aanwezig? Zo ja, hoe zijn deze 

gemaakt, welke bouwmaterialen zijn gebruikt en wat is de datering?  

Deze zijn niet aangetroffen in de proefsleuven. Waarschijnlijk zijn deze ook niet aanwezig 

in het overige deel van het plangebied; 

 

6. Wat zegt het vondstmateriaal over de beroepen en de welstand van de bewoners. 

Er is te weinig materiaal aangetroffen om hieromtrent zinvolle uitspraken over te kunnen 

doen; 

 

5 ONDERZOEKSVRAGEN EN 

CONCLUSIE 
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7. Kunnen meerdere fasen in de bouw van de gebouwen worden onderscheiden en hoe 

zien de plattegrond(en) er in elke fase uit?  

Vanwege de afwezigheid van bouwsporen van voor de 20e eeuw kan hier geen antwoord 

op gegeven worden;  

 

8. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten, tot welke vondsttypen 

of vondstcategorieën behoren zij en wat is hun herkomst?  

Het beperkte aantal vondsten dateert uit de periode van de 17e – 19e eeuw. Het betreft 

aardewerk, enkele pijpenstelen en bouwfragmenten. 

 

9. Zijn er aanwijzingen voor industriële of agrarische activiteiten? Zo ja, waar bestaan 

deze uit en uit welke tijd dateren ze?  

Er zijn geen aanwijzingen voor industriële of agrarische activiteiten; 

 

10. Ligt er middeleeuws materiaal of liggen er middeleeuwse sporen op het terrein?  

Er is geen middeleeuws materiaal en er zijn geen middeleeuwse sporen aangetroffen; 

 

11. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn 

deze aaneensluitend?  

Vanwege afwezigheid van bewoningssporen van voor de 20e eeuw is deze vraag niet aan 

de orde;  

 

12. Bevinden zich tussen de pijpenkoppen exemplaren die niet aan een bepaald 

productiecentrum zijn toe te schrijven?  

Er zijn wel pijpenstelen maar geen pijpenkoppen gevonden. 
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Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek dient er in principe een 

waardering van de vindplaats opgesteld te worden om de behoudenswaardigheid te 

kunnen bepalen. Aangezien er al tijdens het veldwerk door het bevoegd gezag is 

geoordeeld dat er geen behoudenswaardige vindplaats aanwezig is, is het opstellen van 

een waardering conform de KNA-systematiek niet nodig.3 

                                                

3 KNA Protocol IVO P/O. 
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Tijdens het veldwerk is door het bevoegd gezag al een selectiebesluit genomen. Een 

selectieadvies is in dit rapport daarom niet meer toepasselijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 SELECTIEADVIES H
O

O
F
D

S
T

U
K
 



Inventariserend veldonderzoek – Proefsleuven. Breedweer 71-73 Koog a/d Zaan, gemeente Zaanstad 

(NH) 

 

 

 

 Literatuur en bronnen 

Hebinck, K., 2016. Archeologisch bureau- en booronderzoek voor Breedweer 71-73 te 

Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad. Zuid-Nederlandse Archeologische Notities 

ongenummerd concept. VUhbs Archeologie. 

 

Kleij, p., 2016. Programma van Eisen. Project Breedweer 71-72. Gemeente Zaanstad. 

 

SIKB, 2016. Inventariserend Veldonderzoek (Landbodems) (Field Survey IVO (soil) 

Protocol 4003. SIKB 2016. Gouda. 

 

 



Inventariserend veldonderzoek – Proefsleuven. Breedweer 71-73 Koog a/d Zaan, gemeente Zaanstad 

(NH) 

 

 

 

BIJLAGE 1 AMZ-CYCLUS 
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BIJLAGE 2 ARCHEOLOGISCHE PERIODEN 
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BIJLAGE 3 SPORENLIJST 
 

 

Spoorformulier (voor in het veld) (OS05) 
  

           Opdrachtgever / contactpersoon: Wareco 
    

Project: 
    

Breedweer 71-73 Koog 
aan de Zaan 

    
Projectleider: 

   

J.A.M. Oude 
Rengerink 

     Projectcode: 
   

ZABR 
    Gemeentecode: 

         Onderzoeksmeldingsnr:  
 

402471100 
     

           

           

     
            

Spoor werkput vlak interpretatie Kleur Textuur Insluitsel relatie opmerkingen   datum 

nummer     spoor       
met 
andere        

              sporen       

1 1 1 Geroerd dbrg V/K/Z Puin 
 

17-19e eeuw 
 

11-1-17 

2 1 1 Vulzand lge Z3, S1, M4 Schelpgruis 
 

Vulzand 
 

11-1-17 

3 1 1 Kespen gegr Hout 
  

20e eeuwse 
funderingsplanken 

 
11-1-17 

           
                      

                      

                      

                      

Paraaf: HOR 
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BIJLAGE 4 VONDSTENLIJST 
 

Separaat digitaal bestand. Determinatielijst volgens Deventer Systeem. 
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BIJLAGE 5 OPGRAVINGSVLAKKEN; 
PUTTENOVERZICHT MET ALLE SPOREN 
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