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Samenvatting

In maart 2015 heeft Hollandia archeologen in opdracht van Wareco ingenieurs, Amstelveen 
een bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de Breedweer 4-10 te Koog aan 
de Zaan, gemeente Zaanstad. De opdrachtgever is voornemens om de huidige bebouwing te 
vervangen met nieuwbouw waarvoor de ondergrond vergraven dient te worden. Omdat het 
plangebied zich binnen een gebied bevindt met een hoge archeologische verwachting, dient 
een archeologisch vooronderzoek plaats te vinden ten einde een voor het plangebied speci-
fieke archeologische verwachting op te stellen. Het plangebied ligt vlak langs de dijk waarop 
vanaf de eerste bewoning aan de Zaan bebouwing is geweest. Het gebied is op historische 
kaarten vanaf de 17e eeuw bebouwd. Eventuele archeologische sporen zullen voornamelijk 
stammen uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd, toen de dijken dusdanig verbeterd 
waren dat permanente bewoning van het gebied aantrekkelijk en mogelijk werd. 

Het inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen resulteerde in het 
aantreffen van meerdere ophogingslagen binnen het plangebied. Een groot deel van deze 
ophogingslagen zal door toedoen van de geplande werkzaamheden in het geding komen.

Aanbeveling

Aangezien voor de geplande sloop- en bouwwerkzaamheden meerdere ophogingslagen 
zullen  worden vergraven die mogelijk belangrijke archeologische waarden bevatten wordt 
alvorens met de sloop is begonnen een archeologisch proefsleuvenonderzoek aanbevolen. 
Dit onderzoek heeft als doel het verder in kaart brengen van de archeologische waarden 
binnen het plangebied. Aan de hand van de resultaten van dit proefsleuvenonderzoek kan 
vervolgens door de bevoegde overheid bepaald worden of eventuele vervolgstappen nodig 
zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een archeologische sloopbegeleiding, bij zowel de sloop van 
de betonnenvloer alsook het uitgraven van de kelder. Doordat in de noordwest hoek van het 
plangebied een zandpakket is aangetroffen dat dieper reikt dan de geplande werkzaamheden 
geniet het de voorkeur om een eventuele proefsleuf in het zuidoosten van het plangebied tot 
een diepte van 1 meter onder het maaiveld, ter hoogte van boring 3, 4 en 5, aan te leggen.  
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Inleiding

In maart 2015 heeft Hollandia archeologen in opdracht van Wareco ingenieurs, Amstelveen 
een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd met aanvullende boringen voor een plange-
bied aan de Breedweer 4-10 te Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad (afb. 1). Op deze loca-
tie wordt de huidige bebouwing in de vorm van een oude vleesrokerij en enkele garageboxen 
gesloopt en zal nieuwbouw worden gerealiseerd. De ontwikkelingsplannen gaan gepaard met 
bodemingrepen die schadelijk kunnen zijn voor het archeologisch bodemarchief. Het doel 
van onderhavig bureauonderzoek is om in een vroeg stadium van de ontwikkeling inzage te 
krijgen van de te verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. In ARCHISII 
heeft het onderzoek het onderzoeksmeldingsnummer 65837 toegekend gekregen.

114 115 116 117 118

49
4 

49
5

49
6

49
7

49
8

Afbeelding 1. Het plangebied, in rood met pijl, op de topografische kaart (schaal 1:25.000) van 
Nederland.
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2. Onderzoeksgebied

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Breedweer 4-10 te Koog aan de Zaan, gemeente 
Zaanstad. Koog aan de Zaan is sinds 1974 onderdeel is van de gemeente Zaanstad waartoe 
ook Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk en Zaandam behoren (www.
zaanstad.nl). Breedweer, de straat waaraan de onderzoekslocatie gelegen is, staat haaks op 
de loop van de rivier de Zaan en is hemelsbreed ca.100 meter van het water verwijderd. 
De RD-coördinaten zijn 115.702/496.653, 115.765/496.664, 115.715/496.624 en 
115.775/496.629. Op de locatie wordt de huidige bebouwing, in de vorm van een bedrijfshal 
met vleesrokerij en enkele garageboxen gesloopt en zal nieuwbouw worden gerealiseerd (afb. 
2 en 3). Het plangebied bedraagt ca. 1965m2 waarvan ca. 780m2 bebouwd is. Tijdens een 
asbestinventarisatie is een kelder aangetoond onder het gebouw die vermoedelijk zal worden 

Afbeelding 2. Het plangebied op de kadasterkaart. Het plangebied binnen de rode lijnen. De huidige 
bebouwing in het groen. Bron: Aangeleverd door opdrachtgever.
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verwijderd. Deze kelder beslaat ca. 30m2  en zal, wanneer hij verwijderd wordt, tot ca. 2,5m 
onder het maaiveld uitgegraven worden. Voor de overige sloop- en bouwwerkzaamheden kan 
worden uitgegegaan van een maximale ontgravingsdiepte van ca. 1,0m onder het maaiveld. 
Er komen geen kelders onder de te realiseren nieuwbouw en de kruipruimtes zullen binnen 
de 1,0m onder het maaiveld komen. Vooralsnog is er geen palenplan beschikbaar of is bekend 
hoeveel palen er geslagen gaan worden. 

