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Samenvatting 

In opdracht van SBM Bouw BV heeft RAAP in juni 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm 

van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd 

voor het plangebied Weiver 6 te Krommenie in de gemeente Zaanstad.  Het onderzoek vond plaats in 

het kader van een omgevingsvergunning. 

Op basis van het bureauonderzoek gold een lage archeologische verwachting voor resten uit het 

mesolithicum en neolithicum. Resten uit deze periode werden enkel verwacht indien er hoger gelegen 

plaatsen in het getijde-landschap in het plangebied aanwezig zouden zijn. Dergelijke plaatsen zijn 

echter niet in het booronderzoek aangetroffen en sporen van bodemvorming in de klei, die duiden op 

een rustigere periode in de vorming van het landschap, ook niet . Vandaar dat de archeologische 

verwachting voor resten uit het mesolithicum en neolithicum onverminderd laag blijft.  

Voor de periode bronstijd tot en met vroege middeleeuwen gold eveneens een lage archeologische 

verwachting. Hoewel het veenpakket uit deze periode dat in het plangebied werd aangetroffen vrijwel 

intact is, kan de archeologische verwachting voor deze periode toch bijgesteld worden naar laag . 

Resten uit deze periode werden in dit veenlandschap namelijk enkel verwacht op de beter ontwaterde 

en hoger gelegen plaatsen in het landschap en die zijn gedurende het veldonderzoek niet aangetroffen.  

Voor de periode vanaf de late middeleeuwen gold op basis van het bureauonderzoek een hoge 

verwachting voor sporen van agrarische activiteit , die al op geringe diepte onder het maaiveld werden 

verwacht. Deze resten zouden kunnen bestaan uit greppels, akkerlagen en/of aardewerk, maar zijn 

gedurende het veldwerk niet aangetroffen, wat gezien de verwachte diepte van deze resten ook zou 

kunnen samenhangen met de in het plangebied aangetroffen resten uit de nieuwe tijd. Desalniettemin 

wordt de verwachting voor de late middeleeuwen op het aantreffen van archeologische resten 

bijgesteld naar laag.  

Op basis van de vroegst bekende nauwkeurige topografische kaart van het plangebied bleek al dat er 

in de 17
e
/18

e
 eeuw, de nieuwe tijd, bewoning in het plangebied heeft plaatsgevonden. Gedurende het 

veldonderzoek werd een donkere laag met daarin veel aardewerk uit de nieuwe tijd, bouwpuin en 

mogelijke funderingen (ter hoogte van de gestuite boringen) aangetroffen. De hoge verwachting voor 

resten uit de nieuwe tijd blijft daarom gehandhaafd.  

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische 

resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Daarom wordt geadviseerd om de 

plannen zodanig aan te passen dat verstoring wordt voorkomen. Aangezien dit niet mogelijk lijkt, wordt 

aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming de onderstaande vervolgstap uit het proces van 

de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te nemen. Gezien de prospectiekenmerken is een 

onderzoek met behulp van zoeksleuven de geëigende methode voor vervolgonderzoek (zie ook 

www.archeologieinnederland.nl/prospectie-op-maat). Deze zouden gezien het kleine oppervlakte van 

het plangebied bijvoorbeeld haaks op de verwachte ligging van het 17
e
 of 18

e
 eeuwse gebouw 

geplaatst kunnen worden.  

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid , de gemeente Zaanstad, deze al 

dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  

http://www.archeologieinnederland.nl/prospectie-op-maat
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van SBM Bouw BV heeft RAAP in juni 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm 

van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd 

voor het plangebied Weiver 6 te Krommenie in de gemeente Zaanstad (figuur 1). 

Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. 

Juridisch en beleidskader 

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

ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 

nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Zaanstad ligt het plangebied in een zone met 

Waarde – Archeologie 1. Het beleid voor deze zone schrijft voor dat er bij bodemingrepen groter dan 

50 m
2
 en dieper dan 50 cm -mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Deze 

voorschriften zijn verankerd in het bestemmingsplan Krommenie
1
. De omvang van de bodemingrepen 

bedraagt 380 m
2
 en de diepte van de ingrepen bedraagt 80 cm –mv (maar deze is i.v.m. de 

funderingspalen nog niet helemaal duidelijk) en zijn groter dan de vrijstellingsgrens. Een 

archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische 

waarden is daarom verplicht conform het vigerend beleid. 

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm. 

