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SAMENVATTING 

 
Op 6 juli 2017 is door Aeres Milieu een archeologisch verkennend booronderzoek uitgevoerd voor een terrein 
aan het Zaanplein te Koog aan de Zaan. Het doel van het booronderzoek is de in het bureauonderzoek 
opgestelde specifieke verwachting te toetsen. Aan de hand van deze gegevens kunnen vervolgens adviezen 
over de aanwezige archeologische resten, of vervolgtraject worden opgesteld. Het verwachtingsmodel is 
opgesteld door D. Hagens in 2016: 
 
De jager-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de 
flanken van hoger liggende terreingedeelten in het landschap gekozen, bij voorkeur in de buurt van (open) 
water. Water was een belangrijk gegeven. Nabij water heerst een grotere biodiversiteit.  
Het bewoningsniveau van de jager-verzamelaars ligt in de diepe ondergrond, onder een dik pakket holocene 
afzettingen. Dit pleistocene niveau ligt in het plangebied op circa 14 tot 16 meter beneden maaiveld. Door deze 
diepe ligging is het niet bekend hoe dit niveau er uit zag. Om die reden geldt een onbekende archeologische 
verwachting voor deze perioden. 
 
Vanaf het neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen. Deze worden gekenmerkt door sedentaire 
nederzettingen, waarbij men in de beginperiode geleidelijk overstapt naar landbouw en veeteelt. De 
nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. 
Voor de watervoorziening worden waterputten gegraven. Vanaf het neolithicum tot en met de vroege 
middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden.  
In deze periode lag het plangebied in een zone van getijdenafzettingen dat werd afgedekt door een dikke 
veenlaag. Vanaf circa 3.00 v.Chr. vond aanhoudende veenvorming plaats. Dit duurde voort tot in de vroege 
middeleeuwen. De bewoning vond in dit gebied plaats langs de geulen te midden van grote veengebieden. Het 
plangebied zal waarschijnlijk te nat zijn geweest voor bewoning. Er zijn geen vondsten bekend uit de periode 
neolithicum – vroege middeleeuwen. Daarom geldt voor het plangebied een lage verwachting voor de periode 
neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. 
 
Het plangebied ligt aan de Verzetstraat aan de westelijke oever van de rivier de Zaan, in de Zaandijk Polder. De 
Zaandijk Polder en omliggende polders werden vanaf het midden van de 10

e
 eeuw ontgonnen na het 

droogvallen van de moerassige gebieden. De ontginningsbasis werd gevormd door een bedijkte weg langs de 
westelijke oever van de Zaan. Koog aan de Zaan ontstond als nederzetting in de 15

e
 eeuw. Vanaf de 16

e
 eeuw 

ontstond een aaneengesloten bewoningslint. Het betreft de onder meer de Lagedijk en de Raadhuisstraat, de 
oostelijke begrenzing van het plangebied. Het oostelijke en zuidoostelijke deel van het plangebied liggen binnen 
de historische bewoningskern, aangegeven als een archeologisch monument. Uit bestudering van historisch 
kaartmateriaal blijkt in het zuidelijke deel van het plangebied sinds tenminste het begin van de 19

e
 eeuw vier 

gebouwen aanwezig zijn. Deze gebouwen zullen allemaal in gebruik zijn als woonhuis, al dan niet als bijgebouw 
(schuur). Direct ten zuiden van het plangebied ligt de Kogerkerk uit 1685. Sinds 1878 is ook bebouwing 
aanwezig in het uiterste oostelijke deel van het plangebied. Het grootste gebouw staat als school aangegeven. 
Mogelijk gaat deze 19

e
 eeuw bebouwing of voorgangers daarvan, terug tot de (late) middeleeuwen. Op basis 

van deze gegevens geldt voor het plangebied een hoge verwachting voor nederzettings- en bebouwingsresten 
uit de volle middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. Resten worden verwacht vanaf het maaiveld, in het 
oostelijke en zuidelijke deel onder een eventueel aanwezige antropogene ophoging. 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden gesteld dat in grote delen van het plangebied er sprake is 
van een aanwezig cultuurdek. Dit cultuurdek herbergt potentieel archeologische resten. Gezien de diepte van dit 
pakket, circa 70 centimeter –mv, kan worden gesteld dat ingrepen tot 50 centimeter –mv (70 centimeter met 
een buffer van 20 centimeter) worden toegestaan. Echter als deze grens wordt overschreden luidt het advies dat 
verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is.  
Een dergelijk vervolgonderzoek bestaat uit een proefsleuvenonderzoek of archeologische begeleiding van de 
civieltechnische graafwerkzaamheden. Hiervoor dient een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma 
van Eisen te worden opgesteld. 
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

