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Samenvatting

In september 2015 heeft Hollandia archeologen in opdracht van dhr. F. Heemskerk een 
archeologisch bureauonderzoek met verkennende boringen uitgevoerd voor een plangebied 
aan de Vlusch 16 te Krommenie, gemeente Zaanstad. De opdrachtgever is voornemens 
om het braakliggende terrein te bebouwen waarvoor de ondergrond vergraven dient te 
worden. Omdat het plangebied zich binnen een gebied bevindt met een hoge archeologische 
verwachting, dient een archeologisch vooronderzoek plaats te vinden ten einde een voor 
het plangebied specifi eke archeologische verwachting op te stellen. Krommenie stamt uit 
de middeleeuwen en is typisch lintdorp. Op basis van de verzamelde gegevens worden 
archeologische resten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd verwacht. Uit eerder uitgevoerd 
onderzoek in de omgeving blijkt dat de bovenlaag mogelijk verstoord is.

Aanbeveling

Vanwege het aantreff en van een mogelijke terp binnen het plangebied wordt ophoging van 
het plangebied aanbevolen. Wanneer het ophogen van het terrein niet mogelijk is worden 
archeologische vervolgstappen geadviseerd. 
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1. Inleiding

In september 2015 heeft Hollandia archeologen in opdracht van dhr. F. Heemskerk een 
archeologisch bureauonderzoek met verkennende boringen uitgevoerd voor een plangebied 
aan de Vlusch 16 te Krommenie, gemeente Zaanstad(afb.1). De opdrachtgever is voornemens 
om het braakliggende terrein te bebouwen waarvoor de ondergrond vergraven dient te 
worden.

Uit de door de gemeente Zaanstad opgestelde archeologische verwachtingskaart blijkt dat
de onderzoekslocatie zich binnen een gebied bevindt waar voor een oppervlakte groter dan
50m² en dieper dan 50 centimeter onder het maaiveld, archeologisch vooronderzoek 
verplicht gesteld wordt. Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is om een voor 
de onderzoekslocatie specifi eke archeologische verwachting op te stellen. De aanvullende 
boringen worden gezet om het verwachtingsmodel aan te vullen en te toetsen.

       
Afbeelding 1. Het plangebied, in het rode kader binnen Nederland. 
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Afbeelding 2. Het plangebied binnen het blauwe kader met de geplande bebouwing zichtbaar. Kaart 
aangeleverd door opdrachtgever. 
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2. Onderzoeksgebied

Gemeente Zaanstad
Plaats Krommenie
Toponiem Vlusch 16
Coördinaten 113.283/502.139

113.314/502.135
113.313/502.122
113.282/502.126

Reden Sloop en nieuwbouw

Het plangebied bevindt zich ter hoogte van Vlusch 16 te Krommenie, gemeente Zaan-
stad. De RD-coördinaten zijn 113.283/502.139, 113.314/502.135, 113.313/502.122, 
113.282/502.126. De opdrachtgever is voornemens om op het braakliggende terrein een 
dubbel woonhuis te realiseren (afb. 2). De nieuwbouw zal een oppervlakte hebben van ca. 
100m2. Voor de fundering zullen 25 heipalen geslagen worden van 25x25 cm. Deze heipalen 
worden geplaatst onder een ringbalkfundering. Het huidige maaiveld wordt met 37,9 cm 
opgehoogd. De onderkant van de funderingsbalk komt op een diepte van 91 cm onder de 
toekomstige hoogte van het maaiveld (afb. 3). Door deze ophoging zal in totaal 53,1 centi-
meter in het huidige maaiveld gegraven worden. Dit kan vertaald woorden naar NAP-maten. 
Het peil van de woning ligt op -35 cm onder NAP. De funderingsbalken zullen 91 cm onder 
het peil komen, dus op -124 cm NAP.  Voor de betonnen vloer zal ca. 10 centimeter van de 
bovenlaag afgegraven worden. Er zullen geen kelders aanwezig zijn onder de woning. Wel 
wordt een kruipruimte aangelegd waarvan de onderkant gelijk ligt met de onderzijde van de 
funderingsbalken. 

In mei 2015 is binnen het plangebied een milieutechnisch bodemonderzoek uitgevoerd 
(Oortwijn 2015). Hierbij werden concentraties lood en asbest boven de interventiewaarde 
aangetroff en. Deze verontreiniging bevindt zich in de bovenlaag van het terrein en heeft als 
gevolg dat het terrein onder categorie 3T verontreining valt. De verontreiging is vastgesteld 
door middel van 4 boringen en 5 inspectiesleuven en bevindt zich in het oostelijke deel van 
het plangebied (afb. 4). 
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Afbeelding 3. Detail van de aan te brengen fundering. Aangeleverd door opdrachtgever.
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Afbeelding 4. Detail van milieutechnisch onderzoek. (Oortwijn 2015). Aangeleverd door opdrachtgever.
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3. Beleid

Maximale oppervlakte waarvoor geen 
archeologisch onderzoek nodig is.

50m²

Maximale diepte waarvoor geen  archeo-
logisch onderzoek nodig is.

50 centimeter

Ligging onderzoekslocatie Oude bewoningslinten en kernen.

In 2009 heeft de gemeente Zaanstad een beleidsnota-archeologie opgesteld (Kleij 2009). Het 
gemeentelijk archeologisch beleid stelt het behoud van archeologische vindplaatsen voorop. 
Gebieden waar archeologische vindplaatsen verwacht kunnen worden dienen zoveel mogelijk 
te worden ontzien bij bodemverstoringen. Wanneer een archeologische vindplaats niet ont-
zien kan worden zal over worden gegaan op een opgraving. Het beschermen of opgraven van 
een vindplaats zal gebeuren wanneer hier gegevens aanwezig kunnen zijn over de geschiede-
nis van Nederland in het algemeen en die van Zaanstad in het bijzonder (Kleij 2009, 26).
 
