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1. Inleiding

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een door Archeologenbureau Argo uitgevoerd 
archeologisch booronderzoek. Het onderzochte plangebied is gelegen aan het Rosariumpark 1 te 
Krommenie en heeft afmetingen van 140 bij 165 meter (afbeelding 1). Tot voor kort was het plangebied 
in gebruik als zwembad. Ten tijde van het onderzoek bevonden zich er een ligweide, zwembaden, bosjes, 
kleedhokjes etc. (afbeelding 2 en 3). Ter plaatse zal een nieuw zwembad worden gebouwd met o.a. een 
50 meter buitenbad, een overdekt 25 meter bad, een kinderbad, een springkuil en een instructiebad met 
beweegbare bodem.    

Het plangebied ligt in een gebied met hoge archeologische verwachting op de Cultuurhistorische 
Waardenkaart van de gemeente Zaanstad. Omdat bij de sloop en nieuwbouw van het zwembad eventueel 
aanwezige archeologische waarden kunnen worden verstoord wordt door de gemeente Zaanstad 
onderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied vereist. 

Het Programma van Eisen (PvE) werd opgesteld door gemeente Zaandstad (Kleij, 2015). De onderzoeks-
documentatie en vondsten worden na afronding van het onderzoek aangeleverd aan het archeologisch 
depot van de gemeente Zaanstad. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie versie 3.3.

Afbeelding 1. Het plangebied (rood ingevuld) op een uitsnede van de moderne topografische kaart.
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Afbeelding 2. Het plangebied. Foto richting zuiden.

Afbeelding 3. Het plangebied. Foto richting oosten.

2. Doel en methoden
Het doel van een verkennend archeologisch booronderzoek is het in kaart brengen van het landschap en 
het vaststellen van de gaafheid van het bodemprofiel. Er wordt (extra) informatie verkregen over de 
intactheid van de bodem en over bekende of verwachte archeologische waarden binnen het 
onderzoeksgebied. Wanneer mogelijk worden de aard, omvang, datering, gaafheid, conservering en 
inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten vastgesteld zodat deze kunnen worden gewaardeerd. 
Op basis van de resultaten wordt in dit rapport een advies uitgebracht over de mogelijke vervolgstappen 
met betrekking tot de archeologie, aan de hand waarvan de bevoegde overheid een beleidsbeslissing 
(selectiebesluit) kan nemen. De resultaten van het onderzoek kunnen ook uitwijzen dat de voorgenomen 
ingreep niet bezwaarlijk is of met welke randvoorwaarden in het plan rekening dient te worden gehouden.
Ten behoeve van het booronderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld (Kleij, 2015). Hierin is 
de ligging van de boringen bepaald en is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd (zie hoofdstuk 3). 

Bij het onderzoek zijn in totaal 32 boringen gezet tot een maximale diepte van 2,0 meter onder maaiveld. 
De ligging van de uitgevoerde boringen wordt getoond in bijlage 4. De boringen worden in bijlage 5 
beschreven. Bijlage 6 en 7 tonen (vereenvoudigde) boorprofielen.  

Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 3.3 
(KNA 3.3). De beschrijving van de boorstaten is verricht volgens de richtlijnen van de Archeologische
Standaard Boorbeschrijvings methode (ASB/NEN 5104). 
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3. Resultaten en beantwoording onderzoeksvragen