Afbeelding 3. De toekomstige situatie binnen het plangebied met de geplande nieuwbouw in verschillende 
kleuren. Het noorden is rechts, kaart niet op schaal. Bron: aangeleverd door opdrachtgever. 
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3. Beleid

Categorie Diepte t.o.v het 
maaiveld

Oppervlakte Omschrijving

AW1 >0,50m >50m2 Oude bewoningslinten en kernen.
AW2 >0,30m >2000m2 Buitengebied

AW3 >0,20m >2000m2 Buitengebied in het westen van Krommenie 
en Assendelft.

AW4 >0,80m >50m2 Buitendijkse gebieden langs de Voorzaan 
en het voormalige IJ

AW5 >0,50m >0m2 Rond oude kerken, oude schansen, oude 
dijken en de monding van de Zaan en de 
Dam

Afbeelding 4. Archeologisch deel van de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart van gemeente 
Zaanstad. Met de locatie van Breedweer bij de gele stip, kaart niet op schaal. Bron: Kleij 2009.
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In 2009 heeft de gemeente Zaanstad een beleidsnota archeologie opgesteld (Kleij 2009). Het 
gemeentelijk archeologisch beleid stelt het behoud van archeologische vindplaatsen voorop. 
Gebieden waar archeologische vindplaatsen verwacht kunnen worden dienen zoveel mogelijk 
te worden ontzien bij bodemverstoringen. Wanneer een archeologische vindplaats niet ont-
zien kan worden zal over worden gegaan op een opgraving. Het beschermen of opgraven van 
een vindplaats zal gebeuren wanneer hier gegevens aanwezig kunnen zijn over de geschiede-
nis van Nederland in het algemeen en die van Zaanstad in het bijzonder (Kleij 2009, 26). 
Om vindplaatsen te behouden heeft de gemeente aan bepaalde gebieden de codering Waarde 
archeologie (WR-A) toegekend. Deze archeologiegebieden zijn uitgerust met aanvullende 
regels ter bescherming van archeologische vindplaatsen. De locatie van de archeologiegebie-
den kan worden gebaseerd op het archeologische deel van de Provinciale Cultuur Historische 
Waardekaart en Gemeentelijke Cultuur Historische Waardekaart. In de praktijk betekent dit 
dat bij werkzaamheden in archeologiegebieden de aanvrager van de vergunning verplicht kan 
worden maatregelen te treffen om een vindplaats te beschermen of op te graven (Kleij 2009, 
28). 

In principe heeft deze regelgeving, conform de Monumentenwet 1988, enkel betrekking op 
bouwplannen met een oppervlak groter dan 100 m². Echter, deze ondergrens zorgt ervoor 
dat archeologische resten van kleinere woningen en bedrijven die gevonden worden langs 
de oude bewoningslinten, verloren gaan. Hierom streeft de gemeente ernaar om ook aan 
kleinere bouwplannen voorschriften met betrekking tot archeologie te koppelen. Uit archeo-
logisch onderzoek in diverse delen van Zaanstad is gebleken dat archeologische sporen langs 
oude bewoningslinten en in oude bewoningskernen te verwachten zijn op een diepte van 50 
centimeter. Door bebouwing en bijbehorend grondgebruik is de bovenste halve meter van 
de bodem dermate verstoord dat archeologische vindplaatsen pas beneden dit niveau zullen 
beginnen (Kleij 2009, 29-31).

Het onderzoeksgebied aan de Breedweer valt binnen de zogeheten oude bewoningslinten 
en kernen langs de Zaan. De locatie valt onder de categorie AW1 op de gemeentelijke 
cultuurhistorische waardenkaart. Dit heeft als gevolg dat bij grondroerende werkzaamheden 
die dieper reiken dan 0,5m en een groter oppervlakte beslaan dan 50m2 archeologisch 
onderzoek noodzakelijk is.  Dit houdt concreet in dat er een archeologisch bureauonderzoek 
opgesteld wordt met daarin een voor het plangebied specifieke archeologische verwachting. 
Het bureauonderzoek wordt gevolgd door een inven tariserend veldonderzoek bestaande uit 
enkele boringen welke tezamen zullen leiden tot een advies. Aan de hand van dit advies 
wordt door de bevoegde overheid bepaald of archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van 
uitgebreid veldonderzoek noodzakelijk is.
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Archeologisch bureauonderzoek

4.1 Doel en methode

Het doel van een bureauonderzoek is om aan de hand van bestaande bronnen informatie
te verzamelen over bekende of te verwachten archeologische waarden binnen een bepaald
gebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, gaafheid
en conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden. Afhankelijk van
de omvang van de werkzaamheden, de aard van de aanleiding tot het onderzoek en de
vraagstelling (welke archeologische waarden kunnen zich binnen het plangebied bevinden
en worden deze bedreigd?), zullen aanvullende gegevens verzameld dienen te worden. Het
bureauonderzoek resulteert in een rapport met een gespecificeerd verwachtingsmodel. Op
basis van dit verwachtingsmodel wordt een selectieadvies gegeven. De bevoegde overheid,
in dit geval de gemeente Zaanstad kan hierop een selectiebesluit maken ten aanzien van
(eventueel) vervolgonderzoek. Tevens kan door middel van het bureauonderzoek in een
vroeg stadium in de planvorming rekening gehouden worden met aanwezige archeologische
waarden in de bodem. Bij een bureauonderzoek kunnen, indien voorhanden, bronnen
geraadpleegd worden die informatie verschaffen over de geologie en de archeologie van het
betreff ende gebied. Onder andere wordt gebruik gemaakt van:
1. Kaartmateriaal, zoals bodemkundige, geomorfologische, geologische en historische
kaartgegevens
evenals beleidskaarten zoals gemeentelijke en provinciale verwachtingskaarten.
2. Gegevens omtrent eerder verricht onderzoek en vondstmeldingen in het gebied uit de
database van het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHISII) van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (RCE).
3. Lokale contactpersonen van archeologische en historische verenigingen.
4. Relevante geologische, historische, en archeologische literatuur.
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4.2 Aardwetenschappelijke gegevens