Om vindplaatsen te behouden heeft de gemeente aan bepaalde gebieden de codering Waarde 
archeologie (WR-A) toegekend. Deze archeologiegebieden zijn uitgerust met aanvullende 
regels ter bescherming van archeologische vindplaatsen. De locatie van de archeologiegebie-
den kan worden gebaseerd op het archeologische deel van de Provinciale Cultuur Historische 
Waardekaart en Gemeentelijke Cultuur Historische Waardekaart. In de praktijk betekent dit 
dat bij werkzaamheden in archeologiegebieden de aanvrager van de vergunning verplicht kan 
worden maatregelen te treff en om een vindplaats te beschermen of op te graven (Kleij 2009, 
28). 

In principe heeft deze regelgeving, conform de Monumentenwet 1988, enkel betrekking op 
bouwplannen met een oppervlak groter dan 100 m². Echter, deze ondergrens zorgt ervoor 
dat archeologische resten van kleinere woningen en bedrijven die gevonden worden langs 
de oude bewoningslinten, verloren gaan. Hierom streeft de gemeente ernaar om ook aan 
kleinere bouwplannen voorschriften met betrekking tot archeologie te koppelen. Uit archeo-
logisch onderzoek in diverse delen van Zaanstad is gebleken dat archeologische sporen langs 
oude bewoningslinten en in oude bewoningskernen te verwachten zijn op een diepte van 50 
centimeter. Door bebouwing en bijbehorend grondgebruik is de bovenste halve meter van 
de bodem dermate verstoord dat archeologische vindplaatsen pas beneden dit niveau zullen 
beginnen (Kleij 2009, 29-31).

Het onderzoeksgebied aan de Vlusch valt binnen de zogeheten lintbebouwing. Het zorgt 
ervoor dat het plangebied, met een oppervlakte van ongeveer 500m² en een geplande ver-
storing van de grond tot een diepte van 80 centimeter, rekening dient te houden met de 
regelgeving zoals vermeld staat in de Monumentenwet 1988. Dit houdt concreet in dat er 
een archeologisch bureauonderzoek opgesteld wordt met daarin een voor het plangebied 
specifi eke archeologische verwachting. Het bureauonderzoek wordt gevolgd door een inven-
tariserend veldonderzoek bestaande uit enkele boringen welke tezamen zullen leiden tot een 
advies. Aan de hand van dit advies wordt door de bevoegde overheid bepaald of archeologisch 
vervolgonderzoek in de vorm van uitgebreid veldonderzoek noodzakelijk is (afb. 5). 
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De lintbebouwing van Krommenie, van Vlietsend tot en met de Vlusch tot aan de Haansloot 
behoort tot de oudsten van de Zaanstreek en dateren mogelijk uit de 11e eeuw. De Heil-
igeweg en de zijpaden tussen het Visserspad en het Weiver zijn waarschijnlijk 17e en 18e 

eeuws. Resten van laatmiddeleeuwse bewoning zijn nog in de bodem aanwezig. Vanwege de 
aanwezigheid van vroege industriële activiteiten (zeildoekweverij) van (inter)nationaal belang 
(Kleij & Van de Poll 2006, 38).

Afb. 5. Het plangebied binnen de rode rechthoek geprojecteerd op de archeologische waardenkaart. De 
groen gestreepte zone staat voor een gebied met regionale archeologische waarde. De rood gestreepte zone 
staat voor een zone met (inter) nationaal archeologisch belang. Bron: Kleij 2006.
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4. Archeologisch bureauonderzoek

4.1 Doel en methode

Het doel van een bureauonderzoek is om aan de hand van bestaande bronnen informatie
te verzamelen over bekende of te verwachten archeologische waarden binnen een bepaald
gebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, gaafheid
en conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden. Afhankelijk van de
omvang van de werkzaamheden, de aard van de aanleiding tot het onderzoek en de vraagstelling, 
zullen aanvullende gegevens verzameld dienen te worden. Het bureauonderzoek resulteert in 
een rapport met een gespecifi ceerd verwachtingsmodel. Op basis van dit verwachtingsmodel 
wordt een selectieadvies gegeven. De bevoegde overheid, in dit geval de gemeente Zaanstad 
kan hierop een selectiebesluit maken ten aanzien van (eventueel) vervolgonderzoek. Tevens 
kan door middel van het bureauonderzoek in een vroeg stadium in de planvorming 
rekening gehouden worden met aanwezige archeologische waarden in de bodem. Bij een 
bureauonderzoek kunnen, indien voorhanden, bronnen geraadpleegd worden die informatie 
verschaff en over de geologie en de archeologie van het betreff ende gebied. Onder andere 
wordt gebruik gemaakt van:
1. Kaartmateriaal, zoals bodemkundige, geomorfologische, geologische en 
historische kaartgegevens evenals beleidskaarten zoals gemeentelijke en provinciale 
verwachtingskaarten.
2. Gegevens omtrent eerder verricht onderzoek en vondstmeldingen in het gebied uit de
database van het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS2) van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (RCE).
3. Lokale contactpersonen van archeologische- en historische verenigingen
4. Archeologische regiospecialisten
5. Relevante geologische, historische, en archeologische literatuur.
6. Het gemeentearchief, gegevens direct betrekking hebbend op de bebouwing op het 
perceel.
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4.2 Aardwetenschappelijke gegevens

