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Projectcode KRTD 
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Opdrachtgever De heer M. Betjes 

Onderzoekskader aanvraag omgevingsvergunning 

Locatie Plangebied Taandijk 

 Plaats Krommenie 

 Gemeente Zaanstad 
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 Kadastrale gegevens A 1444  

 Oppervlakte plangebied 560 m2 

 Kaartblad 19D 

 Centrumcoördinaat 113.065 / 503.153 

Bevoegd gezag Gemeente Zaanstad, drs. P. Kleij 
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Afbakening 

onderzoeksgebied 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van de heer M. Betjes heeft RAAP in maart 2016 een archeologisch 

bureauonderzoek (BO) en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, door 

middel van handmatige boringen uitgevoerd in het plangebied Taandijk 5 - 13 in Krommenie in 

de gemeente Zaanstad (figuur 1). De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op 

deze locatie nieuwbouw van een woning te realiseren, waarvoor een omgevingsvergunning nodig 

is.  

 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor 

de ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente Zaanstad is in dezen de bevoegde 

overheid die een besluit zal nemen over hoe om te gaan met de aanwezigheid van eventueel 

aanwezige archeologische waarden.  

Volgens de Archeologische waardenkaart Zaanstad (Kleij & Van de Poll, 2006) ligt het plangebied 

in een zone van regionaal belang (AR21; geen ondergrenzen gedefinieerd), die wordt aangeduid 

als ‘Krommeniedijk’. Hier zijn mogelijk resten van de oude lintbebouwing aanwezig van de Vlusch 

vanaf de Haansloot tot en met de Krommeniedijk. Deze lintbebouwing behoort tot een van de 

oudste in de Zaanstreek en dateert mogelijk uit de 10e eeuw. De ligging in een deels onaangetast 

middeleeuws ontginningslandschap maakt bestudering van de wijze van ontginning van het Noord-

Hollandse veengebied mogelijk. Volgens het bestemmingsplan Krommeniedijk (vastgesteld 29-11-

2007; NL.IMRO.04790000STED3743PCP) valt het plangebied in een zone die is aangeduid als 

gebied C (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het beleid voor deze zone schrijft voor dat er bij 

bodemingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 35 cm -Mv een archeologisch onderzoek dient te 

worden uitgevoerd.  

De omvang van de bodemingrepen bedraagt 560 m2 en de diepte van de ingrepen bedraagt 

80 m -Mv. Een archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van 

archeologische waarden is derhalve verplicht conform het vigerend gemeentelijk beleid. 
 

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied ligt ten noorden van de Taandijk vlakbij de aansluiting met de Krommeniedijk 

buiten de bebouwde kom van Krommenie (figuur 1). Op recente luchtfoto’s uit Google Earth en 

Bing Maps is het plangebied te zien als onbebouwd en begroeid met gras en struiken. Volgens 

de geraadpleegde topografische kaart en het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) 

bedraagt de huidige maaiveldhoogte in het plangebied ongeveer 0,75 m -NAP.  
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1.3 Planomschrijving 

Op dit moment is het plangebied onbebouwd. Op de oostelijke helft van het perceel wordt de 

nieuwbouw van een woning gerealiseerd. Het perceel heeft een omvang 560 m2. Voorafgaand 

aan de werkzaamheden zal het plangebied worden opgehoogd om zo beter aan te sluiten bij het 

vloerniveau (ca. 0,15 m -NAP) van de belendende percelen aan de westzijde. Het is nog 

onbekend hoeveel het plangebied exact zal worden opgehoogd. De graafwerkzaamheden ten 

behoeve van de nieuwe woning reiken tot maximaal 0,80 m -Mv (‘nieuwe’ maaiveld ná ophoging). 

De woning zal op heipalen gefundeerd worden.  

 

1.4 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of 

verwachte archeologische waarden binnen het plangebied aan de hand van bestaande bronnen 

teneinde een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Het doel van het 

veldonderzoek is het toetsen en aanvullen van deze gespecificeerde verwachting.  

Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen 

bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies gegeven over de omgang met eventueel 

aanwezige archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeologische resten.  

 

Bureauonderzoek 

1. Welke gegevens met betrekking tot aardkundige en archeologische waarden en gegevens 

met betrekking tot bodemverstoringen zijn reeds over het plangebied bekend? 

2. Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied? 

 

Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) 

3. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

4. Wat is de verspreiding en diepte van (recente) bodemverstoringen, bijvoorbeeld als gevolg 

van de huidige inrichting, kabels en leidingen etc.? 

