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SAMENVATTING: 
 
In opdracht van Riverside Lofts zijn in juli 2009 een archeologisch bureauonderzoek en een 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van boringen uitgevoerd in verband met de 
geplande (her)ontwikkeling van het plangebied aan de Zuideinde 72-96 in Koog aan de Zaan, 
gemeente Zaanstad. De aanleiding voor dit onderzoek is de aanvraag voor een bouwvergunning voor 
de geplande herontwikkeling van het oude fabriekspand “De Bij” tot een hoogwaardig 
appartementencomplex. Een groot deel van het fabrieksterrein zal als industrieel bouwkundig 
monument blijven staan en worden opgeknapt. De funderingen van de fabriek kunnen hier vanwege 
de degelijke staat worden behouden. In het noordelijk deel van het plangebied wordt een 
parkeerkelder gerealiseerd met een beoogde diepte van 6,0 m beneden maaiveld. 

Op basis van het bureauonderzoek werden in het plangebied diverse ophooglagen verwacht. In het 
westelijk deel van het plangebied, zoals is te zien in bijlage 8, ligt de Zaandijk die in de 15e eeuw aan 
de westzijde van de Zaan is aangelegd. Op deze dijk zijn onder andere resten van bebouwing te 
verwachten en ophogingslagen die te relateren zijn aan deze dijk. In het oostelijk deel van het 
plangebied worden ophogingslagen verwacht die ten behoeve van de toegankelijkheid van het 
buitendijkse gebied gestort zijn. In dit deel van het gebied zijn ook verschillende industrieën te 
verwachten. Boringen laten – op enkele lokale verstoringen na - nagenoeg intacte ophooglagen zien 
vanaf een diepte van circa 1,0 m beneden maaiveld. Op basis van het veldonderzoek behoudt het 
plangebied een archeologische waarde voor het aantreffen van bebouwingsresten of andere sporen 
die behoren tot een erf (water- en beerputten) uit de Nieuwe tijd. 

De geplande werkzaamheden ten aanzien van de herontwikkeling van fabrieksgebouw De Bij vinden 
plaats deels op de 15e eeuwse Zaandijk en haar buitendijks gebied. Dit deel is zoals gebleken is uit 
het bureauonderzoek vanaf deze periode intensief in gebruik geweest. Op basis van het verkennend 
booronderzoek is aangetoond dat er nog intacte ophooglagen, waaronder vermoedelijk delen van de 
Zaandijk in de bodem aanwezig zijn. Dit betekent dat er binnen de ontwikkeling rekening moet 
worden gehouden met archeologische resten. Ter plaatse van de te ontgraven parkeerkelder worden 
zowel muurresten verwacht als vondstmateriaal dat te relateren is aan bewoning vanaf de 15e eeuw. 
Wanneer deze resten niet ter plaatse in de bodem bewaard kunnen blijven, dient ons inziens 
aanvullend archeologisch onderzoek plaats te vinden ter documentatie van het bodemarchief. In dit 
geval kan dit, vanwege de aanwezigheid van veel beperkingen in het plangebied (onder andere 
milieuverontreiniging, hoge grondwaterstanden, de aanwezigheid van zware funderingen), tijdens het 
aanleggen van de bouwput. Het archeologisch onderzoek dient zich daarbij te richten tot de top van 
het veen (circa 2,5 m beneden maaiveld) en met name op de naar verwachting onverstoorde delen 
van het plangebied. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van Riverside Lofts heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf bv in 
juli 2009 een archeologisch bureauonderzoek (BO) en een inventariserend veldonderzoek (IVO) door 
middel van boringen uitgevoerd aan Zuideinde 72-96 in Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad. De 
aanleiding voor dit onderzoek is de aanvraag voor een bouwvergunning voor de geplande 
herontwikkeling van het oude fabriekspand “De Bij” tot een hoogwaardig appartementencomplex. Een 
groot deel van het fabrieksterrein zal als industrieel bouwkundig monument blijven staan en worden 
opgeknapt. De funderingen van de fabriek blijven hier vanwege de degelijke staat worden behouden. 
In het noordelijk deel van het plangebied wordt een parkeerkelder gerealiseerd met een beoogde 
diepte van 6,0 m beneden maaiveld. Graafwerkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling zullen 
zorgen voor een bodemverstoring tot deze diepte, waarbij de kans bestaat dat eventueel aanwezige 
archeologische waarden verstoord dan wel vernietigd zullen worden.  

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie aan de hand van bestaande 
bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Hieruit 
voortvloeiend wordt een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. Het doel van het 
veldonderzoek is het aanvullen en vaststellen van de gespecificeerde verwachting, die gebaseerd is 
op het bureauonderzoek. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap 
in het plangebied, voor zover deze vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de 
bruikbaarheid van de locatie door de mens in het verleden. Op basis van de resultaten van het 
onderzoek kunnen kansarme zones van het plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones 
worden geselecteerd voor behoud of voor vervolgonderzoek. Om deze doelstelling te kunnen 
realiseren, wordt op de volgende vragen een antwoord gegeven (Moerman 2009): 

• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog intact? 

• Zijn er archeologische waarden aanwezig in het plangebied? 

• Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische waarden? 

• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1 (Centraal College van Deskundigen 2006) 
en het door de gemeente Zaanstad goedgekeurde Plan van Aanpak (Moerman 2009). 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar bijlage 7. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 
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1.3. Ligging van het plangebied 

Het plangebied is gelegen in het midden van de bebouwde kom van Koog aan den Zaan, direct aan 
de rivier de Zaan (figuur 1). Het plangebied heeft een oppervlak van circa 2000 m2 en betreft de 
percelen waarop de huisnummers Zuideinde 72 tot en met 96 aanwezig zijn. De exacte ligging en 
contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in bijlage 4. Op de locatie bevindt zich de 
fabriek “De Bij” waar droge producten (met name meel) gemengd en verpakt werden als onderdeel 
van Honig Merkartikelen B.V. Tegenwoordig is de fabriek niet meer in gebruik. Overal zijn betonnen 
vloeren aanwezig en de fabriekshal wordt hoofdzakelijk gebruikt voor opslag. De parkeerplaats vóór 
de fabriek (westzijde) is verhard met stelconplaten. 

 

 

Figuur 1: Luchtfoto van het plangebied (bron: Google EarthTM). Het plangebied is met rode lijnen aangegeven. 



 

2. Bureauonderzoek

2.1. Werkwijze 

Bij het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of 
waarden binnen het onderzoeksgebied. Er is gebruik gemaakt van 
gemeente Zaanstad, de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) 
Kaart (AMK) van de provincie Noord
(IKAW) en het Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE). Aanvullende historische informatie is verkregen uit beschikbaar historisch 
kaartmateriaal, waaronder het Minuutplan van begin 19
topografische kaarten uit het eind van de 19
Ook is ouder kaartmateriaal verkregen via het ge
informatie verkregen via de lokale heemkundekring en de AWN Zaanstreek. 
de opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en de 
geomorfologische kaarten van Nederland 
over het reliëf in en rondom het plangebied is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand van 
Nederland (AHN; www.ahn.nl).
achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst).