Type gegevens Bron Omschrijving
Geologie Geologische kaart van

Nederland (TNO), de
Mulder et al., 2003

Hollandveen laagpakket
binnen de Formatie van
Nieuwkoop

Geomorfologie Archis2 ontgonnen veengronden
Bodemkundig Archis2 Weideveengronden op 

veenmosveen (code: pVs)
Grondwaterstand Archis2 II

De opbouw van het huidige landschap rond Krommenie heeft zijn oorsprong rond het 
begin van het Holoceen(ca. 9.500 v.Chr. - heden). Aan het begin van dit geologische 
tijdvak maakte het gebied deel uit van het getijdenbekken van Holland (de Mulder et al. 
2003, 217-218). Het huidige kustgebied werd gedomineerd door geulen die zeewater 
voerden en door de getijdenwisselingen zand en klei afzetten. In daaropvolgende millennia 
bleef de streek deel uit maken van een getijdengebied, totdat omstreeks 2000 jaar v. Chr. 
vrijwel de gehele kustlijn door strandwallen is afgesloten. 

Vanaf dit moment is het gebied geleidelijk in een uitgestrekt veenmoeras veranderd waarbij 
grote hoeveelheden veen werden gevormd. Door periodieke overstromingen is een veenpak-
ket onstaan wat afgewisseld wordt met kleilagen. Dit veen behoort binnen de Nieuwkoop-
formatie tot het Hollandveen laagpakket. De vorming van het veen bleef plaatsvinden tot aan 
de middeleeuwen (afb. 6). 

Vanaf de 8e eeuw na Christus begon men vanuit de kop van Noord-Holland, en later vanuit 
het duingebied het veengebied te ontginnen. De hoger gelegen veengebieden bleken ges-
chikt voor bewoning, landbouw en veeteelt. Door ontginning van het veengebied werd een 
geleidelijke zakking van het land in gang gezet. De zakking van het veen had tot gevolg dat 
water een steeds grotere bedreiging vormde. Dit resulteerde in de 13e eeuw met de aanleg van 
een ringdijk met als doel Zaanstreek en Waterland te beschermen (Meijer et al. 2001, 11).

In 2008 is aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie onderzoek uitgevoerd in de vorm van een 
bureauonderzoek en boringen (afb. x). Dit onderzoek is uitgevoerd ongeveer een kilometer 
ten zuiden van het plangebied. Bij deze boringen bleek zich onder het maaiveld steeds een 
licht siltige zandlaag, vermengd met baksteenpuin en mortel te bevinden. Deze opgebrachte 
laag had een dikte van ongeveer 50 centimeter. Onder deze laag bevond zich bij enkele 
boringen onder het zandpakket een bruin-grijze licht siltige kleilaag gevolgd door een dunne 
donkerbruine licht-kleiige veenlaag met daaronder weer een donkergrijze matig siltige klei-
laag en ten slotte een donkerbruingrijze licht siltige kleilaag. Deze laatste laag was nog niet 
het natuurlijke rode rietveen welke verwacht kan worden maar waarschijnlijk wel de aanzet 
er toe (Vanoverbeke 2008, 18-19). 
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114387 / 503126

112189 / 500927

Legenda
MONUMENTEN

TOP10 ((c)TDN)

BODEM ((c)Alterra)
Associaties

Brikgronden

Bebouwing

Dijk, bovenlandstrook

Dikke eerdgronden

Fluviatiele afz ouder pleistoceen

Groeve, gegraven, mijnstort

Kalksteenverweringsgronden

Oude rivierkleigronden

Overige oude kleigronden

Ondiepe keileemgronden

Leemgronden

Zeekleigronden

Mariene afz ouder pleistoceen

Niet-gerijpte minerale gronden

Oude bewoningsplaatsen

Rivierkleigronden

Kalkh lutumarme gronden

Veengronden

Moerige gronden

Water, moeras

Podzolgronden

Kalkloze zandgronden

Kalkhoudende zandgronden

PROVINCIES

0 500 m

N Archis2

Afbeelding 6. Het plangebied met gele stip op de bodemkaart. Bron: Archis2
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Afbeelding 7. Boorstaten van het onderzoek  locatie Zuiderhoofdstraat 22 te Krommenie. Bron: Van-
overbeke 2008.
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4.3 Historische gegevens

We kunnen spreken van de eerste permanente bewoning in de omgeving van Krommenie 
tijdens de ijzertijd, rond 700 v.Chr. Boeren bewoonden het veen net ten westen van het hui-
dige Krommenie. Door vernatting van de omgeving werd bewoning op het veen bemoeilijkt. 
Rond 250 n.Chr. trokken de laatste bewoners van het veen weg om pas in de middeleeuwen 
terug te keren.

Krommenie werd met de aanleg van een ringdijk in de 13e eeuw beschermd tegen het water. 
Het is bekend dat met de ontginning van het nagebijgelegen Assendelft reeds in de 10e eeuw 
is begonnen. Voor de ontginning van Krommenie zijn deze eeuw geen echter aanwijzingen 
gevonden. Mogelijk is de ontginning van Krommenie gevolgd op de ontginning van Assen-
delft. Dit wordt gestaafd door de vondst van aardewerk afkomstig uit de 12e  tot de 14e eeuw 
(de Bont/Kleij 2012, 43). 