5. Wat is de verspreiding en de diepte van archeologisch interessante lagen? 

6. Hoe verhouden deze (3 - 5) zich tot de voorgenomen werkzaamheden? 

7. Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische 

verwachting (2) bijgesteld te worden? 

8. Vormen de voorgenomen ingrepen een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologisch 

relevante lagen?  

9. Is op basis van deze archeologische verwachting (7) in relatie tot de voorgenomen ingreep 

archeologisch vervolgonderzoek aan de orde in (delen van) het plangebied? 

10. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden? 

11. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 

worden omgegaan? Kan bijvoorbeeld door ophoging worden voorkomen dat eventuele 
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archeologische aarden worden verstoord? En zo ja, met hoeveel (m) moet het terrein dan 

worden opgehoogd? 

1.5 Kwaliteit 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 

3.3), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; 

www.sikb.nl). Voorafgaand aan het veldonderzoek is een Plan van Aanpak (PvA, Coppens, 2016) 

opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente Zaanstad (de heer P. Kleij). Dit PvA 

is goedgekeurd (d.d. 07-03-2016). Voor de in deze notitie genoemde archeologische perioden 

wordt verwezen naar tabel 1. Daarnaast is achter in dit rapport een lijst met gebruikte 

afkortingen opgenomen.  
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek wordt aan de hand van verschillende bronnen informatie verzameld 

om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw van de bodem en de 

sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Om een beeld te vormen over het 

voormalige landschap is onder andere gebruikgemaakt van verschillende geologische, 

geomorfologische en bodemkundige kaarten. Voor informatie omtrent het reliëf in en rondom het 

plangebied is het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) geraadpleegd (www.ahn.nl). 

 

Om de bekende archeologische gegevens te inventariseren zijn de cultuurhistorische 

waardenkaart van de gemeente Zaanstad, de Informatiekaart Landschap en Cultuur van de 

provincie 

Noord-Holland, de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en het Archeologisch 

Informatie Systeem (Archis II) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geraadpleegd. 

 

Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van eventuele bebouwing en/of bodemverstoringen in 

het plangebied zijn onder andere historisch kaartmateriaal, en het Bodemloket 

(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Voor een volledig overzicht van de geraadpleegde bronnen 

wordt verwezen naar de literatuurlijst achter in dit rapport.  

 

2.2 Aardkundige situatie 

Het plangebied bestaat geomorfologisch gezien uit een ontgonnen veenvlakte (Kleinsman e.a., 

1979: code 1M46). Geologisch gezien is sprake van Afzettingen van Duinkerke III op een pakket 

veenafzettingen op Calais IV (Westerhoff e.a., 1987: code A0.3; thans resp. Laagpakket van 

Walcheren en Laagpakket van Wormer binnen de Formatie van Naaldwijk). Uit deze 

geomorfologische en geologische termen blijkt dat het landschap ter hoogte van het plangebied 

deels onder invloed van de zee is gevormd. Tot ongeveer 3000 voor Chr. werden vanuit 

zeegaten aan de westkust en de geulen die daarmee in verbinding stonden pakketten zand en 

klei afgezet. Het plangebied lag in die periode in een wadden/kwelderlandschap; kreken en hoge 

kwelders worden in de directe omgeving van het plangebied niet verwacht. Vanaf het Laat 

Neolithicum werd de invloed vanuit zee minder en begon een fase van veengroei in het 

plangebied (Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop). De veengroei kon ongestoord 

plaatsvinden tot in de Middeleeuwen. In de late Middeleeuwen is er dun kleidek op afgezet. Het 

bodemtype (een weideveengrond bestaand uit een kleidek op veen) bevestigt dit (Wagenaar & 

Wallenburg, 1987: code pVs). 

 

Op de bodemkaart staat in de directe omgeving van het plangebied grondwatertrap II 

aangegeven. Een grondwatertrap II wijst erop dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand minder 



 

Plangebied Taandijk in Krommenie, gemeente Zaanstad; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en 

inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)  

RAAP-notitie 5484 / eindversie, 11 april 2016 9  

dan 40 cm -Mv bedraagt en de laagste grondwaterstand tussen de 50 en 80 cm -Mv bedraagt. 

Een dergelijk hoge grondwaterstand betekent dat eventueel aanwezige organische 

archeologische resten (zoals hout en bot) vanaf 80 cm -Mv goed geconserveerd zullen zijn. Ook 

anorganische archeologische resten kunnen nog in goede staat in de bodem aanwezig zijn. 

