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Samenvatting

In september en oktober 2017 heeft Hollandia archeologen in opdracht van Vastrend, 
Zaandam, een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen 
uitgevoerd op een terrein aan de Breedweer en het Zuidiende in Koog aan de Zaan. Het 
terrein is momenteel deels bebouwd. Om het geheel overzichtelijk de houden is ervoor 
gekozen om het onderzoeksgebied in twee deelgebieden op te splitsen. Op basis van het 
booronderzoek is gebleken  de bovengrond in deelgebied I in de 20ste eeuw te zijn opgehoogd 
met een pakket zand ten behoeve van een bloem- en plantenkwekerij. In deelgebied II zijn 
er diverse indicatoren dat de bodem in de 20ste eeuw flink geroerd is. Het gaat hierbij om 
een zandpakket dat onder veel betonplaten werd aangetroffen, waarin onder meer plastic zat 
en in sommige gevallen werd gestuikt op beton.  In veel gevallen kon niet verder geboord 
worden dan een diepte van 0,43 tot 0,86 meter -mv (-0,13 tot -0,67 NAP). Verder is er aan 
de zuidkant van deelgebied II een zandpakket aangetroffen dat tot op grote diepte reikte. 
Mogelijk heeft dit te maken met de kade van de Mallegatsloot.
Onder de subrecente ophogingslagen van zand zijn met name in deelgebied I maar ook bij 
enkele boringen in deelgebied II ophogingspakketten van klei aangetroffen bestaande uit 
afwisselende lagen sterk zandige en sterk siltige, humeuse klei met af en toe een tussenlaag 
veen. Het pakket lag bovenop het natuurlijk veen. In deze ophogingspakketten werden 
sporen aangetroffen van hout en baksteenspikkels. Een datering van deze ophogingslagen in 
de nieuwe tijd ligt voor de hand, maar kan door de afwezigheid van dateerbaar materiaal niet 
verder gespecificeerd worden.
De mogelijk interessante archeologische niveaus bevinden zich binnen het onderzoeksgebied in 
de ophogingslagen onder het (sub)recent opgebrachte zand. Hierin waren ook archeologische 
indicatoren aanwezig. Deze ophogingslagen werden aangetroffen op een diepte variërend van 
0,40 tot 0,90 meter -mv (-0,89 tot -1,26 NAP). Toekomstige graafwerkzaamheden dieper 
dan 0,40 meter -mv kunnen dit pakket, waarbinnen de archeologische stratigrafie mogelijk 
intact is, bedreigen. Bovendien is onder het kleipakket het natuurlijk veen aanwezig waarvan 
de top op veel plaatsen veraard is. Dit is eveneens een archeologisch interessant niveau die bij 
diepgaand graafwerk (vanaf 0,80 meter -mv/ 1,48 meter -NAP) zal worden bedreigd.

Advies
Teneinde een inzicht te krijgen in de aanwezigheid van archeologische sporen binnen het 
onderzoeksgebied dienen archeologische vervolgstappen genomen te worden in de vorm 
van een inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven (IVO-P). Op die manier kan 
worden vastgesteld of er binnen het onderzoeksgebied behoudenswaardige archeologische 
resten aanwezig zijn. Voorgesteld wordt om het proefsleuvenonderzoek uit te voeren in het 
westelijk deel van het onderzoeksgebied omdat op die locatie het terrein het minst te lijden 
heeft gehad van (sub)recente verstoringen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het 
terrein zal een sleuf van 4x30 meter gegraven worden parallel langs de Breedweer en een sleuf 
met dezelfde afmetingen haaks op de Breedweer (afbeelding 6 en 7). Hierdoor ontstaat een 
te onderzoeken gebied van 2 x 120 m2 = 240 m2. Dit is 8% van het totale oppervlak (3000 
m2) van het onderzoeksgebied.

Voorafgaand  aan  het proefsleuvenonderzoek dient  een  Programma  van  Eisen  (PvE) te 
worden  opgesteld  conform KNA 4.0, protocol 4001.  Dit  PvE  moet  voorafgaand aan de 
start van het onderzoek aan de gemeente Zaanstad ter beoordeling worden voorgelegd. 
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1. Inleiding

In augustus en september april 2017 heeft Hollandia  Archeologen in opdracht van Vastrend, 
Zaandam een inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen uitgevoerd op 
een onderzoeksgebied aan de Breedweer en het Zuideinde te Koog aan de Zaan, gemeente 
Zaanstad (afbeelding 1). Reden voor dit onderzoek is het voornemen om binnen het 
plangebied de huidige bebouwing te slopen en het terrein opnieuw te bebouwen.
Het betreft een archeologische locatie van hoge waarde. In de 17de en 18de eeuw hebben 
diverse huizen en pakhuizen in het gebied gestaan. Aan de basis van het inventariserend 
veldonderzoek door middel van verkennende boringen staat een door de gemeente Zaanstad 
geaccordeerd programma van eisen (Kleij 2016). 

Afbeelding 1:  Uitsnede van de topografische kaart (1:10.000) van Koog aan de Zaan. De 
locatie van het onderzoeksgebied is aangegeven met het rode kader.
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2. Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied betreft diverse percelen aan de Breedweer en het Zuideinde in Koog 
aan de Zaan, gemeente Zaanstad (N-H). De RD-coördinaten van het onderzoeksgebied zijn: 
115.817/496.629 (N), 115.815/496.593 (O), 115.732/496.582 (Z) en 115.727/496.615 
(W). Het terrein is deels bebouwd (afbeelding 2). De bebouwing bestaat uit diverse 
woonhuizen en verschillende loodsen. De westzijde van het terrein is onbebouwd en was 
voorheen beplant met bomen en struiken voor een tuincentrum. In het zuiden wordt het 
onderzoeksgebied begrensd door de Mallegatsloot. De grens in het noorden en oosten wordt 
gevormd door bestrating van de van de Breedweer en het Zuideinde. De westelijke grens 
wordt gevormd door het woonhuis en bijbehorend achterterrein van Breedweer 35.  
Het doel van het onderhavige booronderzoek is om in een vroeg stadium van de 
planuitvoering inzage te hebben in het bodemarchief en een advies uit te brengen voor de te 
volgen vervolgstappen. De inrichting van het terrein vóór 1800 is weergegeven op afbeelding 
3. Doordat op diverse plaatsen binnen het onderzoeksgebied betonnen vloeren aanwezig zijn, 
was een aantal betonboringen gezet alvorens begonnen kon worden met het archeologisch 
boorwerk.