Ter plaatse van de boringen 1, 6, 12, 20, 21, 23 en 28 is de bodem in (sub)recente tijd verstoord tot in 
het natuurlijke veen. Bij de boringen 4, 29, 30 en 31 stuikten de boringen, ondanks meerdere pogingen in
de nabijheid, op geringe diepte. Vermoed wordt dat zich hier in de bodem (betonnen) funderingen 
bevinden van speeltoestellen o.i.d. 
In de boringen 2, 3, 5, 11 en 15 heeft de bouwvoor, inclusief de verstoorde laag er onder, een dikte van 
55 tot 90 cm. Hieronder bevinden zich antropogene kleiige ophogingslagen en soms een oxidatielaag. In 
deze ophogingslagen kunnen archeologische overblijfselen worden verwacht. Vanaf ca. 90 tot 110 cm 
onder maaiveld begint het natuurlijke veen. 
In de overige (meer intacte) boringen met de nummers 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26
en 28 ziet de bodemopbouw er in hoofdlijnen als volgt uit: De bouwvoor heeft een dikte van 20 tot 40 
centimeter en bestaat uit donkerbruin humeus kleiig zand. Hieronder bevindt zich een oxidatielaag van 
donkergrijs kleiig veen of direct reeds een kleiige ophogingslaag. Onder deze oxidatielaag bevinden zich 
ophogingslagen, vooral bestaande uit donkergrijze venige klei, donkerbruin kleiig veen of bruine (tweede 
kleur grijs) siltige klei. Soms is een tweede oxidatielaag aanwezig (bijvoorbeeld boring 17). In de boringen
14, 16 en 19 bevindt zich een relatief dikke oxidatielaag (40 tot 55 cm dik). Mogelijk gaat het hier om 
archeologische sporen. In boring 26 werden overigens, op 40 cm onder maaiveld, twee bij elkaar horende
scherven aangetroffen in de ophoging. De scherven dateren uit de Nieuwe Tijd. 
In boring 14 bevinden zich onder de oxidatielaag antropogene ophogingslagen, in de boringen 16 en 19 
ligt de oxidatielaag op het natuurlijke veen.
Vanaf 65 tot 120 cm onder maaiveld is het natuurlijke rode (tweede kleur donkerbruin) veen aanwezig.
De boringen 27 en 32 wijken sterk af van het hierboven geschetste beeld. In boring 27 is de bodem tot
een diepte van 85 cm onder maaiveld verstoord. Daaronder bevindt zich tot een diepte van 150 cm een
donkerbruine (tweede kleur donkergrijs) kleilaag, gevolgd door een donkerbruine kleilaag met schelpjes.
Het natuurlijke veen begint hier pas op een diepte van 195 cm. De kleilagen zijn geïnterpreteerd als
vullingslagen van een sloot.
Ter plekke van boring 32 is de bodem verstoord tot een diepte van 100 cm onder maaiveld. Daaronder
bevinden zich, tot een diepte van 165 cm, verschillende zeer humeuze kleilagen. Vanaf een diepte van 
165 cm onder maaiveld begint het "normale" rode veen zoals dat ook in de overige boringen is 
aangetroffen. Mogelijk zijn de kleilagen vullingen van een natuurlijk (?) poeltje of een waterloop.
 

1. Het plangebied heeft een bodemkundige situatie die in archeologisch opzicht hoog scoort. Waar en 
tot hoe diep is de ondergrond door graafwerkzaamheden uit de 20e eeuw verstoord?

Op de locatie van de boringen 1, 6, 12, 20, 21, 23 en 28 is de bodem in (sub)recente tijd verstoord tot in 
het natuurlijke veen. Bij de boringen 4, 29, 30 en 31 stuikten de boringen, ondanks meerdere pogingen in
de nabijheid, op geringe diepte. Vermoedelijk bevinden zich hier in de bodem (betonnen) funderingen  
van speeltoestellen o.i.d. Onder de funderingen zijn naar verwachting geen archeologische overblijfselen 
meer aanwezig. 

2. Welke archeologische sporen en artefacten zijn aanwezig? Hierbij moet vooral worden gelet op de 
aanwezigheid van in de bodem verzonken terpen en resten van middeleeuwse boerderijen.

De aangetroffen overblijfselen bestaan uit oxidatielagen, ophogingslagen, een sloot en mogelijk drie 
andere sporen. Op basis van het booronderzoek kan niet worden bepaald of hier sprake is van een terp. 

3. Wat is de algemene datering van de archeologische resten?
De datering van de archeologische overblijfselen is onduidelijk. Er zijn slechts twee bij elkaar horende 
scherven aangetroffen (vondstnummer 1, boring 26). Deze scherven kunnen in de periode 1500-1950 
geplaatst worden. De scherven werden gevonden op een diepte van 40 cm onder maaiveld, in een 
ophogingslaag.

4. Wat is de aard en de fysieke kwaliteit van de archeologische overblijfselen?
De aangetroffen resten bestaan uit een sloot, een scherf, oxidatielagen, ophogingslagen en gezien de 
relatief dikke oxidatielaag in drie boringen, mogelijk ook drie archeologische sporen. De kwaliteit van de 
sporen/lagen en het vondstmateriaal is goed. Het is onduidelijk of in de ophogingslagen (meer) 
archeologische overblijfselen aanwezig zijn. Vervolgonderzoek zou dat moeten uitwijzen. 

5. Kunnen aparte vindplaatsen onderscheiden worden en zo ja wat is hun begrenzing?
Er kunnen geen aparte vindplaatsen worden onderscheiden. 

6. Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren zowel horizontaal als verticaal?
De ophogingslagen concentreren zich in het noordelijke en oostelijke deel van het terrein. De andere 
delen van het terrein zijn verstoord. 

7. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn deze 
aaneensluitend?

Vooralsnog lijkt er sprake te zijn van één fase. 

8. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten, tot welke vondsttypen of 
vondstcategorieën behoren zij en wat is hun herkomst?
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Er is één vondst aangetroffen (bijlage 8). Het betreft een roodbakkende scherf uit de Nieuwe Tijd.
 
9. Tot maximaal welke diepte kan de bodem worden verstoord zonder de archeologische vindplaatsen te

beschadigen? Aangeven per gebied.
Het zuidelijke en westelijke deel van het terrein zijn flink verstoord. Hier zijn nauwelijks of geen
archeologische overblijfselen meer aanwezig. Het noordelijke en oostelijke deel van het terrein zijn
grotendeels intact. Vanaf 20 tot 40 cm onder maaiveld zijn hier reeds oxidatielagen of ophogingslagen
aanwezig waarin archeologische resten aangetroffen kunnen worden. Hier kan de bodem dus niet
verstoord worden zonder deze lagen te beschadigen. Zie ook bijlage 9.

4. Samenvatting en advies

In september 2015 is door Archeologenbureau Argo een archeologisch booronderzoek uitgevoerd op de
locatie Rosariumplein 1 te Krommenie. De aanleiding tot het onderzoek werd gevormd door de geplande
bouw van een nieuw zwembad op het terrein van het oude zwembad de Crommenije.
Bij het onderzoek zijn 32 boringen geplaatst tot een diepte van maximaal 2,0 meter onder maaiveld.
Uit het onderzoek is gebleken dat het zuidelijke en westelijke deel van het terrein in (sub)recente tijd
verstoord zijn. Hier zijn geen archeologische overblijfselen meer te verwachten en kan dan ook worden
afgezien van een vervolgonderzoek of planaanpassingen (zie ook bijlage 9). In het noordelijke en 
oostelijke deel van het plangebied zijn vanaf een diepte van 20 tot 40 cm onder maaiveld antropogene 
lagen aanwezig waarin archeologische sporen en vondsten kunnen worden aangetroffen.
Indien deze antropogene lagen worden aangetast door de voorgenomen bouwplannen wordt geadviseerd 
vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven uit te voeren. Aan de hand daarvan kan bepaald worden of
er inderdaad een vindplaats aanwezig is of dat het slechts ophogingslagen betreft. 

De beslissing om bovenstaand advies al dan niet over te nemen (een selectiebesluit) dient door de
bevoegde overheid, in dit geval de gemeente Zaanstad, te worden genomen.

Tot slot dient te worden vermeld dat, ongeacht dit advies en het selectiebesluit, er een wettelijke
meldingsplicht bestaat (Monumentenwet 1988) mochten er onverhoopt toch archeologische overblijfselen
worden aangetroffen.
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BIJLAGE 1. Traject archeologische monumentenzorg: stappenplan 

In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld moet worden 
als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen. Het is van groot belang om 
in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening te houden met de archeologische waarden
en verwachtingen en wel voordat men aanvangt met de globale invulling van een plangebied. Het 
stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de archeologische waarden. 
Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied) relevante archeologische 
informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer diepgaand onderzoek op specifieke 
plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging 
in het ruimtelijkeordeningsproces te kunnen maken. 

I. Bureauonderzoek 
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande bronnen - 
over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het plangebied. Daarnaast 
moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd inventariserend onderzoek (stap II, zie 
onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archief- en literatuuronderzoek van archeologische en 
bodemkundige gegevens die bij RACM, provincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, 
musea) bekend zijn over het betreffende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te 
behandelen: 
· aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat. Dit in verband 
met het bepalen van het onderzoekskader; 
· beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare relevante gegevens; 
· beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van het gebied op basis van 
geofysische, fysische en historisch-geografische gegevens ; 
· een korte impressie over de ontstaansgeschiedenis van het landschap ;
· een impressie van de bewoningsgeschiedenis; 
· beschrijven bekende archeologische waarden ;
· archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal Monumenten Archief 
(CMA) van de RACM. Dezelfde terreinen zijn tevens opgenomen op de Archeologische 
Monumentenkaarten (AMK) van de provincies. Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke 
bescherming (ex artikel 3 en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische bescherming te 
krijgen binnen het bestemmingsplan; 
· archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief (CAA) van de RCE aanwezig
zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de aanwezigheid van bewoningssporen uit het verleden; 
· beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecificeerd en onderbouwd 
verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:
· aan de hand van de door de RACM ontwikkelde Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. Gebieden
met een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor 
een nader archeologisch onderzoek in aanmerking; 
· aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke verwachtingskaart; 
· rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de verschillende 
stadia van het planvormingsproces. 