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap
Tijdens de laatste ijstijd was er in Nederland sprake van grootschalige verstuivingen van zand en 
leem wegens de schaarse vegetatie ten gevolge van het koude en droge klimaat. Hierdoor werd over 
grote gebieden in Noord-Holland dekzand afgezet, dat geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel 
wordt gerekend (De Mulder et al. 2003). Aan het begin van het Holoceen, circa 1
smolt het landijs ten gevolge van een sterke temperatuurstijging en 
het Holoceen een sterke zeespiegelstijging op. Vanaf ongeveer 8000 jaar geleden kwam het 
zuidwestelijk deel van Nederland onder invloed te
land en de zee ontstond een zone die het meest lijkt op de huidige Waddenzee (

Figuur 2: Satellietbeeld van de Waddenzee (bron: http://www.tudelft.nl)  
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Net als bij de Waddenzee bestond deze zone uit een eilandenboog met daarachter, in landwaartse 
richting, een zone met zandbanken. Achter de zandbanken lag een gebied met kwelders en slikken, 
dat doorsneden was met verschillende kreekgeulen. Bij hoogtij overstroomden deze kreken en werd 
door het water klei afgezet op de kwelders en slikken. De sterke zeespiegelstijging duurde tot circa 
3000 jaar voor Chr. waarna deze geleidelijk afnam. Hierdoor kon de Nederlandse kust zich uitbreiden 
en ontstond een brede reeks strandwallen die het achterland beschermde tegen overstromingen 
vanuit de zee. Achter de strandwallen ontstond een relatief rustig en vochtig milieu, waarin op grote 
schaal veenvorming kon optreden (Hollandveen Laagpakket, De Mulder et al. 2003). Door verzoeting 
van het grondwater werd veenvorming aanvankelijk gekenmerkt door de ontwikkeling van eutroof 
(voedselrijk) riet- en broekveen. In gebieden buiten de invloedzone van voedselrijke rivieren vormde 
zich na verloop van tijd vooral oligotroof (voedselarm) veenmosveen. De voedselarme condities 
waren een gevolg van de grote dikte van het veenpakket waardoor planten met hun wortels niet meer 
het voedselrijke grondwater konden bereiken  

Een deel van het veen werd bij latere inbraken van de zee weggeslagen, waarbij het Walcheren 
Laagpakket werd gevormd. Dit gebeurde met name in het zuidwestelijk deel van het veengebied, 
maar de oudste inbraken in het veengebied dateren van ongeveer 1500 voor Chr., toen de zee de 
monding van de Vecht bij Bergen binnendrong. Dit was de inleiding tot grootschalige erosie van het 
veengebied en de vorming van het Oer-IJ. 

De Vecht stond via de IJ-boezem in verbinding met de zee. Vermoedelijk bestond deze rivierloop al 
vanaf circa 4000 BP. Door het veengebied liepen talloze veenstroompjes, die voor afwatering 
zorgden. In Noord-Holland was de afwatering van deze stroompjesgericht op het zeegat van Egmond, 
het Almere en de Vecht. De Zaan, een van deze stroompjes, waterde af op het Oer-IJ. Kenmerkend 
voor veenrivieren is het nagenoeg ontbreken van sediment. Dit is mogelijk aanwezig wanneer sprake 
is van hoge waterstanden van nabijgelegen rivieren. Dit is duidelijk te herkennen aan de afname in 
korrelgrootte en de hoeveelheid sediment aan weerszijden van een veenstroom. Deze stroompjes 
kennen geen duidelijk te onderscheiden oeverwallen, maar liggen als gevolg van differentiële 
inklinking wel hoog in het veenlandschap.  

2.2.2. Geomorfologie 
Oorspronkelijk lag ter plaatse van het plangebied een groot laagveengebied. Er komen rond Koog 
aan de Zaan twee verschillende geomorfologische eenheden voor, namelijk een ontgonnen 
veenvlakte met petgaten (kaartcode 2M47) en een ontgonnen veenvlakte met of zonder klei of zand 
(kaartcode 2M46). Op de bodemkaart komen rondom Koog aan de Zaan verschillende soorten veen 
voor. Ook in het plangebied is waarschijnlijk veen aanwezig. Het plangebied ligt aan de rivier de 
Zaan. De Zaan is een veenstroompje dat zorgde voor afwatering van het veengebied naar het IJ-
Boezem.  

2.2.3. Bodem 
Het plangebied staat op de bodemkaart aangegeven als gelegen in bebouwd gebied. Dit betekent dat 
er geen specifieke informatie beschikbaar is ten aanzien van de te verwachten bodemsoort. 
Aangezien het plangebied zich binnen de bebouwde kom van Koog aan de Zaan bevindt en tevens 
direct aan de Zaan gelegen is, bestaat de verwachting dat in het plangebied stedelijke ophooglagen 
aanwezig zijn, die ten behoeve van de toegankelijkheid van het gebied zijn aangebracht. Deze 
ophooglagen kunnen vanaf de oorsprong van Koog aan de Zaan aangebracht zijn en zullen naast 
zand en klei veel stadsafval bevatten. Uit milieukundig onderzoek, dat op het terrein heeft 
plaatsgevonden laten boringen zien dat vanaf het maaiveld tot ongeveer 0,6 tot 1,0 m beneden 
maaiveld matig kleiarm of kleiig zand aanwezig is. Daaronder bevinden zich tot 2,3 tot 2,4 m beneden 
maaiveld zavelige of kleiige bodemlagen, waarin sporen baksteen en puin aangetroffen wordt. Vanaf 
2,3 tot 2,4 m beneden maaiveld werd veen aangetroffen. 
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2.3. Bekende archeologische waarden 

Het plangebied staat op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) gekarteerd als 
bebouwd gebied. De trefkans ten aanzien van het voorkomen van archeologische waarden is dus niet 
gespecificeerd of bekend. Het gebied maakt echter wel deel uit van een archeologisch interessante 
zone langs de Zaan, die op de AMK van Noord-Holland en de CHW aangegeven staat als een terrein 
met een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden. Onder waarden worden  
met name bouwhistorische resten en archeologische sporen verstaan dan wel voorwerpen die te 
relateren zijn aan de historische kern van Koog aan de Zaan. De begrenzing van de historische kern 
en daarmee van het attentiegebied is bepaald op grond van de historisch topografische kaart uit 
1849-1859. In en rondom de directe omgeving van het plangebied zijn echter uit ARCHIS-II geen 
vondsten of waarnemingen bekend. 

Op verschillende locaties heeft langs de Zaan in het verleden archeologisch onderzoek 
plaatsgevonden. Het plangebied bevindt zich op de overgang van de laatmiddeleeuwse dijk naar het 
buitendijkse gebied. Op soortgelijke locaties – bijvoorbeeld ter plaatse van Wormerveer– zijn 
bebouwingssporen aangetroffen uit de Nieuwe Tijd. Ook zijn, zoals gebleken is uit opgravingen in het 
buitendijkse gebied veel ophooglagen aanwezig zijn (mondelinge mededeling: de heer P. Kleij). Dit 
heeft te maken met landwinning die vanaf de Nieuwe tijd heeft plaatsgevonden langs de oevers van 
de Zaan om zodoende het gebied toegankelijk te maken voor mogelijk landgebruik, waaronder 
industrieën als olieslagerijen en houtzagerijen. In deze ophooglagen worden veel archeologische 
vondsten verwacht, die als afval zijn meegekomen in de demping. Ter plaatse van Zaandam is aan 
de westzijde van de oever van de Zaan een volledig intacte scheepshelling blootgelegd uit het begin 
van de Nieuwe tijd. De aanwezigheid van deze verschillende archeologische complexen geeft 
ondanks het ontbreken van archeologische sporen in de omgeving van Koog aan de Zaan, de 
archeologische potentie van het plangebied weer. 

2.4. Historisch achtergrond en landgebruik 

Koog aan de Zaan is ontstaan nadat de dijken aan de oevers van de Zaan in de 15e eeuw verbeterd 
waren. In het noorden grenst Koog aan Zaandijk en aan de zuidzijde aan Zaandam. Het Zuideinde is 
als deel van de westzijde van de dijk langs de Zaan cultuurhistorisch gezien een dragend 
structuurelement, waarin het karakteristieke patroon van dijk, wegsloot (inmiddels gedempt) en 
dwarspaden bepalend zijn geweest voor de occupatiestructuren langs de Zaanoevers. Bewoning van 
dit gebied was namelijk pas mogelijk toen de lage dijken vanaf de 15e eeuw langs de Zaan waren 
aangelegd. Kenmerkend voor dit deel van de dijk is de afwisseling van woonbebouwing, fabrieken 
(bijvoorbeeld olieslagerijen en houtzagerijen) en bedrijfsbebouwing, hetgeen kenmerkend is voor de 
dorpen langs de Zaan.  