 

2.3 Bewoningsgeschiedenis 

(Cultuur)historische achtergrond 

De omgeving van het plangebied werd in de Vroege IJzertijd tot en met de Vroeg Romeinse Tijd 

(650 voor Chr. - 200 na Chr.) intensief bewoond (Kleij & Van de Poll, 2006). Afhankelijk van de 

activiteit van het zeewater koos men een geschikte bewoningslocatie. In rustige tijden bewoonde 

de mens de hoogveenbulten in het moeras - op plekken waar zich ten gevolge van de natuurlijke 

ontwatering aan de bovenzijde van het veen een stevige zode had ontwikkeld - en in perioden 

van verhoogde activiteit van de zee verplaatste de bewoning zich naar zelf gemaakte terpen of 

trok men zich terug op het duingebied. 

 

Het Zaanse veenmoeras werd vermoedelijk al in de 8e of 9e eeuw bezocht door rondtrekkende 

boeren die daar hun vee lieten grazen. De systematische ontginning van het gebied begon, voor 

zover nu bekend, vanaf de 10e en 11e eeuw. De ontginningen begonnen meestal vanaf 

natuurlijke afwateringsstromen. Haaks op de oevers van de veenstromen of de hogere delen van 

het veen groef men lange sloten, evenwijdig aan elkaar. Zo ontstonden lange, rechthoekige 

stukken land. Het water uit deze landerijen werd via de sloten afgevoerd waardoor het veen 

droog werd en gebruikt kon worden voor akkerbouw en bewoning. Om te voorkomen dat water uit 

het nog niet ontgonnen veenmoeras over het ontgonnen land stroomde, groef men tussen het 

ontgonnen land en het moeras een wetering en een dijkje. Door ontwatering en dus inklinking 

van de ontgonnen gebieden daalde het maaiveldniveau sterk, waardoor de wateroverlast 

toenam. Er werden kaden en dijken gebouwd en molens zorgden voor het afvoeren van het 

water. Langs de Taandijk zelf is een bewoningslint ontstaan dat vermoedelijk een oorsprong in 

de Middeleeuwen kent. Het bewoningslint liep in het verlengde van de Krommeniedijk in de 

richting van Knollendam. 

 

Historisch landgebruik 

Om inzicht te verkrijgen in het grondgebruik in het plangebied in de Nieuwe tijd biedt de analyse 

van historische kaarten een goede invalshoek.  

De oudst bekende kaart van de omgeving van het plangebied is de ‘Kaart van Holland’ uit 1681 

van Jacob Aertsz. Colom (figuur 2; Sijmons & van Eeghen, 1990). Op deze kaart en op álle 

andere (topografische) kaarten tot heden (geraadpleegd via topotijdreis.nl; het Gemeentearchief 

van Zaanstad), staat géén bebouwing afgebeeld in het plangebied (figuren 3 en 4). Ten westen 

van het plangebied staat langs beide zijden van de Krommeniedijk wel bebouwing weergegeven. 

Ook op de kadastrale minuut uit de periode 1812-1817 zijn de Krommeniedijk en de Taandijk 

zichtbaar.  
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Ter aanvulling op de informatie verkregen van historisch kaartmateriaal is het Historisch 

Genootschap Krommenie geraadpleegd. Uit de telefonische correspondentie met hen valt het 

volgende af te leiden. Het plangebied is tegenwoordig aangeduid met het kadastraal nummer 

1444. In de vroege 19e eeuw maakte het plangebied deel uit van een groter perceel aangeduid 

met nummer 168. De zgn. ‘maatboeken’ (personele quoterisaties) uit de tweede helft van de 18e 

eeuw, met daarin alle verhandelingen van eigendom opgeschreven inclusief een beschrijving van 

de percelen en eventuele opstallen, spreken van kleinere percelen met nummers 642 - 646 aan 

de Taandijkzijde en van nummer 647 aan de Kuilzijde (watergang). Uit deze quoterisaties blijkt 

dat er op deze kleine percelen (woon)huizen hebben gestaan, waarvan de laatste in 1809 is 

gesloopt. Mogelijk houden deze woonhuizen verband met de ten oosten van het plangebied 

gelegen -de exacte locatie valt niet geheel af te leiden-, voormalige taanderij (Boeke, 1950). Dit 

is een werkplaats waar met de visnetten bewerkten met looizuurhoudende stoffen om ze te 

beschermen tegen schimmel. 

 

2.4 Archeologie  

Archeologische verwachting 

Op de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Zaanstad zijn enkele cultuurhistorische 

elementen weergegeven die van belang zijn voor het plangebied. De zone die staat aangeduid 

als Krommeniedijk (KRM16) betreft een bewoningslint langs de zuidelijke dijk van de 

Woudpolder. De meeste bebouwing lag ten noorden van de dijk. Deel uitmakend van de 

oorspronkelijke lintstructuur in de Zaanstreek is de Krommeniedijk van regionaal belang. De 

bebouwing is van lokaal belang. 

Ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich de Durgsloot (KRM7). De Durg- of Vluschsloot 

is een oorspronkelijke afwateringssloot en als zodanig van lokaal belang. In het noorden fungeert 

de Durgsloot als wegsloot langs Vlusch en Uitweg. 

De Schouwstraat, de Westknollendam, Molletjesveer en Taandijk (WV14) vormen een 

samenhangend stelsel van aaneengesloten paden in de Karnemelksepolder dat oostelijk een 

aansluiting vindt met de Krommeniedijk en zuidelijk met de Noorddijk Dit oorspronkelijke 

padenstelsel is als structuurbepalend element van regionaal belang met uitzondering van 

Molletjesveer en Taandijk. Deze laatste twee vertegenwoordigen een lokale waarde. 

Tenslotte staat ten noorden van het plangebied een zone weergegeven waar zich 

inundatievelden bevinden die onderdeel uitmaakten van de Stelling van Amsterdam (AR28). 

 

Op de IKAW valt het plangebied in een zone die in verband met bebouwing niet is gekarteerd. 

Ten westen van het plangebied ligt een zone waarvoor een middelhoge verwachting geldt in 

verband met de verwachte aanwezigheid van vindplaatsen uit de periode van de IJzertijd en 

Romeinse tijd. Direct ten noorden van het plangebied geldt een lage archeologische verwachting. 

Deze waardering is gebaseerd op de ligging in een ontgonnen veenvlakte (Deeben, 2008; zie 

ook www.cultureelerfgoed.nl). 
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Op de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland staat het 

plangebied afgebeeld als veenpolderlandschap dat onderdeel uitmaakt van de buitenring van de 

stelling van Amsterdam (http://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/ilc/). 

 

Bekende archeologische resten 

Het plangebied bevindt zich direct ten oosten van het bewoningslint van Krommeniedijk, een 

AMK-terrein van ‘hoge archeologische waarde’ (figuur 1; monumentnummer 14666, ARCHIS-

waarnemingsnummer 43059). De begrenzing van deze historische kern is bepaald op basis van 

de historische kaart uit de periode 1849 -1859.  

Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een wettelijk beschermd AMK-terrein van ‘zeer 

hoge archeologische waarde’ (monumentnummer 1319, ARCHIS-waarnemingsnummer 57544). 

Hier zijn sporen van bewoning uit de IJzertijd en Romeinse tijd aangetroffen. De sporen zijn 

zowel op het veen als op de oeverwallen van een kreek aangetroffen.  

ARCHIS staat binnen een straal van 500 meter rondom het plangebied 1 archeologische 

vindplaats geregistreerd. Het betreft fragmenten aardwerk uit de IJzertijd en de (Late) 

Middeleeuwen (ARCHIS-waarnemingsnummer 59629).  

 

2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de landschappelijke ontwikkeling, de historische achtergrond en de bekende 

archeologische waarden in en rondom het plangebied, kan de volgende gespecificeerde 

archeologische verwachting worden opgesteld. 

 

 Gedurende het Neolithicum vormden hoger gelegen/gerijpte kwelders, oeverwallen of getij-

inversieruggen gunstige plekken voor bewoning (ca. > 3 m -Mv). Er zijn geen aanwijzingen dat 

zich ter hoogte van het plangebied daadwerkelijk sprake was van dergelijke landschappelijke 

(voorkeurs) eenheden. Voor vindplaatsen uit het (Laat) Neolithicum geldt derhalve een lage 

archeologische verwachting. De vernatting van het mariene landschap rond 5.000 jaar geleden 

en de hierop volgende langdurige veengroei leidde tot ongunstige condities gedurende de 

periode Bronstijd-Vroege Middeleeuwen. Voor vindplaatsen uit de periode Bronstijd-Vroege 

Middeleeuwen geldt derhalve een lage archeologische verwachting. Met uitzondering van de 

periode van de IJzertijd en de Romeinse tijd, waarvoor een middelhoge verwachting geldt. 

 Het plangebied bevindt zich direct ten oosten van het laatmiddeleeuwse bewonings- en 

ontginningslint (monumentterrein) van de Krommeniedijk. Voor vindplaatsen uit de Late 

Middeleeuwen geldt derhalve een middelhoge archeologische verwachting. 