Voorafgaand aan het onderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld en ter goedkeuring aan de 

bevoegde overheid voorgelegd. Dit PvA is goedgekeurd (op 12-06-2019). Dit PvA diende als 

uitgangspunt voor het onderzoek. Het onderzoek is bovendien uitgevoerd conform de geldende 

richtlijnen van de bevoegde overheid.  

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 

Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, 4004 Opgraven 

(landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek. 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 

                                                           

1
 NL.IMRO.0479.STED3763BP-0301 
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Figuur 1. Aanduiding plangebied. Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 

(verkennend booronderzoek) 

Opdrachtgever SBM Bouw BV 

Bevoegde overheid Gemeente Zaanstad 

Plaats Krommenie 

Gemeente Zaanstad 

Provincie Noord-Holland 

Centrumcoördinaten (X/Y) 112927/501149 

Toponiem Weiver 6 

Kadastrale gegevens Gemeentecode KMN01, sectie B, perceelnummer 6637 

Oppervlakte plangebied 380 m² 

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens onderhavig onderzoek is het plangebied 

inclusief een zone van 500 m rondom het plangebied 

onderzocht. 

Onderzoeksperiode Juni 2019 

Uitvoerder RAAP West 

Projectleider T.E. de Rijk, Ma 

Projectmedewerkers W. Wolzak, Rmsc 

RAAP-projectcode KRWV 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4713311100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio West te Leiden 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde 

van het terrein, dan wel de archeologische vindplaats. Daartoe wordt informatie verzameld  over 

bekende en verwachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde archeologische 

verwachting op te stellen. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:   

 Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

 Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen in en rond het plangebied zijn 

reeds bekend?  

 Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is 

de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid? 

 Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied? En wat zijn hiervan de prospectiekenmerken? 

 Komt de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in het plangebied overeen met 

hetgeen op basis van het bureauonderzoek verwacht werd? 
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 Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische 

verwachting te worden bijgesteld? 

 Waar en op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?  

 Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig (intact) dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?  

 Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen?  

 Kan het archeologisch relevante niveau gewaardeerd worden? Zo ja, wat is de waardering en 

zo nee, welke informatie is nodig om tot een waardering te komen? 

Algemeen 

 Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?  

 Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?  

 Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen de verwachte archeologische resten 

systematisch opgespoord worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch 

etc.)? 

 



Plangebied Weiver 6 te Krommenie, gemeente Zaanstad; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en 

inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

 

 

RAAP-rapport 3967 / versie 05-07-2019   [9] 

 

2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient ervoor om - op basis van verschillende bronnen - inzicht te krijgen in de 

genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop van de 

tijd heeft achtergelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld.  

Naast de conform de KNA verplichte bronnen is door de gebiedsexperts van RAAP een beredeneerde 

keuze gemaakt uit betrouwbare bronnen die voor de archeologische verwachting relevante informatie 

bevatten (zie bijlage 2 voor de motivering). Daarvoor is gebruik gemaakt van de landelijk en voor RAAP 

digitaal beschikbare archieven. Voor de beschrijving van de historische situatie is gebruik gemaakt van 

hiervoor relevante informatiedragers. Voor de actuele metadata van de verzamelde gegevens 

(gemeente, plaats, etc.) wordt verwezen naar het van toepassing zijnde data-archief. 

2.2 Aardkundige situatie 

Belangrijk voor de ontwikkeling van het huidige landschap in het plangebied zijn de geologische 

ontwikkelingen vanaf het Saalien (250.000 tot 130.000 jaar geleden), een ijstijd in het laatste deel van 

het Pleistoceen. Vanuit het noorden werd Nederland met landijs bedekt, hetgeen daar zichtbare sporen 

in het landschap heeft achtergelaten (Berendsen, 2004). Gedurende met name het daaropvolgende 

Laat Weichselien (18.000 tot 11.800 jaar geleden), was het klimaat zo koud en droog dat sprake was 

van een landschap waarin vegetatie nagenoeg ontbrak. In dit open, glaciale landschap hadden ijzige 

sneeuwstormen vrij spel. Door de wind verstoof veel zand waarbij vooral het fijnere zand over grote 

afstanden werd verplaatst. Dit materiaal is afgezet als een deken van fijn, zwak lemig zand: het 

Dekzand (Laagpakket van Wierden, onderdeel van de Formatie van Boxtel).  