Uit een grootschalige historische kaart van beide Zaanzijden uit 1638 is Koog aan de Zaan als dorp 
reeds waar te nemen (figuur 3). Langs de dijk langs de Zaan is ter plaatse van Koog aan de Zaan een 
onafgebroken lint met bebouwing waar te nemen. Waar het plangebied in de figuur exact te plaatsen 
is, is niet helemaal duidelijk, maar op basis van deze kaart is de kans zeker aanwezig dat in deze 
periode ter plekke van het plangebied bebouwing gestaan heeft.  
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Figuur 3: Kaartuitsnede van het plangebied van een kaart uit 1638, opgetekend door Jan Backer en J. van den Sculpsit Endt uit 
1638. Hierop is ter plaatse van het plangebied (globaal aangegeven met een rode cirkel) bebouwing waar te nemen.  

Een kaart uit 1683 van Johannes Dou (figuur 4) laat een zelfde, nagenoeg onafgebroken 
bebouwingslint zien ter hoogte van het plangebied. Ook hier rekening gehouden te worden met de 
grote schaal van de kaart, waardoor de plaatsing van bebouwing niet nauwkeurig te noemen is. 

 

 

Figuur 4: Kaartuitsnede van het plangebied van een kaart uit 1683, opgetekend door Johannes Dou. Hierop is globaal 
genomen ter plaatse van het plangebied (aangegeven met een rode cirkel) bebouwing waar te nemen. Het noorden is naar de 
linkerkant gericht.  
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Ook is een specifieke kaart van het plangebied uit het “Caertboek van de Langte en de Breete der 
erven, werven en landen, liggende aan de westzijde van de Zaen” (1635) geraadpleegd van Jan 
Backer en Dirck Taemisz. Van der Does. Deze kaartstudie werd opgesteld in het kader van de heffing 
van belasting op grond in het buitendijkse gebied. De kaart geeft, aangezien dit niet de doelstelling 
van de kaart was, echter geen specifieke bebouwing weer op industrie, met name molens na (figuur 
5). 

 

Figuur 5: Kaartuitsnede van het plangebied op een kaart uit 1635 (bron: Gemeentearchief Zaanstad). Het fabrieksterrein van 

de Honig, waar het plangebied in ligt, is met rode lijnen weergegeven. 
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Figuur 6: Kaartuitsnede van het plangebied van het kadastrale Minuutplan uit 1811-1832. Hierop is de exacte ligging van 

bouwwerken ter plaatse van het plangebied (aangegeven met rode lijnen) waar te nemen.  

 

Op het kadastrale Minuutplan, dat is getekend tussen 1811 en 1832, zijn ter plaatse van het 
plangebied verschillende gebouwen waar te nemen. Uit de OAT (de Oorspronkelijke Aanwijzende 
Tafel), waarin het landgebruik op de verschillende percelen geregistreerd staat, blijkt dat de percelen 
op het terrein hoofdzakelijk bebouwd zijn met woonhuizen. Uit het OAT valt af te lezen dat 
respectievelijk op percelen 643 en 645 de huizen van de heer C. Honig en de heer J. Oosten staan. 
Perceel 644 is als erf in bezit van de heer P. Bakker, die op het terrein een pakhuis ten behoeve van 
de opslag van graan heeft staan (in gebruik door de bakker van Koog aan de Zaan, de heer S. Groot, 
bron: www.watwaswaar.nl). 

Het terrein is uiteindelijk bebouwd geraakt en in gebruik genomen als industrieterrein. Op het terrein 
is een fabriekspand aangelegd dat in bekend staat als “De Bij”. Een gedeelte van het huidige gebouw 
dateert reeds uit het einde van de 19e eeuw en is reeds op kaarten uit deze periode waar te nemen 
(figuur 7). Op het terrein was toen een pudding- en roggebroodfabriek gevestigd, dat onderdeel was 
van de toenmalige voedselverwerking en -productie van Honig. Op verschillende topografische 
kaarten en tekeningen in de loop van de 20e eeuw is geleidelijk de evolutie van het terrein waar te 
nemen, waarbij meer bebouwing op het terrein verschijnt (figuren 8, 9 en 10). 
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Figuur 7: Kaartuitsnede van het plangebied van een topografische kaart uit 1894 (bron: www.watwaswaar.nl). Het 

fabrieksterrein van de Honig, waar het plangebied in ligt, is met rode lijnen weergegeven. 

 

Figuur 8: Kaartuitsnede van het plangebied van een wijktekening uit 1941 
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Figuur 9: Kaartuitsnede van het plangebied van een topografische kaart uit 1950 (bron: www.watwaswaar.nl). Het 

fabrieksterrein van  Honig, waar het plangebied in ligt, is met gele lijnen weergegeven. 

 

Figuur 10: Kaartuitsnede van het plangebied van een topografische kaart uit 1981 (bron: www.watwaswaar.nl). Het 

fabrieksterrein van  Honig, waar het plangebied in ligt, is met rode lijnen weergegeven. 
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2.5. Verstoringen: funderingen en milieukundige toestand van het terrein 

2.5.1. Funderingen 
 

 

Figuur 11: Overzichtskaart van de verschillende delen van het bestaande fabriekspand. Delen VII, IX, VIII en een klein deel van 

VI zullen als onderdeel van de nieuwe plannen worden gesloopt. 

Op basis van diverse bouwtekeningen is gekeken naar de manier van fundering onder de 
verschillende bouwdelen van het fabriekspand op het terrein. Reden om de funderingen en 
bouwtekeningen van het bestaande gebouw te bekijken is een poging om uitspraken te doen over de 
mate van verstoring door de aanleg van de huidige panden. Van de meeste gebouwdelen waren 
bouwtekeningen voorhanden, behalve van gebouwen IX, VII en VIII. Van VI, gebouwd in 1981, zijn 
volgens de bouwtekening langs de randen van het gebouw betonnen palen aanwezig met een 
onderlinge afstand van 150 tot 325 cm. Binnen het gebouw bedraagt de onderlinge afstand van de 
palen circa 400 cm. De palen reiken tot een diepte van circa 20 m –mv. Hoewel van de overige 
gebouwen niet bekend is hoe de exacte inrichting van de fundering is, is wel bekend dat de 
funderingen van deze gebouwen gemetseld zijn en er hoofdzakelijk houten funderingspalen in de 
bodem zitten tot een diepte van 8 m –mv. 
 
