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s a m e n v a t t i n g  
 
 
In opdracht van Wareco Ingenieurs heeft VUhbs archeologie een archeologisch bureau- en 
booronderzoek uitgevoerd voor de werkzaamheden op Breedweer 71-73 te Koog aan de Zaan. De 
geplande werkzaamheden zullen de bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk 
verstoren. Wareco Ingenieurs heeft VUhbs archeologie verzocht voor het plangebied een 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uit te voeren, zodat 
meer inzicht wordt verkregen in de archeologische verwachting ervan en of er aanvullend onderzoek 
noodzakelijk zal zijn. 

Het plangebied ligt aan de rand van de oude kern van Koog aan de Zaan. Hierdoor heeft het 
plangebied een hoge archeologische verwachting en ligt het op de archeologische beleidskaart van de 
gemeente Zaandam binnen de zone met beleidscategorie AW1.1 Dit wil zeggen dat archeologisch 
onderzoek verplicht is bij ingrepen dieper dan 50 cm en groter dan 50 m2. De archeologische 
verwachting binnen het plangebied heeft, zoals geformuleerd in het Progamma van Eisen, betrekking 
op resten van bebouwing uit de 17de en 18de eeuw.2 Deze verwachting is mede gebaseerd op de 
kadastrale kaart uit begin 19de eeuw waarop in het oostelijke deel van het plangebied bebouwing is te 
zien. Vooral in dit deel kunnen in de ondergrond nog (funderings)resten van deze bebouwing en 
mogelijke voorlopers aanwezig zijn. Het westelijke deel is op de kadasterkaart onbebouwd. Hier 
kunnen nog wel gerelateerde resten, zoals beerputten, aanwezig zijn. Ook kunnen hier mogelijk nog 
resten van oudere bebouwing aanwezig zijn. Bij de bouw van de huidige bebouwing en de inrichting 
van het terrein kan de top van het bodemprofiel al in belangrijke mate verstoord zijn. 

Het booronderzoek heeft uitgewezen dat in het grootste deel van het plangebied een 
ondoordringbare hoeveelheid puin aanwezig is, waardoor de diepte van de recente verstoringen niet 
kon worden vastgesteld. In de twee boringen in het oostelijke deel van het plangebied waar wel de 
natuurlijke afzettingen konden worden bereikt, heeft de recent geroerde bovenlaag een dikte van 
respectievelijk 40 en 80 cm. Hieronder zijn nog oudere ophogingslagen aanwezig. De ouderdom van 
deze lagen kan echter op basis van dit booronderzoek niet worden bepaald, maar archeologische resten 
kunnen, zeker in het oostelijke deel van het terrein, nog aanwezig zijn. Maar ook in de rest van het 
terrein kunnen onder de puinhoudende bovenlaag nog resten van de vroegere bebouwing en 
activiteiten binnen het plangebied aanwezig zijn. De boringen voor het milieuonderzoek geven een 
vergelijkbaar beeld. Doordat de resten al binnen 1 m –mv. aanwezig kunnen zijn, vormen de 
voorgenomen werkzaamheden een bedreiging voor de (mogelijk) aanwezige archeologische resten en 
wordt vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Geadviseerd wordt om dit vervolgonderzoek uit te 
voeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek met mogelijk doorstart naar een definitieve 
opgraving.  
 
 
 
 

                                                           
1 Kleij 2009, kaartbijlage 1 
2 Kleij 2016. 
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1  i n l e i d i n g  
 
 
1 . 1   k a d e r  e n  m o t i v a t i e  
 

In opdracht van Wareco Ingenieurs heeft VUhbs archeologie een archeologisch bureau- en 
booronderzoek uitgevoerd voor de werkzaamheden op Breedweer 71-73 te Koog aan de Zaan. De 
geplande werkzaamheden zullen de bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk 
verstoren. Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg3 dient het plangebied daarom eerst 
te worden onderzocht op de aanwezigheid van archeologische resten. Daartoe is een bureauonderzoek 
uitgevoerd, waarin een specifiek verwachtingsmodel is opgesteld. Dit verwachtingsmodel is getoetst 
door middel van een verkennend en karterend booronderzoek. Het archeologisch onderzoek is 
uitgevoerd conform de eisen die gesteld worden in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse 
Archeologie (KNA versie 3.3).4 Het veldwerk is uitgevoerd op 6 september 2016 door drs. K.A. 
Hebinck. 

 
 

1 . 2  d o e l  e n  v r a a g s t e l l i n g  v a n  h e t  o n d e r z o e k  
 

Het doel van het onderzoek is het opsporen en in kaart brengen van de eventueel in het 
onderzoeksgebied aanwezige archeologische vindplaatsen. Aan de hand van bestaande bronnen dient 
informatie verworven te worden over bekende of te verwachten archeologische resten en/of sporen. 
Deze informatie moet resulteren in een gespecificeerde verwachting, die in het aansluitende stadium 
van het onderzoek wordt getoetst door middel van verkennend en karterend booronderzoek. Het 
booronderzoek heeft tot doel de bodemopbouw en de eventueel aanwezige archeologische resten 
en/of sporen binnen het plangebied in kaart te brengen. Uiteindelijk dient het onderzoek te resulteren 
in een advies ten aanzien van eventueel archeologisch vervolgonderzoek. Voor het booronderzoek is 
een Progamma van Eisen opgesteld.5 De hierin geformuleerd onderzoeksvragen zijn als volgt: 
 

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, zo ja, 

uit welke tijd dateren deze? 
4) Zijn resten van de oude bewoning (zie kaartje bij kopje selectiebesluit) of van bedrijvigheid 

aanwezig? 
5) Zo ja, hoe oud zijn ze? 
6) In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een bedreiging voor de 

archeologische waarden? 
 