Afbeelding 2: Luchtfoto van het onderzoeksgebied. De locatie daarvan is aangegeven met het 
rode kader.
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Afbeelding 3:  De grenzen van het plangebied zijn met groene lijn aangegeven, de bebouwing van vóór 
1800 met donkerroze vlakken en water van vóór 1800 met lichtpaarse vlakken. De huidige bebouwing 
is met donkerrode lijnen aangegeven waarbinnen de huisnummers in het zwart staan geschreven. Bron: 
Kleij 2017.
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3. Doel en methode

Het doel van dit inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen is het 
vaststellen van de archeologische waarden van het terrein om tot een advies te komen over de te 
nemen vervolgstappen. Op de provinciale en gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart 
staat vermeld dat het een terrein van hoge archeologische waarde betreft. Direct onder de 
bouwvoor kunnen archeologische sporen en vondsten verwacht worden uit de nieuwe tijd. 
Hierbij zal het onder meer gaan om resten van bebouwing afkomstig van diverse panden die 
zichtbaar zijn op historische kaarten. 

De volgende onderzoeksvragen zijn in het pve geformuleerd. Deze dienen door middel van 
het inventariserend veldonderzoek beantwoord te worden:

1. Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog scoort. In 
hoeverre is de ondergrond in de 20e eeuw verstoord?

2. Wanneer er een gelaagdheid is, kunnen meerdere ophogingsfasen onderscheiden worden, zo ja, 
uit welke tijd dateren deze?

3. Zijn resten van de oude bewoning (zie afbeelding 3) of van bedrijvigheid aanwezig? Zo ja, hoe 
oud zijn deze?
 

4. In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een bedreiging voor de 
archeologische waarden?

Werkwijze
In het programma van eisen is de strategie bepaald die binnen het plangebied uitgevoerd is 
(Kleij 2017). De boringen zijn gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter 
van 7 cm en met een gutsboor met een diameter van 3 cm. Op veel plaatsen is vanwege de 
ondergrond eerst een betonboring uitgevoerd. 
De opgeboorde grond is doorzocht op archeologische indicatoren. De grond is met een 
boormes afgezet en bekeken. De beschrijving van de bodemopbouw is gedaan aan de hand 
van de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB). De boorpunten zijn door middel 
van een GPS-instrument ingemeten in het RD-coördinatensysteem. Vondsten zijn niet 
gedaan en dus niet verzameld. 

In totaal zijn er 35 boringen gezet: 14 inpandig en 21 uitpandig (afbeelding 4). Ze zijn allen 
tot ruim in het niveau van de natuurlijke ondergrond of tot een maximale diepte van 2,00 
meter onder maaiveld (-mv) gezet. De boornummers lopen tot nummer 34 omdat er een 
onderscheid is gemaakt tussen de boringen 8a en 8b, die in elkaars nabijheid zijn gezet na 
een stuik van boring 8a.

Er zijn 3 boringen in het oosten van het onderzoeksgebied komen te vervallen doordat deze 
op een locatie geplot waren die geen onderdeel uitmaakt van het terrein waarbinnen de grond 
geroerd zal worden. Het gaat om een tuintje van het woonhuis Zuideinde 5. Deze blijft in  
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de toekomst in gebruik door de huidige eigenaar. 3 andere boringen kwamen te vervallen 
doordat de ondergrond ondoordringbaar bleek. Een alternatieve locatie voor deze boringen 
in de directe omgeving bleek niet mogelijk doordat de dichte bestrating/ begroeiing dit niet 
toeliet. 

Afbeelding 4: Het onderzoeksgebied (rood kader) aan de Breedweer en het Zuideinde met daarin 
aangegeven de locatie van de gezette boringen (oranje sterren) en de boorlocaties die zijn vervallen (roze 
driehoekjes)
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4. Onderzoeksresultaten

Bodemopbouw
Het terrein is grofweg in twee gebieden op te delen: het westelijk, onbebouwde gedeelte 
en het oostelijk, bebouwde gedeelte. Vanwege het verschil in zowel landschappelijk als 
bodemkundig opzicht van de twee gebieden is ervoor gekozen deze aan te duiden met de 
termen deelgebied I en deelgebied II (afbeelding 5). 

Deelgebied I
Binnen deelgebied I vallen de boringen 1 t/m 12 en 31 t/m 34. Eén boring, ten oosten van 
B12, is komen te vervallen. Dit terrein, in het westelijk deel van het onderzoeksgebied, heeft 
een bovengrond die bestaat uit zwak tot matig siltig zand. Bovenop dit zand lag in een aantal 
gevallen betegeling. Het pakket opgebrachte grond varieert in dikte van 0,45 tot 0,90 meter  
-mv (-0,89 tot -1,26 NAP) bij boringen 1 tot en met 12 en 0,80 tot 1,32 meter -mv (-1,40 
tot -1,72 NAP) bij de zuidelijke boringen 31 tot en met 34. Opvallend is dus dat bij de vier 
boringen die langs de Mallegatsloot zijn gezet dit pakket zand een stuk dikker is en dieper 
reikt. 
Onder het pakket opgebracht zand kwam in nagenoeg alle boringen een pakket zwak zandig 
tot sterk siltige klei voor, soms afgewisseld met een laag sterk kleiig veen. In dit pakket 

DEELGEBIED I

DEELGEBIED II

Afbeelding 5: Het onderzoeksgebied met daarin aangegeven; Deelgebied I (geel gearceerd) en deelgebied II 
(rood gearceerd).
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werden stukken hout (B9 en B12, zie afbeelding 6) en sporen van baksteen (B2, B5, B12 
en B34) aangetroffen. Enkele boringen stuikten in deze laag (B7, B8a en B8b), op hout en 
vermoedelijk steen/ puin. Uitzondering is boring 3, daarbij werd tot op grote diepte enkel 
een pakket zwak siltig bruin zand aangetroffen met brokjes klei. Ook boring 12 valt op 
omdat daar tot op relatief grote diepte (1,75 meter -mv/ -2,28 NAP)lagen veen en (vergaan) 
hout bevatte.
Onder het kleipakket werd in alle boringen die niet stuikten het natuurlijk veen aangetroffen, 
op een diepte variërend van 0,80 tot 1,75 meter -mv (-1,48 tot -2,28 NAP). Hiervan was bij 
diverse boringen de top veraard (B1, B2, B4, B5, B6, B11, B34). Het veen was zwak amorf 
en bevatte veel plantenresten, met name riet.