 Op basis van de geraadpleegde historische kaarten zijn er geen concrete aanwijzingen voor 

bebouwing uit de Nieuwe tijd. Met uitzondering van de periode aan de tweede helft van de 18e 

eeuw tot aan 1809. In deze periode is het plangebied bebouwd geweest met een of meerdere 

(woon)huizen. Mogelijk dat er tevens uit deze periode resten van de vermoedelijk ten oosten 

van het plangebied gelegen taanderij aanwezig zijn. Voor deze periode geldt derhalve een 
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hoge archeologische verwachting. Het betreft voornamelijk resten van bebouwing en erf met 

daarbij behorende structuren zoals sloten of erfafscheidingen. Dergelijke vindplaatsen kunnen 

worden gekenmerkt door een antropogeen ophogingspakket met onder meer aardewerk, 

baksteen(funderingen), mortel en fragmenten houtskool. Indien aanwezig bevinden dergelijke 

overblijfselen zich dicht aan of direct onder het maaiveld. 

 

Om deze archeologische verwachting te toetsen en de mate van verstoring van de 

bodemopbouw vast te stellen, is een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn de 

boringen gezien de geringe omvang van het plangebied zo verspreid mogelijk over het 

plangebied gezet.  
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode  

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een booronderzoek verkennende fase.  

 

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 is vastgesteld waar en waardoor de bodemopbouw verstoord is 

geraakt en waar niet. Daarnaast is vastgesteld of het bodemprofiel en eventuele archeologische 

indicatoren aanleiding geven te veronderstellen dat archeologische resten aanwezig kunnen zijn 

in het plangebied.  

 

In afwijking van het PvA zijn hiertoe in het plangebied negen boringen verricht. Er zijn in eerste 

instantie vijf boringen zo verspreid mogelijk over het plangebied uitgevoerd, rekening houdend 

met de aanwezige begroeiing (figuren 5 en 6; boringen 1 t/m 5). Om de verspreiding van het 

aangetroffen baksteenpuin in boring 3 te onderzoeken zijn er vervolgens vier boringen in een 

noord-zuid raai met een onderlinge afstand tussen de boringen van ca. 5 m gezet (boringen 6 t/m 

9). 

 

Er is geboord tot maximaal 4 m -Mv (ca. 5 m -NAP); de gemiddelde geboorde diepte, exclusief 

de gestuite boringen, bedroeg circa 2,4 m -Mv (ca. 3,2 m -NAP). Er is gebruikgemaakt van een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Vanaf circa 0,5 m -Mv is om de boringen dieper door 

te zetten, gebruikgemaakt van een gutsboor met een diameter van 3 cm.  

De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) 

digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah 2; bijlage 1). Alle 

boringen zijn met een meetnauwkeurigheid van 1 cm ingemeten met behulp van een RTK-GPS 

(x-, y- en z-waarden). Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van verbrokkeling en 

versnijding gecontroleerd. Daarnaast is speciale aandacht geschonken aan de aanwezigheid van 

bodemvorming (rijping) en aan de aard van de overgang tussen lagen (bijvoorbeeld wel of niet 

erosief). 

 

3.2 Resultaten  

Bodemopbouw 

Tijdens het velonderzoek was er in het plangebied sprake van verwilderde en hoog opgeschoten 

begroeiing (figuur 5). Met de locaties van de boringen is hiermee rekening gehouden. De 

maaiveldhoogte bedroeg gemiddeld ca. 0,9 m -NAP. 
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De bodemopbouw van het plangebied is uniform en bestaat vanaf het maaiveld uit een laag met 

slappe, sterk humeuze, donkerbruingrijze en sterk siltige klei met enkele plantenresten. Dit 

betreft het laatmiddeleeuwse kleidek (Laagpakket van Walcheren) en kent een dikte van circa 

0,5 m. In de top van de kleilaag is de bouwvoor aanwezig, waarin enkele puinfragmenten zijn 

waargenomen. De puinconcentratie is het hoogst in de boringen direct parallel aan de Taandijk 

(boringen 1 en 2) en neemt af in de richting van de Kuil (watergang). De dikte van deze geroerde 

laag bedraagt gemiddeld circa 30 cm. 

 

Onder de kleilaag komt met een veelal abrupte overgang bruin, mineraalarm rietveen voor 

(Hollandveen Laagpakket); er is geen veraarding waargenomen. Naar beneden toe komt een 

afwisseling met zeggeveen voor, al dan niet met enkele hout- en rietresten en/of enkele 

kleilagen. Alle boringen zijn geëindigd in het veen, met uitzondering van boring 5. Deze boring is 

tot grotere diepte doorgezet (4 m -Mv). Vanaf circa 3,2 m -Mv (ca. 4,1 m -NAP) gaat het veen 

abrupt over in zeer slappe, licht grijze en sterk siltige klei. De top is kalkloos, vermoedelijk als 

gevolg van de uitlogende werking van het bovenliggende zure veen, en gaat na circa 0,2 m over 

in kalkrijke klei met enkele zandlagen. De klei wordt geïnterpreteerd als wadafzettingen 

behorend tot het Laagpakket van Wormer. 