 
1 . 3  o p z e t  v a n  h e t  r a p p o r t  
 

De verslaglegging is per uitgevoerd onderdeel van het onderzoek samengesteld. In hoofdstuk 2 zullen 
de resultaten van het bureauonderzoek worden beschreven. Als toets en in aanvulling op het 
bureauonderzoek zal in hoofdstuk 3 het inventariserend veldonderzoek door middel van boringen 

                                                           
3 In werking getreden op 1 september 2007. 
4 De inhoud van de KNA kan geraadpleegd worden op www.sikb.nl. 
5 Kleij 2016. 
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worden beschreven. Afsluitend zal een conclusie (hoofdstuk 4) en een advies (hoofdstuk 5) gegeven 
worden ten aanzien van eventuele vervolgstappen in het kader van de archeologische 
monumentenzorg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.1. Koog aan de Zaan – Breedweer 71-73. Foto’s van het plangebied tijdens het onderzoek. 
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2  b u r e a u o n d e r z o e k  
 
 
2 . 1  d o e l s t e l l i n g  

 
Ondanks dat voor dit onderzoek al een PvE is opgesteld is vooraf nog een beperkt bureauonderzoek 
uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de archeologische verwachting van het 
plangebied. Het doel van het bureauonderzoek is aan de hand van bestaande bronnen het verwerven 
van informatie over bekende of verwachte archeologische resten en/of sporen, binnen een omschreven 
gebied.6 Hierbij zullen gegevens verzameld worden met betrekking tot de aan- of afwezigheid, het 
karakter, de omvang, datering, gaafheid en conservering van archeologische en cultuurhistorische 
waarden en aardwetenschappelijke gegevens. Het dient te resulteren in een gespecificeerde 
verwachting, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van eventueel 
vervolgonderzoek. 
 
 
2 . 2  m e t h o d e  

 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de specificaties uit de KNA 3.3 (LS01 t/m LS06). Een 
eerste stap hierin is het afbakenen van het plan- en onderzoeksgebied en het vaststellen van de 
consequenties van toekomstig gebruik (LS01). In de volgende stappen wordt achtereenvolgens 
vastgesteld wat de huidige situatie is (LS02), hoe de historische situatie is en of er verstoringen bekend 
zijn (LS03) en wat de bekende archeologische waarden en aardwetenschappelijke gegevens zijn (LS04). 
Voor de beschrijving van de archeologische waarden wordt gebruik gemaakt van Archis3, de online 
archeologische database van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE): de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (IKAW) en de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), en, indien van 
toepassing, van informatie over eerder gedaan onderzoek en archeologische waarnemingen. Naast deze 
informatie is gebruik gemaakt van de archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente 
Zaanstad. De aardwetenschappelijke waarden worden beschreven aan de hand van geologische, 
geomorfologische en bodemkundige kaarten en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).7 Op 
basis van de in boven beschreven specificaties verkregen gegevens wordt een gespecificeerd 
verwachtingsmodel opgesteld (LS05), waarin zo gedetailleerd mogelijk de verwachte archeologische 
resten beschreven worden. Onderhanden rapportage is opgesteld volgens specificatie LS06.  
 
 
2 . 3  r e s u l t a t e n  
 
 
2 . 3 . 1  p l a n g e b i e d  ⁽ l s 0 1 ⁾  
 

Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom van Koog aan de Zaan. De ligging van het 
plangebied is weergegeven in bijlage 1. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de 
Breedweer en in het zuiden door de Mallegatsloot. Direct ten oosten en ten westen van het terrein is 
bebouwing aanwezig. Het terrein heeft een oppervlakte van ca. 3600 m2. Het maaiveld ligt op een 
hoogte van 0,5 m -NAP. 

Binnen het plangebied zal nieuwbouw worden gerealiseerd. In totaal zullen acht woningen 
worden gebouw en in het westelijke deel acht bergingen. Een overzicht van de voorgenomen 

                                                           
6 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, KNA 3.3. 
7 www.ahn.nl 
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nieuwbouw is weergegeven in bijlage 2. De woningen worden gebouw aan de straatzijde in de 
noordelijke helft van het plangebied. De zuidelijke helft zal worden ingericht als tuin. De exacte 
omvang en diepte van de geplande bodemverstoringen is bij het schrijven van dit rapport nog niet 
bekend.  
 
 
2 . 3 . 2  h u i d i g e  s i t u a t i e  ⁽ l s 0 2 ⁾  
 

In het westelijke deel van het plangebied is bebouwing aanwezig. Het overige deel van het terrein is 
onbebouwd en verhard met stelconplaten (zie figuur 1.1 en bijlage 3).  
 
 
2 . 3 . 3  h i s t o r i s c h e  s i t u a t i e  ⁽ l s 0 3 ⁾  
 

Het plangebied ligt aan de westelijke rand van de oude kern van Koog aan de Zaan. Koog aan de Zaan 
ligt op de westelijke oever van de Zaan, een veenrivier dat een groot deel van het veengebied ten 
noorden van het IJ ontwatert. De oudste veenontginningen in de Zaanstreek zijn te vinden op de 
veenruggen verder ten oosten en westen van de Zaan. De westelijke oever van de Zaan bleef relatief 
lange tijd onbewoond. De exacte stichtingdatum van Koog aan de Zaan is niet bekend, maar 
waarschijnlijk moet dit aan het eind van de 15de eeuw geplaatst worden.8  