Nadat het veen was ontwaterd droogde het uit en klinkte het in. Door deze daling werd het 
land kwetsbaarder voor overstromingen. Om toch droog te blijven werden terpen opgewor-
pen waarop gewoond kon worden. De daling van het maaiveld zorgde er tevens voor dat de 
grond natter werd. Dit had als gevolg dat de teelt van graan onmogelijk werd. De boeren 
werden hierdoor genoodzaakt nieuwe, hoger gelegen stukken veen te ontginnen en geschikt 
te maken voor akkerbouw. De nattere, lager gesitueerde velden werden nu gebruikt voor 
veeteelt (de Bont/Kleij 2012, 31). 

Door de continue daling van de bodem verdween de akkerbouw bijna volledig en werd 
alleen nog vee gehouden. Vanaf de 16e eeuw was de veehouderij dan ook de belangrijkste 
bron van inkomsten voor de boeren. Daarnaast werd er ook gewerkt in de binnenvisserij, de 
haringvangst, de handel en in andere, aan scheepsvaart gelieerde, werkzaamheden (de Bont/
Kleij 2012, 61).

In de late 16e eeuw en de 17e eeuw raakten de oude weteringsdijkjes uit de ontginningsperiode 
van Waterland en de Zaanstreek op vele plaatsen volgebouwd. Zo ontstonden de 
bewoningslinten die zo kenmerkend zijn voor de ontginningsdorpen. Het onderzoeksterrein 
ligt aan de Vlusch, dat een onderdeel vormt van een kilometerslang, uit de middeleeuwen 
daterend, bewoningslint. Dit lint begint in het voormalige zuidelijke deel van Assendelft 
dat nu in recreatiegebied Spaarnwoude ligt en loopt via Assendelft-Zuid, de Dorpsstraat in 
Assendelft en het Vlietsend, de Zuiderhoofdstraat, de Noorderhoofdstraat, de Vlusch en de 
Uitweg in Krommenie naar Krommeniedijk (Kleij, 2005, 5). Historisch en archeologisch 
onderzoek heeft aangetoond dat het huidige bewoningslint ontstaan is tussen de 12e en 14e 
eeuw.

Er wordt van uit gegaan dat sinds de 13e eeuw met de naam Crommenye zowel het water als 
de bewoningsstrook worden aangeduid. In de annalen van de abdij van Egmond wordt deze 
naam reeds in 1251 vermeld (Rem 2001, 12).  De eerste kaart waarop Crommenye goed 
te zien is komt uit het jaar 1575 van J.J. Beeldsnijder (afb. 8). De bewoningslinten zijn op 
deze kaart aangegeven maar verder zijn er weinig details zichtbaar. Ongeveer 100 jaar later 
maakte Johannes Dou een kaart voor ‘t Hoog Heemraetschap van de Uytwaterende Sluyzen 
in Kennemerlant ende West-Frieslant (afb. 9). Op deze kaart zijn wel woningen te zien, het 
is echter lastig om vast te stellen of deze bewoning ook aanwezig is op de onderzoekslocatie 
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(Vanoverbeke 2008, 13-14)(afb. 7). 
Aan de hand van de kadastrale minuut uit 1811-1832 kan duidelijk bebouwing 
waargenomen worden aan de weg binnen het perceel op het plangebied (afb. 10). Op de 
onderzoekslocatie zijn percelen zichtbaar die vermeld staan als huis met erf. 

Afbeelding 8. Detail uit de kaart van Beeldsnijder, 1575. Het noorden is boven, kaart is niet op schaal.
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Afbeelding 9. Detail uit de kaart van Dou, 1680. De onderzoekslocatie is in rood aangegeven. Het 
noorden is boven, kaart is niet op schaal.
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Afbeelding 10. Het plangebied met rood omkaderd op de kadastrale minuut uit 1811-1832.
Bron: www.watwaswaar.nl. 
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4.4 Bekende archeologische gegevens

Type gegevens Registratie nummer Omschrijving

Monument 14665 Het dorp Krommenie 
waarvan de begrenzing 
gebaseerd is op een 
historische kaart uit 1849-
1859. Hier bevinden zich 
boven en onder de grond 
mogelijke archeologische 
sporen die inzicht geven 
van de ouderdom en 
ontwikkeling van het dorp 
Krommenie

IKAW Lage trefkans

AMK Hoge archeologisce 
waarde

Aan de hand van de Indikatieve Kaart van Archeologische Waarde (IKAW afb. 10) komt het 
perceel te liggen in een gebied met een lage trefkans. Wel valt het perceel op de Archeologische 
Monumenten Kaart (AMK) onder een gebied met hoge archeologische waarde en staat het 
centrum geregistreerd als monument onder nummer 14665. De archeologische waarde van 
historische kernen bestaat uit de reeds aangetroff en of te verwachten aanwezigheid, boven of 
onder de grond, van bouwhistorische resten en archeologische sporen en voorwerpen. Samen 
bevatten zij een veelheid aan historische informatie over ouderdom en ruimtelijke ontwik-
keling van de kern. Bodemingrepen binnen gebieden van archeologische waarde dienen te 
worden voorafgegaan door archeologisch vooronderzoek (Vanoverbeke 2008, 4).