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO) 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van de 
uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische waarden aanwezig 
zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, conservering en relatieve kwaliteit 
is. Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. In principe wordt
het IVO uitgevoerd op basis van een Plan van Aanpak (PvA). Het onderzoek kan bestaan uit de volgende 
methoden: 
· non-destructieve methoden: geofysische methoden (elektrische, magnetische en elektromagnetische 
methoden eventueel in combinatie met remote sensing technieken); 
· weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering (putjes van maximaal 
een vierkante meter); 
· destructieve methoden: proefsleuven. 
Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De onderbouwing voor
de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inventariserend veldonderzoek moet 
leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk selectieadvies. 
Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit houdt in dat 
het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en weilanden, waarbij gezocht
wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden. Daarnaast wordt door middel
van boringen onderzocht hoe het staat met de bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren
te onderscheiden zijn. De aangetroffen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een 
meer diepgaand booronderzoek. Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is 
het nodig om in dit stadium proefputjes te graven. 
Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is 
gebleken dat er in een plangebied waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel 
van het graven van een aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van 
conservering van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een 
vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal bekeken moeten 
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worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het provinciaal 
archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in situ (ter plekke in de 
bodem). 

Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek 
Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in situ te 
bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen te worden door middel
van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III) noodzakelijk. 

Bron: Rijksdienst voor het Cultuureel Erfgoed, Amersfoort. 
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BIJLAGE 2. Tabel archeologische en geologische perioden 
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BIJLAGE 3. Afkortingenlijst 

AMK Archeologische Monumenten Kaart 

Archis ARCheologisch InformatieSysteem: Geografisch InformatieSysteem met archeologische databank 
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Bevat veelheid aan gegevens omtrent eerder verricht 
onderzoek en vondstmeldingen in het onderzoeksgebied. 

ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving. 

C14 Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering. 

CAA Centraal Archeologisch Archief. 

CHS Cultuurhistorische Hoofdstructuur. 

CIS Centraal Informatie Systeem. 

CMA Centraal Monumenten Archief. 

GIS Geografische InformatieSystemen. 

GPS Global Positioning System. 

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. 

IVO Inventariserend Veld Onderzoek. 

KICH Kennis Infrastructuur CultuurHistorie. Geografisch InformatieSysteem met cultuurhistorische 
databank met gegevens van drie kennisinstituten op het gebied van cultuurhistorie. Dit zijn de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, de Directie Kennis van het ministerie van LNV en Alterra (Wageningen 
 Universiteit en Research centrum). 

KLIC Kabel- en Leidingen InformatieCentrum. 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Op basis van het Verdrag van Malta (Valletta) moet ook in 
Nederland archeologisch onderzoek aan kwaliteitscriteria voldoen. Net als bij het milieuhygiënische 
bodembeheer werkt de archeologische sector met een erkenningensysteem (vergunningverlening) en met
een op private leest geschoeide kwaliteitsborging, de KNA maakt daar onderdeel van uit. 

NAP Normaal Amsterdams Peil (=officieel peilmerk). 

NOAA Nationale Onderzoeks Agenda Archeologie. 

PvA Plan van Aanpak. 

PvE Programma van Eisen. 

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

WAMZ Wet op de Archeologische MonumentenZorg. 
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BIJLAGE 4. Boorpuntenplan
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BIJLAGE 5. Boorbeschrijvingen

Boring 1 -0,74 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-125 cm: li.br. T li.gr. Zs1 + sch.gruis; recent
125 cm: boring beëindigd

Boring 2 -1,59 m NAP
0-65 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
65-75 cm: li.br. T li.gr. Zs1 + sch.gruis; recent
75-90 cm: do.br. Vk1; ophoging
90-100 cm: do.gr. Vk1, geoxideeerd
100-150 cm: do.br. Vk1; natuurlijk
150 cm: boring beëindigd

Boring 3 -1,45 m NAP
0-45 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
45-55 cm: do.br. Ks1 H1; recent
55-65 cm: do.br. T gr. Kz2; recent
65-80 cm: do.br. Vk1; ophoging
80-92 cm: do.gr. Vk1, geoxideerd
92-100 cm: do.br. Vk1; natuurlijk
100-125 cm: ro. T do.br. Vkm; natuurlijk
125 cm: boring beëindigd