2.5.2. Milieukundige toestand van het terrein 
Op het terrein hebben in het verleden verschillende milieuonderzoeken plaatsgevonden en ook heeft 
een sanering plaatsgevonden. Volgens een milieuonderzoek, uitgevoerd door Grontmij in 1992, heeft 
er op de parkeerplaats van De Bij (die binnen het plangebied valt) een geschoonde en buitengebruik 
gestelde ondergrondse olietank gelegen. Deze is inmiddels door middel van graafwerk gesaneerd en 
verwijderd. De locatie van de sanering is als verstoring opgenomen in bijlage 4. Tevens is uit dit 
milieuonderzoek gebleken dat de bodem ter plaatse van het plangebied matig tot sterk verontreinigd 
is met lood, hetgeen mogelijk te maken heeft met het opbrengen van met lood vervuilde grond vanaf 
de 16e eeuw. Deze grond was veelal afkomstig uit aardewerk-producerende steden (hier: bijvoorbeeld 
Amsterdam en Haarlem), waar de grond als gevolg van het gebruik van loodglazuur bij de 
aardewerkproductie vervuild raakte. 
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2.6. Conclusie bureauonderzoek en verwachtingmodel 

De archeologische verwachting voor het plangebied is onbekend volgens de IKAW en de CHW 
vanwege de ligging in bebouwd gebied. Het plangebied grenst aan de zuidkant van de historische 
kern van Koog aan de Zaan die is gewaardeerd als een gebied met een hoge trefkans voor 
archeologische waarden uit de Nieuwe tijd. De oudste aanwezige archeologische resten in de 
historische kern kunnen dateren uit de 15e eeuw. Door de aanleg van dijken aan de westzijde van de 
Zaan is het dorp vanaf deze tijd ontstaan. Archeologische waarden zullen mogelijk aanwezig zijn in 
de top van de ophogingen die in het kader van de dijkaanleg zijn gedaan. Naar verwachting zijn in het 
plangebied ook vooral archeologische waarden uit de Nieuwe tijd A-C (de periode vanaf 1500) te 
verwachten. De archeologische waarden hangen samen met het bebouwingslint van (vooral) 
woonhuizen aan de Zuideinde met achter de woonhuizen in het buitendijkse gebied industriële 
gebouwen zoals molens, olieslagerijen en houtzagerijen. Deze mogelijke aanwezigheid is gebaseerd 
op de oudst beschikbare kaarten uit 1635 en 1638. Het is verder niet uitgesloten dat er onder het 
veen kreeksystemen aanwezig zijn in het plangebied waarop bewoning vanaf het Neolithicum of 
ouder mogelijk was. 

De verwachte archeologische resten in het plangebied bestaan uit ophogingslagen, beerputten, 
waterputten, funderingsresten, houtresten en andere bewoningssporen die horen bij ingebruikname 
van het buitendijkse gebied als erf en tuin. Er is een redelijke kans dat bij de bouw en afbraak van 
gebouwen in de loop van de eeuwen en vooral in de 19e en 20e eeuw een deel van de archeologische 
waarden verloren is gegaan. Doordat er vermoedelijk ophogingslagen aanwezig zijn die diepere 
archeologische resten kunnen beschermen, is de archeologische verwachting echter hoog. Om het 
verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen is een verkennend veldonderzoek door 
middel van boringen uitgevoerd.  
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het veldonderzoek door middel van boringen is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde specifieke archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. Tijdens 
het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is gebleven en 
waar niet. Daarnaast wordt vastgesteld of het bodemprofiel en eventuele archeologische indicatoren 
aanleiding geven te veronderstellen dat archeologische resten aanwezig kunnen zijn in het 
plangebied. Het veldonderzoek bestaat uitsluitend uit een booronderzoek. Het uitvoeren van een 
veldkartering was ten tijde van het veldonderzoek niet mogelijk aangezien het terrein volledig bestraat 
en bebouwd was.  

3.2. Werkwijze 

In het plangebied aan de Zuideinde zijn twaalf boringen gezet (bijlagen 4 en 5) met een diepte van 
6,0 m. Deze boringen zijn zo gelijkmatig verdeeld over het gebied van de voorgenomen ontgraving 
van de parkeerkelderbak. Twee boringen zijn echter gestaakt in puin en konden niet tot de volledige 
diepte uitgevoerd worden (boring 5 en 12, beide gestaakt op een diepte van 80 cm beneden 
maaiveld). Tijdens het booronderzoek is gebruik gemaakt van een betonboor om verhardingen te 
verwijderen en Edelmanboor met een diameter van 10 cm. Beneden de grondwaterspiegel is gebruik 
gemaakt van een gutsboor met een diameter van 3 cm, aangezien boren met een Edelmanboor 
beneden grondwater als gevolg van versleping een relatief onbetrouwbare bemonstering oplevert. De 
boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma Boormanager van I.T. Works. De 
locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten vanuit de bebouwing. De hoogtes van de 
boringen (z-waarden) zijn bepaald aan de hand van het AHN. De opgeboorde monsters zijn door 
middel van verbrokkeling en versnijding in het veld onderzocht op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren (zoals aardewerk, baksteen, vuursteen, huttenleem en bot).  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie en geologie 
Onder in de boringen wordt vanaf een gemiddelde diepte tussen 420 cm tot 500 cm beneden 
maaiveld zeer slappe sterk siltige klei aangetroffen, die kalkhoudend is en grijs van kleur. In het 
sediment worden zwarte vlekken waargenomen en de top van het pakket lijkt in banden zwart 
gekleurd te zijn. Daarmee lijkt dit niveau sterk op sediment dat in een waddenmilieu afgezet is, 
vermoedelijk in de periode dat het gebied in open verbinding stond met de zee. Een andere 
aanwijzing vormen de vele kokkels (Lat: Cerastoderma edule), die soms in hun oorspronkelijke ligging 
aangetroffen worden (doubletten in situ). In boring 3 worden opvallend kleine brokjes veen 
aangetroffen, die mogelijk op lokale verspoeling en erosie duiden. Bovenop het kleiige sediment, 
vanaf een diepte van 170 tot 270 cm beneden maaiveld, wordt een dik pakket veen aangetroffen. 
Direct bovenop de kleiige afzettingen is het veen zwartbruin van kleur en lijkt het hoofdzakelijk te 
bestaan uit rietveen (met name in boringen 3, 4 en 7). Meer richting het maaiveld lijkt het veen 
gedeeltelijk uit zegge en gedeeltelijk uit hout (elzenhout, boringen 4 en 9) te bestaan. 

Op het veen worden lagen aangetroffen, die vermoedelijk ter ophoging aangelegd zijn om het gebied 
langs de Zaan toegankelijk te maken. Het pakket varieert in dikte over het plangebied en wordt 
gemiddeld genomen aangetroffen tussen een diepte van circa 50 en 250 cm beneden maaiveld en 
bestaat hoofdzakelijk uit matig tot sterk silthoudende klei. Met uitzondering van boringen 2, 7 en 11 is 
het pakket zwak humeus en donkergrijs van kleur. De donkergrijze klei, die met name langs het 
Zuideinde is aangetroffen, is onderdeel van ophogingen van de oorspronkelijke dijk, waarop het 
Zuideinde gelegen is. In de klei zijn veel archeologische indicatoren aanwezig zoals aardewerk en 
bouwpuin, waarop nader ingegaan wordt in de volgende paragraaf. In boring 3 is dit pakket 90 cm dik 
(tussen 140 cm en 230 cm beneden maaiveld).  
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Ter plaatse van boring 8 wordt een pakket donkergrijze klei waargenomen tussen 200 en 240 cm 
diepte. Bovenop het donkergrijze pakket worden verder van het Zuideinde af matig zandige kleilagen 
(boringen 4 en 2) en veen (boring 8) waargenomen. Naar verwachting zijn dit stortlagen die ten 
behoeve van de toegankelijkheid van het terrein in het plangebied zijn aangelegd. Opmerkelijk was 
het aantreffen van een dik pakket zuiver schelpenmateriaal (kokkels) dat in boring 7 tussen 110 en 
200 cm beneden maaiveld aangetroffen is. Dit materiaal is eveneens gestort ter stabilisatie en 
opvulling van het terrein. Aanwijzingen voor een ouderdom binnen dit pakket zijn niet aangetroffen. 
Boven in alle boringen is geel zand aangetroffen, dat is aangebracht als stabilisatiezand, vermoedelijk 
ten behoeve van de aanleg van het huidige fabriekspand. Dit zand kent een gemiddelde dikte van 
circa 90 cm vanaf het maaiveld. Het grondwaterniveau bevindt zich in dit pakket op een diepte van 40 
cm beneden maaiveld, vlak onder de betonnen vloer.  