Type gegevens Bron Omschrijving
Geomorfologie Geologische kaart van 

Nederland (TNO), De Mulder 
e.a. 2003

Hollandveen laagpakket op Formatie van 
Naaldwijk, laagpakket van Wormer; veen op 
zeeklei en -zand

Geomorfologie ARCHISII Geomorfologie Ontgonnen veenvlakte met petgaten
(2M47)

Grondwatertrap Bodemkaart van Nederland,
Schaal 1 : 50 000, 1995

Koopveengronden op veenmosveen
(hVs)

Genese van het landschap
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (ca 114000-8800 v. Chr.), werden in de huidige
Zaanstreek pakketten van zand en grind gedeponeerd. In het begin van het holoceen, rond 
8800 v. Chr., werd het klimaat warmer, wat samenhing met een stijging van de zeespiegel 
door smeltend landijs. Op de afzettingen uit het Weichselien begon veen te groeien. Dit veen 
ontwikkelde zich tot een hoogveengebied, waarin veen niet afhankelijk is van het grondwater 
om te overleven, maar ook kan profiteren van regenval. Hoewel er incidenteel mensen actief 
waren in dit gebied waren de moerassige veengronden geen geschikte woonplaats. Rond de 
11e en 12e eeuw begonnen mensen aan de ontginning en ontwatering van het veengebied, 
waardoor het geschikt werd voor bewoning. Door dit menselijk ingrijpen klonk het veen 
echter snel in. Het bodemoppervlak kwam op deze manier steeds lager te liggen in relatie tot 
het grondwater, waardoor het gebied opnieuw drassig werd en gevoelig voor overstromingen. 
De bewoning concentreerde zich aan dijken, waarlangs ook handel werd gedreven. Zo kwam 
de lintbebouwing tot stand waar Koog aan de Zaan en aangrenzende dorpen een goed 
voorbeeld van zijn (Griffioen 2010 a & b).

Geo(morfo)logie
De onderzoekslocatie ligt op het Hollandveen laagpakket uit de Formatie van Nieuwkoop,
een veenpakket dat alleen wordt onderscheiden in samenhang met de formatie van Naaldwijk, 
zoals ook hier het geval is in de vorm van het laagpakket van Wormer. Het laagpakket van 
Wormer bestaat uit zee-afzettingen zoals wadplaten, kwelders en getijdegeulen (Mulder 
2003, Weerts 2006).

Bodemopbouw
De onderzoekslocatie ligt in een bebouwd gebied, waardoor een precieze aanduiding op 
de bodemkaart van Nederland ontbreekt. De locatie bevindt zich echter binnen een groter 
gebied van koopveengronden op veenmosveen (hVs). Op de geomorfologische kaart staat 
het gebied dan ook aangeduid als een ontgonnen veenvlakte met petgaten (2M47). Deze 
petgaten komen voor waar turf is afgegraven en zijn niet overal aanwezig. De grondwatertrap 
in het hele gebied is I. Hierbij is de gemiddeld hoogste grondwaterspiegel (GHG) zo goed als 
aan het maaiveld, en de gemiddeld laagste grondwaterspiegel <50 cm onder het maaiveld.

Verwachting prehistorische bewoning op basis van de aardwetenschappelijke gegevens
Tussen het begin van de veengroei en de ontginning van de veengebieden was het gebied
rond het huidige Koog aan de Zaan geen aantrekkelijk gebied voor bewoning. Dit betekent
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echter niet dat het nooit voorkwam en er zullen zeker incidenteel mensen in het gebied 
aanwezig zijn geweest voor bijvoorbeeld jacht of het hoeden van dieren. Sporen uit deze 
periode, die ongeveer van 8800 v. Chr. tot 1000 AD liep, kunnen in het veen aanwezig zijn. 
In theorie kunnen ook oudere sporen, van voor het begin van het holoceen, onder het veen
bewaard zijn gebleven. De pleistocene bodem is echter bedekt door een dik veenpakket, 
waardoor het zelfs na inklinking van dat veen nog tussen de 16 en 14 m onder het oppervlak 
ligt (Poulus 2010, 10).
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4.3 Historische gegevens en cartografische informatie

Bron Periode Beschrijving
Jan Jansz. Beeldsnijder 1575 -
J.J. Dou 1745 (1e druk 1680) Bewoning zichtbaar binnen 

het plangebied.
Kadastrale minuut 1811-1832 Bewoning zichtbaar binnen 

het plangebied.