Omstreeks 9800 voor Chr. zette een definitieve klimaatsverandering in, die het begin van het Holoceen 

markeert (Berendsen, 1997). Het plangebied maakt deel uit van het landschappelijk Oer-IJ estuarium, 

dat als een zeegat aan de Noord-Hollandse kust begon. De zee kon het gebied hier lange tijd 

ongehinderd beïnvloeden en door de stijgende zeespiegel, sinds het begin van het Holoceen, kon de 

kustlijn steeds verder oostwaarts opschuiven. In deze periode bestond de kustlijn uit zandige wadplaten 

met daartussenin veel west-oost georiënteerde geulen. De zandige platen gingen landinwaarts over in 

lagunes waarin klei werd afgezet, die wordt gerekend tot het Laagpakket van Wormer, Formatie van 

Naaldwijk (Zagwijn, 1971). 

Rond 2750 v. Chr. ontstonden parallel aan de kustlijn de eerste strandwallen, die zich in westelijke 

richting uitbreidden, en het kustgebied afsloten. Door verstuivingen ontstonden op de strandwallen de 

Oude Duinen (Laagpakket van Schoorl, Formatie van Naaldwijk) en achter de strandwallen vormde zich 

een dik pakket veen (Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop). Doordat de voortgaande 

duinvorming rond 1500 v. Chr. het Oer-IJ afdichtte, verslechterde de afwatering achter de strandwallen. 

Hierdoor kon er op uitgebreide schaal veengroei in het plangebied plaatsvinden.  
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Enkel nog bij zware stormen stroomde zeewater het land in, wat resulteerde in zandige wash-overs tot 

in de vroege middeleeuwen. Het veen breidde zich echter al vanaf de Romeinse tijd op zo’n schaal uit, 

dat ook de meer westwaarts gelegen strandwallen overgroeid raakten.  

In het veenlandschap ontstonden vanaf de vroege middeleeuwen verschillende 

veenontwateringsstroompjes en binnenmeren zoals de Krommenie en het noordelijker gelegen Lange 

Meer (Alkmaarder Meer). Gedurende de late middeleeuwen kwam het regelmatig voor dat zeewater via 

het IJ sediment op het land kon afzetten. Dit blijkt uit de aanwezige Waardveengronden (riet-, zegge- of 

broekveen) met een kleidek (bodemcode kVc; Kroes, 2017, pp. 5), en de Weideveengronden (riet-, 

zegge- of broekveen) met zavel- of kleidek, met daarin minerale eerdlaag of humusrijke bovengrond 

(bodemcode: pVc). Daarnaast zijn er in de omgeving ook Koopveengronden (hVs en hVc) die bes taan 

uit kleiige veenmosveen of riet-, zegge- of broekveen eerdveengronden bekend. Als laatste zijn ook 

Poldervaaggronden nabij, die zijn gevormd in zeekleigronden zonder een minerale eerdlaag 

(gMn83Cw) en Leek-/Woudeerdgronden aanwezig, die zijn gevormd in zeekleigronden met een 

minerale eerdlaag (pMn85A).  
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Figuur 2. De ligging van het plangebied op de Geomorfologische Kaart (1:50.000; Koomen & Maas, 2004) . 

2.3 Archeologische gegevens 

Gemeentelijk archeologiebeleid 

Bestemmingsplan Dubbelbestemming ‘waarde-archeologie 1’ 

Aanduiding Bestemmingsplan ‘Krommenie’  

In de toelichting is opgenomen dat er een archeologische 

onderzoeksplicht geldt bij bodemingrepen groter dan 50m
2
 en dieper 

dan 50cm –Mv.  

Gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaart 

Zone van ‘Regionaal belang’  

Gemeentelijke archeologische 

beleidskaart 

Het plangebied valt in de Assendelverpolders, waar sporen van 

nederzettingen uit de ijzertijd tot en met nieuwe tijd voorkomen, die 

blijkens opgravingen nog in goede staat zijn.  