Op de kadastrale kaart uit 1832 (bijlage 4) is te zien dat destijds in de oostelijke helft van het 
plangebied bebouwing aanwezig was. Het westelijke deel was onbebouwd. De bebouwing binnen het 
plangebied bestaat uit twee gebouwen aan de straatkant met nog drie niet veel kleinere bijgebouwen op 
het achterterrein. Op de topografische kaart uit 1878 (bijlage 5a) is te zien dat in deze situatie nog 
weinig verandering is gekomen. Alleen in het oostelijke deel van het plangebied is op deze kaart 
bebouwing weergegeven. Dit is veranderd op de kaart uit 1894 (bijlage 5b). Hierop is ook in het 
westelijke deel van het plangebied bebouwing weergegeven. Nadien is vooral de omgeving van het 
plangebied sterk verstedelijkt. De huidige panden in het westelijke deel van het plangebied dateren uit 
1965.9 
 
 
2 . 3 . 4  l a n d s c h a p  ⁽ l s 0 4 ⁾  
 

Het plangebied ligt in het Noord-Hollandse veengebied. De ontwikkeling van dit gebied hangt in 
sterke mate samen met de holocene zeespiegelstijging. Aan het eind van de laatste ijstijd (het 
Weichselien) stond de zeespiegel als gevolg van het water dat was opgeslagen in de ijskappen, ongeveer 
125 m lager dan nu. Het afsmelten van deze ijskappen aan het eind van het Weichselien en het begin 
van het Holoceen had een grote zeespiegelstijging tot gevolg. Tot 7000 jaar geleden verliep deze 
stijging zeer snel. In West-Nederland ontstonden iets ten westen van de huidige kustlijn strandwallen, 
met daarachter een wadden- en kweldergebied. Aan de rand van dit kweldergebied ontstonden door 
uittredend grondwater zoetwatermoerassen, waarin veenvorming optrad. Door de voortdurende 
zeespiegelstijging kwam de kustlijn steeds verder landinwaarts te liggen, met als gevolg dat ook het 
kustmoeras steeds verder landinwaarts opschoof en er over het reeds gevormde veen nieuwe mariene 
sedimenten werden afgezet. Zo ontstond op het oude pleistocene landoppervlak een dunne laag veen 
met daarop een pakket mariene afzettingen. Dit veen vormt de Basisveen Laag van de Formatie van 
Nieuwkoop. De mariene afzettingen worden gerekend tot het Laagpakket van Wormer binnen de 
Formatie van Naaldwijk.10  

                                                           
8 De Bont/Kleij 2012, 58-59. 
9 Bouwjaar op basis van informatie bagviewer.kadaster.nl. 
10 Weerts 2003. 
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Tussen 5500 en 4500 jaar geleden was de snelheid van de zeespiegelstijging dusdanig afgenomen 
dat de kustlijn zich stabiliseerde en er een vrijwel gesloten rij van strandwallen werd gevormd.11 Alleen 
bij de riviermondingen van de Maas, de Oude Rijn en de Vecht, bij Egmond, werden de strandwallen 
onderbroken. Hierdoor kreeg de zee minder invloed op het achterliggende land en trad er in dit gebied 
verzoeting op waardoor er op grote schaal veen (Hollandveen) werd gevormd. In deze periode vormt 
het Oer-IJ (de monding van de Vecht) nog de enige open verbinding met zee in de omgeving van de 
onderzoekslocatie. Koog aan de Zaan en directe omgeving lag in deze tijd buiten de invloedsfeer van 
het Oer-IJ, in een groot veenmoeras. De Zaan is één van de veenrivieren die dit veenmoeras 
ontwaterde. Dergelijke rivieren kennen veelal een stabiele geul waardoor weinig tot geen sedimenten 
worden afgezet. Door het latere ontstaan van de Zuiderzee kwam de Zaan, via het IJ, onder invloed te 
staan van het getij. Koog aan de Zaan ligt echter vrij ver binnen het veenmoeras. Ook in deze tijd 
zullen door de Zaan in de omgeving van het plangebied, buiten de toenmalige geul, weinig tot geen 
sedimenten zijn afgezet 

Door de ligging binnen de bebouwing van Koog aan de Zaan is het plangebied zowel op de 
geomorfologische kaart als op de bodemkaart niet gekarteerd. Waarschijnlijk was er van oorsprong 
sprake van een veengrond, al dan niet met een dun kleidek. De natuurlijke bodems zullen door de 
latere activiteiten binnen het plangebied zijn verstoord. 
 
 
2 . 3 . 5  a r c h e o l o g i e  ⁽ l s 0 4 ⁾  
 

Het plangebied ligt aan de rand van de oude kern van Koog aan de Zaan die is aangemerkt als 
archeologisch monument van hoge waarde (AMK-terrein 14.639). In de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie zijn weinig archeologische waarnemingen bekend en weinig archeologische 
onderzoeken uitgevoerd (zie bijlage 6). Voor Breedweer 4-10, op 150 meter ten westen van het 
plangebied, is in 2015 een bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Uit het booronderzoek is gebleken 
dat nog meerdere ophogingslagen aanwezig zijn, waardoor nog intacte archeologische resten aanwezig 
kunnen zijn.12 Hierdoor werd vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Naar aanleiding hiervan heeft 
VUhbs archeologie in mei 2016 een proefsleuvenonderzoek en aansluitende opgraving uitgevoerd. De 
top van het bodemprofiel was verstoord door recente activiteiten. Echter hieronder zijn onder andere 
de resten aangetroffen van meerdere huizen die op deze locatie vanaf grofweg de 17de eeuw tot en met 
de 20ste eeuw hebben gestaan. Door de aanwezige restanten van de funderingen kon nog een goed 
beeld verkregen worden van de verschillende gebouwen die de laatste eeuwen op het terrein hebben 
gestaan.13 Hieruit blijkt dat op dergelijke terreinen die tot op heden intensief in gebruik zijn geweest, 
de oudere resten goed bewaard gebleven kunnen zijn. Dit kan dus ook gelden voor het plangebied. 