Deelgebied II
Binnen deelgebied II vallen de boringen 13 t/m 30. Ten westen van boring 21 en ten zuiden 
van boring 26 zijn boringen komen te vervallen doordat hier de grond ondoordringbaar 
bleek. Nagenoeg alle boringen op dit terrein zijn inpandig gezet. Veel boringen konden pas 
gezet worden onder een dikke betonlaag (B13, t/m 24 en B27 t/m B30). Bij boringen 25 en 
26 kon geboord worden na het verwijderen van tegels. Onder het beton zat in veel gevallen 
eerst een holle ruimte, waaronder zich een pakket matig siltig geel zand bevond. B16 en B17 
weken hierin af: daar bevondt zich een pakket matig zandige klei met daaronder een laag 
matig siltig zand tot een diepte van 2,00 meter -mv (-1,96 NAP) in B16. Bij boring B17 werd 
gestuikt op een diepte van 1,17 meter -mv (-1,35 NAP).
Alleen in boringen B22 t/m B27 en B29 kon onder het zandpakket geboord worden. In de 
andere boringen werd in het zandpakket gestuikt op beton. In boring B22 zat onder het zand 
een pakket matig zandige klei. Hierin werd gestuikt op een diepte van 1,20 meter -mv (-1,50 
NAP), vermoedelijk op een houten plank of balk. In boringen B23 t/m B25 is het gelukt om 
tot in de natuurlijke ondergrond te boren, bestaande uit zwak amorf veen. Tussen het matig 
siltige zand en de natuurlijke veenlaag zat in boring B23 en B24 een pakket matig zandig tot 
matig siltige klei.  In B25 zit onder de zandlaag een dik pakket matig siltig zand met een klein 
laagje zwak siltige klei aan de basis. 
Boring 26 kon ook tot de maximale diepte van 2,00 meter -mv worden gezet. Hierin werd 
echter nog niet de natuurlijke ondergrond aangetroffen. De boring bevatte tot 2,00 meter 
-mv (-2,04 NAP) zwak zandige klei. Tot dezelfde diepte kon boring B27 worden gezet maar 
ook hierin werd de natuurlijke ondergrond niet opgeboord. Onder het zandpakket werd 
een dikke laag zwak siltige, grindige zandlaag aangetroffen met veel schelpmateriaal. Tot slot 
werd in boring B29 een laag sterk zandige klei gevonden waarin werd gestuikt op een diepte 
van 1,35 meter -mv (-1, 29 NAP).

Archeologische indicatoren en recente vergravingen
In deelgebied I werd onder het pakket zand een kleilaag gevonden waarbij in diverse boringen 

Afbeelding 6: Boring 12 waarin houtresten zijn gevonden. Het vergane hout is op deze afbeelding goed te 
zien als gelige laag, tussen de 1,25 en 1,45 meter.
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archeologische indicatoren weden aangetroffen in de vorm van hout en sporen van baksteen. 
Ook stuikte enkele boringen op beton of steen en hout. Daarnaast was de aard van boring 12 
dusdanig dat het aannemelijk is dat hier in een archeologisch spoor is geboord. In nagenoeg 
alle boringen kon tot in de natuurlijke ondergrond worden geboord.
In deelgebied II zijn archeologische indicatoren aangetroffen in de zandlagen direct onder 
het beton, in de vorm van metaalslak, hout, sintels, plastic en aardewerkspikkels. Gezien de 
vondst van plastic en het feit dat veel boringen onder deze laag stuikten op beton kan ervan 
uitgegaan worden dat het hier een (sub)recent pakket zand betreft. Ook in de kleilagen onder 
het zand, die in boringen B22 t/m B27 werd aangetroffen, zijn archeologische indicatoren 
aangetroffen. Het betreft hier houtskoolspikkels, baksteen en hout. De aard van deze laag 
doet vermoeden dat we hier met een oudere laag van doen hebben waarin zich archeologische 
sporen kunnen bevinden.
In zowel deelgebied I als deelgebied II zijn sporen van recente vergravingen en ophogingen 
herkend. In deelgebied I lijkt dit het geval ter hoogte van boring B3. In deelgebied II lijkt 
hiervan sprake rond boring B25 (mogelijke een slootvulling), B27 en B28. Ook het groot 
aantal boringen waarbij op relatief geringe diepte werd gestuikt op beton doet vermoeden 
dat een aanzienlijk deel van dit terrein (sub)recent is verstoord. De archeologische stratigrafie 
kan onder deze betonlaag uiteraard nog aanwezig zijn. De diepte waarbij mogelijk op beton 
werd gestuikt varieert van 0,43 tot 0,86 -mv (0,13 tot 0,67 NAP).