14665

114062 / 502698

112475 / 501111

Legenda
WAARNEMINGEN

VONDSTMELDINGEN

ONDERZOEKEN

MONUMENTEN

TOP10 ((c)TDN)

IKAW
zeer lage trefkans

lage trefkans

middelhoge trefkans

hoge trefkans

lage trefkans (water)

middelhoge trefkans (water)

hoge trefkans (water)

water

niet gekarteerd

PROVINCIES

0 100 m

N Archis2

Afbeelding 11. IKAW kaart met het onderzoeksgebied gemarkeerd met een blauwe stip. Bron: ArchisII
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In het historisch centrum van Krommenie zijn de afgelopen jaren meerdere onderzoeken 
uitgevoerd. Zo is in 2010 een bureauonderzoek gevolgd door boringen uitgevoerd door 
archeologisch bureau ARGO. Dit onderzoek vond plaats aan de Noorderhoofdstraat 173, 
zo’n 200 meter ten zuiden van Vlusch 16. Vooraf werd uit gegaan van vondsten uit de ijzer-
tijd/Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Bij het boren werden echter enkel 
vondsten gedaan daterend tussen de 14e en 19e eeuw. Over het algemeend bleek de grond 
verstoord tot ongeveer 50 centimeter onder het maaiveld. Onder deze laag bevond zich in de 
meeste gevallen een oude ophogingslaag (Médard/Vaars 2010).

Ander onderzoek is in Krommenie uitgevoerd door ADC Archeoprojecten in 2010 aan de 
Heiligeweg, circa 1000 meter ten zuidoosten van Vlusch 16. Dit project bestond uit een 
proefsleuven onderzoek waarbij rekening werd gehouden met bewoning uit de 17e en 18e 
eeuw en eventueel ijzertijd en Romeinse tijd sporen. De recente verstoring reikte bij dit 
onderzoek tot 70 centimeter onder het maaiveld. De vondsten dateerden zoals verwacht  
merendeels uit de 2e helft van de 17e eeuw. Er werden geen ijzertijd of Romeinse sporen 
aangetroff en (Bouma 2010). 

Aan de Zuiderhoofdstraat 40-42 is in 2012 een bureauonderzoek aangevuld met boringen 
uitgevoerd. Dit project is uitgevoerd door IDDS archeologie en bevind zich minder dan een 
kilometer ten zuiden van Vlusch 16. Bij dit onderzoek werd vooraf gerekend op sporen vanuit 
de 11e/12e eeuw tot aan het begin van de 20e eeuw. Met de boringen zijn archeologische 
indicatoren aangetroff en die dateren van de 14e/15e eeuw tot aan de 19e of 20e eeuw. Bij 
de boringen bleek overal een recente ophogingslaag aanwezig te zijn die tussen de 30 en 50 
centimeter onder het maaiveld gesitueerd was (Moerman 2012).  

Op ca. 50 meter ten zuiden van het plangebied is in 2014 een bureauonderzoek met 
verkennende boringen uitgevoerd aan Vlusch 11 (Tuinman 2014). Voorafgaand aan het 
onderzoek werd uit gegaan van de mogelijkheid op sporen, waaronder een terp, vanaf de 
11e/12e eeuw, ten tijden van de eerste bebouwing van Krommenie. Met de verkennende 
boringen werd een opgebracht zandpakket van ca 40-100 cm aangetroff en. Er werden geen 
aanwijzingen gevonden voor een archeologisch relevante laag. 
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4.5 Archeologische verwachting

Periode Verwachting diepte t.o.v maaiveld Omschrijving van de te 
verwachten resten

Bronstijd/ijzertijd Zeer laag In veenpakket Onbekend
Romeinse tijd Zeer laag In veenpakket Onbekend
Vroege middeleeu-
wen

Zeer Laag In veenpakket Onbekend

Late middeleeuwen Gemiddeld Onder de bouwvoor Bewoningssporen, ploegspo-
ren, cultuurlagen, greppels, 
kuilen, terpophogingen, 
waterputten, aardewerk, 
natuursteen, gewei, benen 
voorwerpen, metalen voor-
werpen, houten voorwerpen, 
leer

Nieuwe tijd Hoog Onder de bouwvoor bewoningssporen, ploegspo-
ren, cultuurlagen, greppels, 
kuilen, terpophogingen, 
waterputten, aardewerk, 
natuursteen, gewei, benen 
voorwerpen, metalen voor-
werpen, houten voorwerpen, 
leer, 

Naar aanleiding van het bovenstaande, op basis van geraadpleegde historische en archeologische 
gegevens, kan gesteld worden dat er aan de Vlusch 16 te Krommenie een kans bestaat op sporen 
van de middeleeuwen tot de nieuwe tijd. De oudste sporen kunnen mogelijk dateren uit de 11e 
en 12e eeuw, ten tijden van de eerste bebouwing van Krommenie. In theorie zouden sporen 
daterend van de ijzertijd en Romeinse tijd aanwezig kunnen zijn. Echter, kijkend naar eerder 
onderzoek dat uitgevoerd is in de omgeving lijkt deze mogelijkheid gering. Archeologische 
sporen kunnen onder andere bestaan uit ploegsporen, sloten, greppels, terpophogingen en 
waterputten. Zoals bij de eerdere onderzoeken naar voren is gekomen zal de bovenste laag 
waarschijnlijk bestaan uit een recent ophogingspakket van zo’n 30 centimeter.

Vanwege het vochtige milieu zullen artefacten goed geconserveerd zijn. Vondsten zoals hout, 
glas, aardewerk en metaal blijven onder deze omstandigheden in redelijke conditie en kunnen 
daarom ook aangetroff en worden. 
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Afbeelding 12 Het plangebied Vlusch 16 , genomen richting de weg. Het noorden is rechts. 
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5. Inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen

5.1 Doel en methode

Het doel van een inventariserend veldonderzoek middels verkennende boringen is het 
toetsen en aanvullen van de gespecifi ceerde archeologische verwachting. Om die reden zijn 
de volgende onderzoeksvragen geformuleerd, die met het inventariserend veldonderzoek 
beantwoord moeten worden:
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?
2. Welke archeologische sporen zijn aanwezig? Hierbij moet vooral worden gelet op de 
aanwezigheid van in de bodem verzonken terpen en resten van middeleeuwse boerderijen.
3.Wat is de algemene datering van de archeologische resten?
4. Wat is de aard en de fysieke kwaliteit van de archeologische overblijfselen?
5. Kunnen aparte vindplaatsen onderscheiden worden en zo ja wat is hun begrenzing?
6. Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren zowel horizontaal als verticaal?
7. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn deze 
aaneensluitend?
8. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten, tot welke vondsttypen 
behoren zij en wat is hun herkomst?
9. Tot maximaal welke diepte kan de bodem worden verstoord zonder de archeologische 
vindplaatsen te beschadigen?

