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Samenvatting 
 
 
Aanleiding tot het hier beschreven archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) zijn de plannen van 
Marokkaanse Culturele Stichting ‘Sounnat’ voor de uitbreiding van de moskee aan Wezelstraat 19 te  
Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard 
gaan, is een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform de Wet 
op de archeologische monumentenzorg. Aannemersbedrijf Motag heeft MUG Ingenieursbureau, afdeling 
Archeologie, opdracht gegeven het IVO uit te voeren.  
 
Conform het advies van gemeentelijk archeoloog, de heer P. Kleij, zijn er vijf boringen gezet. De boringen 
zijn gelijkmatig over het onderzoeksgebied verdeeld. Er diende te worden geboord tot maximaal 1,2 m-mv, 
tenzij binnen die diepte de ongestoorde grond (waarschijnlijk veen) werd bereikt. Dan dienden de boringen 
doorgezet te worden tot in de top van de ongestoorde grond. 
 
De bodem in het onderzoeksgebied bestaat uit opgebracht zand, met onderin de boringen een 
ondoordringbare puinlaag. Deze puinlaag bevindt zich op een diepte van 0,8 tot 1,2 m-mv. De door de 
aanwezigheid van deze puinlaag gestaakte boringen zijn opnieuw gezet, maar vervolgens wederom 
gestaakt. De puinlaag lijkt overal in het onderzoeksgebied aanwezig te zijn. De natuurlijke ondergrond 
(waarschijnlijk veen) is derhalve niet in de boringen aangetroffen. 
 
De ondoordringbare puinlaag onderin de boringen kan in verband staan met de nabijgelegen weg, die al 
langere tijd op deze locatie aanwezig is. Het onderzoeksgebied valt binnen het gebied ‘AR11 Zaanoevers 
met zijpaden’. Volgens de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart zijn de zijpaden, waaronder de 
weg waaraan het onderzoeksgebied ligt, in de 17

e
 en 18

e
 eeuw aangelegd. Er kunnen resten van 

middeleeuwse en post-middeleeuwse bewoning, scheepswerven en industrie worden verwacht. 
 
Uit het archeologische booronderzoek blijkt dat de bovenste 80 cm van het terrein Wezelstraat 19 in  
Koog aan de Zaan bestaat uit een zandige ophooglaag met puin. Hierin zijn geen archeologische resten 
aangetroffen. Mogelijk bevinden deze zich wel op een dieper niveau. De fundering van de nieuwbouw komt 
op 75 cm beneneden maaiveld. Aangezien er altijd iets dieper wordt gegraven voor de aanleg van de 
fundering, zal de verstoring van de bodem rond de 85 cm beneden maaiveld komen te liggen. Hierdoor 
worden de mogelijk archeologische lagen of vindplaatsen nauwelijks verstoord. Het merendeel blijft 
onaangetast. 
 
Op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten bevelen wij voor de geplande ingrepen geen 
vervolgonderzoek aan.  
 
Tenslotte dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex 
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van toevalsvondsten 
te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan 
wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die 
zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in Amersfoort.  
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1 Inleiding  

1.1 Algemeen 

Aanleiding tot het hier beschreven archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) zijn de plannen van 
Marokkaanse Culturele Stichting ‘Sounnat’ voor de uitbreiding van de moskee aan de Wezelstraat 19 te 
Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard 
gaan, is een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform de Wet 
op de archeologische monumentenzorg. Aannemersbedrijf Motag heeft MUG Ingenieursbureau, afdeling 
Archeologie, opdracht gegeven het IVO uit te voeren.  
 
Het archeologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden op 16 oktober 2013 en stond onder leiding van de 
heer S. Hakvoort. Het booronderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.2, en de afspraken met de heer P. Kleij, gemeentelijk archeoloog van de 
gemeente Zaanstad. 
 