Interpretatie onderzoeksresultaten
Het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door een tweedeling in zowel grondgebruik als 
bodemopbouw. In het westelijk deel, deelgebied I, is het terrein momenteel onbebouwd 
en kenmerkt de bodem zich door de aanwezigheid van een pakket opgebracht zand met 
daaronder een niveau met ophogingslagen bestaande uit zandige en humeuse kleilagen. 
Hierin bevinden zich archeologische indicatoren zoals hout en baksteenspikkels. Wanneer niet 
gestuikt werd op hout of steen werd in alle boringen de natuurlijke ondergrond aangetroffen 
in de vorm van matig amorf veen. De opbouw van de bodem doet vermoeden dat onder het 
pakket opgebracht zand de archeologische stratigrafie nog intact is.
In deelgebied II was er sprake van een grotendeels bebouwd terrein waarbinnen boringen zijn 
gezet, vaak onder een dikke betonvloer. Onder deze vloer blijkt een opgebracht (sub)recent 
pakket zand aanwezig te zijn die in veel gevallen een tweede betonlaag afdekt. In de boringen 
waar deze betonlaag niet werd aangetroffen en waar niet op andere zaken werd gestuikt, 
werd de natuurlijke ondergrond in de vorm van matig amorf veen aangetroffen. Tussen het 
opgebrachte zand en de natuurlijke ondergrond bevond zich ook hier het ophogingspakket 
met matig zandige en humeuse klei. Ook hierin werden archeologische indicatoren als 
baksteenspikkels en hout aangetroffen. In sommige gevallen was deze laag niet aanwezig 
maar lag er onder de subrecente zandlaag een pakket zand waarin veel sintels/ metaalslak 
aanwezig was. 

De boringen hebben aangetoond dat er binnen het onderzoeksgebied met name in het 
westelijk deel de archeologische stratigrafie intact zal zijn. Teneinde een inzicht te krijgen 
in de aanwezigheid van archeologische sporen binnen het plangebied dienen archeologische 
vervolgstappen genomen te worden. Op die manier kan worden vastgesteld of er binnen 
het onderzoeksgebied behoudenswaardige resten aanwezig zijn. Voorgesteld wordt om 
een inventariserend proefsleuvenonderzoek uit te voeren op het westelijk deel van het 
onderzoeksgebied, omdat daar de minste verstoring waargenomen is.
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5. Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog scoort. In 
hoeverre is de ondergrond in de 20e eeuw verstoord?

In deelgebied I lijkt de bovengrond in de 20ste eeuw te zijn opgehoogd met een pakket zand, 
dat over nagenoeg het gehele terrein werd teruggevonden. Dit zal te maken hebben met de 
inrichting van het terrein als onderdeel van een bloem- en plantenkwekerij. In deelgebied II 
zijn er meer indicatoren dat de bodem in de 20ste eeuw flink geroerd is. Het gaat hierbij om 
een zandpakket waarin onder meer plastic is aangetroffen. Daarnaast werd in veel boringen 
op beton gestuikt, in veel gevallen op een diepte van 0,43 tot 0,86 meter -mv (-0,13 tot -0,67 
NAP). Verder is er aan de zuidkant van deelgebied II een zandpakket aangetroffen die tot 
grote diepte reikt. Mogelijk heeft dit te maken met recente versterking van de kade aan de 
Mallegatsloot.

2. Wanneer er een gelaagdheid is, kunnen meerdere ophogingsfasen onderscheiden worden, zo ja, 
uit welke tijd dateren deze?

Onder de subrecente ophogingslaag van zand is met name in deelgebied I maar ook bij enkele 
boringen in deelgebied II een ophogingspakket aangetroffen bestaande uit afwisselende 
lagen sterk zandige en sterk siltige, humeuse klei met af en toe een tussenlaag veen. Het 
ophogingspakket ligt bovenop het natuurlijk veen. In het ophogingspakket werden sporen 
aangetroffen van hout en baksteenspikkels. Een datering van dit pakket in de nieuwe 
tijd ligt voor de hand maar kan door de afwezigheid van dateerbaar materiaal niet verder 
gespecificeerd worden.

3. Zijn resten van oude bewoning of van bedrijvigheid aanwezig? Zo ja, hoe oud zijn deze?

In diverse boringen zijn sporen van baksteenspikkels en hout aangetroffen. Deze kunnen in 
verband gebracht worden met voormalige bebouwing van het terrein, mogelijk afkomstig 
van de bebouwing die aangegeven is in afbeelding XX. Een datering in de nieuwe tijd ligt 
voor de hand maar door de afwezigheid van dateerbaar vondstmateriaal kan dit niet verder 
gespecificeerd worden.
 

4. In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een bedreiging voor de 
archeologische waarden?

De mogelijk interessante archeologische niveaus bevinden zich binnen het onderzoeksgebied 
in de ophogingslagen onder het subrecente opgebrachte zand. Hierin waren ook archeologische 
indicatoren aanwezig. Deze werden aangetroffen op een diepte variërend van 0,40 tot 0,90 
meter -mv (-0,89 tot -1,26 NAP). Toekomstige graafwerkzaamheden dieper dan 0,40 meter 
-mv kunnen dit pakket, waarbinnen de archeologische stratigrafie waarschijnlijk intact is, 
bedreigen. Bovendien is onder de ophogingslagen het natuurlijk veen aanwezig waarvan de 
top op veel plaatsen veraard is. Dit is eveneens een archeologisch interessant niveau die bij 
diepgaand graafwerk (vanaf 0,80 meter -mv/ 1,48 meter -NAP) zal worden bedreigd.
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6. Conclusie en advies