In het programma van eisen is de strategie bepaald die binnen het plangebied uitgevoerd 
dient te worden. Vijf boringen dienen gezet te worden op aangegeven locaties. De boringen 
worden gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter tot 
op een diepte van 1,25m onder het maaiveld en worden doorgezet tot in de ongestoorde 
grond. Wordt de ongestoorde grond echter al binnen de 1,25m bereikt, dan wordt gestopt 
op de diepte van de ongestoorde grond. Eventuele vondsten dienen verzameld te worden per 
laag. De grond zal door middel van een een boormes bestudeerd  worden op archeologische 
indicatoren. De beschrijving van de bodemopbouw zal geschieden volgens de Archeologische 
Standaard Boorbeschrijving (ASB). De boorpunten worden door middel van een GPS-
instrument ingemeten in het RD-coördinatensysteem (afb. 13).

Vanwege de hoge vochtigheid van de bodem is naast elke boring een controle-boring met 
de gutsboor gezet. Boring 3 stuikte bij de eerste poging op ca. 70 centimeter diepte. Om 
deze reden is vlak ernaast een extra boring gezet (boring 3B) zodat een volledig beeld van de 
bodemopbouw verkregen kon worden. 



30 Krommenie (Zaanstad) Vlusch 16 bureauonderzoek en IVO-O

Afbeelding 13. de locaties van de geplaatste boringen binnen het plangebied.
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5.2 Onderzoeksresultaten

Bodemopbouw (Zie bijlage 3 en 4)
Onder het maaiveld bevond zich een matig siltig zandpakket. Deze laag was aanwezig binnen 
het hele plangebied en vormt een omgewoelde bovenlaag. De laag bevindt zich tot een diepte 
tussen de 25 en 45cm onder het maaiveld. Hieronder is bij boring 1,2,3 en 5 een sterk 
siltige kleilaag aangetroff en met in boring 2,3 en 5, sporen van baksteen en in boring 3 een 
fragment rood geglazuurd aardewerk. Deze laag wordt in alle boringen gevolgd door een 
sterk siltige grijsbruine kleilaag waarin baksteen fragmenten zichtbaar waren. In boring 2 
wordt deze laag gevolgd door meerdere siltige kleilagen. In deze boring bevindt zich tussen 
100 en 130 cm onder het maaiveld een sterk siltige verrommelde kleilaag waarin op 124 
cm onder het maaiveld een fragment kogelpotaardewerk is aangetroff en. Bij boring 2,3,4 
en 5 is op een diepte van respectievelijk 206, 180, 176, 172 cm -mv een laagje veraard 
veen aangetroff en. Dit laagje betreft een oud oppervlak dat in aanraking is gekomen met 
zuurstof. Door de afwezigheid van vondsten uit deze laag is er geen datering aan te geven. 
De onderste lagen bestaan vanaf een diepte tussen 82 tot 155 cm uit veenlagen. Deze lagen 
waren homogeen en geheel vrij van archeologische indicatoren wat doet vermoeden dat dit 
de natuurlijke veenlagen betreft. Deze veenlagen zijn tot op een maximale diepte van 300 cm 
onder het maaiveld gevolgd.

Archeologische indicatoren en verstoringen
Binnen de siltige kleilagen zijn bij nagenoeg alle boringen stukjes baksteen aangetroff en. 
Boring 2 leverde op 124 cm -mv in een kleilaag een fragment kogelpotaardewerk op. 
Deze vondst kan binnen de 13e eeuw gedateerd worden. Bij boring 3 werd een fragment 
roodbakkend dubbelgeglazuurd aardewerk aangetroff en. Dit fragment kan omstreeks de 
18e/19e eeuw  gedateerd worden. Binnen boring 3 is tevens gestuikt op waarschijnlijk een 
houten plank op een diepte van 70 cm. Mogelijk betreft het hier een kesp afkomstig van de 
bebouwing die zichtbaar is op de kadastrale minuut.  

Interpretatie
Over het hele plangebied bevindt zich een siltig zandpakket. Hieronder bevinden zich 
meerdere opgebrachte kleipakketten. De opgebrachte kleilagen duiden op de mogelijke 
aanwezigheid van een terp binnen het plangebied. Het aantreff en van een terp komt overeen 
met het verwachtingsmodel zoals opgesteld in het bureauonderzoek. Het veraarde veenlaagje 
wijst er op dat het hier een oud oppervlak betreft dat aan geoxydeerd. Of deze blootstelling 
het gevolg is geweest van menselijk handelen is met deze boringen niet vast te stellen. De 
overige veenlagen in de ondergrond zijn allen natuurlijk.  
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5.3 Beantwoorden van de onderzoeksvragen

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?
Binnen het gehele plangebied bestaat de bovenlaag uit zandige grond die tot een maximale 
diepte van 45 cm onder het maaiveld aanwezig is. Gelet op het feit dat er bewoning binnen 
de locatie heeft gestaan, die nu gesloopt is, kan aangenomen worden dat deze laag bij deze 
werkzaamheden verstoord is. 