 

Archeologie 

In aanvulling op het bovenstaande zijn de boringen 3, 6 en 7 gestuit op ondoordringbaar puin 

(figuur 6). Dit puin bestond, voor zover waar te nemen, uit baksteen en mortel. De diepte waarop 

de boringen zijn gestuit is constant en bedraagt circa 0,3 m -Mv (ca. 1,2 m -NAP). De boringen 8 

en 9 zijn niet gestuit, maar de bovenste laag van de bodem (bouwvoor) bevat meer baksteen- en 

mortelfragmenten dan de overige boringen. De aan- en afwezigheid van ondoordringbaar puin in 

de boringen op de noord-zuid georiënteerde raai is zeer abrupt. Vermoed wordt dat de boringen 

zijn gestuit op fundering(sresten). Dat het gaat om restanten van de laat-18e-eeuwse bebouwing 

die in het plangebied heeft gestaan, lijkt meest waarschijnlijk. Dat het evenwel (of ook) om 

oudere resten gaat die samenhangen met de laat-middeleeuwse ontginning van het gebied in het 

verlengde van het monumentterrein van de Krommeniedijk, valt niet geheel uit te sluiten.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 

De conclusies en aanbevelingen worden middels het beantwoorden van de onderstaande 

onderzoeksvragen behandeld. Enkele onderzoeksvragen zijn gecombineerd beantwoord (vragen 

3-5 en 9-10). 

 

1. Welke gegevens met betrekking tot aardkundige en archeologische waarden en gegevens 

met betrekking tot bodemverstoringen zijn reeds over het plangebied bekend?  

Het plangebied ligt in het middeleeuwse bewoningslint van de Taandijk, te midden van een 

uitgestrekt (ontgonnen) veengebied. De bodem bestaat naar verwachting uit veen afgedekt 

met een dunne laag klei. Archeologische waarnemingen uit het plangebied zelf zijn niet 

bekend. Wel uit de omgeving ten westen van het plangebied.  

 

2. Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied? 

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een lage archeologische 

verwachting voor de periode van het Laat Neolithicum tot de Late Middeleeuwen. Voor de 

periode van de Late Middeleeuwen tot heden en met name de periode van de tweede helft 

van de 18e eeuw tot aan 1809, geldt een (middel)hoge verwachting. In laatste genoemde 

periode is het plangebied bebouwd geweest. Mogelijk dat er tevens uit deze periode resten 

van de ten oosten van het plangebied gelegen taanderij aanwezig zijn. Voor deze periode 

geldt derhalve een hoge archeologische verwachting. Het betreft voornamelijk resten van 

bebouwing en erf met daarbij behorende structuren zoals sloten of erfafscheidingen. 

Dergelijke vindplaatsen kunnen worden gekenmerkt door een antropogeen ophogingspakket 

met onder meer aardewerk, baksteen(funderingen), mortel en fragmenten houtskool. Indien 

aanwezig bevinden dergelijke overblijfselen zich dicht aan of direct onder het maaiveld.  

 

3. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?  

4. Wat is de verspreiding en diepte van (recente) bodemverstoringen, bijvoorbeeld als gevolg 

van de huidige inrichting, kabels en leidingen etc.?  

5. Wat is de verspreiding en de diepte van archeologisch interessante lagen? 

De bodem in het plangebied bestaat uit wadafzettingen (ca. 3 m -Mv) die zijn afgedekt door 

veen. Op het veen is vervolgens in de Middeleeuwen een kleidek afgezet (dikte max. 0,5 m) 

waarin zich de bouwvoor heeft gevormd.  

In het centrale gedeelte van het plangebied (ten noorden van boring 8 en ten zuiden van 

boring 9) is een aantal boringen op circa 0,3 m -Mv (ca. 1,2 m -NAP gestuit op 

ondoordringbaar baksteenpuin. Verwacht wordt dat er funderin(sresten) van de 18e-eeuwse 

bebouwing aanwezig zijn. 