Op basis van het booronderzoek is gebleken  de bovengrond in deelgebied I in de 20ste eeuw 
te zijn opgehoogd met een pakket zand ten behoeve van een bloem- en plantenkwekerij. In 
deelgebied II zijn er diverse indicatoren dat de bodem in de 20ste eeuw flink geroerd is. Het 
gaat hierbij om een zandpakket dat onder veel betonplaten werd aangetroffen, waarin onder 
meer plastic zat en in sommige gevallen werd gestuikt op beton.  In veel gevallen kon niet 
verder geboord worden dan een diepte van 0,43 tot 0,86 meter -mv (-0,13 tot -0,67 NAP). 
Verder is er aan de zuidkant van deelgebied II een zandpakket aangetroffen die tot op grote 
diepte reikt. Mogelijk heeft dit te maken met de kade van de Mallegatsloot.
Onder de subrecente ophogingslagen van zand is met name in deelgebied I maar ook bij 
enkele boringen in deelgebied II zijn ophogingspakketten van klei aangetroffen bestaande uit 
afwisselende lagen sterk zandige en sterk siltige, humeuse klei met af en toe een tussenlaag 
veen. Het pakket lag bovenop het natuurlijk veen. In deze ophogingspakketten werden 
sporen aangetroffen van hout en baksteenspikkels. Een datering van deze ophogingslagen in 
de nieuwe tijd ligt voor de hand maar kan door de afwezigheid van dateerbaar materiaal niet 
verder gespecificeerd worden.
De mogelijk interessante archeologische niveaus bevinden zich binnen het onderzoeksgebied in 
de ophogingslagen onder het (sub)recent opgebrachte zand. Hierin waren ook archeologische 
indicatoren aanwezig. Deze ophogingslagen werden aangetroffen op een diepte variërend van 
0,40 tot 0,90 meter -mv (-0,89 tot -1,26 NAP). Toekomstige graafwerkzaamheden dieper 
dan 0,40 meter -mv kunnen dit pakket, waarbinnen de archeologische stratigrafie mogelijk 
intact is, bedreigen. Bovendien is onder het kleipakket het natuurlijk veen aanwezig waarvan 
de top op veel plaatsen veraard is. Dit is eveneens een archeologisch interessant niveau die bij 
diepgaand graafwerk (vanaf 0,80 meter -mv/ 1,48 meter -NAP) zal worden bedreigd.

Advies
Teneinde een inzicht te krijgen in de aanwezigheid van archeologische sporen binnen het 
onderzoeksgebied dienen archeologische vervolgstappen genomen te worden in de vorm 
van een inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven (IVO-P). Op die manier kan 
worden vastgesteld of er binnen het onderzoeksgebied behoudenswaardige archeologische 
resten aanwezig zijn. Voorgesteld wordt om het proefsleuvenonderzoek uit te voeren in het 
westelijk deel van het onderzoeksgebied omdat op die locatie het terrein het minst te lijden 
heeft gehad van (sub)recente verstoringen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het 
terrein zal een sleuf van 4x30 meter gegraven worden parallel langs de Breedweer en een sleuf 
met dezelfde afmetingen haaks op de Breedweer (afbeelding 7 en 8). Hierdoor ontstaat een 
te onderzoeken gebied van 2 x 120 m2 = 240 m2. Dit is 8% van het totale oppervlak (3000 
m2) van het onderzoeksgebied.

Voorafgaand  aan  het proefsleuvenonderzoek dient  een  Programma  van  Eisen  (PvE) te 
worden  opgesteld  conform KNA 4.0, protocol 4001.  Dit  PvE  moet  voorafgaand aan de 
start van het onderzoek aan de gemeente Zaanstad ter beoordeling worden voorgelegd.  
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Afbeelding 7: De twee voorgestelde proefsleuven (rode stippellijnen), geplot op de kaart van Kleij 2017. 
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Afbeelding 8: De twee voorgestelde proefsleuven (rode stippellijnen), geplot op een luchtfoto van het gebied. 
De contouren van het onderzoeksgebied zijn aangegeven met een rode lijn. 
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Bijlage 1: Archeologische perioden 
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Vroege-Bronstijd

Late-Bronstijd

Midden-Bronstijd B   1.500-1.100

A   1.800-1.500

     1.100-800

     2.000-1.800

Vroege-IJzertijd

Midden-IJzertijd

Late-IJzertijd 12 na Chr.-
250 v. Chr.

    500-250

    800-500

Vroeg-Romeinse tijd

Miden-Romeinse tijd

Laat-Romeinse tijd

 

B    350-450

A    270-350

B    150-270

A      70-150

B        25-70

A        12-25

 
Vroege-Middeleeuwen 

Late-Middeleeuwen  

Late-Middeleeuwen 

B  1.250-1.500

A  1.050-1.250

C        725-900

D     900-1.050

B        525-725
A        450-525

Nieuwe tijd 

Nieuwe tijd 

Nieuwe tijd 

  C  1.850-heden

 B  1.650-1.850

A  1.500-1.650

PA
LE

O
LI

TH
IC

UM
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  M
ES

O
LI

TH
IC

UM
  N

EO
LI

TH
IC

UM

Vroeg-Paleolithicum

Midden-Paleolithicum

Laat-Paleolithicum B   18.000-8.800

A   35.000-18.000

  300.000-35.000

           -300.000

Vroeg-Mesolithicum

Midden-Mesolithicum

Laat-Mesolithicum 6.450-4.900

7.100-6.450

8.800-7.100

Vroeg-Neolithicum 

Midden-Neolithicum

Laat-Neolithicum B    2.450-2.000

A    2.850-2.450

B    3.400-2.850

A    4.200-3.400

B    4.900-4.200

A    5.300-4.900
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Bijlage 2: Archeologische stappenplan

In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld 
moet worden als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen. 
Het is van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening 
te houden met de archeologische waarden en verwachtingen en wel voordat men aanvangt 
met de globale invulling van een plangebied.

Het stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de 
archeologische waarden. Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het 
plan(gebied) relevante archeologische informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen 
voor meer diepgaand onderzoek op specifieke plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend 
is over aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging in het ruimtelijke-ordeningsproces 
te kunnen maken.

I. Bureauonderzoek 
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande 
bronnen - over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het 
plangebied. Daarnaast moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd 
inventariserend onderzoek (stap II, zie onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archief- 
en literatuuronderzoek van archeologische en bodemkundige gegevens die bij RCE, provincie, 
gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, musea) bekend zijn over het betreffende 
gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te behandelen:

    * aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het         
gaat. Dit in verband met het bepalen van het onderzoekskader;
    * beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare     
       relevante gegevens;
    * beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van     
       het gebied op basis van geofysische, fysische en historisch geografische gegevens
          o een korte impressie over de onstaansgeschiedenis van het landschap
          o een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
    * beschrijven bekende archeologische waarden
           o archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal 
             Monumenten Archief (CMA) van de RCE. Dezelfde terreinen zijn tevens  
              opgenomen op de Archeologische Monumentenkaarten (AMK) van de
              provincies. Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke
              bescherming (ex artikel 3 en 6 van de Monumentenwet) of dienen een
              planologische escherming te krijgen binnen het bestemmingsplan; 
          o archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief 
 (CAA) van de RCE aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de 
 aanwezigheid van bewonings-sporen uit het verleden;
    * beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een
       gespecificeerd en onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte 
       archeologische waarden:
            o aan de hand van de door de RCE ontwikkelde Indicatieve Kaart van
               Archeologische Waarden. Gebieden met een hoge of middelhoge 
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 archeologische verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor
 een nader archeologisch onderzoek in aanmerking;
          o aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke
              verwachtingskaart;
    * rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd
       aan de verschillende stadia van het planvormingsproces.