Tabel 1.1  Overzicht van de objectgegevens 

Objectgegevens 

Provincie Noord-Holland  

Gemeente Zaanstad 

Plaats Koog aan de Zaan 

Toponiem Wezelstraat 19 

Kaartblad 25B 

Coördinaten 115190/498164 

 

1.2 Ligging van het onderzoeksgebied 

 
Het onderzoeksgebied ligt aan de Wezelstraat 19 te Koog aan de Zaan (zie afbeelding 1 en bijlage 2) en is 
in gebruik als plein met stoeptegels bij de huidige moskee op deze locatie. De totale oppervlakte van het 
onderzoeksgebied is circa 100 m

2
. 
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Afbeelding 1.  Het onderzoeksgebied op de topografische kaart, globaal aangegeven met de ster 
(bron: Topografische Dienst Nederland) 

1.3 Doel van het onderzoek 

Het veldonderzoek heeft als doel het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen.  
Het dient na te gaan in hoeverre de bodemopbouw op de locatie intact is, waar de bodemopbouw uit 
bestaat en of hier kansrijke archeologische lagen in zijn aan te wijzen.  
 
Daarnaast dienen de volgende vragen te worden beantwoord: 
Vraag 1. Is de bodemopbouw intact en hoe ziet die eruit?  
Vraag 2. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 

verticale spreiding hiervan?  
Vraag 3. Zijn er zones met een hoge dan wel lage archeologische verwachting? 
Vraag 4. Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens?  
 
Aan de hand van het  onderzoek kan worden nagegaan of in het onderzoeksgebied archeologische 
waarden te verwachten zijn en of de voorgenomen ingrepen een bedreiging vormen voor het 
archeologische bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd hoe hiermee omgegaan dient te 
worden. 
 

1.4 Werkwijze 

Conform het advies van gemeentelijk archeoloog, de heer P. Kleij, zijn er vijf boringen gezet. De boringen 
zijn gelijkmatig over het onderzoeksgebied verdeeld. Wegens de aanwezige kabels en leidingen in het 
zuidoosten van het onderzoeksgebied (zie afbeelding 2) is het grid iets aangepast ten opzichte van het 
door de heer Kleij  voorgestelde grid. De boringen zijn gezet met een edelmanboor met een diameter van 
van 7 cm. Er diende te worden geboord tot maximaal 1,2 m-mv, tenzij binnen die diepte de ongestoorde 
grond (waarschijnlijk veen) wordt bereikt. Dan dienden de boringen doorgezet te worden tot in de top van 
de ongestoorde grond, dus minder diep dan de beoogde 1,2 m-mv. De boringen zijn in het plein gezet. De 
stoeptegels zijn verwijderd en weer teruggeplaatst. 
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De boorkernen zijn uitgelegd waarbij de verschillende bodemlagen nauwkeurig zijn beschreven en 
opgemeten. De boorbeschrijvingen zijn volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode, 
die is gebaseerd op NEN 5104. Tijdens het verkennend booronderzoek is aan de hand van het 
verbrokkelen van de boorkernen ook gelet op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals 
aardewerkscherven, vuursteen, bot, houtskool, fosfaat, verbrand leem en natuursteen. De boorpunten zijn 
met behulp van een meetlint ingemeten. De vondstzichtbaarheid was wegens de op de locatie aanwezige 
bestrating zeer slecht. Hierdoor kon geen oppervlaktekartering worden uitgevoerd. 
 

 

 

Afbeelding 2.  KLIC-gegevens van het onderzoeksgebied. De gekleurde lijnen tegen de zuidwesthoek van 
het gebouw stellen de bedoelde kabels en leidingen voor (bron: KLIC-gegevens). 
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1.5 Bekende gegevens onderzoeksgebied 