 
Projectnummer    : AM17251 
OM-nummer    : 4010952100 
Soort  onderzoek   : Archeologisch veldonderzoek verkennende fase 
Adres onderzoekslocatie  : Zaanplein te Koog aan de Zaan 
Toponiem    : Zaanplein 
Gemeente    : Zaanstad 
Provincie    : Noord-Holland 
Kadastrale registratie   : Koog aan de Zaan, sectie C, nummers 3835, 3836, 5076, 5736,  
       5838, 5841, 5856, 5858 en 5927 (ged.) 
Coördinaten    : centrum  115.777; 497.488 
        NW:   115.706; 497.524    
       NO:  115.841; 497.530   
       ZW:  115.693; 497.469  
       ZO:  115.826; 497.422 
Oppervlakte    : Circa 1,2 ha 
Huidig locatie gebruik   : Bebouwd (supermarkt, winkel en kiosk), plein 
Aanleiding onderzoek   : Uitbreiding supermarkt en herinrichting plein  
Opdrachtgever    : BRO 
Bevoegde overheid   : Gemeente Zaanstad 
Opslag documentatie en materiaal  : Zuidhoven 9m te Roermond tot deponering bij provinciaal depot  te 

Castricum 
Datum uitvoering   : 6 juli 2017 
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1. INLEIDING 

 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd op de locatie: 
 
Adres onderzoekslocatie  : Zaanplein te Koog aan de Zaan  
Gemeente    : Zaanstad 
Oppervlakte    : Circa 1,2 ha 
Huidig perceelgebruik   : Bebouwd (supermarkt, winkel en kiosk), plein 
Toekomstig perceelgebruik  : Uitbreiding supermarkt en herinrichting plein 
 
Dit archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de KNA 3.3. Het onderzoek bestaat uit een 
bureauonderzoek naar de historie en de archeologische waarde van de onderzoekslocatie.  
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen uitbreiding van de 
bestaande supermarkt en de herinrichting van het bestaande plein. Onder andere zal een parkeerplaats worden 
aangelegd met groenvoorzieningen en een extra kiosk (bijlage 1). De diepte van de toekomstige verstoring is 
niet bekend, maar zal naar verwachting tot tenminste 0,8-1,0 meter beneden maaiveld reiken. 
 
Op de leidende Archeologiekaart van de gemeente Zaanstad ligt het uiterste oostelijke deel van het plangebied 
in een zone van nationale waarde aw1 (bijlage 3, oranje zone). Er geldt een onderzoeksplicht bij plangebieden 
vanaf 50 m2 en bij verstoringen vanaf 50 centimeter –mv.  
 

  
Figuur 1: Visualisatie van de nieuwe bestemmingen binnen het plangebied, aangegeven met het rode kader (bron: aangeleverd door de 

opdrachtgever). 
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Doel 
Het doel van het archeologisch verkennend booronderzoek is, het toetsen van het specifiek voor de locatie 
opgestelde verwachtingsmodel.  
 
Specifiek voor de locatie Zaanplein zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 

 Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?  

 In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige 
archeologische resten? 

 Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van 
deze resten door de voorgenomen bodemingrepen? 

 

Plangebied 
Het plangebied ligt aan de Verzetstraat in de bebouwde kom van Koog aan de Zaan. Momenteel is het 
plangebied deels bebouwd (huidige supermarkt, winkel en kiosk) en verder in gebruik als plein met 
groenvoorzieningen. Over het zuidelijke deel van het plangebied loopt de rijksweg A8. Dit deel ligt onder het 
viaduct van deze weg. In het westen wordt het plangebied begrensd door de Pinkstraat, in het noorden door 
bebouwing aan de Sportstraat, in het noordoosten door bebouwing aan de Raadhuisstraat, in het oosten door 
de Raadhuisstraat en in het zuiden door de Verzetstraat. 
 