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO) 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van 
de uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische 
waarden aanwezig zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, con-
servering en relatieve kwaliteit is. Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen 
(PvE) opgesteld te worden. In principe wordt het IVO uitgevoerd op basis van een Plan van 
Aanpak (PvA).
Het onderzoek kan bestaan uit de volgende methoden:

    * non-destructieve methoden: geofysische methoden ;
    * weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering 
      (putjes van maximaal een vierkante meter);
    * destructieve methoden: proefsleuven.

Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De 
onderbouwing voor de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inven-
tariserend veldonderzoek moet leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk 
selectieadvies.

Nadere toelichting onderzoeksmethoden: 1 en 2:  Bij non-destructieve methoden moet men 
denken aan elektrische, magnetische en elektromagnetische methoden, eventueel in combi-
natie met remote sensing technieken.

Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit 
houdt in dat het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en 
weilanden, waarbij gezocht wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologi-
sche waarden. Daarnaast wordt door middel van boringen onderzocht hoe het staat met de 
bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren te onderscheiden zijn. De aan-
getroffen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een meer diepgaand 
booronderzoek . Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is het 
nodig om in dit stadium proefputjes te graven. Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd 
indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is gebleken dat er in een plangebied 
waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel van het graven van een 
aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van conservering 
van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een 
vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal beke-
ken moeten worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het 
provinciaal archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in 
situ (ter plekke in de bodem).
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Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek 
Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in 
situ te bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen 
te worden door middel van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III) 
noodzakelijk.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
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Bijlage 3: Boorstaten

10

Boring 1       RD-coördinaten: 496612/115730

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,44

Boring 1       RD-coördinaten: 496612/115730

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,44

Boring 1       RD-coördinaten: 496612/115730

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,44

tegel

45
Zand, zwak siltig, bruin

70

Klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs/bruin, spoor baksteen

75

Klei, zwak zandig, sterk humeus, donkergrijs/bruin

80

Veen, sterk kleiig, donkerbruin/grijs

120

Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig stevig, grijs/bruin

125

Veen,  matig amorf, donkerbruin/grijs, veraard

130

Veen,  matig amorf, bruin/grijs

140

Veen,  matig amorf, donkerbruin/grijs, veraard

200

Veen,  zwak amorf, donkerbruin, veel plantenresten; natuurlijk pakket
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10

Boring 2       RD-coördinaten: 496612/115736

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,5

Boring 2       RD-coördinaten: 496612/115736

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,5

Boring 2       RD-coördinaten: 496612/115736

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,5

tegel

65
Zand, zwak siltig, bruin

70

Klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs/bruin

80

Klei, zwak zandig, sterk humeus, matig slap, donkergrijs, spoor baksteen

90

Veen, sterk kleiig, donkergrijs/bruin

120

Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig stevig, grijs/bruin

130

Klei, sterk siltig, matig humeus, matig slap, grijs/bruin

140

Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig stevig, grijs/bruin

150

Veen,  matig amorf, donkerbruin/bruin, veraard

160

Veen,  matig amorf, bruin/grijs

190

Veen,  zwak amorf, donkerbruin, wat riet en wortels, veel plantenresten; natuurlijk 
pakket

10

Boring 3       RD-coördinaten: 496613/115746

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,4

Boring 3       RD-coördinaten: 496613/115746

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,4

tegel

50 Zand, zwak siltig, lichtbruin, bouwzand

150

Zand, zwak siltig, bruin, verrommeld/ verstoord, brokjes veen en klei
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50

Boring 4       RD-coördinaten: 496615/115755

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,61

Boring 4       RD-coördinaten: 496615/115755

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,61

Boring 4       RD-coördinaten: 496615/115755

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,61

Zand, zwak siltig, bruin

80

Klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs/bruin, spoor houtresten, spoor 
baksteen

90 Klei, sterk siltig, matig slap, donkergrijs/bruin

130

Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig stevig, grijs/bruin

150 Veen,  matig amorf, donkerbruin/grijs, veraard

200

Veen,  zwak amorf, donkerbruin, veel plantenresten; natuurlijk pakket

40

Boring 5       RD-coördinaten: 496616/115762

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,6

Boring 5       RD-coördinaten: 496616/115762

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,6

Boring 5       RD-coördinaten: 496616/115762

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,6

Zand, zwak siltig, bruin

60
Klei, sterk siltig, grijs, spoor baksteen, scherp aan basis

100

Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig stevig, grijs/bruin

120 Veen, sterk kleiig, donkergrijs/bruin, veraard

200

Veen,  zwak amorf, donkerbruin, veel plantenresten; natuurlijk pakket
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70

Boring 6       RD-coördinaten: 496600/115732

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,52

Boring 6       RD-coördinaten: 496600/115732

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,52

Boring 6       RD-coördinaten: 496600/115732

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,52

Zand, zwak siltig, bruin

80

Zand, zwak siltig, grijs, brokjes klei en veen,  vergraven

145

Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig stevig, grijs/bruin

155

Veen,  matig amorf, donkerbruin/grijs, veraard

190

Veen,  zwak amorf, donkerbruin, veel plantenresten; natuurlijk pakket

50

Boring 7       RD-coördinaten: 496602/115738

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,53
Zand, zwak siltig, bruin, 2x stuik: eerst beton/steen, ernaast op hout
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60