Het perceel is gelegen in de buurt van de Zaan, een oorspronkelijke veenrivier. Ter hoogte 
van de huidige Wilhelminasluis in Zaandam, ten zuiden van Koog aan de Zaan, gaat de 
Achterzaan over in de Voorzaan, die uitwatert in het IJ. Het IJ stond tot de 19e eeuw in 
verbinding met de Zuiderzee en de invloed van de getijdewerking was in die tijd duidelijk 
merkbaar in de Voorzaan. Hogere oeverwallen langs veenstromen of riviertjes vormden in het 
verleden een aantrekkelijke plaats om te bewonen en hier kunnen dan ook vaak de sporen van 
de oudste bewoning van een stad of dorp worden aangetroff en. De Zaan stroomde echter 
te traag om de grote hoeveelheden zand die voor de vorming van oeverwallen nodig waren 
af te zetten. De bewoning langs de Zaan is dan ook relatief recent. In de 12e en 13e eeuw 
werden waarschijnlijk de eerste dijken langs de Zaan aangelegd. De eerste bewoners in de 

regio vestigden zich vermoedelijk al vanaf de 11e of 12e eeuw in de verder in het veld gelegen 
dorpen Westzaan, Krommenie en Assendelft. Na het in de 13e eeuw afdammen van de Zaan 
van het buitenwater en de aanleg van dijken erlangs, vestigden zich ook de eerste bewoners 

Afbeelding 5. Kaart van Jan Jansz. Beeldsnijder, 1575. Bij de rode cirkel ´Saenredam´. Het noorden is 
boven, kaart niet op schaal.
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langs deze waterloop. De meeste bewoning concentreerde zich aan weerszijden van de dam. 
De westelijke oever, in de richting van Knollendam, was slechts spaarzaam bebouwd. In 
1543 waren er langs de gehele oever slechts 51 bebouwde percelen (Vaars 2004). Koog aan de 
Zaan had in die tijd geen eigen bestuur, maar maakte deel uit van de Banne Westzaan.

Op een kaart van J.J. Dou waarvan de eerste druk afkomstig is uit 1680 is binnen de 
onderzoeklocatie bebouwing te zien aan weerszijden van de Breedweer (afb. 6). Op het oog 
zijn dit woonhuisjes. De kadastrale minuut uit 1811-1832 laat ook bebouwing zien binnen 
het onderzoeksgebied (afb. 7). Ten tijde van de vervaardiging van deze kaart waren de percelen 
in gebruik als huis met erf. 
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Afbeelding 6. Kaart van J.J. Dou, druk uit 1745, 1e druk. 1680. Binnen het rode kader is de bebouwing 
te zien ter hoogte van de onderzoekslocatie. De locatie is gelegen aan een van de dwarspaden met een 
relatief dichte bebouwing.. Het noorden is links, kaart niet op schaal.

Afbeelding 7. Kadastrale minuut 1811-1832. De onderzoekslocatie binnen het rode kader. Kaart niet op 
schaal, het noorden is boven. Bron: www.watwaswaar.nl
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4.4 Bekende archeologische gegevens

Type gegevens Bron Nummer Omschrijving
IKAW ARCHISII Niet in kaart gebracht
Monument ARCHISII 14639 Beschermd provinciaal monument.
Opgraving ARCHISII 19215 In 2006 aan de raadhuisstraat een 

opgraving uitgevoerd. Hierbij werden 
nederzettingssporen uit de nieuwe 
tijd aangetroffen.

IVO-P ARCHISII 43473 IVO-P uitgevoerd in 2012 aan de 
Machinistenstraat. Hierbij werden 
sporen van voornamelijk uit de 
19e/20e eeuw aangetroffen. Dit 
had als gevolg dat het gebied 
als niet-behoudenswaardig werd 
beschouwd. 

Waarneming ARCHISII 48896 Bij het vernieuwen van de slootkan-
ten in 2004 is middeleeuws aarde-
werk aangetroffen, waarschijnlijk een 
ontginningsboerderij. Verder lagen 
er loodwitpotten afkomstig van de 
18e eeuwse loodwitmolen “De Rob”.

Bureauonderzoek ARCHISII 23965 Vanwege een opgebracht zandpak-
ket na een bodemsanering vormt de 
geplande ontwikkeling geen bedrei-
ging voor de archeologie.

IVO-P ARCHISII 15083 IVO-P uitgevoerd in 2006 aan de 
Rembrandtstraat 21. Aangetroffen 
zijn funderingsresten en vloertjes 
van 4 huizen afkomstig uit de 17e t/m 
20e eeuw.

IVO-P ARCHISII 13897 IVO-P uitgevoerd in 2004. Van de 
verwachte laat-middeleeuwse en 
17e/18e bewoning en industrie is niets 
gevonden. Geen vervolg onderzoek 
aanbevolen.
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De onderzoekslocatie is gelegen binnen en gebied dat geldt als beschermd provinciaal monu-
ment met monumentnummer 14639. Dit monument omvat de historische kern van dorpen 
langs de Zaan (Koog, Zaandijk en Zaandam). De begrenzing van deze historische kern is 
bepaald op grond van de historische kaart uit 1849-1859. De archeologische waarde van 
historische kernen bestaat uit de reeds aangetroffen of te verwachte aanwezigheid boven of 
onder de grond van bouwhistorische resten en archeologische sporen en voorwerpen. Samen 
bevatten deze een veelheid aan historische informatie over de ouderdom en ruimtelijke ont-
wikkeling van de kern. In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn meerdere archeolo-
gische onderzoeken uitgevoerd. Zo is ca. 500m ten noorden van de onderzoekslocatie een 
opgraving uitgevoerd in 2006 aan de Raadhuisstraat. Hierbij werden nederzettingssporen uit 
de nieuwe tijd aangetroffen (19215). 