 
Figuur 2: overzicht van het plangebied in zuidoostelijke richting bij aanvang van de werkzaamheden. 



  

                                                        Archeologisch onderzoek Zaanplein te Koog aan de Zaan / AM17251  

 

 

 
  

Pagina 6 van 12 

2. WERKWIJZE 

 
Bij het verkennend veldonderzoek aan het Zaanplein worden zeven boringen gezet die gelijkmatig over het 
plangebied zijn verdeeld, zie bijlage 2. De boorlocaties zijn uitgezet ten opzichte van hoekpunten van de 
perceelsgrenzen. De hoogte is bepaald met het Actueel Hoogtemodel Nederland 2 (PDOK). De boringen zijn 
uitgevoerd met een Edelman-boor met een boorkop met een diameter van 10 centimeter. De boringen worden 
uitgevoerd tot minimaal 30 centimeter in de schone ondergrond.  
 
De boorkernen worden conform ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2) beschreven, zie bijlage 
8.  
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3. VERWACHTINGSMODEL 

 
De jager-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de 
flanken van hoger liggende terreingedeelten in het landschap gekozen, bij voorkeur in de buurt van (open) 
water. Water was een belangrijk gegeven. Nabij water heerst een grotere biodiversiteit.  
Het bewoningsniveau van de jager-verzamelaars ligt in de diepe ondergrond, onder een dik pakket holocene 
afzettingen. Dit pleistocene niveau ligt in het plangebied op circa 14 tot 16 meter beneden maaiveld. Door deze 
diepe ligging is het niet bekend hoe dit niveau er uit zag. Om die reden geldt een onbekende archeologische 
verwachting voor deze perioden. 
 
Vanaf het neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen. Deze worden gekenmerkt door sedentaire 
nederzettingen, waarbij men in de beginperiode geleidelijk overstapt naar landbouw en veeteelt. De 
nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. 
Voor de watervoorziening worden waterputten gegraven. Vanaf het neolithicum tot en met de vroege 
middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden.  
In deze periode lag het plangebied in een zone van getijdenafzettingen dat werd afgedekt door een dikke 
veenlaag. Vanaf circa 3.00 v.Chr. vond aanhoudende veenvorming plaats. Dit duurde voort tot in de vroege 
middeleeuwen. De bewoning vond in dit gebied plaats langs de geulen te midden van grote veengebieden. Het 
plangebied zal waarschijnlijk te nat zijn geweest voor bewoning. Er zijn geen vondsten bekend uit de periode 
neolithicum – vroege middeleeuwen. Daarom geldt voor het plangebied een lage verwachting voor de periode 
neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. 
 
Het plangebied ligt aan de Verzetstraat aan de westelijke oever van de rivier de Zaan, in de Zaandijk Polder. De 
Zaandijk Polder en omliggende polders werden vanaf het midden van de 10

e
 eeuw ontgonnen na het 

droogvallen van de moerassige gebieden. De ontginningsbasis werd gevormd door een bedijkte weg langs de 
westelijke oever van de Zaan. Koog aan de Zaan ontstond als nederzetting in de 15

e
 eeuw. Vanaf de 16

e
 eeuw 

ontstond een aaneengesloten bewoningslint. Het betreft de onder meer de Lagedijk en de Raadhuisstraat, de 
oostelijke begrenzing van het plangebied. Het oostelijke en zuidoostelijke deel van het plangebied liggen binnen 
de historische bewoningskern, aangegeven als een archeologisch monument. Uit bestudering van historisch 
kaartmateriaal blijkt in het zuidelijke deel van het plangebied sinds tenminste het begin van de 19