Boring 8       RD-coördinaten: 496603/115748

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,53

Boring 8       RD-coördinaten: 496603/115748

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,53

Zand, zwak siltig, bruin

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs

76 niet benoemd,   stuik op steen

70

Boring 8a       RD-coördinaten:  / 

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,53

Boring 8a       RD-coördinaten:  496603/115748 

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,53

Zand, zwak siltig, bruin

85

Klei, zwak zandig, donkergrijs/bruin

niet benoemd,   stuik op hout
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90

Boring 9       RD-coördinaten: 496605/115756

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,36

Boring 9       RD-coördinaten: 496605/115756

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,36

Boring 9       RD-coördinaten: 496605/115756

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,36

Zand, zwak siltig, bruin, scherpe grens aan basis

110

Veen, sterk kleiig, bruin

130

hout/ plank

140

Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig slap, grijs/bruin

200

Veen,  zwak amorf, donkerbruin, veel plantenresten; natuurlijk pakket

25

Boring 10       RD-coördinaten: 496605/115763

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,68

Boring 10       RD-coördinaten: 496605/115763

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,68

Zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs/bruin, spoor baksteen

42
Klei, zwak zandig, sterk humeus, donkergrijs/bruin, brokjes veen

70
Klei, zwak siltig, matig humeus, matig stevig, lichtgrijs/bruin,  -gr gevlekt80

Klei, sterk siltig, matig amorf, sterk humeus, grijs/bruin
110

Veen,  sterk amorf, donkergrijs/bruin, veraard
135

Veen,  zwak amorf, donkerbruin
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60

Boring 11       RD-coördinaten: 496593/115739

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,4

Boring 11       RD-coördinaten: 496593/115739

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,4

Boring 11       RD-coördinaten: 496593/115739

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,4

Zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs/bruin, spoor baksteen

70

Klei, zwak zandig, matig humeus, matig stevig, donkergrijs/bruin

95

Veen,  matig amorf, donkergrijs/bruin, gevlekt ht brok, losse structuur, zandkorrels, 
opgebracht

105
Veen,  sterk amorf, donkergrijs/bruin, meer compakt

135 Klei, sterk siltig, sterk humeus, matig stevig, grijs/bruin140

Veen, sterk kleiig, bruin/grijs

148

Veen,  sterk amorf, donkergrijs/bruin, veraard190

Veen,  zwak amorf, donkerbruin

40

Boring 12       RD-coördinaten: 496594/115750

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,53

Boring 12       RD-coördinaten: 496594/115750

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,53

Boring 12       RD-coördinaten: 496594/115750

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,53

Zand, matig siltig, 

70

Klei, matig zandig, donkergrijs/bruin, stukjes kiezel, grind

90 Klei, zwak zandig, grijs/bruin, spoor baksteen
100

Veen, sterk kleiig, donkerbruin/grijs
105

oud stuk hout

125

Veen, sterk kleiig, donkerbruin/grijs

145

hout, vergaan

175

Klei, zwak siltig, sterk humeus, grijs/bruin

200

Veen,  zwak amorf, donkerbruin, hierboven spoor ingegraven
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20

Boring 13       RD-coördinaten: 496603/115811

-mv (m)    NAP(m)

0 0,32

Boring 13       RD-coördinaten: 496603/115811

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,68

beton

36

holle ruimte

70
Zand, matig siltig, lichtgrijs80

Zand, matig siltig, donkergrijs/zwart, metaalslak, verhardingslaag, stuik op 80, 
beton?

26

Boring 14       RD-coördinaten: 496602/115806

-mv (m)    NAP(m)

0 0,28

Boring 14       RD-coördinaten: 496602/115806

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,72

beton

86

Zand, matig siltig, zwak grindig, bruin/grijs, spoor houtresten, blokjes klei, stuik op 
86, beton?

20

Boring 15       RD-coördinaten: 496610/115808

-mv (m)    NAP(m)

0 0,3
beton

43
hole ruimte, stuik op 2e laag beton
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28

Boring 16       RD-coördinaten: 496608/115795

-mv (m)    NAP(m)

0 0,04

Boring 16       RD-coördinaten: 496608/115795

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,96

Boring 16       RD-coördinaten: 496608/115795

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,96

beton
31

holle ruimte

125

Klei, matig zandig, zwak grindig, matig humeus, donkerbruin/grijs, spoor houtresten, 
weinig baksteen, spoor slakken/sintels, naar onder toe zwarter en meer slak

200

Zand, matig siltig, lichtbruin/grijs, spoor aardewerkfragmenten, spoor baksteen

27

Boring 17       RD-coördinaten: 496607/115788

-mv (m)    NAP(m)

0 0,18

Boring 17       RD-coördinaten: 496607/115788

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,82

beton

40

holle ruimte

80 Klei, matig zandig, donkerbruin/grijs, spoor baksteen, spoor slakken/sintels, morte

107

Klei, sterk zandig, donkerbruin/grijs, spoor baksteen, spoor slakken/sintels, mortel, 
weinig aardewerk

117

Zand, matig siltig, zwart, weinig slakken/sintels, stuik op 117
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26

Boring 18       RD-coördinaten: 496606/115781

-mv (m)    NAP(m)

0 0,03
beton

38

holle ruimte
65

Zand, matig siltig, zwak grindig, geel, spoor slakken/sintels, plastic
70

Zand, matig siltig, donkerbruin, blokje klei, stuik op 70

20

Boring 19       RD-coördinaten: 496601/115796

-mv (m)    NAP(m)

0 0,12

Boring 19       RD-coördinaten: 496601/115796

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,88

beton
23

holle ruimte

105

Zand, matig siltig, lichtbruin/geel, kleiige  brokjes, kiezel

110

Zand, matig siltig, bruin/grijs, mortel, kiezel, stuik op 110 

20

Boring 20       RD-coördinaten: 496600/115788

-mv (m)    NAP(m)

0 0,14
beton

22

holle ruimte
62

Zand, matig siltig, geel, stuik op beton
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25