Daarnaast werd op minder dan 100m ten noorden van de Breedweer een archeologisch proef-
sleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Machinistenstraat in 2012 (43473). Hierbij werden 
sporen uit voornamelijk de 19e/20e eeuw aangetroffen. Dit had als gevolg dat het gebied als 
niet-behoudenswaardig werd beschouwd. Bijna 200m ten zuiden van de onderzoekslocatie is 
aan de Westzijde een bureauonderzoek uitgevoerd (23965). De conclusie van dit onderzoek 
luidde dat vanwege een opgebracht zandpakket na een bodemsanering de geplande ontwik-
keling geen bedreiging voor de archeologie vormt. Ongeveer 500m ten zuiden van de loca-

Afbeelding 8. Overzichtskaart van enkele eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken. De 
onderzoekslocatie bevindt zich bij de rode cirkel. Bron: ARCHISII.
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tie is een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in 2006 aan de Rembrandtstraat 
21(15083). Op deze locatie werden funderingsresten en vloertjes van 4 huizen afkomstig uit 
de 17e t/m 20e eeuw aangetroffen. Op ongeveer dezelfde afstand van de onderzoekslocatie, iets 
meer naar het oosten is nog een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (13897). 
Dit onderzoek vond plaats in 2004, hierbij werd van de verwachte laat-middeleeuwse en 
17e/18e bewoning en industrie niets teruggevonden. 
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4.5 Archeologische verwachting

Het plangebied ligt vlak langs de dijk waarop vanaf de eerste bewoning aan de Zaan bebouwing 
is geweest. Het is gebied is op historische kaarten vanaf de 17e eeuw. Eventuele archeologische 
sporen zullen voornamelijk stammen uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd, toen de 
dijken dusdanig verbeterd waren dat permanente bewoning van het gebied aantrekkelijk 
werd. Het is overigens niet uit te sluiten dat in het veenpakket sporen uit oudere periodes 
worden aangetroffen. Gezien de dikte van dat pakket en de ongunstige omstandigheden 
voor bewoning voorafgaand aan de ontginning in de middeleeuwen, wordt de trefkans voor 
dergelijke sporen echter op zeer laag geschat.

Periode Verwachting diepte 
t.o.v. maai-
veld

Omschrijving van de te 
verwachten resten.

Prehistorie Zeer laag In veenpak-
ket

Sporen bebouwing, landbouw. 
Kleine fragmenten aardewerk, 
natuursteen, houtskool

Romeinse Tijd Zeer laag In veenpak-
ket

Sporen bebouwing, landbouw. 
Fragmenten aardewerk, 
metaal. Organische resten, 
gebruiksvoorwerpen

Vroege- en late mid-
deleeuwen

laag/gemiddeld(vanaf 
late-middeleeuwen)

tot ca. 1,5m 
-MV

Sporen bebouwing, landbouw. 
Fragmenten aardewerk, metaal, 
glas. Organische resten, 
gebruiksvoorwerpen

Nieuwe tijd Zeer hoog Tot ca. 1,5m 
-MV

Sporen bebouwing, evt.
landbouw. Fragmenten 
aardewerk, metaal, 
glas. Organische resten, 
gebruiksvoorwerpen
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Afbeelding 9. Het oostelijke deel van het plangebied aan de Breedweer, kijkend naar het zuidoosten. 

Afbeelding 10. De locatie van de gezette boringen binnen het plangebied. 
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5. Inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen

5.1 Doel en methode

Het doel van een inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen is het 
toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting. Om die reden zijn 
de volgende onderzoeksvragen geformuleerd, die met het inventariserend veldonderzoek 
beantwoord moeten 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. Wat is de datering van de oudste laag?
3. Wanneer er een gelaagdheid is, kunnen meerdere ophogingsfasen onderscheiden worden. 
zoja, uit welke tijd dateren deze?
4. Zijn resten van bewoning of bedrijvigheid aanwezig?
5. Zo ja, hoe oud zijn ze?
6. In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling, die de bodem mogelijk tot 
maximaal een diepte van 80 cm beneden maaiveld gaan verstoren, een bedreiging voor de 
archeologische waarden?

In het plan van aanpak is de strategie bepaald, die binnen het plangebied uitgevoerd is. Er
werden boringen gezet op toegankelijke, relevante plekken. In totaal zijn er twaalf boringen 
rondom en in de huidige bebouwing gezet. Hiervoor is gebruik gemaakt een gutsboor met 
een diameter van 3 cm. De meeste boringen zijn tot ca. 2,0 m onder het maaiveld gezet. 
De opgeboorde grond is door middel van een een boormes bestudeerd op archeologische 
indicatoren. De beschrijving van de bodemopbouw is geschied volgens de Archeologische 
Standaard Boorbeschrijving (ASB). De boorpunten zijn door middel van een GPS-instrument 
ingemeten in het RD-coördinatensysteem (afb. 10).
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Afbeelding 11. Koog aan de Zaan, west-oost boorraai, boringen 10, 6, 7 en 4.
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5.2 Onderzoeksresultaten