e
 eeuw vier 

gebouwen aanwezig zijn. Deze gebouwen zullen allemaal in gebruik zijn als woonhuis, al dan niet als bijgebouw 
(schuur). Direct ten zuiden van het plangebied ligt de Kogerkerk uit 1685. Sinds 1878 is ook bebouwing 
aanwezig in het uiterste oostelijke deel van het plangebied. Het grootste gebouw staat als school aangegeven. 
Mogelijk gaat deze 19

e
 eeuw bebouwing of voorgangers daarvan, terug tot de (late) middeleeuwen. Op basis 

van deze gegevens geldt voor het plangebied een hoge verwachting voor nederzettings- en bebouwingsresten 
uit de volle middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. Resten worden verwacht vanaf het maaiveld, in het 
oostelijke en zuidelijke deel onder een eventueel aanwezige antropogene ophoging.

1
 

 
 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepeteligging sporen 

Laat-paleolithicum 
– mesolithicum 

Onbekend Bewoningssporen, kampementen: 
vuursteen artefacten, haardkuilen 

Circa 14 tot 16 meter beneden 
maaiveld 

Neolithicum – 
Vroege middeleeuwen 

Laag Cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiksvoorwerpen 
 

In en onder het Hollandveen 
Laagpakket, tot 4-5 meter –mv 

Volle middeleeuwen 
– nieuwe tijd 

Hoog Cultuurlaag, funderings- en 
muurresten, fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiksvoorwerpen, 
losse fragmenten aardewerk 
 

Vanaf het maaiveld 
Zuidelijke en oostelijke deel: evt. onder 
een antropogene ophogingslaag 

Tabel 1: Archeologische verwachting per periode. 

 
 

 

 

 

                                              
1 

Hagens 2016 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN  

 

4.1 Algemeen 

 
Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting 
voor het plangebied (hoofdstuk 3). Hiertoe zijn op 6 juli 2017 in het plangebied zeven verkennende boringen 
gezet tot een maximale diepte van 230 cm –mv (zie bijlagen 2 en 8). De boringen zijn uitgevoerd met een 
edelmanboor met een diameter van 10 centimeter. Het plangebied is momenteel in gebruik als openbare weg, 
winkelruimte, trottoir en groenzone. Er is getracht een grid uit te zetten in het plangebied van gelijkbenige 
driehoeken. Hiervan is enigszins afgeweken in verband met de aanwezigheid ondoordringbare verharding, 
kabels en leidingen en een vrij drukke openbare weg. Daar waar boringen zijn gestaakt (boringen 1, 2, 3, 4  en 6 
zijn de boringen herplaatst tot een maximum van drie keer. 
 

4.2 Fysisch geografische beschrijving van de bodemopbouw 

 
De boringen vertonen een relatief homogeen beeld. De bovengrond bestaat uit een humeus zanddek gelegen 
op een beigegrijs zand dat gemiddeld tot 100 centimeter –mv reikt. Met uitzonderingen van boring  2 en 7 gaat 
het profiel over in een veenpakket waarvan de overgang scherp aftekent ten opzichte van de bovenliggende 
laag of wat brokken veen vertoond op de overgang met het zandpakket. Boringen 1 en 4 zijn op 130 centimeter 
–mv gestaakt op verharding. Boring 5 gaat op een diepte van 190 centimeter –mv over in een roodbruin veen. 
 
De afwijkende boringen 2 en 7 vertonen pas op een dieper niveau veen en dan direct het eerder beschreven 
roodbruine veen. Hierboven ligt in boring 2 een zandpakket met brokken veen, terwijl in boring 7 deze brokken 
niet voorkomen, maar er wel een lichte reductie is waargenomen.  
 