 
 

2 . 3 . 6  a r c h e o l o g i s c h e  v e r w a c h t i n g  ⁽ l s 0 5 ⁾  
 

Het plangebied ligt aan de rand van de oude kern van Koog aan de Zaan. Hierdoor heeft het 
plangebied een hoge archeologische verwachting en ligt het op de archeologische beleidskaart van de 
gemeente Zaandam binnen de zone met beleidscategorie AW1.14 Dit wil zeggen dat archeologisch 
onderzoek verplicht is bij ingrepen dieper dan 50 cm en groter dan 50 m2. De archeologische 
verwachting binnen het plangebied heeft, zoals geformuleerd in het Progamma van Eisen, betrekking 

                                                           
11 Beets/Van der Spek 2000. 
12 Tuinman 2015, 31. 
13 Van Kampen in voorb. 
14 Kleij 2009, kaartbijlage 1 
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op resten van bebouwing uit de 17de en 18de eeuw.15 Deze verwachting is mede gebaseerd op de 
kadastrale kaart uit begin 19de eeuw waarop in het oostelijke deel van het plangebied bebouwing is te 
zien. Vooral in dit deel kunnen in de ondergrond nog (funderings)resten van deze bebouwing en 
mogelijke voorlopers aanwezig zijn. Het westelijke deel is op de kadasterkaart onbebouwd. Hier 
kunnen nog wel gerelateerde resten, zoals beerputten, aanwezig zijn. Ook kunnen hier mogelijk nog 
resten van oudere bebouwing aanwezig zijn. 

Gezien de natte omstandigheden binnen het plangebied kunnen naast de anorganische resten zoals 
steen, aardewerk en mogelijk metaal ook organische resten zoals hout en leer goed bewaard zijn 
gebleven. Bij de bouw van de huidige bebouwing en de inrichting van het terrein kan de top van het 
bodemprofiel al in belangrijke mate verstoord zijn. 
 

                                                           
15 Kleij 2016. 
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3  i n v e n t a r i s e r e n d  v e l d o n d e r z o e k  
 
 

3 . 1 .  d o e l s t e l l i n g  
 
 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) dient ertoe het in het bureauonderzoek voorgestelde 
verwachtingsmodel ten aanzien van de archeologische resten en/of sporen van het plangebied te 
verifiëren en met veldwaarnemingen te completeren. Hierbij dient zoveel mogelijk informatie 
verzameld te worden met betrekking tot de aard, omvang, datering, diepteligging, gaafheid en 
conservering van de eventuele vindplaatsen. Het huidige onderzoek is uitgevoerd als een verkennend 
booronderzoek. Het verkennend onderzoek richt zich op de bodemopbouw en mogelijke 
bodemverstoringen die de archeologische verwachting kunnen beïnvloeden.  
 
 

3 . 2  m e t h o d e  
 
 

Het booronderzoek is uitgevoerd conform de specificatie VS03 uit de KNA 3.3 en het Progamma van 
Eisen dat is opgesteld voor dit onderzoek.16 Verslaglegging vindt plaats volgens specificatie VS05. Voor 
het verkennend booronderzoek zijn in totaal achttien boringen gezet. Doordat het terrein verhard is 
met stelconplaten, zijn voorafgaand aan het onderzoek door de opdrachtgever ter plaatse van de 
geplande boringen de stelconplaten verwijderd. De boringen zijn geplaatst in drie noord-zuidraaien van 
vijf boringen met daarnaast nog drie verspreid liggende boringen. Tijdens het onderzoek bleek dat 
onder de stelconverharding binnen veruit het grootste deel van het plangebied een ondoordringbare 
hoeveelheid puin in de ondergrond aanwezig is. Per gelichte stelconplaat zijn drie tot vijf boringen 
gezet om te proberen om door de puinlaag te komen. Doordat alleen op de vooraf aangegeven locatie 
de stelconplaten verwijderd waren, was het niet mogelijk om op andere locaties te proberen om door 
de puinlaag te raken. Uiteindelijk zijn slecht in twee boringen in het oostelijke deel van het plangebied 
(boring 1 en 3) de natuurlijke, onverstoorde afzettingen bereikt. De boringen zijn voor het bovenste 
deel gezet met een edelmanboor met een diameter van 7 cm en vervolgens doorgezet met een guts met 
een diameter van 3 cm. De positie van de boringen is ingemeten met GPS. De maaiveldhoogte is weer 
bepaald aan de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).17  

De bodemopbouw is beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 
(ASB).18 Het opgeboorde materiaal is in het veld doorzocht op de aanwezigheid van archeologische 
indicatoren zoals aardewerkfragmenten, houtskool, fosfaatvlekken, vuursteen, natuursteen, verbrand 
leem en bot. De beschrijving van de boorgegevens is digitaal vastgelegd met gebruikmaking van het 
software pakket Deborah2 v2.7b.19 
 
 

3 . 3  r e s u l t a t e n  v e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  ⁽ v s 0 3 ⁾  
 

 
Voor het verkennend booronderzoek zijn achttien boringen gezet. Zestien hiervan moesten op een 
diepte van 25 cm tot 110 cm –mv. worden gestaakt op een ondoordringbare hoeveelheid puin. In twee 
boringen zijn de natuurlijke afzettingen bereikt (boring 1 en 3). Deze boringen zijn gezet tot een diepte 
van respectievelijk 400 en 200 cm –mv. De ligging van de boringen is weergegeven bijlage 7. De 

                                                           
16 Kleij 2016. 
17 http://www.ahn.nl 
18 Bosch 2007. 
19 RAAP 2006. 
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boorstaten zijn weergegeven in bijlage 9. Daarnaast zijn de dag na het veldwerk boringen gezet voor 
milieutechnisch onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn ook meegenomen in dit rapport, 
aangezien bij dit onderzoek op meer plaatsen door het puin kon worden geboord. 
 