Verstoringen van de oorspronkelijke bodemopbouw zijn in ieder geval aangetroffen in boring 11. In 
boring 11 lijkt het bodemprofiel volledig omgewerkt te zijn tot in de top van het veen, dat zich op een 
diepte van 160 cm beneden maaiveld bevindt. Een mogelijke verklaring voor deze verstoring zijn de 
graafwerkzaamheden van de verwijderde dieseltank direct ten zuiden van boring 11 (zie bijlage 4). 
Ook de top van boring 3 (tot een diepte van 140 cm) lijkt verstoord te zijn geraakt. Hoe oud deze 
verstoring is, is echter moeilijk te zeggen aangezien deze ook te relateren is aan de aanwezigheid 
van historische bebouwing of activiteiten.  

3.3.2. Archeologische indicatoren 
Er zijn tijdens het booronderzoek verschillende archeologische indicatoren aangetroffen, die wijzen op 
de mogelijke aanwezigheid van een archeologische vindplaats binnen de grenzen van het 
plangebied. Een aantal opvallende elementen wordt hieronder besproken. Een volledige beschrijving 
van de aangetroffen indicatoren is terug te vinden in bijlage 6.  

Tijdens het onderzoek is hoofdzakelijk roodbakkend geglazuurd aardewerk waargenomen en 
fragmenten geelbakkend baksteen aangetroffen. Dit materiaal dateert uit de Nieuwe tijd, vermoedelijk 
in de periode tussen 1500 en 1750. In boring 1 is op een diepte van 100 cm een fragment van een wit 
bord aangetroffen, vermoedelijk fayence1 uit de periode 1650-1850. Ook is op deze diepte een 
fragment steengoed, dat vermoedelijk onderdeel is geweest van een kruik, uit dezelfde periode 
aangetroffen. Noemenswaardig is het aantreffen van een fragment van een plavuis in boring 3, 
evenals donkergroen vensterglas dat als gevolg van ouderdom geïriseerd is. Beide fragmenten 
bevinden zich op een diepte van 140 cm en kunnen indirect wijzen op de aanwezigheid van 
voormalige bebouwing op deze plek. Dit geldt eveneens voor het aantreffen van een fragment van 
een vloerplavuis in boring 6 op een diepte van 70 cm, daterend uit de periode 1500-1850. In boring 7 
is vlak bovenop de schelpenlaag nog een fragment van een porseleinen kop en een fayence bord 
aangetroffen. Deze lijken jonger te zijn dan de eerder aangetroffen fragmenten en dateren 
vermoedelijk uit de periode 1750 tot 1950. In boring 9 is tenslotte ook nog een fragment van een 
fayence bord aangetroffen, dat dateert uit de periode 1650 – 1850 na Chr.  

Het overgrote deel van de indicatoren is afkomstig uit de verschillende antropogene ophooglagen die 
in de boringen tot een diepte van circa 250 cm beneden maaiveld aangetroffen worden. De 
aanwezigheid van deze indicatoren in het ophoogdek vormen een indicatie voor de ouderdom van 
stort van deze lagen, omdat aangenomen kan worden dat deze lagen tezamen met de indicatoren als 
afval in het plangebied zijn gestort. Op basis van het aangetroffen materiaal was het vanwege de 
beperkte omvang van de indicatoren echter moeilijk een exacte determinatie te verrichten. Toch is er 
op basis van de globale ouderdom van materiaal een spreiding waar te nemen, waarbij opvallend 
genoeg het oudere materiaal (daterend uit de periode 1500-1650 en 1650-1850) nabij het Zuideinde 
(in het westen van het plangebied) waargenomen wordt, terwijl jonger materiaal (1850 tot heden) 
richting de Zaan aanwezig is. Een spreiding van de datering van aangetroffen archeologische 
elementen uit de boringen is opgenomen in bijlage 4. Hieruit valt af te leiden dat er chronologische 
opeenvolging lijkt te bestaan in de opgebrachte lagen, waarbij de oudere lagen langs de Zuideinde 
lijken te liggen en de jongere direct aan de Zaan.  
                                                      
 
1 Fayence is de verzamelnaam voor fijn tafelaardewerk van witbakkende klei. Aan de boven- en onderkant is het aardewerk 
voorzien van wit tinglazuur, waar een blauwe schildering op aangebracht werd. Te dateren: vanaf het tweede kwart van de 17e 
eeuw. Het was oorspronkelijk een imitatie van het Chinese porselein uit de 16e  eeuw. Faience wordt Delfts Blauw genoemd, 
terwijl het ook geproduceerd werd in Amsterdam, Haarlem en Leiden. 
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Het puin, waar boring 5 in gestaakt is kan deel uitmaken van relatief moderne kadeversterkingen aan 
de Zaan, die zijn aangelegd alvorens de fabriek gebouwd kon worden. 

3.4. Interpretatie 

Uit het booronderzoek is gebleken dat in het plangebied antropogene ophooglagen aanwezig zijn die 
dateren vanaf de 16e eeuw. Direct langs de Zuideinde is bovenop het veen een sterk siltig maar 
relatief stugge humeuze klei aanwezig, dat zeer waarschijnlijk deel uitmaakt van het dijklichaam van 
de Lagedijk (waarlangs Koog aan de Zaan gesticht is). Indicatoren die aan het Zuideinde zijn 
aangetroffen dateren hoofdzakelijk uit de 16e tot 18e eeuw. Naast aardewerk is bouwmateriaal uit 
deze periode aangetroffen, hetgeen de kans op het aantreffen van funderingen en bebouwingsresten 
groot maakt. Deze resten zullen naar verwachting aangetroffen worden vanaf een diepte van circa 1,0 
m beneden maaiveld, beneden een relatief recent opgebracht zanddek. Ook verder van het Zuideinde 
af zijn archeologische waarden te verwachten, aangezien hier eveneens ophooglagen aanwezig zijn. 
Hierin kan veel vondstmateriaal aanwezig zijn dat met de aanplemping van zandige klei in het 
buitendijkse gebied terecht gekomen is. Deze lagen zijn ook vanaf circa 1,0 m beneden maaiveld te 
verwachten en reiken maximaal tot een diepte van circa 2,5 m beneden maaiveld. 

Tijdens het veldonderzoek zijn alleen ter plaatse van boring 11 en boring 7 verstoringen 
geconstateerd. De verstoring in boring 11 houdt zeer waarschijnlijk verband met de sanering die in de 
zuidoostelijke hoek van het plangebied heeft plaatsgevonden; de verstoring in boring 7 vermoedelijk 
met de aanleg van het huidige fabriekspand. Boring 5 is gestaakt in ondoordringbaar beton, hetgeen 
mogelijk deel uitmaakt van de kadeconstructie langs de Zaan of de funderingen van het bestaande 
fabrieksgebouw. Uit constructietekeningen blijkt dat de palen onder dit gebouw in een zeer dicht grid 
zijn geplaatst. In de overige delen van het plangebied lijkt op basis van de boringen geen sprake te 
zijn van sterke verstoring. De verwachte verstoring onder gebouwdelen VIII en IX is als gevolg van de 
houten palen eveneens beperkt (Figuur 11). Op basis van het veldonderzoek behoudt het plangebied 
een hoge archeologische waarde voor het aantreffen van bebouwingsresten of andere sporen die 
behoren tot een erf (water- en beerputten) uit de Nieuwe Tijd. 

Onder het veen zijn kwelderafzettingen aanwezig vanaf een diepte van 4,5 m ten opzichte van het 
maaiveld. De slappe consistentie van het materiaal, de aanwezigheid van doubletten in situ en de 
beperkte zandigheid van het sediment doen vermoeden dat het plangebied gedurende het 
Neolithicum laaggelegen en zeer vochtig is geweest. De kans dat deze locatie destijds in gebruik 
genomen is door prehistorische samenlevingen is zeer onwaarschijnlijk. Derhalve kan de verwachting 
binnen het plangebied ten aanzien van het voorkomen van prehistorische waarden bijgesteld worden 
naar een lage verwachtingswaarde. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van Riverside Lofts zijn in juli 2009 een archeologisch bureauonderzoek en een 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van boringen uitgevoerd in verband met de 
geplande (her)ontwikkeling van het plangebied aan de Zuideinde 72-96 in Koog aan de Zaan, 
gemeente Zaanstad. 