Boring 21       RD-coördinaten: 496614/115787

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,18

Boring 21       RD-coördinaten: 496614/115787

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,18

beton

80

holle ruimte

100 Zand, zwak siltig, zwak grindig, bruin/grijs, plastic, stuik op puin op 100

8

Boring 22       RD-coördinaten: 496620/115799

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,3

Boring 22       RD-coördinaten: 496620/115799

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,3

beton
28

holle ruimte55

Zand, matig siltig, grijs, spoor schelpmateriaal
70

Zand, matig siltig, matig grindig, donkergrijs/zwart120

Klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, stuik op vermoedelijk houten 
plank, weinig aardewerk
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8

Boring 23       RD-coördinaten: 496619/115795

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,3

Boring 23       RD-coördinaten: 496619/115795

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,3

Boring 23       RD-coördinaten: 496619/115795

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,3

beton20

holle ruimte
60

Zand, matig siltig, grijs, spoor schelpmateriaal
94

Klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs/bruin

180

Klei, matig siltig, grijs, spoor houtskoolspikkels

200

Veen,  zwak amorf, rood/bruin

8

Boring 24       RD-coördinaten: 496619/115791

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,32

Boring 24       RD-coördinaten: 496619/115791

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,32

Boring 24       RD-coördinaten: 496619/115791

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,32

beton
28

holle ruimte

78 Zand, matig siltig, grijs, spoor schelpmateriaal

100

Klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, spoor baksteen, spoor 
houtskoolspikkels

120

Klei, zwak siltig, matig stevig, donkergrijs, spoor houtskoolspikkels

124

Veen, matig kleiig, donkerbruin/grijs

146

Klei, zwak siltig, stevig, grijs

180

Veen, sterk kleiig, matig amorf, donkerbruin

200

Veen,  zwak amorf, rood/bruin
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6

Boring 25       RD-coördinaten: 496605/115772

-mv (m)    NAP(m)

0 0,12

Boring 25       RD-coördinaten: 496605/115772

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,88

Boring 25       RD-coördinaten: 496605/115772

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,88

Boring 25       RD-coördinaten: 496605/115772

-mv (m)    NAP(m)

3 -2,88

tegel

90

Zand, matig siltig, grijs, spoor schelpmateriaal

230

Zand, matig siltig, donkergrijs/zwart, spoor schelpmateriaal, zeer nat, slootvulling?

235

Klei, zwak siltig, donkergrijs

300

Veen,  zwak amorf, rood/bruin

6

Boring 26       RD-coördinaten: 496594/115773

-mv (m)    NAP(m)

0 0,04

Boring 26       RD-coördinaten: 496594/115773

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,96

Boring 26       RD-coördinaten: 496594/115773

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,96

tegel

103

Zand, matig siltig, grijs, spoor schelpmateriaal

140

Klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin

200

Klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, spoor houtskoolspikkels
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12

Boring 27       RD-coördinaten: 496594/115809

-mv (m)    NAP(m)

0 0,35

Boring 27       RD-coördinaten: 496594/115809

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,65

Boring 27       RD-coördinaten: 496594/115809

-mv (m)    NAP(m)

2 -1,65

beton

80

Zand, zwak siltig, geel, bouwzand

200

Zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergrijs, spoor schelpmateriaal, spoor baksteen, 
opgebracht pakket

12

Boring 28       RD-coördinaten: 496593/115800

-mv (m)    NAP(m)

0 0,16

Boring 28       RD-coördinaten: 496593/115800

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,84

beton

165

Zand, zwak siltig, geel, aan basis meer schelp, stuik op 165
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12

Boring 29       RD-coördinaten: 496591/115787

-mv (m)    NAP(m)

0 0,06

Boring 29       RD-coördinaten: 496591/115787

-mv (m)    NAP(m)

1 -0,94

beton

100

Zand, zwak siltig, bruin/grijs, spoor schelpmateriaal, weinig baksteen, bouwzand

135

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, stuik op beton o.i.d.

12

Boring 30       RD-coördinaten: 496590/115779

-mv (m)    NAP(m)

0 0,04
beton

65
Zand, zwak siltig, geel, bouwzand

70

Zand, zwak siltig, geel, veel bst, stuik op bst op 70
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90

Boring 31       RD-coördinaten: 496589/115760

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,7

Boring 31       RD-coördinaten: 496589/115760

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,7

Boring 31       RD-coördinaten: 496589/115760

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,7

Zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, doorworteling

120

Klei, zwak zandig, zwak humeus, slap, donkergrijs

200

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig slap, donkergrijs

40

Boring 32       RD-coördinaten: 496588/115751

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,41

Boring 32       RD-coördinaten: 496588/115751

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,41

Boring 32       RD-coördinaten: 496588/115751

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,41

Zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, doorworteling

60
Zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, spoor schelpmateriaal, leisteen

132

Zand, zwak siltig, zwak grindig, matig humeus, donkergrijs, houtsnippers op 128

200

Veen,  rood/bruin
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10

Boring 33       RD-coördinaten: 496586/115740

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,36

Boring 33       RD-coördinaten: 496586/115740

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,36

Boring 33       RD-coördinaten: 496586/115740

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,36

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs/bruin

110

Zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin

120 Klei, matig siltig, matig humeus, lichtbruin/grijs

140
Veen, zwak kleiig, donkerbruin, veraard

200

Veen,  zwak amorf, bruin, rietveen

30

Boring 34       RD-coördinaten: 496586/115733

-mv (m)    NAP(m)

0 -0,6

Boring 34       RD-coördinaten: 496586/115733

-mv (m)    NAP(m)

1 -1,6

Boring 34       RD-coördinaten: 496586/115733

-mv (m)    NAP(m)

2 -2,6

Zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs

80

Zand, zwak siltig, lichtgrijs, spoor schelpmateriaal

120

Klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, grote fragmenten baksteen

155

Klei, matig siltig, matig humeus, lichtbruin/grijs

160

Veen, zwak kleiig, donkerbruin, veraard180

Veen,  zwak amorf, bruin
190

Veen, zwak kleiig, donkerbruin, veraard

200

Veen,  zwak amorf, bruin
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