 
Figuur 3: Het profiel van boring 5 (leesrichting van links naar rechts). 
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4.3 Interpretatie 

 
Het terrein is vermoedelijk ten tijde van het aanleggen van de brug binnen het plangebied behoorlijk opgehoogd, 
onder het humeuze dek is een pakket ophoogzand aanwezig onder het hele plangebied. Dit pakket varieert in 
dikte, maar is het dunst ter plaatse van boring 4, hier eindigt het pakket op een diepte van 70 centimeter –mv.  
Deze boring vertoont vanaf 70 centimeter –mv duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van een 
cultuurdek. Evenals boring 1 stuit deze boring op 130 centimeter –mv op verharding, mogelijk kunnen hier 
funderingsresten aanwezig zijn in de ondergrond. De top van dit cultuurdek lijkt ook terug te vinden in boringen 
1, 4 en 5. Boring 3 is eveneens gestaakt, waarschijnlijk op moderne resten die niet vermeld zijn op de KLIC, 
vermoedelijk een betonnen pijp.  
Boring 2 en boring 7 vertonen duidelijke sporen van een erosief vlak. Echter lijkt de aanleiding voor beide 
erosievlakken afwijkend. Waar boring 2 in de overgang verslagen brokken geoxideerd veen heeft is het 
zandpakket boven het veen in boring 7 nagenoeg steriel. Vermoedelijk is het veen in boring 2 onder invloed van 
water verslagen, terwijl het veen in boring 7 vermoedelijk is vergraven en aangevuld ten behoeve van het storten 
van de betonpijlers van de brug.  
   

4.4 Archeologische indicatoren 

 
Hoewel het niet tot de strekking van het huidige onderzoek valt, is wel gelet op archeologische indicatoren. Deze 
zijn rijkelijk in de boringen aangetroffen, van baksteenkruimels tot fosfaatvlekken. Er is in boring 1 en 2 een 
fragment gebruiksaardewerk aangetroffen. In boring 1 in het potentiele cultuurdek, dit lijkt in de 18

e
 eeuw te 

dateren (het fragment was te klein om een nadere datering te kunnen geven). In boring 2 in het zandpakket 
boven de verslagen brokken veen, dit fragment dateert mogelijk 17

e
 – 18

e
 eeuw, maar is door zijn ligging een 

wat onbetrouwbare indicator, deze kan namelijk ook van elders zijn aangevoerd in dit geroerde pakket.  
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5. CONCLUSIE  

 

5.1 Algemeen 

 
Op basis van het uitgevoerd booronderzoek kan worden gesteld binnen het plangebied geen koopveengronden 
in veenmosveen of vlierveengronden in bagger of verslagen veen zijn aangetroffen, zoals verwacht in het 
specifieke verwachtingsmodel. Dit is ten dele veroorzaakt door moderne ingrepen of de invloed van het water op 
het plangebied. Anderzijds lijkt er sprake van een cultuurdek in grote delen van het plangebied. Deze 
antropogene bodem heeft tot gevolg gehad dat ook daar geen sprake meer is van de eerder vermelde 
bodemtypen. 

De aanwezigheid van deze cultuurgronden hebben tot gevolg dat de verwachting zoals deze is opgesteld in het 
bureauonderzoek ongewijzigd blijft. 

5.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 



 Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?  

Op basis van de boringen kan worden gesteld dat er binnen grote delen van het plangebied sprake is van 
een cultuurdek. Dit dek kan archeologische waarden bevatten. 

 

 In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige  

archeologische resten? 

Gezien de ligging in een veenpakket in de directe invloedsfeer van water zullen eventueel aanwezige 
archeologische resten potentieel goed bewaard zijn. Afhankelijk van de zuurtegraad van de bodem kunnen 
metalen wel zijn aangetast.   

 

 Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging  van  

deze resten door de voorgenomen bodemingrepen? 

Indien er sprake is van archeologische resten binnen het plangebied zullen deze voorkomen vanaf een 
diepte van 70 centimeter –mv. Eventuele ingrepen dieper dan 70 centimeter –mv zullen een directe 
bedreiging voor het bodemarchief opleveren. 
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6. AANBEVELINGEN  

 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden gesteld dat in grote delen van het plangebied er sprake is 
van een aanwezig cultuurdek. Dit cultuurdek herbergt potentieel archeologische resten. Gezien de diepte van dit 
pakket, circa 70 centimeter –mv, kan worden gesteld dat ingrepen tot 50 centimeter –mv (70 centimeter met 
een buffer van 20 centimeter) worden toegestaan. Echter als deze grens wordt overschreden luidt het advies dat 
verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is.  
Een dergelijk vervolgonderzoek bestaat uit een proefsleuvenonderzoek of archeologische begeleiding van de 
civieltechnische graafwerkzaamheden. Hiervoor dient een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma 
van Eisen te worden opgesteld. 
 