Bodemopbouw
Bij boring 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12  bevond  zich onder het maaiveld een recent opgebracht 
zandpakket dat reikt tot minimaal 34cm en maximaal 180cm onder het maaiveld. Hieronder 
bevond zich bij boring 1 t/m 10 en 12 meerdere kleiophogingslagen. Deze lagen bevatte 
puinresten, as, houtskoolspikkels, baksteen en humeuze vlekken. De bodem werd humeuzer 
naar beneden toe waarna uiteindelijk veen werd aangetroffen. De natuurlijke ondergrond, 
bestaand uit dit veen, werd bereikt op een diepte tussen minimaal 130cm en maximaal 
200cm onder het maaiveld. Van boring 10, 6, 7 en 4 is in deze volgorde van west naar oost 
een raaiprofiel gemaakt om een beeld te geven van de bodemopbouw (afb. 11). Hierin is 
duidelijk de toename van het zandpakket te zien naarmate de boorlocaties naar het westen 
werden verplaatst. 

Archeologische indicatoren en verstoringen
Bij boring 1 werd geglazuurd roodbakkend aardewerk aangetroffen op een diepte van 220cm 
-mv. Dit aardewerk is enkel heel breed te dateren vanaf de late middeleeuwen B tot in de 
nieuwe tijd. Bij boring 2 werd gestuikt op baksteen op 82cm -mv. Bij boring 6 werd een zeer 
klein aardewerk fragment aangetroffen op 105cm -mv, deze kon niet gedateerd worden. In 
boring 7 kwam een stuk hout tevoorschijn van een centimeter dik op 98cm -mv. Daarnaast 
werd in deze boring ook natuursteen en baksteen aangetroffen op 180cm -mv. Bij boring 10 
werd een groot stuk hout van ca. 5cm dik aangetroffen op 90cm -mv en een stuk industrieel 
wit aardewerk (18e/19e eeuw) op 168cm -mv. Door het gehele plangebied werden puinresten, 
as, houtskoolspikkels, baksteen en humeuze vlekken aangetroffen in de ophogingslagen. De 
ophogingslagen zijn alle lagen boven de natuurlijke veenlaag.

Interpretatie
Binnen een groot deel van het plangebied bevindt zich een recent opgebracht zandpakket. 
Dit pakket reikt  in de noord-west hoek van het plangebied bij boring 9, 11 en 12 tot 
respectievelijk 140cm, 180cm en 158cm -mv. Enkel in de zuidoost hoek van het plangebied, 
bij boring 3, 4 en 5, ontbreekt deze laag in zijn geheel. Dit heeft vermoedelijk te maken 
met het bouwrijp maken van de locatie voor de bouw van de vleesrokerij in de 20e eeuw. 
De archeologisch relevante lagen zijn de kleilagen met puinresten, as, houtskoolspikkels, 
baksteen, mortel en humeuze vlekken. Deze lagen zullen met de geplande werkzaamheden 
vrijwel overal geraakt worden met uitzondering van boring 9, 11 en 12.
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5.3 Beantwoorden van de onderzoeksvragen

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

Op het gehele plangebied is een recente zanderige ophogingslaag aangetroffen. Deze laag 
loopt door tot maximaal 180 centimeter onder het maaiveld. Het opbrengen van deze 
zandlaag is vermoedelijk nodig geweest voor de 20e eeuwse constructie van de vleesrokerij. 
Enkel in de zuid-oost hoek van het plangebied is deze zandlaag niet aanwezig. Naast deze 
ophoginglaag bevindt zich onder het gebouw een kelder van ca. 30m2. Verdere vergravingen 
zijn niet aangetroffen in de boringen

2. Wat is de datering van de oudste laag?

De exacte datering van de oudste laag is niet bekend. Wel kan met zekerheid gesteld worden 
dat de natuurlijke veenlaag, onder de ophogingen, vanaf 2000 v.Chr. tot aan de middeleeuwen 
gevormd is.

3. Wanneer er een gelaagdheid is, kunnen meerdere ophogingsfasen onderscheiden worden. zoja, 
uit welke tijd dateren deze?

Naast de 20e eeuwse zandophoging zijn er meerdere kleiophogingslagen te onderscheiden 
in de boringen. Door afwezigheid van dateerbare archeologische indicatoren in de meeste 
boringen kan enkel een sterk siltige kleilaag op een diepte van 180cm -mv in boring 10 
gedateerd worden aan de hand van een fragment industrieel wit aardewerk. Dit industrieel 
witte aardewerk komt vermoedelijk uit de late 18e/19e eeuw.

4. Zijn resten van bewoning of bedrijvigheid aanwezig?

Ja, de puin, mortel en baksteen resten wijzen op bewoning aan de Breedweer. Of deze bewoning 
ook bedrijvigheid bevatte kan niet gezegd worden aan de band van de boorresultaten. 

5. Zo ja, hoe oud zijn ze?

Aan de hand van de boorresultaten kan de ouderdom van de bewoningsresten niet exact 
vastgesteld worden. Aardewerk is aangetroffen dat afkomstig is uit de 18e/19e eeuw. Oud 
kaartmateriaal laat al bebouwing zien ter hoogte van de onderzoekslocatie in de tweede helft 
van de 17e eeuw. 

6. In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling, die de bodem mogelijk tot 
maximaal een diepte van 80 cm beneden maaiveld gaan verstoren, een bedreiging voor de 
archeologische waarden?