 
3 . 3 . 1  b o d e m o p b o u w  

 
De bodem binnen het plangebied bestaat onder de stelconverharding uit een 30 tot 50 cm dik pakket 
opgebracht zand. Hieronder is in alle boringen een zwak tot sterk puinhoudend pakket aanwezig dat 
vooral bestaat uit zwak siltig tot kleiig zand. In het oostelijke deel is dit puinhoudende pakket veelal iets 
kleiiger. Naast puin zijn in vrijwel alle boringen in dit pakket ook veel schelpfragmenten aangetroffen. 
Door het aanwezige puin kon de dikte van dit puinhoudende pakket in het grootste deel van het 
plangebied niet worden bepaald. Boring 6 moest al op een diepte van 25 cm worden gestaakt en boring 
9 kon nog worden doorgezet tot 110 cm –mv, maar moest op die diepte ook worden gestaakt op puin. 
In de meeste boringen ligt het ondoordringbare puin op een diepte van 50 tot 70 cm –mv (zie bijlage 
7).  

Alleen boring 1 en 3 konden dieper worden doorgezet. Hier heeft het recent 
geroerde/opgebrachte pakket een dikte van respectievelijk 80 en 40 cm. Hieronder is zwak zandige, 
matig tot sterk humeuze klei aanwezig met daaronder nog een laag matig siltige, zwak tot matig 
humeuze klei. In boring 1 bevindt zich tussen deze lagen nog 10 cm donkerbruin, sterk kleiig veen. Al 
deze lagen zijn geïnterpreteerd als ophogingslagen, al kon voor de onderste laag de exacte aard niet 
worden vastgesteld. Vanaf een diepte van 120 (boring 3) tot 155 cm –mv. (boring 1) gaan deze lagen 
over in zwak tot sterk kleiig veen. Dit veenpakket gaat door tot minimaal 400 cm –mv.  

Bij het milieuonderzoek zijn zes van de veertien boringen door het puinhoudende pakket gezet. 
Deze boringen bevinden zich in het oostelijke deel van het terrein en één boring in de bestaande 
bebouwing in het westen van het plangebied. De overige boringen in het centrale deel van het terrein 
zijn ook gestaakt op puin. Het puinhoudende zandpakket heeft in de boringen die door het puin 
konden worden gezet, een dikte van 50 tot 100 cm. Hieronder is een laag aanwezig die is beschreven 
als zwak tot matig zandig veen. Dit is naar alle waarschijnlijkheid het ophogingspakket. Twee boringen 
in het centraal-zuidelijke deel van het plangebied zijn gestaakt op puin in dit pakket. Mogelijk is hier 
gestuit op funderingsresten van de vroegere bebouwing. In de vijf boringen die tot in de onverstoorde 
natuurlijke afzettingen zijn doorgezet, zijn deze afzettingen aangetroffen vanaf een diepte van 100 tot 
17- cm –mv. Deze afzettingen bestaan uit veen. 
 
 
3 . 3 . 2  a r c h e o l o g i s c h e  i n d i c a t o r e n  

 
In alle boringen is bouwpuin aangetroffen. Dit betreft voornamelijk recent baksteen, grind en in 
mindere mate mortel. Onder andere in boring 2 en 10 is in de bovenlaag ook plastic aangetroffen, 
waaruit blijkt dat het een recente verstoring betreft.  

In boring 3 is in de laag die is geïnterpreteerd als ophogingslaag naast puin, één klein fragmentje 
roodbakkend geglazuurd aardewerk en ook enkele houtsnippers gevonden. Dit betreft waarschijnlijk 
een oudere ophogingslaag. Een nadere datering kan echter op basis van het kleine fragmentje 
aardewerk niet worden gegeven.  
 
 
3 . 3 . 3  l a n d s c h a p p e l i j k e  e n  a r c h e o l o g i s c h e  i n t e r p r e t a t i e  

 
Uit de hierboven beschreven bodemopbouw blijkt dat de top van het bodemprofiel in belangrijke mate 
recent is verstoord. In het grootste deel van het plangebied kon de diepte van de recente verstoring 
door het aanwezig puin niet worden bepaald. In de meeste gevallen, zeker in de boringen die al ondiep 
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moesten worden gestaakt, leek het te gaan op los puin. Het kan echter niet worden uitgesloten, zeker 
in de boringen die dieper zijn gestuit op puin (boring 5, 9, 14, 15, 16, 17), dat het (funderings)resten 
van de vroegere bebouwing betreft.  

Onder de puinhoudende bovenlaag is in ieder geval in het oostelijke deel van het plangebied nog 
een restant van een ouder ophogingspakket aanwezig (bijlage 8). Of dit ook nog het geval is in het 
overige deel van het plangebied kon dus niet worden vastgesteld, maar het is aannemelijk dat ook hier 
onder de recent geroerde bovenlaag nog een restant van het oudere ophogingspakket aanwezig is.  