Mogelijke beschermingsmaatregelen 
Indien blijkt dat de gesuggereerde grens van ontgraving wordt overschreden en er een daadwerkelijke 
bedreiging is voor het bodemarchief kan altijd overwogen worden een peilverhoging aan te brengen. Indien er 
een verhoging van het maaiveld plaatsvind ontstaat er ook een grotere werkzone in verticale zin. 
 
Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is 
gericht op het inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de 
beschadiging dan wel vernietiging als gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig 
bodemarchief tot een minimum worden beperkt.  
Echter kan door de aard van het onderzoek, steekproefsgewijs, niet volledig worden uitgesloten dat er 
archeologische resten aan- of afwezig zullen zijn. Indien tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische 
sporen of resten worden aangetroffen, dient hiervan melding te worden gemaakt bij de Minister van OCW (in de 
praktijk de RCE) of zoals gangbaarder is bij de gemeente Landerd conform Artikel 5.10 (Archeologische 
toevalsvondst) en Artikel 5.11 (Waarneming) van de Erfgoedwet 2015. 
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Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten 
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Overzicht Archis 
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Overzicht gemeentelijke archeologische verwachtings- en 
beleidsadvieskaart 
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Overzicht geomorfologische kaart  
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Overzicht bodemkaart 
 
 
 

 

 





                                                             Archeologisch onderzoek Zaanplein te Koog aan de Zaan / AM17251 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BIJLAGE 7 
 

Overzicht AHN 
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Projectcode: AM17251-ARCH

Projectnaam: Zaanplein, Koog aan de Zaan

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 001
NAP-0,107

0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, sporen sintels, brokken 
zand, sporen wortels, grijsbruin, 
Edelmanboor, stukken moderne 
bloempot

55

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen schelpen, sporen fosfaat, 
blauwgrijs, Edelmanboor, lichte 
reductie

110

Veen, sterk zandig, sporen 
baksteen, sporen grind, 
zwartbruin, Edelmanboor, stukje 
18e eeuws keramiek

130

Edelmanboor, gestaakt op 
verharding

131

Boring: 002
NAP-0,391

0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, sporen schelpen, 
grijsbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken zand, beigegrijs, 
Edelmanboor, 17e-18e eeuws 
scherfje

90

Zand, matig siltig, brokken veen, 
neutraalgrijs, Edelmanboor, 
veraard veen, verslagen brokken

175

Veen, sterk kleiïg, zwak zandig, 
sporen baksteen, grijsbruin, 
Edelmanboor, sterk toestromend205

Boring: 003
NAP-0,493

0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen schelpen, beigegrijs, 
Edelmanboor

90

Edelmanboor, gestaakt op 
verharding

91

Boring: 004
NAP-0,368

0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, sporen baksteen, sporen 
plastic, grijsbruin, Edelmanboor

70

Veen, sterk zandig, sporen 
baksteen, sporen glas, sporen 
grind, antropogeen, zwartbruin, 
Edelmanboor, top is cultuurdek, 
zandiger, ijsselsteen

130

Boring: 005
NAP-0,506

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor

10

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

80

Veen, uiterst kleiïg, sterk zandig, 
sterk baksteenhoudend, sporen 
glas, bruingrijs, Edelmanboor, 
oxidatie, brokken kleiig 
veen-venige kle

190

Veen, roodbruin, Edelmanboor

230

Boring: 006
NAP0,29

0

Kernboor, asfalt10

Edelmanboor, ondoordringbaar

11



Projectcode: AM17251-ARCH

Projectnaam: Zaanplein, Koog aan de Zaan

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 007
NAP0,315

0

Kernboor, asfalt10

Edelmanboor, schuimbeton

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen grind, beigegrijs, 
Edelmanboor, 
reductieverschijnselen vanaf 100 cm

180

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor, venig materiaal, 
verspoeld

190

Veen, zwak zandig, roodbruin, 
Edelmanboor, erosief vlak

230



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water