 

6. Hoe verhouden deze (3 - 5) zich tot de voorgenomen werkzaamheden? 
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Voorafgaand aan de werkzaamheden zal het plangebied worden opgehoogd met een laag 

opgebrachte grond met vooralsnog onbekende dikte. Mogelijk dat hetzelfde vloerpeil van 

circa 0,15 m -NAP wordt gehanteerd als de belendende percelen. De graafwerkzaamheden 

ten behoeve van de nieuwe woning reiken tot maximaal 0,80 m -Mv ('nieuwe' maaiveld ná 

ophoging). De woning zal op heipalen gefundeerd worden.  

 

7. Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische 

verwachting (2) bijgesteld te worden? 

De hoge archeologische verwachting voor archeologische waarden uit de periode van de late 

18e eeuw tot aan 1809 blijft gehandhaafd. Deze resten worden met name in het centrale 

gedeelte van het plangebied verwacht (ten noorden van boring 8 en ten zuiden van boring 9). 

Dit onderzoek heeft de ligging van deze resten overigens nog niet in detail in kaart gebracht. 

 

8. Vormen de voorgenomen ingrepen een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologisch 

relevante lagen?  

Nee, mits het maaiveld voorafgaand aan de graafwerkzaamheden met tenminste 0,5 m zal 

worden opgehoogd. 

 

9. Is op basis van deze archeologische verwachting (7) in relatie tot de voorgenomen ingreep 

archeologisch vervolgonderzoek aan de orde in (delen van) het plangebied? 

10. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden? 

Geadviseerd wordt om in het hele plangebied geen graafwerkzaamheden dieper dan 1,2 m -NAP 

te verrichten. Indien de graafwerkzaamheden dieper reiken dan vormen deze een bedreiging 

voor de aanwezige archeologische waarden en wordt aanbevolen in het kader van de bestaande 

planvorming een vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te 

nemen.  

Idealiter vindt dit plaats in de vorm van een proefsleufonderzoek (IVO-P) om inzicht te verkrijgen 

in de ligging en aard van de archeologische resten. Om zodoende in een vroeg stadium over 

voldoende gegevens te kunnen beschikken op grond waarvan het bevoegd gezag (de gemeente 

Zaanstad) een besluit kan nemen met betrekking tot het al dan niet (geheel) opgraven van de 

vindplaats(en). 

Een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) behoort conform de KNA plaats te vinden op basis van een 

goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient voor aanvang van het onderzoek te 

worden opgesteld door een senior-archeoloog en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

bevoegde overheid. 

 

11. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 

worden omgegaan? Kan bijvoorbeeld door ophoging worden voorkomen dat eventuele 

archeologische aarden worden verstoord? En zo ja, met hoeveel (m) moet het terrein dan 

worden opgehoogd? 
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Voorafgaand aan graafwerkzaamheden zal het plangebied worden opgehoogd. Indien deze 

ophoging ter hoogte van de voorgenomen graafwerkzaamheden, inclusief een zone er 

rondom heen van ten minste 2 m, ten minste 0,5 m bedraagt, zullen de geplande 

graafwerkzaamheden (ca. 0,8 m -Mv) buiten het bereik van de aangetroffen archeologische 

waarden vallen. Een archeologisch vervolgonderzoek is dan niet (meer) aan de orde. 

 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten 

worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien 

in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via 

ARCHIS). 
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Gebruikte afkortingen 

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 

AMK Archeologische MonumentenKaart 

ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem 

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 

IVO(-P) Inventariserend VeldOnderzoek (Proefsleuven) 

KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

-Mv beneden maaiveld 

NAP Normaal Amsterdams Peil 

PvE Programma van Eisen 

 

 

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen  

Figuur 1. De ligging van het plangebied (zwart), omliggende ARCHIS-waarnemingen (rood) en 

AMK-terreinen (blauw) geprojecteerd op de IKAW; inzet: ligging in Noord-Holland. 

Figuur 2. De globale ligging van het plangebied (blauwe lijn) afgebeeld op de 'Kaart van 

Holland’ uit 1681 van Jacob Aertsz. Colom. 

Figuur 3. De globale ligging van het plangebied (blauwe lijn) op de kadaster kaart uit 1830. 

Figuur 4. De omgeving van het plangebied afgebeeld op topografische kaarten uit 1880 

(boven) en uit 1950 en op een luchtfoto van de RAF uit 1945. 

Figuur 5. Foto van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. 

Figuur 6. Resultaten veldonderzoek. 

 

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.  

 

Bijlage 1.  Boorbeschrijvingen.  
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Figuur 1. De ligging van het plangebied (zwart), omliggende ARCHIS-waarnemingen (rood) en AMK-
terreinen (blauw) geprojecteerd op de IKAW; inzet: ligging in Noord-Holland (ster).
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Figuur 2. De globale ligging van het plangebied (blauwe lijn) afgebeeld op de 'Kaart van Holland’ uit 1681 
van Jacob Aertsz. Colom (de schaal is bij benadering). 