Een vergelijkbaar beeld komt naar voren uit de boringen voor het milieuonderzoek. Ook hier in 
het oostelijke deel van het terrein onder het opgebrachte, puinhoudende zandpakket een laag 
aangetroffen die gezien kan worden als (het restant van) het oudere ophogingspakket en moesten de 
boringen in het centrale en westelijke deel worden gestaakt op het puin. Twee boringen in het 
zuidelijke deel van het terrein (ter plaate van de archeologische boringen 9 en 16) zijn gestaakt op puin 
in de venige laag onder het opgebracht zandpakket. Mogelijk zijn deze boringen gestuit op 
(funderings)resten van de vroegere bebouwing binnen het plangebied. 

Het ophogingspakket bestaat in het oostelijke deel van het plangebied uit een laag zwak zandige, 
humeuze klei met in boring 1 aan de basis daarvan een humeuzere/venige laag. Hieronder is nog een 
humeuze kleilaag aanwezig waarvan de aard niet exact duidelijk is. Mogelijk betreft het een natuurlijke 
kleilaag die vanuit de Zaan op het veen is afgezet, maar gezien de scherpe overgang naar het 
onderliggende veen lijkt een interpretatie als ophogingslaag meer voor de hand te liggen. De ouderdom 
van de ophogingslagen kan op basis van dit booronderzoek niet worden bepaald. Alleen in boring 3 is 
in het ophogingspakket een klein, verweerd fragmentje roodbakkend, geglazuurd aardewerk gevonden 
dat geen nadere datering van de laag mogelijk maakt.  

Onder het ophogingspakket is een dik pakket veen aanwezig. Dit bestaat voornamelijk uit 
rietzeggeveen. Hieruit is af te leiden dat het plangebied voor het ontstaan van het dorp Koog aan de 
Zaan voor lange tijd in een zeer nat, niet-bewoonbaar veenmoeras heeft gelegen. 
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4  c o n c l u s i e  
 
 
In opdracht van Wareco Ingenieurs heeft VUhbs archeologie een archeologisch bureau- en 
booronderzoek uitgevoerd voor de werkzaamheden op Breedweer 71-73 te Koog aan de Zaan. De 
geplande werkzaamheden zullen de bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk 
verstoren. Wareco Ingenieurs heeft VUhbs archeologie verzocht voor het plangebied een 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uit te voeren, zodat 
meer inzicht wordt verkregen in de archeologische verwachting ervan en of er aanvullend onderzoek 
noodzakelijk zal zijn. Hierbij is getracht antwoord te geven op de in het PvE geformuleerde vragen. 
 
Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog scoort. In hoeverre is de ondergrond 
in de 20e eeuw verstoord? 
In het grootste deel van het plangebied is een ondoordringbare hoeveelheid puin aanwezig waardoor 
hier de mate van recente verstoring niet kon worden vastgesteld. In het oostelijke deel van het 
plangebied zijn in twee boringen onder de recente verstoring vanaf een diepte van respectievelijk 40 en 
80 cm –mv. nog oudere ophogingslagen aangetroffen. Ook in het overige deel kunnen onder de 
recente verstoring mogelijk dus nog intacte archeologische resten aanwezig zijn. 
 
Wat is de datering van de oudste laag? 
Op basis van dit booronderzoek kunnen de lagen niet worden gedateerd. Alleen in boring 3 is in het 
ophogingspakket een klein, verweerd fragmentje roodbakkend, geglazuurd aardewerk gevonden dat 
geen nadere datering van de laag mogelijk maakt. 
 
Wanneer er een gelaagdheid is, kunnen meerdere ophogingsfasen onderscheiden worden, zo ja, uit welke tijd dateren 
deze? 
In het restant van het ophogingspakket zijn waarschijnlijk twee lagen te onderscheiden. Een datering is 
op basis van dit booronderzoek aan deze lagen niet te geven. 
 
Zijn resten van de oude bewoning (zie kaartje bij kopje selectiebesluit) of van bedrijvigheid aanwezig? 
Zo ja, hoe oud zijn ze? 
Binnen het plangebied kunnen zeker nog resten van deze oude bebouwing aanwezig zijn. Of dit ook 
daadwerkelijk het geval is, kan op basis van dit booronderzoek niet worden vastgesteld. 
 
In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een bedreiging voor de archeologische waarden? 
De exacte diepte van de recente verstoringen en daarmee de archeologische waarde kon in het grootste 
deel van het plangebied niet worden vastgesteld. Op basis van de twee boringen in het oostelijke deel 
van het terrein blijkt echter dat ruim binnen de 1 meter onder het maaiveld nog archeologische resten 
aanwezig kunnen zijn. De voorgenomen ontwikkelingen vormen hierdoor een bedreiging voor de 
aanwezige archeologische resten. 
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5  a a n b e v e l i n g e n  
 

 
Uit het booronderzoek is gebleken dat in het oostelijke deel van het plangebied al binnen de 1 m –mv. 
archeologische resten aanwezig kunnen zijn die bedreigd worden door de voorgenomen 
werkzaamheden. In het grootste deel van het plangebied is echter een ondoordringbare hoeveelheid 
puin aanwezig, waardoor de archeologische waarde van het grootste deel van het terrein niet kon 
worden vastgesteld. Uit de boringen in het oostelijke deel blijkt dat ook hier onder de recent geroerde 
bovenlaag mogelijk nog archeologische resten aanwezig kunnen zijn die bedreigd worden door de 
voorgenomen werkzaamheden. Hierdoor wordt binnen het gehele plangebied vervolgonderzoek 
noodzakelijk geacht, in de eerste plaats om de archeologische waarde van het gehele terrein in kaart te 
brengen en vervolgens om de aard van de mogelijk aanwezige archeologische resten te bepalen.  

Geadviseerd wordt om dit vervolgonderzoek uit te worden in de vorm van een 
proefsleuvenonderzoek met de mogelijke doorstart naar een definitieve opgraving. Voor dit 
vervolgonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat voor aanvang van de 
werkzaamheden is goedgekeurd door de bevoegde overheid, i.e. de gemeente Zaanstad. 

Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Zaanstad, om te bepalen of en in welke vorm 
vervolgonderzoek noodzakelijk is. De archeologische meldingsplicht blijft hoe dan ook van kracht. 
Wanneer tijdens de graafwerkzaamheden archeologische sporen of resten worden aangetroffen, dan 
dient dit, conform art. 53 van de Monumentenwet 1988, direct te worden gemeld bij de bevoegde 
overheid. 
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Bijlage 1. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73. Topografische kaart 

met de ligging van het plangebied. Bron: Topografische Dienst 

Nederland

Koog aan de Zaan



B
ijlag

e 2
. K

o
o
g
 aan

 d
e Z

aan
 - B

reed
w

eer 1
7
-7

3
. O

verzich
t n

ieu
w

b
o
u
w

  (b
ro

n
: T

h
u
n
n
issen

 o
n
tw

ik
k
elin

g
 b

v
).



Plangebied

Bijlage 2. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73. De onderzoekslo-

catie geprojecteerd op een recente luchtfoto (bron: www.bing.com)
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Bijlage 5. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73. De onderzoekslo-

catie geprojecteerd op de kadastrale kaart uit 1832 



Bijlage 5. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73. Het plangebied 

geprojecteerd op de topografische kaart uit 1878 (A) en 1894 (B).
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Bijlage 6. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73.  Acheologische waarnemingen, monumenten en onderzoeken rondom het plangebied. Schaal 1:5000
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Bijlage 7. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73:  Boorpuntenkaart met de diepte van de recente verstoringen in cm -mv. Schaal 1:500
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Bijlage 8. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73. Noord-zuidprofiel 

van het oostelijke deel van het plangebied.
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Bijlage 9. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73. Boorstaten

boring: ZD-BW3-1
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.595, Y: 496.593, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,50, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs

0 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, grijs
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: klinker

10 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen op bovengrens

55 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijszwart, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, donkergrijs, kleibrokken, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: interpretatie: ophogingspakket

110 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Archeologie: interpretatie: ophogingspakket

120 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, spoor plantenresten
Archeologie: interpretatie: ophogingspakket

155 cm -Mv / 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, zeggeveen

290 cm -Mv / 3,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, mosveen

330 cm -Mv / 3,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, rietveen

 Einde boring op 400 cm -Mv / 4,50 m -NAP



Bijlage 9. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73. Boorstaten

boring: ZD-BW3-2
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.595, Y: 496.584, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,49, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
2x gestaakt op puinlaag/muurwerk?

0 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, grijs
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: klinker

10 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: plastic

50 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 51 cm -Mv / 1,00 m -NAP

boring: ZD-BW3-3
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.596, Y: 496.580, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,49, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs

0 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, grijs
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: klinker

10 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: piepschuim

40 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Archeologie: enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin, interpretatie: ophogingspakket
Opmerking: fragment roodbakkend geglazuurd aw, geel bst, enkele houtsnippers

100 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten
Archeologie: interpretatie: ophogingspakket

120 cm -Mv / 1,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, rietveen

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,49 m -NAP



Bijlage 9. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73. Boorstaten

boring: ZD-BW3-4
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.597, Y: 496.574, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,47, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
1x gestaakt op 50 op puin

0 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, grijs
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: klinker

10 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: sterke oliegeur, gestaakt op leiding?

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,37 m -NAP

boring: ZD-BW3-5
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.598, Y: 496.568, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,47, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs

0 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Archeologie: interpretatie: ophogingspakket
Opmerking: baksteengruis, gestaakt op muurwerk?

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,37 m -NAP

boring: ZD-BW3-6
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.586, Y: 496.591, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,44, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
5x gestaakt op puin

0 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 25 cm -Mv / 0,69 m -NAP



Bijlage 9. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73. Boorstaten

boring: ZD-BW3-7
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.587, Y: 496.585, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,44, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
2x gestaakt op 40, 1x gestaakt op 60 op puinlaag

0 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig grof
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: vooral baksteen

 Einde boring op 60 cm -Mv / 1,04 m -NAP

boring: ZD-BW3-8
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.588, Y: 496.579, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,44, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
3x gestaakt op40, 1x op 50 op puinlaag

0 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

5 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, dakpan

 Einde boring op 50 cm -Mv / 0,94 m -NAP

boring: ZD-BW3-9
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.589, Y: 496.572, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,43, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
gestaakt op puin

0 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: bst, hout, mortel

60 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, zwart, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: sterke oliegeur

 Einde boring op 110 cm -Mv / 1,53 m -NAP



Bijlage 9. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73. Boorstaten

boring: ZD-BW3-10
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.590, Y: 496.566, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,43, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
1x gestaakt op 40, 1x gestaakt op 60 op puin

0 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen , plastic

 Einde boring op 60 cm -Mv / 1,03 m -NAP

boring: ZD-BW3-11
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.580, Y: 496.578, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,45, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
gestaakt op puin

0 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

35 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, bruingrijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, schelpfragment
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 70 cm -Mv / 1,15 m -NAP

boring: ZD-BW3-12
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.571, Y: 496.589, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,43, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
3x gestaakt op 50 op puinlaag

0 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 51 cm -Mv / 0,94 m -NAP



Bijlage 9. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73. Boorstaten

boring: ZD-BW3-13
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.572, Y: 496.583, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,43, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
3x gestaakt op 60 op puinlaag

0 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 60 cm -Mv / 1,03 m -NAP

boring: ZD-BW3-14
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.573, Y: 496.577, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,43, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
gestaakt op puin