Op de archeologische waardenkaart van de gemeente Zaanstad (zie afbeelding 3; gemeente Zaanstad 
2006) heeft het onderzoeksgebied een ‘(inter) nationale waarde’. Het valt binnen het gebied ‘AR11 
Zaanoevers met zijpaden’. De langs de Zaanoevers gelegen Westzijde en Oostzijde in Zaandam en de 
dijkweg langs de Zaan vanaf Koog aan de Zaan tot het Noordeinde in Wormerveer zijn oude 
bewoningslinten en dateren in ieder geval uit de 14e tot 15e eeuw. In de 17e en 18e eeuw werden zijpaden 
aangelegd. Verwacht kan worden dat in de bodem resten van de middeleeuwse en post-middeleeuwse 
bewoning, scheepswerven en industrie kunnen worden aangetroffen. Vanwege de aanwezigheid van 
resten van 37 scheepswerven en vroege industriële activiteiten is het gebied van (inter)nationaal belang 
(Gemeente Zaanstad 2006). 
 

 

Afbeelding 3.  Het onderzoeksgebied op de archeologische waardenkaart van de gemeente Zaanstad, 
aangegeven met de ster (bron: Gemeente Zaanstad 2006) 

 
 

In Archis zijn geen eerdere onderzoeken, AMK- terreinen of waarnemingen binnen het onderzoeksgebied 
bekend. Circa 600 m ten oosten van het onderzoeksgebied bevindt zich een terrein van hoge 
archeologische waarde (AMK-nummer 14639). Dit terrein beslaat de historische kernen van de dorpen 
langs de Zaan. Op de gemeentelijke archeologische waardenkaart valt dit gebied ook onder ‘AR11 
Zaanoevers met zijpaden’. 
 
Op de bodemkaartkaart en geomorfologische kaart in Archis is het onderzoeksgebied niet gekarteerd 
omdat het binnen de bebouwde kom van Koog aan de Zaan ligt. Op basis van gegevens over de directe 
omgeving gaat het respectievelijk om koopveengronden op veenmosveen en om een ontgonnen 
veenvlakte. 
 



projectnummer 92195213 
6 november 2013 

pagina 6 van 9 
 

 

1.6 Toekomstige situatie 

De plannen voor de uitbreiding van de moskee beslaan een gebied van circa 100 m
2
. 

Hiervan zal alleen de buitenrand ontgraven worden ten behoeve van de fundering. Hierbij zal tot circa 0,75 
m-mv ontgraven worden (zie afbeelding 4).  
 

 

Afbeelding 4.  Bestaande en nieuwe situatie (bron: opdrachtgever) 
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2 Resultaten 

2.1 Bodemopbouw 

In het onderzoeksgebied zijn in totaal vijf boringen gezet. De boringen zijn beschreven in de boorstaten 
(bijlage 1) en de verdeling van de boringen over het onderzoeksgebied is weergegeven op de 
boorpuntenkaart (bijlage 2). 
 
De bodem in het onderzoeksgebied bestaat uit opgebracht zand, met onderin de boringen een 
ondoordringbare puinlaag. Deze puinlaag bevindt zich op een diepte van 0,8 tot 1,2 m-mv. De door de 
aanwezigheid van deze puinlaag gestaakte boringen zijn opnieuw gezet, maar vervolgens wederom 
gestaakt. De puinlaag lijkt overal in het onderzoeksgebied aanwezig te zijn. De natuurlijke ondergrond 
(waarschijnlijk veen) is derhalve niet in de boringen aangetroffen.  
 
Bovenin de boringen is geel zand aanwezig, waarop de tegels van het pleintje zijn gelegd. Het pakket zand 
dat hieronder volgt is grotendeels humeus en zwak puinhoudend. Het lijkt niet om oud puin te gaan. Verder 
zijn geen archeologische indicatoren in de boringen aangetroffen, wel enig recent materiaal dat niet is 
verzameld.  
 
De ondoordringbare puinlaag kan in verband staan met de nabijgelegen weg, die al langere tijd op deze 
locatie aanwezig is. Zoals reeds vermeld valt het onderzoeksgebied binnen het gebied ‘AR11 Zaanoevers 
met zijpaden’ (zie paragraaf 1.5). Volgens de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart (Gemeente 
Zaanstad 2006) zijn de zijpaden, waaronder de weg waaraan het onderzoeksgebied ligt, in de 17

e
 en 18

e
 

eeuw aangelegd. Er kunnen resten van middeleeuwse en post-middeleeuwse bewoning, scheepswerven 
en industrie worden verwacht. 