Tabel 2. Overzicht van het geldende archeologiebeleid en achterliggende verwachtingskaart.  
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Bekende archeologische gegevens 

Monument Ligging Complex Datering Materiaal Diepte Waarde 

14665; 14638 Centrum 

Krommenie 

Stad Middeleeuwen 

laat – nieuwe 

tijd 

Bouwhistorische 

waarden; sporen 

Boven of 

onder de 

grond 

Hoge archeologische 

waarde 

4932 Noorderpold

er; de Kaaik 

Nederzetting IJzertijd-

Romeinse tijd 

Keramiek; grondsporen 

van huisplattegronden, 

kuilen en waterputten 

Onder de 

bouwvoor 

Hoge archeologische 

waarde 

4931 Polder 

Westzaan 

Nederzetting Middeleeuwen 

laat 

Funderingen, 

ophogingslagen 

Direct 

onder de 

bouwvoor 

Hoge archeologische 

waarde 

 

Zaakidentificatienr. Ligging Complex Datering Materiaal Diepte Verzamelwijze 

2123247100 Weiver Bewoningsla

ag; 

greppel/sloot 

Late 

middeleeuwen 

B – nieuwe tijd 

laat 

Keramiek (steengoed, 

geglazuurd, Fayence), 

pijp, schoenzool, glas 

-1.27m 

+NAP/circa 

0.8m -Mv 

Archeologisch: 

proefputten/proefsleuven 

2947601100 Zuiderhoofds

traat 69/81 

Bewoning; 

weg 

Late 

middeleeuwen 

Keramiek (steengoed, 

vetvanger, geglazuurd, 

kogelpot, Andenne) 

Onbekend archeologisch: boring 

2376632100 Zuiderhoofds

traat 40-42 

Bewoning Late 

middeleeuwen 

– nieuwe tijd 

Klei-ophooglaag met 

keramiek, leem, pijp, 

bot 

Vanaf 

30cm -Mv 

archeologisch: boring 

2947789100 Zuiderhoofds

traat 71 

Bewoning; 

weg 

Late 

middeleeuwen 

– nieuwe tijd 

Waterput; 

huisplattegrond; 

Keramiek (kogelpot, 

spitlager, steengoed) 

Onbekend archeologisch: boring 

4593902100 Noorderhoof

dstraat 10 

Bewoning 17
e
 en 18

e
 

eeuw 

Ophoogpakket, 

Keramiek (pijp, 

geglazuurd) 

Vanaf 

50cm -Mv 

archeologisch: boring 

2271834100 De 

Heiligeweg 

Bewoning 17
e
 en 18

e
 

eeuw 

Tegels; water)kelders, 

muren en funderingen, 

houten palen, poeren 

Tussen 

1.45m en 

1.1m -NAP 

Archeologisch: 

proefputten/proefsleuven 

2326533100 Heiligeweg 

Dekamarkt 

Bewoning Nieuwe tijd Sloten, huizen, kuilen, 

funderingen, 

waterputten, leer, glas, 

hout, bewerkt bot, 

aardewerk, metaal 

Op geringe 

diepte 

beneden 

het 

maaiveld 

archeologisch: 

opgraving 

2046451100 Vlietsend 41 Akkerlaag Middeleeuwen 

– nieuwe tijd 

Cultuurlaag, 

huisplattegrond, akker, 

keramiek, kuilen 

70cm -Mv archeologisch: 

opgraving 

2369942100 Bypass N203 Bewoning Nieuwe tijd Sloot, waterput met 

hergebruik als beerput, 

keramiek, houten 

voorwerpen, leer, pijp, 

tin, dierlijk bot 

Circa 

70cm -Mv 

archeologisch: 

begeleiding 

2053611100 Clamdijcke Bewoning IJzer-

/Romeinse tijd; 

middeleeuwen  

Cultuurlaag; pijp,  Onbekend Archeologisch: 

proefputten/proefsleuven 

Tabel 3. Overzicht van de bekende archeologische monumenten en vondstlocaties in en rond het plangebied.  
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Wanneer de vindplaatsen en hun landschappelijke inbedding bekeken worden in vergelijking met de 

situering van het plangebied, dan blijkt dat in de omgeving van het plangebied met name 

archeologische resten uit de periode late middeleeuwen tot en met nieuwe tijd zijn gevonden (tabel 3). 

In de buurt is echter ook een terrein met sporen van bewoning uit de periode ijzer - en Romeinse tijd 

bekend. De archeologische resten komen over het algemeen voor op de diepte direct onder de 

bouwvoor.  

Eerder in de omgeving uitgevoerd onderzoek volgens ARCHIS3 

Zaakidentificatienummer Resultaat/advies 

2326533100 In deze opgraving is de 17
e
 eeuwse arbeidersbuurt het Mad opgegraven.  

2134652100 Bureauonderzoek, rapport niet beschikbaar. 

4634418100 Proefsleuvenonderzoek, rapport nog niet beschikbaar.  

3982563100 Advies o.b.v. bureauonderzoek: proefsleuvenonderzoek bij bodemverstorende 

activiteiten, vanwege de hoge verwachting voor de middeleeuwen tot en met nieuwe tijd.  