4.1. Beantwoording vraagstelling 

• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied ligt in de oeverzone van de Zaan op de overgang van de oorspronkelijke 15e 
eeuwse dijk naar het buitendijkse gebied. 

• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

Tijdens het booronderzoek zijn onder een recentelijk opgebracht zanddek in het grootste gedeelte 
van het plangebied archeologisch intacte ophooglagen aangetroffen uit de 16e tot 18e eeuw. De 
ophooglagen bestaan hoofdzakelijk uit sterk siltige tot zandige klei. Lokaal worden verstoringen 
verwacht als gevolg van graafwerk in de zuidoostelijke punt van het onderzochte gebied en 
rondom het fabriekspand. Ook worden onder gebouw VI (figuur 11) sterke verstoringen verwacht 
als gevolg van de aanleg van een dicht palengrid. 

• Zijn er archeologische waarden aanwezig in het plangebied? 

Ja, in het plangebied zijn archeologische waarden aanwezig in de vorm van 16e tot 18e eeuwse 
ophooglagen, waaronder zeer waarschijnlijk lagen die te relateren zijn aan de oude dijk langs de 
Zaan. Het aangetroffen vondstmateriaal ondersteunt deze ouderdom en bestaat hoofdzakelijk uit 
bouwmateriaal (baksteen, vloerplavuizen, vensterglas) en aardewerk. 

• Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Eventuele archeologische resten zullen naar verwachting aangetroffen worden tussen een diepte 
van circa 1,0 m beneden maaiveld, onder het relatief recent opgebrachte stabilisatiezand, en 2,5 
m beneden maaiveld. 

• Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij 
het veldonderzoek bevestigd? 

Op basis van het bureauonderzoek werden in het plangebied diverse ophooglagen verwacht. In 
het westelijk deel van het plangebied, zoals is te zien in bijlage 8, ligt de Zaandijk die in de 15e 
eeuw aan de westzijde van de Zaan is aangelegd. Op deze dijk zijn onder andere resten van 
bebouwing te verwachten en ophogingslagen die te relateren zijn aan deze dijk. In het oostelijk 
deel van het plangebied worden ophogingslagen verwacht die ten behoeve van de 
toegankelijkheid van het buitendijkse gebied gestort zijn. In dit deel van het gebied zijn ook 
verschillende industrieën te verwachten. Boringen laten – op enkele lokale verstoringen na - 
nagenoeg intacte ophooglagen zien vanaf een diepte van circa 1,0 m beneden maaiveld. Op 
basis van het veldonderzoek behoudt het plangebied een archeologische waarde voor het 
aantreffen van bebouwingsresten of andere sporen die behoren tot een erf (water- en beerputten) 
uit de Nieuwe tijd. 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen graafwerkzaamheden? 

In het onderzochte deel bestaat het voornemen het gebied ten behoeve van de aanleg van een 
parkeergarage tot een diepte van 6,0 m te ontgronden. Eventueel aanwezige archeologische 
waarden worden derhalve met verstoring bedreigd.  
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4.2. Aanbevelingen 

De geplande werkzaamheden ten aanzien van de herontwikkeling van fabrieksgebouw De Bij vinden 
plaats deels op de 15e eeuwse Zaandijk en haar buitendijks gebied. Dit deel is zoals gebleken is uit 
het bureauonderzoek vanaf deze periode intensief in gebruik geweest. Op basis van het verkennend 
booronderzoek is aangetoond dat er nog intacte ophooglagen, waaronder vermoedelijk delen van de 
Zaandijk nog in de bodem aanwezig zijn. Dit betekent dat er binnen de ontwikkeling rekening moet 
worden gehouden met archeologische resten. Ter plaatse van de te ontgraven parkeerkelder worden 
zowel muurresten verwacht als vondstmateriaal dat te relateren is aan bewoning vanaf de 15e eeuw. 
Wanneer deze resten niet ter plaatse in de bodem bewaard kunnen blijven, dient ons inziens 
aanvullend archeologisch onderzoek plaats te vinden ter documentatie van het bodemarchief. In dit 
geval kan dit, vanwege de aanwezigheid van veel beperkingen in het plangebied (onder andere 
milieuverontreiniging, hoge grondwaterstanden, de aanwezigheid van zware funderingen), tijdens het 
aanleggen van de bouwput. Het archeologisch onderzoek dient zich daarbij te richten tot de top van 
het veen (circa 2,5 m beneden maaiveld) en met name op de naar verwachting onverstoorde delen 
van het plangebied. 

NB. Bovenstaand advies wordt beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit geval de 
gemeente Zaanstad. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen procedure. Becker 
& Van de Graaf bv wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan worden 
met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen. 

Voor alle archeologische onderzoeken waarbij documentatie tijdens graafwerkzaamheden 
plaatsvindt, dient voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek een Programma van Eisen 
geschreven te worden. Dit Programma van Eisen moet goedgekeurd worden door de bevoegde 
overheid (de gemeente Zaanstad) alvorens met het onderzoek kan worden begonnen.  

4.3. Betrouwbaarheid  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 
kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden. 
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Lijst van afkortingen en begrippen  

Afkortingen 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
ASB  Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
BP  Before Present (Present = 1950) 
CHW  Cultuurhistorische Waardenkaart 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
SIKB  Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
 
Verklarende woordenlijst 
antropogeen  door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt 
artefact   door de mens vervaardigd voorwerp 
Edelmanboor  een handboor voor bodemonderzoek 
eerdgrond grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm, 

ontstaan door invloed van de mens, vaak gaat het om een esdek 
esdek dikke humeuze laag ontstaan door eeuwenlange bemesting; beschermt de 

oorspronkelijke bodem tegen ploegen en andere verstoringen 
kwelder   zie schor 
Hollandveen Holocene formatie, ontstaan tussen 3500 en 1500 voor Chr. 
horizont  kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 

de bodem 
leem samenstelling van meer dan 50% silt, minder dan 50% zand en minder dan 

25% klei 
schor zandgrond in een getijdenwater; staat alleen onder water bij zeer hoog tij, 

begroeid; kwelder 
silt zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
slak steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie 
slik zandgrond in een getijdenwater; staat onder water bij vloed en valt droog bij 

eb, onbegroeid; wad 
strandvlakte  groot vlak zandig gebied tussen twee strandwallen 
strandwal langs de kust gevormde langgerekte zandrug die uitsteekt boven het 

gemiddelde hoogwaterniveau; geeft in Nederland de oude ligging van de 
kustlijn weer 

vaaggrond grond zonder duidelijke tekenen van bodemvorming 
 
 





 

Bijlage 2: Archis-informatie 
bron: Archis II (RCE).
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Bijlage 2: IKAW
Becker 

Legenda
VONDSTMELDINGEN

ONDERZOEKSMELDINGEN

MONUMENTEN
archeologische betekenis

archeologische waarde

hoge archeologische waarde

zeer hoge archeologische waarde

zeer hoge arch waarde, beschermd

WAARNEMINGEN

TOP10 ((c)TDN)

PLAATSNAMEN

PROVINCIES

IKAW
zeer lage trefkans

lage trefkans

middelhoge trefkans

hoge trefkans

lage trefkans (water)

middelhoge trefkans (water)

hoge trefkans (water)

water

niet gekarteerd

0 500 m

N Archis2



 

Bijlage 3: Overzicht Archismeldingen 
 
Monumenten 
Nummer Omschrijving Tijdvak 
14639 Terrein van hoge archeologische waarde: 

nederzetting 
Late-Middeleeuwen – Nieuwe tijd 

   
 
 
bron: Archis II (RCE). 
 