2.2 Vondsten 

In de boringen zijn geen vondsten of archeologische indicatoren aangetroffen. 
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3 Conclusie en aanbeveling 

3.1 Conclusie 

In het onderzoeksgebied zijn vijf boringen gezet, die tot maximaal 1,2 m-mv dienden te worden doorgezet. 
De bodem in het onderzoeksgebied bestaat uit opgebracht zand, met onderin de boringen een 
ondoordringbare puinlaag. Deze puinlaag bevindt zich op een diepte van 0,8 tot 1,2 m-mv en lijkt overal in 
het onderzoeksgebied aanwezig te zijn. De natuurlijke ondergrond (waarschijnlijk veen) is niet in de 
boringen aangetroffen.  
 
Vraag 1. Is de bodemopbouw intact en hoe ziet die eruit?  

De bodemopbouw bestaat uit opgebracht zand op een laag ondoordringbaar puin. De 
bodemopbouw is niet intact. 

Vraag 2. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 
verticale spreiding hiervan?  

 In de boring zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
Vraag 3. Zijn er zones met een hoge dan wel lage archeologische verwachting? 
 Voor het gehele onderzoeksgebied geldt een hoge archeologische verwachting op basis van de 

archeologische waardenkaart van de gemeente. Voor het onderzoeksgebied wordt één van de 
zijpaden verwacht, die vanaf de Zaankade zijn aangelegd. Deze paden zijn in de 17

e
 en 18

e
 

eeuw aangelegd. Tevens kan hier middeleeuwse en nieuwetijds bewoning worden verwacht. De 
aanwezige ondoordringbare puinlaag kan in verband staan met het genoemde zijpad of de hierbij 
te verwachten bewoning. 

Vraag 4. Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens?  
De veldgegevens bevestigen dat op de locatie archeologische resten aanwezig kunnen zijn die 
overeenkomen met de verwachting op basis van de archeologische waardenkaart van de 
gemeente. Of het daadwerkelijk om deze resten gaat kan op basis van dit onderzoek niet 
worden vastgesteld. 

3.2 Aanbeveling 

Uit het archeologische booronderzoek blijkt dat de bovenste 80 cm van het terrein Wezelstraat 19 in  
Koog aan de Zaan bestaat uit een zandige ophooglaag met puin. Hierin zijn geen archeologische resten 
aangetroffen. Mogelijk bevinden deze zich wel op een dieper niveau. De fundering van de nieuwbouw komt 
op 75 cm beneneden maaiveld. Aangezien er altijd iets dieper wordt gegraven voor de aanleg van de 
fundering, zal de verstoring van de bodem rond de 85 cm beneden maaiveld komen te liggen. Hierdoor 
worden de mogelijk archeologische lagen of vindplaatsen nauwelijks verstoord. Het merendeel blijft 
onaangetast. 
 
Op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten bevelen wij voor de geplande ingrepen geen 
vervolgonderzoek aan.  
 
Tenslotte dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex 
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van toevalsvondsten 
te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan 
wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die 
zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in Amersfoort.  
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Bijlage 1 Boorstaten 
 



Boring: 1

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
scherp

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
bruingrijs, scherp

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, bruin, 
scherp

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, bruin, gestuit op 
baksteen of puin

-120

Boring: 2

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
scherp

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, rommelige laag; 
gestuit, scherp

-90

Boring: 3

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
scherp

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, donker 
bruingrijs, scherp

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, donkergrijs, gestuit en 
grondwater

-80

Boring: 4

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
scherp

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, donker 
bruingrijs, scherp

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkergrijs, scherp

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, donker 
bruingrijs, gestuit

-105

Boring: 5

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
scherp

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, bruingeel, scherp

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkergrijs, gestuit

-100



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 Overzicht van de 
onderzoekslocatie, 
boorpuntenkaart 
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