De geplande ontwikkeling zal voor zover bekend tot ongeveer 100cm -mv reiken. Dit 
vormt vermoedelijk voor de noordwest hoek van het plangebied geen bedreiging voor de 
archeologische waarden door de aanwezigheid van een dik zandpakket. Echter, de rest van 
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de boringen tonen aan dat in de overige delen van het plangebied wel degelijk mogelijke 
archeologische waarden in het geding zullen komen. Ook vormt de geplande ontgraving van 
een aanwezige kelder onder het gebouw tot op 2,5m -mv een aantasting voor de archeologische 
waarden. 
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5.4 Conclusie en aanbeveling

Teneinde de eventuele archeologische waarde van het plangebied aan de Breedweer te bepalen 
zijn de relevante historische en archeologische gegevens in kaart gebracht. Het plangebied ligt 
vlak langs de dijk waarop vanaf de eerste bewoning aan de Zaan bebouwing is geweest. Het 
gebied is op historische kaarten vanaf de 17e eeuw bebouwd. Eventuele archeologische sporen 
zullen voornamelijk stammen uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd, toen de dijken 
dusdanig verbeterd waren dat permanente bewoning van het gebied aantrekkelijk werd. Het 
is niet uit te sluiten dat in het veenpakket sporen uit oudere periodes worden aangetroffen. 
Gezien de dikte van dat pakket en de ongunstige omstandigheden voor bewoning voorafgaand 
aan de ontginning in de middeleeuwen, wordt de trefkans voor dergelijke sporen echter op 
zeer laag geschat.

Het inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen resulteerde in het 
aantreffen van meerdere ophogingslagen binnen het plangebied. Een groot deel van deze 
ophogingslagen zal door toedoen van de geplande werkzaamheden  in het geding komen. 

Aanbeveling

Aangezien voor de geplande sloop- en bouwwerkzaamheden meerdere ophogingslagen 
zullen  worden vergraven die mogelijk belangrijke archeologische waarden bevatten wordt 
alvorens met de sloop is begonnen een archeologisch proefsleuvenonderzoek aanbevolen. 
Dit onderzoek heeft als doel het verder in kaart brengen van de archeologische waarden 
binnen het plangebied. Aan de hand van de resultaten van dit proefsleuvenonderzoek kan 
vervolgens door de bevoegde overheid bepaald worden of eventuele vervolgstappen nodig 
zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een archeologische sloopbegeleiding, bij zowel de sloop 
van de betonnenvloer alsook het uitgraven van de kelder. Doordat, zoals eerder gemeld, 
in de noordwest hoek van het plangebied een zandpakket is aangetroffen dat dieper reikt 
dan de geplande werkzaamheden geniet het de voorkeur om een eventuele proefsleuf in het 
zuidoosten van het plangebied, ter hoogte van boring 3, 4 en 5, aan te leggen. Om een goed 
beeld te krijgen van de bedreigde archeologische waarden dient deze proefsleuf tot een diepte 
van 1 meter onder het maaiveld te worden aangelegd.
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Bijlage 1: Archeologische perioden 
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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 archeo-
logische 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, pro-
vincie, 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 archeologische 
 verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor een nader archeologisch  
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 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

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,496

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,996

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,496

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,996

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,496

mv (cm)    NAP(m)

250 -2,996

mv (cm)    NAP(m)

300 -3,496

Boring B1       RD-coördinaten: 115747/496644

34

Zand, zwak siltig, grijs/bruin, opgebrachte grond

190

Klei, sterk zandig, donkergrijs/bruin, spoor houtresten, spoor schelpmateriaal, spoor 
houtskoolspikkels, spoor natuursteen, spoor houtskoolspikkels, opgebrachte grond

220

Klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, spoor aardewerkfragmenten, 
geglazuurd aw op 220 , opgebrachte grond

290

Veen, mineraalarm, sterk amorf, donkerbruin

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,3741

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,8741

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,3741

Boring B2       RD-coördinaten: 115748/496638

80

Zand, zwak siltig, grijs/bruin, opgebrachte grond

82

Klei, sterk zandig, donkergrijs/bruin, stuik op steen, opgebrachte grond
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mv (cm)    NAP(m)
0 -0,7988

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,2988

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,7988

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,2988

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,7988

Boring B3       RD-coördinaten: 115759/496641

40

Klei, matig zandig, donkerbruin/grijs, brok zs1 brtgr, opgebrachte grond

55
Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin/grijs, gr gevlekt, opgebrachte grond

80
Zand, zwak siltig, donkergrijs, spoor baksteen, opgebrachte grond

84

Zand, zwak siltig, donkergrijs, spoor houtskoolspikkels, asbandje, opgebrachte grond
94

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, spoor baksteen, opgebrachte grond

96

Zand, zwak siltig, grijs, opgebrachte grond

110

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, brok ks3 grtbr, opgebrachte grond

130

Veen, sterk kleiig, rietveen, matig amorf, donkerbruin

200

Veen, mineraalarm, sterk amorf, donkerbruin

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,7534

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,2534

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,7534

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,2534

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,7534

Boring B4       RD-coördinaten: 115762/496631

40

Klei, sterk zandig, donkerbruin/grijs, puin, opgebrachte grond

54
Klei, sterk siltig, bruin/grijs, doorworteling, gr gevlekt, opgebrachte grond

74 Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin/grijs, gr gevlekt, opgebrachte grond
82