0 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

25 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergrijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,33 m -NAP

boring: ZD-BW3-15
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.574, Y: 496.572, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,41, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
gestaakt op puin

0 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergrijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,31 m -NAP



Bijlage 9. Koog aan de Zaan - Breedweer 71-73. Boorstaten

boring: ZD-BW3-16
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.575, Y: 496.566, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,42, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
gestaakt op puin

0 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: dGR gevlekt

60 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 85 cm -Mv / 1,27 m -NAP

boring: ZD-BW3-17
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.561, Y: 496.585, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,38, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
1x gestaakt op 50 en 1x op 95

0 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

 Einde boring op 95 cm -Mv / 1,33 m -NAP

boring: ZD-BW3-18
beschrijver: KH, datum: 6-9-2016, X: 115.567, Y: 496.563, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25B, hoogte: -0,41, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Koog aan de Zaan, opdrachtgever: Wareco, uitvoerder: VUhbs, opmerking: 
1x gestaakt op 50 en 1x op 60

0 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 60 cm -Mv / 1,01 m -NAP
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Boring: 01

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

1

2

3

beton0

Geen olie-water reactie
-25

Geen olie-water reactie, Holle ruimte-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker beigebruin

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water reactie, 
donkergrijs

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker beigegrijs, 
Gestaakt op baksteen

-130

Boring: 02

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

1

2

3

4

beton0

Geen olie-water reactie-10

Geen olie-water reactie, Holle ruimte

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water reactie, 
donkergrijs

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker beigegrijs

-120

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donkerbruin

-170

Veen, sporen puin, geen olie-water 
reactie, donker oranjebruin

-200

Boring: 03

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

1

2

beton0

Geen olie-water reactie-15

Geen olie-water reactie, Holle ruimte

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, Gestaakt 
op baksteen

-130

Boring: 04

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

1

2mm2

3

stelcon0

Geen olie-water reactie-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, licht 
grijsbeige

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, gestaakt

-100

Boring: 05

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

150

1

2mm2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donker bruingrijs

-100

Veen, zwak zandig, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-150

Boring: 06

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

1

2mm1mvm06

3

4

5

stelcon0

Geen olie-water reactie-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, zwak 
asbesthoudend, zwak slakhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin

-60

Veen, zwak zandig, zwak siltig, sterk 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin

-100

Veen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin

-150

Klei, zwak siltig, uiterst humeus, geen 
olie-water reactie, donker bruingrijs

-200

Boring: 07

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

1

2mm2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water reactie, 
donker bruingrijs, Gestaakt op puin

-120

Boring: 08

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

1

2mm2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Gestaakt op puin

-100
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Boring: 09

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

250

300

1

2mm2

3

4

5

6

7

8

9

stelcon0

Geen olie-water reactie-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water reactie, 
zwakke oliegeur, neutraalbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, zwakke oliegeur, 
neutraalbruin

-90

Veen, zwak siltig, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin

-100

Veen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin

-150

Klei, siltig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin

-170

Veen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin

-300

Boring: 10

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

150

200

1

2mm2

3

4

5

6

klinker0

Geen olie-water reactie
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie

-60

Veen, sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, donkerbruin-100

Klei, zwak siltig, uiterst humeus, geen 
olie-water reactie-130

Veen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin

-200

Boring: 11

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

1

2mm1mvm11

3

4

stelcon0

Geen olie-water reactie-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, sporen asbest, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin

-50

Veen, matig zandig, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, gestaakt

-130

Boring: 12

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

1

2mm2

3

4

stelcon0

Geen olie-water reactie-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, gestaakt

-140

Boring: 13

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

1

2mm2

3

4

stelcon0

Geen olie-water reactie-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 
klei, geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin

-60

Veen, siltig, zwak kleiïg, zwak zandig, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, gestaakt

-140

Boring: 14

X/Y-coördinaat: 0,00 / 0,00

datum: 07-09-2016

maaiveld

0

50

100

150

1

2mm1mvm14

3

4

5

stelcon0

Geen olie-water reactie-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, sporen 
asbest, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin

-60

Veen, zwak siltig, matig zandig, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin

-130

Veen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin

-180



b i j l a g e  1 1  o v e r z i c h t  v a n  a r c h e o l o g i s c h e  p e r i o d e n  
 
begin   einde    periode 
   
1750 na Chr. - heden    Nieuwste Tijd 
1500 na Chr. - 1750 na Chr.   Nieuwe Tijd 
   
1300 na Chr. - 1500 na Chr.   Late Middeleeuwen 
1000 na Chr. - 1300 na Chr.   Volle Middeleeuwen 
450 na Chr. -  1000 na Chr.   Vroege Middeleeuwen 
   
270 na Chr. -  450 na Chr.   Laat-Romeinse tijd 
70 na Chr. -  270 na Chr.   Midden-Romeinse tijd 
12 voor Chr. - 70 na Chr.   Vroeg-Romeinse tijd 
   
250 voor Chr. - 12 voor Chr.    Late IJzertijd 
500 voor Chr. - 250 voor Chr.   Midden IJzertijd 
775 voor Chr. - 500 voor Chr.   Vroege IJzertijd 
   
1050 voor Chr.- 775 voor Chr.   Late Bronstijd 
1800 voor Chr.- 1050 voor Chr.  Midden Bronstijd 
2000 voor Chr.- 1800 voor Chr.  Vroege Bronstijd 
   
5300 voor Chr. - 2000 voor Chr.  Neolithicum 
   
8800 voor Chr. - 4900 voor Chr.   Mesolithicum 
 
Tot 8800 voor Chr.     Paleolithicum 
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