2. Welke archeologische sporen zijn aanwezig? Hierbij moet vooral worden gelet op de aanwezigheid 
van in de bodem verzonken terpen en resten van middeleeuwse boerderijen.
Aan de hand van de resultaten uit de boringen kan aangenomen worden dat naar alle 
waarschijnlijkheid een terp in de bodem aanwezig is. Daarnaast wijst de aanwezigheid van 
een plank mogelijk op de resten van kespen die behoren bij poeren afkomstig van bewoning, 
zichtbaar op de kadastrale minuut (1811-1832). 

3.Wat is de algemene datering van de archeologische resten?
Aan de hand van de paar archeologische indicatoren kan voorzichtig aangenomen worden dat 
de bovenste kleilaag uit de 18e/19e eeuw afkomstig is door het aantreff en van een fragment 
roodbakkend dubbelgeglazuurd aardewerk. Het aantreff en van een fragment kogelpot 
afkomstig uit de 13e/1e helft 14e eeuw in een kleilaag vlak boven het natuurlijke veen levert 
een brede periode van menselijke aanwezigheid binnen de locatie. 

4. Wat is de aard en de fysieke kwaliteit van de archeologische overblijfselen?
De archeologische resten, aangetroff en binnen de boringen, bestaan uit een terp in de 
vorm van meerdere ophogingslagen. Daarnaast zijn mogelijk de kespen van een woonhuis 
aangeboord. De lagen van de terp waren niet vergraven en daardoor in goede staat. Het 
aangetroff en hout was dermate hard dat er niet met een gutsboor doorheen geboord kon 
worden. Daarnaast bevond het hout zich onder de grondwater spiegel. Dit wijst op een goede 
conservering van het hout.  

5. Kunnen aparte vindplaatsen onderscheiden worden en zo ja wat is hun begrenzing?
Nee, met de boringen konden geen aparte vindplaatsen onderscheiden worden.

6. Wat is de ruimtelijke spreiding van sporen en structuren zowel horizontaal als verticaal?
Met betrekking tot de ruimtelijke spreiding van sporen kan gemeld worden dat de 
ophogingslagen zich horizontaal en verticaal binnen het gehele plangebied bevinden. 
Daarnaast is op een diepte van 70 cm -mv is een houten plank aangetroff en.

7. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn deze 
aaneensluitend?
Nee, het aangetroff en materiaal stamt uit de 13e/14e eeuw en uit de 18e/19e eeuw. Uit de 
400 jaar tussen deze twee periodes is vooralsnog niets aangetroff en. Het inventariserend 
booronderzoek is hiervoor niet toereikend.
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8. Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten, tot welke vondsttypen behoren zij 
en wat is hun herkomst?
De vondsten zijn een fragment kogelpotaardewerk, vermoedelijk uit de 13e eeuw. Dit 
aardewerk werd locaal geproduceerd. Daarnaast is een fragment dubbelgeglazuurd 
roodbakkend aardewerk aangetroff en. Dit aardewerk wordt in de 18e/19e eeuw gedateerd en 
is locaal geproduceerd. 

9. Tot maximaal welke diepte kan de bodem worden verstoord zonder de archeologische vindplaatsen 
te beschadigen?
Archeologisch interessante lagen bevinden zich direct onder de bovenste zandlaag. Deze laag 
bevindt zich minimaal op een diepte van 25 cm onder het huidige maaiveld of 87 cm - 
NAP.
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6. Conclusie en aanbeveling

Teneinde de archeologische waarde van het plangebied aan de Vlusch 16 te Krommenie, te 
bepalen zijn de relevante historische en archeologische gegevens geraadpleegd. Aan de hand 
van deze gegevens is duidelijk geworden dat er mogelijk nog sporen van de eerste ontginning 
in het gebied aanwezig kun zijn. Verder kunnen er binnen het plangebied sporen en vondsten 
tot aan de nieuwe tijd verwacht worden. 

Het inventariserende veldonderzoek middels vijf verkennende boringen resulteerde in 
het aantreff en van een opgebracht kleilichaam in de ondergrond. Dit kleilichaam wordt 
geïnterpreteerd als (een deel van) een terp waarvan de top op -87 cm NAP is aangetroff en. 
Indicatief voor de datering kan de vondst van een fragment van een 13e eeuwse kogelpot 
zijn. 

Aanbeveling

Vanwege het aantreff en van een mogelijke terp binnen het plangebied wordt ophoging van 
het plangebied aanbevolen. Wanneer het ophogen van het terrein niet mogelijk is worden 
archeologische vervolgstappen geadviseerd. 
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Bijlage 1: Archeologische perioden 
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Bijlage 2: Archeologische 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 archeo-
logische 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 specifi eke plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over 
aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging in het ruimtelijke-ordeningsproces 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 RCE, pro-
vincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, musea) bekend zijn over het 
betreff ende 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 geografi sche gegevens
          o een korte impressie over de onstaansgeschiedenis van het landschap
          o een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
    * beschrijven bekende archeologische waarden
          o archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal  
 Monumenten Archief (CMA) van de RCE. 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 escherming te krijgen  
 binnen het bestemmingsplan; 
          o archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief 
 (CAA) van de RCE aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de 
 aanwezigheid van bewonings-sporen uit het verleden;
    * beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecifi ceerd en    
       onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:
          o aan de hand van de door de RCE ontwikkelde Indicatieve Kaart van 
 Archeologische Waarden. Gebieden met een hoge of middelhoge archeologische 
 verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor een nader archeologisch  
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 onderzoek in aanmerking;
          o 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, con-
servering 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 ;
    * 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 inven-
tariserend veldonderzoek moet leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk 
selectieadvies.