Klei, sterk siltig, matig slap, grijs, opgebrachte grond

88

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin/grijs, opgebrachte grond

118

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, brtgr gevlekt, opgebrachte grond

143

Veen, sterk kleiig, rietveen, matig amorf, donkerbruin

153

Veen, mineraalarm, sterk amorf, donkerbruin

172

Veen, sterk kleiig, rietveen, matig amorf, donkerbruin

200

Veen, mineraalarm, sterk amorf, donkerbruin



48 Breedweer 4-10, Koog a/d Zaan

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,833

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,333

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,833

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,333

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,833

Boring B5       RD-coördinaten: 115764/496637

20
Klei, sterk zandig, donkerbruin/grijs, puin, opgebrachte grond

60

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig stevig, donkergrijs/bruin, brtgr gevlekt, weinig 
puin, opgebrachte grond

80
Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin/grijs, gr gevlekt, opgebrachte grond

90
Klei, sterk siltig, matig slap, grijs, opgebrachte grond108

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin/grijs, opgebrachte grond

115

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, brtgr gevlekt, opgebrachte grond

140

Veen, sterk kleiig, rietveen, matig amorf, donkerbruin
200

Veen, mineraalarm, sterk amorf, donkerbruin

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,7

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,2

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,7

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,2

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,7

Boring B6       RD-coördinaten: 115725/496629

22
beton

43 Zand, zwak siltig, grijs/bruin, opgebrachte grond

105

Zand, sterk siltig, grijs/bruin, spoor baksteen, aardewerk, opgebrachte grond

133

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, spoor baksteen, dogr gevlekt, hum 
brokken, opgebrachte grond

155

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin/grijs, turfjes, opgebrachte grond

157
Veen, mineraalarm, sterk amorf, donkerbruin, brok, opgebrachte grond

170

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, spoor houtresten, gr gevlekt, brok 
ks3 gr, opgebrachte grond200

Veen, mineraalarm, sterk amorf, donkerbruin



49Breedweer 4-10, Koog a/d Zaan

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,7

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,2

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,7

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,2

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,7

Boring B7       RD-coördinaten: 115748/496630

24
beton

55
Zand, zwak siltig, grijs/bruin, weinig baksteen, weinig puin, opgebrachte grond

70 Klei, sterk zandig, donkergrijs/bruin, puin, opgebrachte grond
85

Klei, sterk zandig, donkergrijs/zwart, weinig puin, opgebrachte grond100

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, hout op 98-99cm, dogr gevlekt, 
opgebrachte grond

128

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, opgebrachte grond

130

hout
180

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, spoor baksteen, brok mineraalarm 
veen,  spoor natuursteen, opgebrachte grond

200

Veen, mineraalarm, sterk amorf, donkerbruin

mv (cm)    NAP(m)
0

mv (cm)    NAP(m)

50

mv (cm)    NAP(m)

100

mv (cm)    NAP(m)

150 -

mv (cm)    )

200

Boring B8      

24
beton

54
Zand, zwak siltig, zwart, opgebrachte grond

98

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, opgebrachte grond

105 Klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, opgebrachte grond

130 Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs/bruin, brok vk3 dobr, opgebrachte grond

190

Veen, mineraalarm, rietveen, matig amorf



50 Breedweer 4-10, Koog a/d Zaan

mv (cm)    NAP(m)
0

mv (cm)    NAP(m)

50

mv (cm)    NAP(m)

100

mv (cm)    NAP(m)

150 -

mv (cm)    NAP(m)

200 -

mv (cm)    NAP(m)

250 -

Boring B9      

20
beton

140

Zand, zwak siltig, donkergrijs, opgebrachte grond

165

Klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs/bruin, weinig puin, opgebrachte grond

175

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs/bruin, brok vk3 dobr, opgebrachte grond

190

Veen, sterk kleiig, sterk amorf, donkerbruin/grijs

250

Veen, mineraalarm, matig amorf

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,517

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,017

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,517

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,017

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,517

Boring B10       RD-coördinaten: 115705/496630

5
straatstenen

30
Zand, zwak siltig, bruin/grijs, opgebrachte grond

80
Zand, zwak siltig, grijs, weinig puin, opgebrachte grond

90
Klei, sterk siltig, bruin/grijs, opgebrachte grond

95

hout135

Zand, zwak siltig, bruin, opgebrachte grond168

Klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin/grijs, spoor aardewerkfragmenten, iw 
18e/19e eeuws, opgebrachte grond

180

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin/grijs, opgebrachte grond

190

Veen, mineraalarm, donkerbruin



51Breedweer 4-10, Koog a/d Zaan

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,6232

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,1232

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,6232

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,1232

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,6232

Boring B11       RD-coördinaten: 115706/496638

5
straatstenen

60

Zand, zwak siltig, bruin/grijs, opgebrachte grond

180

Zand, zwak siltig, rood/bruin, opgebrachte grond

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,7092

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,2092

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,7092

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,2092

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,7092

Boring B12       RD-coördinaten: 115706/496653

5
straatstenen

158

Zand, zwak siltig, bruin/grijs, opgebrachte grond

188

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, opgebrachte grond

200

Veen, mineraalarm, donkerbruin