 

Bijlage 4: Boor- en vondstlocatiekaart 





 

Bijlage 5: Boorbeschrijvingen 
 
  



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



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 

Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 

Zeer fijn 105-150 µm 

Matig fijn 150-210 µm 

Matig grof 210-300 µm 

Zeer grof 300-420 µm 

Uiterst grof 420-2000 µm 

 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 

Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 

FFC Fosfaatconcreties 

FOV Fosfaatvlekken 

MNC Mangaanconcreties 

ROV Roestvlekken 

VIV Vivianiet 

VKZ Verkiezeling 

ZAV Zandverkittingen 

 
Bodemkundige interpretaties 

Code Bodemkundige 
interpretaties 

BOD Bodem 

BOV Bouwvoor 

ESG Esgrond 

GLE Gleyhorizont 

HIN Humusinspoeling 

INH Inspoelingshorizont 

KAT Katteklei 

KBR Klei, brokkelig 

LOO Loodzand 

MOE Moedermateriaal 

OMG Omgewerkte grond 

OPG Opgebrachte grond 

OXR Oxidatie-reductiegrens 

POD Podzol 

RYP Gerijpt 

TKL Top kalkloos 

TRP Terpaarde 

UIT Uitspoelingshorizont 

VEN Vegetatieniveau 

VNG Gelaagd vegetatieniveau 

VRG Vergraven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 

Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 

BHAC AC-horizont Overgangshorizont 

BHAE AE-horizont Overgangshorizont 

BHB B-horizont Inspoelingshorizont 

BHBC BH-horizont Overgangshorizont 

BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 

BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 

BHEB EB-horizont Overgangshorizont 

BHO O-horizont Strooisellaag 

BHR R-horizont Vast gesteente 

 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 

Afkorting Afmeting 
overgangszone 

Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 

Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 

CA2 Kalkarm 

CA3 kalkrijk 

 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 

Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 

BST Baksteen 

GLS Glas 

HKB Houtskoolbrokken 

HKS Houtskoolspikkels 

MXX Metaal 

OXBO Onverbrand bot 

OXBV Verbrand bot 

SGK Gebroken kwarts 

SLA Slakken/sintels 

SVU Vuursteen 

SXX Natuursteen 

VKL Verbrande klei 

VSR Visresten 

 



Projectcode: 15680609

Boring: 01

X: 115876

Y: 496977

Datum: 03-07-2009

GWS: 40

Opmerking:

Maaiveld [m]

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
opg ca3

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, brokken zand, brokken 
veen, sporen baksteen, donkergrijs, 
ca3

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
laagjes veen, donkergrijs, ca3

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, sporen hout, bruinrood, 
ca1

Klei, sterk siltig, grijs, ca3

Boring: 02

X: 115892

Y: 496976

Datum: 03-07-2009

GWS: 40

Opmerking:

Maaiveld [m]

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

tegel

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
sintels, geel, ca3

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
asfalt, sporen puin, geelzwart

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen puin, sporen schelpen, 
donkergrijs

Klei, sterk siltig, grijs, ca3

Veen, sterk kleiïg, sterk riethoudend, 
bruingrijs, ca1

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, sporen hout, 
donkerbruin, ca1

Klei, sterk siltig, grijs, zwarte vlekken 
ca3

Klei, sterk zandig, laagjes zand, 
sporen schelpen, grijs, ca3

Boring: 03

X: 115866

Y: 496961

Datum: 03-07-2009

GWS: 40

Opmerking:

Maaiveld [m] 0,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

stelcon

Beton

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, sporen schelpen, grijsgeel, 
ca3 opg

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen 
baksteen, sporen stenen, geelzwart, 
ca3 opg

Klei, matig zandig, sterk humeus, 
sporen baksteen, sporen glas, 
sporen riet, donker grijsbruin, ca3

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, donkergrijs, ca3

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
donkergrijs, ca3

Veen, sterk kleiïg, sporen riet, donker 
bruingrijs

Klei, matig siltig, sporen planten, 
sporen baksteen, sporen schelpen, 
grijs, ca1

Veen, sterk kleiïg, sporen riet, donker 
bruingrijs, ca1

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, bruinrood, ca1

Veen, zwak kleiïg, sterk riethoudend, 
donkerbruin, ca1

Veen, sterk kleiïg, sporen riet, 
bruingrijs, ca1

Veen, mineraalarm, sporen riet, 
sporen hout, bruinrood, ca1

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, sporen hout, bruinrood, 
ca1

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, sporen hout, 
donkerbruin, ca1

Klei, matig zandig, sporen schelpen, 
grijs, ca3

Klei, matig zandig, sporen schelpen, 
brokken veen, grijs, ca3



Projectcode: 15680609

Boring: 04

X: 115881

Y: 496962

Datum: 03-07-2009

GWS: 40

Opmerking:

Maaiveld [m] 0,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

stelcon

Beton

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, sporen stenen, grijsgeel, 
opg ca3

Klei, matig zandig, sterk humeus, 
sporen baksteen, sporen stenen, 
sporen beton, grijszwart, ca3 opg

Klei, sterk siltig, uiterst puinhoudend, 
grijs, ca3

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, grijsbruin

Klei, matig siltig, matig humeus, bruin

Veen, sterk kleiïg, sporen riet, bruin, 
ca1

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
sporen riet, donker bruingrijs, ca1

Veen, zwak kleiïg, sterk riethoudend, 
sporen schelpen, bruin, ca1

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, sporen hout, laagjes 
planten, bruinrood, ca1

Veen, zwak kleiïg, sporen riet, 
bruinzwart, ca1

Klei, matig zandig, laagjes zand, 
sporen schelpen, grijs, ca3

Klei, sterk zandig, laagjes zand, grijs, 
ca3

Boring: 05

X: 115897

Y: 496961

Datum: 03-07-2009

GWS: 50

Opmerking:

Maaiveld [m]

0

50

beton

Beton

Zand, matig fijn, sterk siltig, brokken 
zand, donkergrijs, omg ca3

Beton

Boring: 06

X: 115864

Y: 496946

Datum: 03-07-2009

GWS: 40

Opmerking:

Maaiveld [m] 0,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

stelcon

Beton

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, sporen roest, grijsgeel, 
ca3 opg

Klei, sterk zandig, sterk humeus, 
sterk baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, ca3 opg

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, ca3

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
sporen baksteen, sporen hout, 
sporen aardewerk, donker grijsbruin, 
ca3

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen hout, sporen schelpen, 
donkergrijs, ca3

Veen, sterk kleiïg, donker bruingrijs, 
ca1

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, bruinrood, ca1

Klei, sterk siltig, laagjes zand, sporen 
riet, grijs, zwarte vlekken ca3

Klei, sterk zandig, grijs, ca3



Projectcode: 15680609

Boring: 07

X: 115877

Y: 496945

Datum: 03-07-2009

GWS: 40

Opmerking:

Maaiveld [m] 0,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

stelcon

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, geel, ca3 opg

Veen, sterk kleiïg, sporen puin, 
sporen aardewerk, sporen schelpen, 
grijszwart, ca3 opg

Uiterst schelphoudend

Klei, matig siltig, grijs, ca3

Klei, matig siltig, matig humeus, 
sporen riet, donkergrijs, ca1

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, bruin, ca1

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, sporen hout, bruinrood, 
ca1

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, bruinrood, ca1

Klei, sterk siltig, sporen riet, grijs, ca3 
zwarte vlekken

Klei, matig zandig, grijs, ca3

Klei, sterk zandig, laagjes zand, grijs, 
ca3

Boring: 08

X: 115871

Y: 496930

Datum: 03-07-2009

GWS: 40

Opmerking:

Maaiveld [m] 0,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

stelcon

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, brokken zand, geeloranje, ca3 
opg

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, grijs, ca3 opg

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
sporen stenen, donker grijsbruin, ca3

Veen, sterk kleiïg, sporen aardewerk, 
sporen schelpen, donker bruingrijs, 
ca1

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen schelpen, donkergrijs, ca3

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, sporen hout, bruinrood, 
scherpe overgang ca1

Klei, sterk siltig, grijs, ca3 zwarte 
vlekken

Klei, sterk zandig, laagjes zand, grijs, 
ca3

Boring: 09

X: 115871

Y: 496923

Datum: 03-07-2009

GWS: 40

Opmerking:

Maaiveld [m] 0,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

stelcon

Beton

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
schelphoudend, grijsgeel, ca3 opg

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
schelphoudend, grijs, ca3 opg

Klei, sterk zandig, sterk humeus, 
sporen schelpen, sporen puin, 
bruinzwart, opg ca3

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
donkergrijs, zwarte vlekken ca3

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
sporen planten, grijsbruin, ca1

Veen, sterk kleiïg, sterk riethoudend, 
lichtbruin, ca1

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, sporen hout, bruinrood, 
ca1

Sterk houthoudend, elzenhout

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, donkerbruin, ca1

Klei, sterk siltig, grijs, zwarte vlekken 
ca3

Klei, sterk zandig, sporen schelpen, 
grijs, ca3



Projectcode: 15680609

Boring: 10

X: 115868

Y: 496915

Datum: 03-07-2009

GWS: 40

Opmerking:

Maaiveld [m] 0,2
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stelcon

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, grijsgeel, opg ca3

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, sporen stenen, grijs, ca3 
opg

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
brokken zand, brokken veen, sporen 
schelpen, grijsbruin, ca3

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
donkergrijs, ca3

Veen, sterk kleiïg, sporen baksteen, 
bruingrijs, ca3

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, donkerbruin

Veen, zwak kleiïg, sporen riet, 
donkerbruin, ca1

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, sporen hout, bruinrood, 
ca1

Klei, sterk siltig, grijs, ca3 zwarte 
vlekken

Klei, sterk zandig, laagjes zand, grijs, 
ca3

Boring: 11

X: 115879

Y: 496915

Datum: 03-07-2009

GWS: 40

Opmerking:
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Beton

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, sporen schelpen, sporen 
stenen, grijsgeel, ca3 opg

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, grijs, ca3 opg

Klei, matig zandig, matig humeus, 
sporen puin, sporen schelpen, 
brokken veen, donker grijsbruin, ca3 
omg

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, donkerbruin, ca1

Klei, sterk siltig, grijs, ca3

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
sporen planten, donker grijsbruin, ca1

Veen, mineraalarm, sterk 
riethoudend, bruinrood, ca1

Klei, sterk siltig, grijs, ca3 zwarte 
vlekken

Klei, sterk zandig, laagjes zand, 
sporen schelpen, grijs, ca3

Boring: 12

X: 115873

Y: 496956

Datum: 03-07-2009

GWS: 40

Opmerking:

Maaiveld [m] 0,2

0

50

stelcon

Beton

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
stenen, grijsgeel, ca3 opg

Gestaakt in puin



 

Bijlage 6: Vondstenlijst 
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X-1 0 KER rood bodem 1 ROODPOT NTB robr loodglaz in
X-1 0 KER rood wand 1 ROODBAK NTBC bloempot
X-1 0 KER rood rand 1 DAKPAN NTBC golfpan
X-1 0 KER rood wand 1 BAKSTEEN NTAB
X-1 0 GLS drgroen wand 1 FLES NTB
X-1 0 KER geel rand 1 BAKSTEEN NTAB >145x85x40 stort op terrein, ijsselsteen
X-1 0 KER geel rand 2 BAKSTEEN NTAB >115x85x35; >80x85x35 stort op terrein, ijsselsteen

1-100 1 100 KER pijp wand 1 PIJPSTL NTB
1-100 1 100 KER fayence wand 1 FAYBORD NTB wit glazuur
1-100 1 100 KER steengd wand 1 STGLKRK NTB
1-100 1 100 KER rood bodem 1 ROOD NTB
1-100 1 100 KER rood wand 2 ROOD NTAB
1-100 1 100 KER rood wand 3 BAKSTEEN NT
1-100 1 100 KER rood wand 1 DAKPAN NT
1-100 1 100 kalk fragment 4 MORTEL NTBC
1-100 1 100 MXX fragment 1 SPIJKER NTAB steel,  >32mm, vierkant
2-100 2 100 KER geel, roze wand 5 BAKSTEEN NTAB 1x ijsselsteen
2-100 2 100 kalk fragment 2 MORTEL
2-100 2 100 MXX metaal fragment 1 SLAK
2-100 2 100 sintel fragment 3 SINTEL
2-100 2 100 ODB fragment 1 BOT?
3-60 3 60 KER rood wand 1 ROOD NTAB robr loodglaz in
3-60 3 60 ODS schelp fragment 1 SCHELP

3-140 3 140 GLS drgroen rand 2 VENSTER NTAB geíriseerd
3-140 3 140 KER rood wand 1 PLAVUIS NTAB br glazuur
3-140 3 140 KER geel, roze wand 4 BAKSTEEN NTAB
3-140 3 140 kalk fragment 1 MORTEL NTAB

gedetermineerd door: Odile Hoogzaad, veldtechnicus, dd: 9-7-2009
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3-140 3 140 MXX fragment 4 SPIJKER NTAB spijkerstelen 15-28mm
3-140 3 140 MXX fragment 1 SLAK
3-160 3 160 KER roze wand 1 BAKSTEEN NTAB
3-160 3 160 kalk fragment 1 MORTEL
3-160 3 160 MXX fragment 1 SLAK
3-160 3 160 MXX fragment 1 SINTEL
3-160 3 160 ODS bot fragment 1 SCHELP
6-70 6 70 KER rood wand 1 PLAVUIS NTAB dikte 28mm
6-70 6 70 KER rood, geel wand 5 BAKSTEEN NTAB 1x ijsselsteen
6-70 6 70 kalk fragment 1 MORTEL NTAB
6-70 6 160 KER rood wand 1 ROOD NTAB robr glaz in & ged. Uit
6-70 6 160 KER rood wand 1 ROOD NTAB
6-70 6 160 sintel fragment 1 SINTEL
7-90 7 90 KER porselei bodem 1 PORKOP NTBC drbl in en uit geom. & plantmotief chinees?
7-90 7 90 KER fayence rand 1 FAYBORD NTBC dubbele paarse lijn in
9-150 9 150 KER wit wand 1 WIT NTAB geel in & drbr uit
9-150 9 150 KER rood wand 1 BAKSTEEN NTAB
9-150 9 150 MXX metaal fragment 3 SLAK
9-150 9 150 sintel fragment 2 SINTEL met gruis
9-150 9 150 ODS bot fragment 2 SCHELP
9-150 9 150 MXX metaal fragment 2 SLAK

gedetermineerd door: Odile Hoogzaad, veldtechnicus, dd: 9-7-2009
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12 12 360 SXX steen fragment 1 KIEZEL
19 19 120 KER rood, geel wand 2 ROOD NTAB libruin loodglaz in & uit
19 19 120 KER fayence wand 2 FAYBORD NTAB wit in & uit
19 19 120 KER rood, geel wand 6 BAKSTEEN NTAB
19 19 230 KER rood, geel wand 3 BAKSTEEN NTAB 3x 2mm3
19 19 230 OPX zaad compleet 1 ZAAD

gedetermineerd door: Odile Hoogzaad, veldtechnicus, dd: 9-7-2009



 

Bijlage 7: Periodentabel 