Boring 4 -0,46 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20 cm: boring stuikt, ondanks drie pogingen in de nabijheid 
20 cm: boring beëindigd

Boring 5 -1,51 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-55 cm: li.br. T li.gr. Zs1; recent
55-65 cm: do.br. Vk1; ophoging
65-115 cm: do.gr. Vk1, geoxideerd
115-135 cm: ro. T do.br. Vkm; natuurlijk
135 cm: boring beëindigd

Boring 6 -1,33 m NAP
0-30 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
30-80 cm: gr. T br. Kz3; recent
80-100 cm: li.br. T ge. Zk2 + puintjes; recent
100-120 cm: gr. T do.gr. Zs1; recent
120-130 cm: do.br. Vk1; natuurlijk
130 cm: boring beëindigd

Boring 7 -1,40 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-40 cm: do.gr. Vk1, geoxideerd
40-55 cm: do.br. Vk1; ophoging
55-65 cm: do.gr. Vk1, geoxideerd
65-130 cm: ro. T do.br. Vkm; natuurlijk
130 cm: boring beëindigd

Boring 8 -1,43 m NAP
0-15 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
15-40 cm: br. T li. gr. Zk1 + puintjes; recent
40-100 cm: do.gr. Vk1, geoxideerd
100-200 cm: ro. T do.br. Vkm; natuurlijk
200 cm: boring beëindigd

Boring 9 -1,38 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-40 cm: br. T li. gr. Zk1 + puintjes; recent
40-75 cm: do.gr. Vk1 + do.br. Vk1, laagjes van ca. 3 cm dik: ophoging
75-85 cm: br. Vk1 + riet; natuurlijk
85-130 cm: ro. T do.br. Vkm; natuurlijk
130 cm: boring beëindigd
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Boring 10 -1,28 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-35 cm: br. T li.gr. Zk1; recent
35-75 cm: do.gr. Vk1 + do.br. Vk1, laagjes van ca. 3 cm: ophoging
75-120 cm: do.br. T do.gr. Vk2; ophoging
120-200 cm:  ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
200 cm: boring beëindigd

Boring 11 -1,20 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-90 cm: br. T li.gr. Zk1 + brokken do.gr. Kz1; recent
90-105 cm: do.gr. T do.br. Ks1; ophoging
105-150 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
150 cm: boring beëindigd

Boring 12 -1,35 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-40 cm: br. Kz1 + bstpuin2; recent
40-95 cm: br. T li.gr Zk1 + bstpuin2
95-180 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
180 cm: boring beëindigd

Boring 13 -1,38 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-35 cm: br. T li.gr. Zk1; recent
35-90 cm: do.gr. Vk1 met brokjes do.br. Vk1; ophoging
90-98 cm: br. Ks3 H1 + ro. bst puintje; ophoging
98-110 cm: do.gr. T do.br. Ks1; ophoging
110-150 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
150 cm: boring beëindigd

Boring 14 -1,31 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-40 cm: br. T li.gr. Zk1; recent
40-95 cm: do.gr. Vk1, geoxideerd
95-100 cm: li.br. Ks1; ophoging
100-105 cm: br. T gr. Ks3; ophoging
105-190 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
190 cm: boring beëindigd

Boring 15 -1,13 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-60 cm: br. T li.gr. Zk1; recent
60-80 cm: do.br. Vk1, gelaagd; ophoging
80-100 cm: do.gr. Vk1, geoxideerd
100-160 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
160 cm: boring beëindigd

Boring 16 -1,35 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-40 cm: br. T li.gr. Zk1; recent
40-90 cm: do.gr. Vk1, geoxideerd
90-150 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
150 cm: boring beëindigd

Boring 17 -1,31 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-40 cm: br. T li.gr. Zk1; recent
40-60 cm: do.gr. Vk1, geoxideerd
60-65 cm: do.br. Vk1; natuurlijk?
65-75 cm: do.gr. Vk1, geoxideerd
75-140 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
140 cm: boring beëindigd

Boring 18 -1,34 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-40 cm: br. T li.gr. Zk1; recent
40-60 cm: do.gr. Vk1, geoxideerd
60-95 cm: do.br. Vk1; ophoging
95-100 cm: li.br. Ks1; ophoging
100-105 cm: li.br. Ks1; ophoging
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105-160 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
160 cm: boring beëindigd