MKAv/wor



Figuur 3. De globale ligging van het plangebied (blauwe lijn) op de kadaster kaart uit 1830.



Figuur 4. De omgeving van het plangebied afgebeeld op topografische kaarten uit 
1880 (boven) en uit 1950 en op een luchtfoto van de RAF uit 1945.



Figuur 5. Foto van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek.
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen  

 



boring: KRTD-1
beschrijver: CC, datum: 10-3-2016, X: 113.057,10, Y: 503.140,75, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19D, hoogte: -0,95, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Krommeniedijk, opdrachtgever: Dhr. M. Betjes, uitvoerder: RAAP 
West

0 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig slap
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, mortel, grind

30 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig slap
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, GBP, mortel

50 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig slap
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

60 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele dikke kleilagen, rietveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 2,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerroodbruin, zeggeveen, spoor hout en riet, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 3,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, rietveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 3,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,95 m -NAP



boring: KRTD-2
beschrijver: CC, datum: 10-3-2016, X: 113.069,85, Y: 503.142,99, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19D, hoogte: -0,95, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Krommeniedijk, opdrachtgever: Dhr. M. Betjes, uitvoerder: RAAP 
West

0 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: mortel

30 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig slap, weinig plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: mortel

50 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig slap
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

60 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, spoor hout en riet, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,95 m -NAP

boring: KRTD-3
beschrijver: CC, datum: 10-3-2016, X: 113.066,32, Y: 503.151,56, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19D, hoogte: -0,85, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Krommeniedijk, opdrachtgever: Dhr. M. Betjes, uitvoerder: RAAP 
West

0 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, mortel

30 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, mortel

 Einde boring op 130 cm -Mv / 2,15 m -NAP



boring: KRTD-4
beschrijver: CC, datum: 10-3-2016, X: 113.063,90, Y: 503.162,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19D, hoogte: -0,84, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Krommeniedijk, opdrachtgever: Dhr. M. Betjes, uitvoerder: RAAP 
West

0 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, mortel

25 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

50 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerroodbruin, zeggeveen, spoor hout en riet, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 3,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,84 m -NAP



boring: KRTD-5
beschrijver: CC, datum: 10-3-2016, X: 113.072,32, Y: 503.161,48, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19D, hoogte: -0,98, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Krommeniedijk, opdrachtgever: Dhr. M. Betjes, uitvoerder: RAAP 
West

0 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, mortel

25 cm -Mv / 1,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

50 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, rietveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerroodbruin, zeggeveen, spoor hout en riet, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 3,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 4,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, zeer slap, weinig riet, kalkloos, interpretatie: wadafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 4,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, zeer slap, spoor riet, kalkrijk, interpretatie: wadafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 4,98 m -NAP

boring: KRTD-6
beschrijver: CC, datum: 10-3-2016, X: 113.067,20, Y: 503.152,30, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19D, hoogte: -0,89, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Krommeniedijk, opdrachtgever: Dhr. M. Betjes, uitvoerder: RAAP 
West, opmerking: 1 M TEN NO V B3

0 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, mortel

30 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, mortel

 Einde boring op 80 cm -Mv / 1,69 m -NAP



boring: KRTD-7
beschrijver: CC, datum: 10-3-2016, X: 113.065,32, Y: 503.147,74, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19D, hoogte: -0,88, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Krommeniedijk, opdrachtgever: Dhr. M. Betjes, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, mortel

30 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, mortel

50 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: puinlaag
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, mortel

 Einde boring op 55 cm -Mv / 1,43 m -NAP

boring: KRTD-8
beschrijver: CC, datum: 10-3-2016, X: 113.064,68, Y: 503.145,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19D, hoogte: -1,15, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Krommeniedijk, opdrachtgever: Dhr. M. Betjes, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: mortel

30 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig slap, weinig plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: mortel

50 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig slap
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

70 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, spoor hout en riet, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 100 cm -Mv / 2,15 m -NAP

boring: KRTD-9
beschrijver: CC, datum: 10-3-2016, X: 113.066,71, Y: 503.155,43, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19D, hoogte: -0,89, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zaanstad, plaatsnaam: Krommeniedijk, opdrachtgever: Dhr. M. Betjes, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: mortel, baksteen

30 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig slap, weinig plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: mortel

70 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, grijsbruin, enkele kleilagen, zeggeveen, spoor hout en riet, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 130 cm -Mv / 2,19 m -NAP