3985503100 Advies o.b.v. bureauonderzoek: booronderzoek om veenlandschap met mogelijk resten 

uit de ijzertijd en vroeg Romeinse tijd in kaart te brengen.  

3989919100 Advies o.b.v. booronderzoek: bij deelgebied nabij het plangebied aan de Weiver geldt nu 

een lage archeologische verwachting gezien het ontbreken van mogelijke 

archeologische niveaus.  

3986727100 Advies o.b.v. dit proefsleuvenonderzoek: archeologische opgraving om 17
e
/18

e
 eeuwse 

bewoningsresten te onderzoeken. 

2376632100 Advies o.b.v. booronderzoek om bodemingrepen niet dieper dan 30cm –Mv te laten 

reiken. 

2198416100 Booronderzoek, geen rapport beschikbaar.  

4558254100 Advies o.b.v. booronderzoek: vrijgeven.  

2123247100 Advies o.b.v. proefsleuvenonderzoek: wegens verstoring geen vervolgonderzoek. 

4700287100 Booronderzoek, geen rapport beschikbaar.  

2046451100 Tijdens deze opgraving is een middeleeuwse bewoningslaag aangetroffen.  

4558254100 Advies o.b.v. booronderzoek: vrijgeven.  

2369942100 Resultaat van deze archeologische begeleiding is de vondst van een mogelijke 

boerderij. 

4589342100 Booronderzoek, geen rapport beschikbaar.  

2273584100 Proefsleuvenonderzoek, rapport niet beschikbaar.  

Tabel 4. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond het plangebied.  

 

Bekende archeologische gegevens uit andere bronnen 

Op 26-06-2019 is een verzoek gedaan aan de vereniging AWN afdeling Zaanstreek-Waterland voor 

aanvullende gegevens. Aangezien er geen antwoord op dit verzoek is ontvangen, zijn hier geen 

aanvullende gegevens uit voortgekomen.  
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Figuur 3. Overzichtskaart archeologische gegevens uit de directe omgeving van het plangebied. 
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2.4 Historische situatie 

Op basis van historische kaarten kan inzicht worden verkregen in de het historisch gebrui k van een 

gebied van na de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was men veel meer dan nu 

gebonden aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning en andere 

vormen van landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets over de archeologische potentie van 

het gebied. Daarnaast kan het informatie leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden 

hebben plaats gevonden. 

Uit deze analyse blijkt dat het plangebied rond 1815 in een ruraal gebied gelegen was, nabij de vaart 

‘De Twisk’. Mogelijk bevond zich langs deze waterweg ook bewoning of stonden er molens gezien de 

dikke stippen op de kaart (figuur 4). Op basis van de vroegste nauwkeurige topografische kaart van 

Krommenie uit 1812, blijkt dat binnen het plangebied bewoning uit de 17
e
/18

e
 eeuw aanwezig was 

(figuur 5).  

Rond 1850 verschijnt de bebouwing langs de Weiver, die er tegenwoordig ook nog staat en te zien is 

dat er in de buurt een school stond. Tot 1950 lijkt er binnen het plangebied  niet veel te gebeuren, al 

wordt er wel melding van een nabije Tol gemaakt, maar rond 1950 is wel te zien dat de bewoning en 

bedrijvigheid (gezien de fabriek) in de omgeving toeneemt. Tussen 1962 en 1984 wordt het gebied rond 

het plangebied nog verder volgebouwd, maar het lijkt er op dat het plangebied zelf al die tijd  vanaf 

ruwweg 1850 tot aan het heden heeft braakgelegen (figuur 6).  