Nadere toelichting onderzoeksmethoden: 1 en 2:  Bij non-destructieve methoden moet men 
denken aan elektrische, magnetische en elektromagnetische methoden, eventueel in combi-
natie met remote sensing technieken.

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 archeologi-
sche 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 aan-
getroff en 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 beke-
ken moeten 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).
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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 Cultureel Erfgoed (RCE)
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Bijlage 3: Boorstaten

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,7457

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,2457

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,7457

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,2457

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,7457

Boring 1       RD-coördinaten: 113282/502137

32

Zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, doorworteling

68

Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, bruin/grijs

82
Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig slap, grijs, spoor schelpmateriaal, mortel

114
Veen, sterk kleiig, rietveen, matig amorf, bruin/grijs, door het grondwater blijft het 
veen niet in de edelmanboor zitten. daarom is besloten de boring voort te zetten 
met de gutsboor126

Veen, zwak kleiig, sterk amorf, bruin
146

Mineraalarm veen,  sterk amorf, donkerbruin, wortel van een els

156

Mineraalarm veen,  sterk amorf, bruin
200

Mineraalarm veen,  sterk amorf, donkerbruin

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,6291

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,1291

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,6291

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,1291

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,6291

mv (cm)    NAP(m)

250 -3,1291

mv (cm)    NAP(m)

300 -3,6291

Boring 2       RD-coördinaten: 113287/502137

25

Zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, doorworteling

60

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, doorworteling, spoor baksteen

75 Klei, sterk siltig, grijs/bruin, spoor schelpmateriaal, spoor roestvlekken, spoor 
baksteen, grijs gevlekt, heterogeen, antropogeen

100 Klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs/bruin, spoor baksteen, zandige 
bijmenging

130 Klei, sterk siltig, grijs/bruin, brokken veraard vk1, donker bruin gevlekt, verrommeld, 
vanaf 110 gutsboor gebruikt, fragment kogelpot op 124144

Klei, sterk siltig, sterk humeus, stevig, bruin/grijs
155

Veen, sterk kleiig, sterk amorf, bruin, brokjes veraard veen
200

Veen, zwak kleiig, matig amorf, bruin/grijs, spoor schelpmateriaal

300

Mineraalarm veen,  sterk amorf, donkerbruin/rood
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mv (cm)    NAP(m)
0 -0,6323

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,1323

Boring 3A       RD-coördinaten: 113292/502136

30

Zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, doorworteling

45 Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, donkergrijs, spoor schelpmateriaal, 
doorworteling, spoor baksteen, aw roodbakkend dubbelgeglazuurd 18/19e eeuw, 
niet verzameld70

Klei, sterk siltig, zwak grindig, grijs/bruin, spoor houtresten, spoor plantenresten, 
spoor aardewerkfragmenten, stuik op mogelijk plank op 70

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,6522

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,1522

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,6522

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,1522

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,6522

Boring 3B       RD-coördinaten: 113293/502136

30

Zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, doorworteling

45 Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, donkergrijs, spoor schelpmateriaal, 
doorworteling, spoor baksteen

105

Klei, sterk siltig, zwak grindig, grijs/bruin, spoor houtresten, spoor plantenresten, 
spoor aardewerkfragmenten

115
Veen, zwak kleiig, matig amorf, bruin/grijs

140
Mineraalarm veen,  donkerbruin/zwart, veraard

150
Mineraalarm veen,  sterk amorf, donkerbruin165

Mineraalarm veen,  matig amorf, bruin
200

Mineraalarm veen,  sterk amorf, donkerbruin
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mv (cm)    NAP(m)
0 -0,6144

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,1144

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,6144

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,1144

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,6144

Boring 4       RD-coördinaten: 113297/502135

45

Zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, doorworteling

55
Veen, sterk kleiig, zwak amorf, donkerbruin, spoor baksteen

65
Klei, sterk siltig, grijs/bruin, spoor houtresten, spoor schelpmateriaal, 
zandbijmenging, humeuze brokken, zwak baksteenhoudend

95
Veen, sterk kleiig, sterk amorf, stevig, donkerbruin, brtgr gevlekt

115

Veen, zwak kleiig, sterk amorf, donkerbruin/grijs, spoor plantenresten, spoor 
baksteen, dogr gevlekt, veraarde brokken

135

Mineraalarm veen,  donkerbruin/zwart, veraard

143

Mineraalarm veen,  sterk amorf, donkerbruin

153

Mineraalarm veen,  matig amorf, bruin

195

Mineraalarm veen,  sterk amorf, donkerbruin

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,6685

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,1685

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,6685

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,1685

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,6685

Boring 5       RD-coördinaten: 113303/502135

30

Zand, matig siltig, donkerbruin/grijs, spoor schelpmateriaal, spoor baksteen, spoor 
glas, weinig slakken/sintels

80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, spoor schelpmateriaal, spoor 
baksteen, zandig

105

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig slap, grijs/bruin, spoor schelpmateriaal, spoor 
baksteen

135

Mineraalarm veen,  donkergrijs, veraard veen, minder veraard dan andere boringen

145
Mineraalarm veen,  sterk amorf, donkerbruin

155
Mineraalarm veen,  sterk amorf, bruin

200
Mineraalarm veen,  sterk amorf, donkerbruin
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Bijlage 4: Boorraaiprofi el
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