Boring 19 -1,37 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-30 cm: br. T li.gr. Zk1; recent
30-45 cm: br. T li.gr. Ks2, iets roestig; DIII?
45-85 cm: do.gr. Vk1, geoxideerd
85-130 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
130 cm: boring beëindigd

Boring 20 -1,23 m NAP
0-20 cm: br. Zk1, verrommeld; recent
20-40 cm: br. T li.gr. Zk1; recent
40-100 cm: do.gr. T zw. Kz2 H1, verrommeld; recent
100-130 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
130 cm: boring beëindigd

Boring 21 -1,23 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-100 cm: br. T li.gr. Zk1; recent
100-150 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
150 cm: boring beëindigd

Boring 22 -1,35 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-92 cm: br. Zk1, verrommeld; recent
92-100 cm: br. Ks2 H2 met laagje gr. Ks2 H1; ophoging
100-105 cm: br. Vk2; ophoging
105-180 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
180 cm: boring beëindigd

Boring 23 -1,14 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-110 cm: do.gr. Zk1 + puin; recent
110-150 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
150 cm: boring beëindigd

Boring 24 -1,28 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-110 cm: do.gr. Zk1 + br. Zs1; recent
110-160 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
160 cm: boring beëindigd

Boring 25 -1,36 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-35 cm: br. T li.gr. Zk1; recent
35-55 cm: do.br. Vk3, gelaagd met do.gr. Vk3; ophoging
55-65 cm: do.gr. Vk1; geoxideerd
65-80 cm: do.br. Vk1; ophoging
80-125 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
125 cm: boring beëindigd

Boring 26 -1,25 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-30 cm: br. T li.gr. Zk1; recent
30-38 cm: do.br. Vk1, ophoging 
38-62 cm: gr. T bl. Ks1 met op 40 cm V1; ophoging
62-105 cm: do.br. Vk1; ophoging
105-180 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
180 cm: boring beëindigd

Boring 27 -1,17 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-85 cm: gr. Zs1 + do.gr. Kz1; recent
85-150 cm: do.br. T do.gr. Ks2 H3; slootvulling
150-195 cm: do.br. Ks2 H3 + sch.gruis1; slootvulling
195-200 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
200 cm: boring beëindigd
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Boring 28 -1,02 m NAP
0-10 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
10-110 cm: gr. Zs1; recent
110-150 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
150 cm: boring beëindigd

Boring 29 -0,79 m NAP
0-35 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
35-60 cm: gr. Zk1 + puintjes; recent
60 cm: boring stuikt, ondanks drie pogingen in de nabijheid 
60 cm: boring beëindigd

Boring 30 -0,54 m NAP
0-10 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
10 cm: boring stuikt, ondanks drie pogingen in de nabijheid 
10 cm: boring beëindigd

Boring 31 -0,73 m NAP
0-20 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
20-50 cm: do.br. Zk3, h1; recent
50-60 cm: li.br. Zk1; recent
60 cm: boring stuikt, ondanks drie pogingen in de nabijheid 
60 cm: boring beëindigd

Boring 32 -0,90 m NAP
0-30 cm: do.br. Kz2 H2; bouwvoor
30-100 cm: gr. Zs1; recent
100-120 cm: gr. Ks1; ophoging
120-135 cm: br. T gr. Ks3 H3; natuurlijk
135-145 cm: do.br. Ks3 H3; natuurlijk
145-155 cm: li.br. Ks1 H1; natuurlijk
155-165 cm: do.br. Ks1 H3; natuurlijk
165-200 cm: ro. T do. br. Vkm, natuurlijk
200 cm: boring beëindigd
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BIJLAGE 6. Profiel oost-west (vereenvoudigd)
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BIJLAGE 7. Profiel zuid-noord (vereenvoudigd)
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BIJLAGE 8. Determinatielijst

Vondst-
nummer

Boor-
nummer

Object Oppervlakte-
behandeling

Datering Gewicht 
(gram)

Opmerkingen

1-1 26 wandfragment, 
roodbakkend 

dubbelzijdig 
loodglazuur

1500-
1950

4 hoort bij 1-2 

1-2 26 wandfragment, 
roodbakkend

dubbelzijdig 
loodglazuur

1500-
1950

3 hoort bij 1-1
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BIJLAGE 9. Verstoord areaal 

Het verstoorde areaal is rood omlijnd. Hier kan worden afgezien van archeologisch vervolgonderzoek of 
beheersmaatregelen. 


	