 

Bouwhistorische 

waarden 

Nummer Aard Omvang Diepteligging 

Rijksmonumenten 39949 Houten huis met zadeldak Huis  Aan maaiveld 

 39956 Doopsgezinde Vermaning, 

houten gebouw 18
e
 eeuw 

Gebouw Aan maaiveld 

 39955 Huis, 19
e
 eeuw Huis Aan maaiveld 

 39948 Huis met houten gevel Huis Aan maaiveld 

 39968 Herv. Kerk minimaal 17
e
 

eeuw 

Kerk Aan maaiveld 

 39967 Raadhuis, 16
e
 eeuw Raadhuis Aan maaiveld 

 39966 Pakhuis (‘De Grijze Olifant’), 

van hout 17
e
 eeuw 

Pakhuis Aan maaiveld 

 39969 Huis, van hout 19
e
 eeuw Huis Aan maaiveld 

 39961 Huis, schilddak 19
e
 eeuw Huis Aan maaiveld 

 39964 Huis, van hout 19
e
 eeuw Huis Aan maaiveld 

 39963 Huis, van hout 19
e
 eeuw Huis Aan maaiveld 

 39965 Huis, baksteen 19
e
 eeuw Huis Aan maaiveld 

Gemeentelijke 

monumenten 

-    

MIP-objecten -    

Overige bouwhistorische 

waarden 

-    

Tabel 5. Overzicht van de in het plangebied aanwezige bouwhistorische waarden.  
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Figuur 4. Het plangebied, de rode stip, op de historische kaart van 1815.  
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Figuur 5. Het plangebied bij de roze cirkel, op de vroegste topografisch nauwkeurige kaart van Krommenie uit 

1812. De rode vlakken geven de destijds aanwezige bebouwing aan (In gedigitaliseerde vorm, een uitsnede van de 

ZaanAtlas; https://geo.zaanstad.nl). 
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Figuur 6. Overzicht van historische kaarten, het plangebied is aangegeven met de groene stip. 

 



Plangebied Weiver 6 te Krommenie, gemeente Zaanstad; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en 

inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

 

 

RAAP-rapport 3967 / versie 05-07-2019   [19] 

 

2.5 Huidige situatie 

Aan de hand van actuele gegevens van recente luchtfoto’s, Google Street View, locatiebezoek en 

navraag bij de opdrachtgever zijn de onderstaande zaken over de huidige situatie te melden.  

Huidig grondgebruik Braakliggend terrein 

Hoogteligging maaiveld 0.5 m -NAP 

Grondwatertrap of -stand Vanwege bebouwing niet gekarteerd.  

Milieutechnische condities Geen onderzoeken bekend. 

Aanwezige constructies (funderingen, 

kelders e.d.) 

Mogelijk 17
e
/18

e
 eeuwse funderingen 

Locatie en diepte van kabels/leidingen Nog onbekend. 

Tabel 6. Overzicht van de huidige situatie van het plangebied.  

 

Figuur 7. Zicht vanaf de straat (Bron: Google Street View). 
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2.6 Toekomstige situatie 

Uit navraag bij de opdrachtgever is het volgende gebleken over de toekomstige situatie: 

Aard De bouw van een appartementengebouw met vijf eenheden.  

Omvang en diepte Circa 380 m
2
 en de diepte bedraagt in verband met een fundering van betonbalken 

80 cm –Mv, maar is wat betreft de funderingspalen nog niet duidelijk .  

Invloed op maaiveld en 

grondwater 

Onbekend 

Toekomstig gebruik Bewoning van de appartementen 

Toekomstige gebruiker De nieuwe bewoners van de appartementen 

Tabel 7. De toekomstige situatie. 
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2.7 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde 

archeologische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang 

en uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten. 

Aard en ouderdom 

Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is voor een groot deel gerelateerd aan de 

fysieke eisen die de mens stelde aan de leef- en woonomgeving. Het meest markant zijn de verschillen 

tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds.  

Jager-verzamelaars 

In het laat paleolithicum leefden de mensen voornamelijk van de jacht, visvangst en het verzamelen 

van eetbare planten en vruchten. Deze zogenaamde jager-verzamelaars trokken door het landschap en 

verbleven alleen tijdelijk op een plek. Uit een ruimtelijke analyse blijkt dat hun kampementen in vrijwel 

alle gevallen waren gesitueerd op de overgang van nat naar droog. Nabij dergelijke gradiëntzones 

waren namelijk de meeste voedselbronnen voorhanden en was (drink)water bereikbaar.  

Het oppervlak uit het paleolithicum bevindt zich op meer dan 18m –mv. Er is onvoldoende informatie 

voorhanden over de aan- of afwezigheid van gradiëntzones. Er geldt dan ook een niet  nader 

gespecificeerde archeologische verwachting voor vindplaatsen uit deze periode. 

Landbouwers 

Met de introductie van de landbouw (vanaf het neolithicum) werd de mate waarin gronden geschikt 

waren om te beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mensen. De eerste 

akkergronden werden aangelegd op de van nature vruchtbaarste gronden. Bovendien moesten de 

gronden goed ontwaterd zijn.  

Het plangebied kenmerkt zich door de ligging in het landschap nabij de kust en in de latere invloedsfeer 

van het Oer-IJ estuarium, waarop na het sluiten van de kustlijn op grote schaal veen is gegroeid en 

regelmatig weer de invloed van de zee merkbaar is geweest . Hierdoor worden archeologische resten 

vanaf mesolithicum tot en met het neolithicum enkel verwacht indien er hoger gelegen plaatsen, zoals 

gerijpte kwelders, oeverwallen of getij-inversieruggen in het plangebied zijn. Aanwijzingen hiervoor zijn 

niet uit het bureauonderzoek naar voren gekomen, zodat voor archeologische resten uit het 

mesolithicum tot en met het neolithicum een lage verwachting geldt. Woonplaatsen uit deze periode 

zijn bij booronderzoek herkenbaar aan fragmenten houtskool, verbrande leem, aardewerk en al dan niet 

verbrand bot. De omvang zal een enkele huisplaats groot zijn. 

In de periode bronstijd tot en met vroege middeleeuwen groeide er op grote schaal veen in het 

landschap van het plangebied, zodat het grotendeel te nat was voor bewoning . Enkel op de beter 

ontwaterde en hoger gelegen plaatsen kan bewoning verwacht worden uit deze periode. Resten van 

nederzettingen uit deze periode bestaan uit individuele huisplaatsen en greppelsystemen  tot hele 

nederzettingen, percelering en vondsten zoals aardwerk, houtskool en botmateriaal. 

Vanaf de late middeleeuwen wordt het gebied rondom Krommenie ontgonnen en door onder andere 

menselijk handelen steeds beter ontwaterd. Gezien de vele meldingen van archeologische resten uit 
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deze periode geldt daarom een hoge archeologische verwachting voor resten vanaf de late 

middeleeuwen. Met name sporen van agrarische activiteit zoals greppels, akkerlagen en aardewerk 

worden uit deze periode verwacht op geringe diepte onder het maaiveld.  

Op basis van het historisch kaartmateriaal blijkt dat er in de nieuwe tijd bewoning uit de 17
e
/18

e
 eeuw 

in het plangebied heeft plaatsgevonden. Aangezien er uit deze periode ook veel uit de omgeving 

bekend is, geldt er een hoge archeologische verwachting voor resten uit de periode nieuwe tijd. Deze 

kunnen bestaan uit een dikke donker humeuze cultuurlaag met daarin aardewerk, organische resten, 

bouwpuin en bijvoorbeeld funderingen en water- en/of beerputten.  

 (Diepte)ligging  

Het plangebied kenmerkt zich door een gestapeld landschap waarin meerdere archeologische niveaus 

voorkomen. Archeologische resten uit de hiervoor genoemde periodes kunnen zich namelijk zowel 

onder, als in en op de veenpakketten bevinden. Dit hangt er echter vanaf of het veen nog intact is 

binnen het plangebied. 

Fysieke kwaliteit 

Aangezien in het plangebied afdekkende pakketten aanwezig zijn is mogelijk sprake van een goede 

conservering van de archeologische resten. 

Vanwege het jonge afdekkende pakket is het prehistorische loopvlak in het plangebied geconserveerd. 

Eventuele archeologische resten zijn zodoende goed beschermd (bijvoorbeeld tegen recente diepe 

bodembewerking) en kennen naar verwachting een hoge gaafheid.  
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. De gevolgde 

onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten van onderhavig 

bureauonderzoek. Het veldonderzoek is uitgevoerd op 19-06-2019. 

Het verkennend veldonderzoek had tot doel het verkrijgen van inzicht in de bodemgesteldheid, de mate 

van bodemverstoring en de diepteligging van het verwachte archeologische niveau in het plangebied. 

Daarmee wordt de gespecificeerde archeologische verwachting getoetst en waar nodig aangepast en 

kunnen uitspraken worden gedaan over de gaafheid van archeologisch relevante niveaus.  

Daartoe zijn 6 boringen zo optimaal mogelijk verspreid geplaatst ( figuur 8). 

Er is geboord tot maximaal 400 cm –mv of tot 50cm in het Laagpakket van Wormer met een 

Edelmanboor (7 cm) en een gutsboor (3 cm). De boringen zijn tijdens het veldwerk lithologisch conform 

NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven in het 

boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah3 zie bijlage 3) en met behulp van GPS ingemeten. Van 

alle boringen is de hoogte bepaald met behulp van RTK-GPS. 

Hoewel het onderzoek een verkennend onderzoek betreft, is het opgeboorde materiaal in het veld door 

middel van verbrokkeling en versnijding gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).  

Hoewel het verkennend booronderzoek niet tot doel had archeologische vindplaatsen op te sporen, 

aangezien de boordichtheid en boordiameter hiertoe ontoereikend waren, zijn tijdens het 

veldonderzoek in 4 van de 6 boringen archeologische indicatoren aangetroffen. Binnen het tijdsbestek 

van dit onderzoek was het niet mogelijk deze vondsten te verzamelen. De vondsten worden na 

oplevering van de rapportage gemeld in ARCHIS. 
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Figuur 8. De locatie van de boringen en de KLIC gegevens geprojecteerd op de luchtfoto (www.pdok.nl).  

3.2 Resultaten 

3.2.1 Veldwaarnemingen 

Zoals verwacht bestaat het plangebied uit braakliggend land met veel begroeiing, gelegen tussen 

woonhuizen en een sloot.  

3.2.2 Geologie en bodem 

Op grond van de resultaten van het booronderzoek blijkt er binnen het plangebied zoals verwac ht, op 

basis van het bureauonderzoek, sprake te zijn van een gestapeld landschap. Van beneden naar boven 

zijn de volgende eenheden te onderscheiden. 
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Getijde-afzettingen (Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk)  

Hoewel boring 3 en 4 gestuit zijn is er in de rest van het plangebied overal geboord tot een laag slappe 

siltige klei die veelal riet- en/of houtresten en kleilaagjes bevatte en direct onder het veen kalkloos is, 

maar iets dieper kalkrijk. Deze laag is aangetroffen op een diepte vanaf 315 cm –Mv. Op grotere diepte 

gaan deze kleiafzettingen op nog grotere diepte over van klei met zandlaagjes naar een zandpakket 

met kleilaagjes (op circa 370 cm –Mv liep de guts hierdoor veelal leeg). Op basis hiervan zijn deze 

afzettingen geïnterpreteerd als wadafzettingen van het Laagpakket van Wormer.  

Veenpakket (Hollandveen, Formatie van Nieuwkoop) 

Bovenop de getijde-afzettingen werd een dik pakket veen aangetroffen, waarvan de top zich op een 

diepte vanaf 0.7 m tot 1.4 m –Mv bevond. Het slappe tot matige slappe veen is mineraalarm of matige 

kleiig en bevatte veelal bovenin meer houtresten en op grotere diepte meer rietresten. Het veen 

behoort tot het Hollandveen Laagpakket.  

Afwijkend van dit beeld is echter de veenlaag die in boring 4 vanaf het maaiveld al werd aangetroffen. 

Dit betrof namelijk een zandige veenlaag met grindjes, bouwpuintjes en schelpenfragmenten erin, die 

als verstoord geïnterpreteerd is. Mogelijk kan het hier ook gaan om een venig gevulde sloot of een 

beerput. 

Komafzettingen (Formatie van Echteld) 

Alleen in boring 1 is boven het veenpakket een zwak humeuze siltige kleilaag met wat plantenresten 

aangetroffen. Deze was kalkoos, matige slap en is geïnterpreteerd als komafzettingen die behoren bij 

de Formatie van Echteld. De top van deze afzetting werd aangetroffen op 45 cm –Mv.  

De cultuurlaag 

In boring 2, 4, 5 en 6 zijn siltige zandlagen aangetroffen die humeus waren, schelpenfragmenten en 

houtresten bevatten en o.a. verschillende archeologische indicatoren. Zoals eerder genoemd zijn 

boring 3 en 4 gestuit, en dat leek te zijn gebeurd op een vergelijkbare bouwpuin en mortel laag, die 

zich bovendien telkens op circa 60cm –Mv. bevond. De top van de cultuurlaag zelf bevond zich op een 

diepte vanaf 15 cm –Mv.  

De verstoorde bovengrond 

Vanaf het maaiveld werd een pakket van afwisselend ophogingszanden of verstoorde lagen 

aangetroffen, dat veelal tot circa 50 cm dik was. In dit pakket dat uit zand, klei of veen kon bestond 

werden zandbrokken, hout- en plantenresten en ook recente glas- en metaalvondsten aangetroffen.  

3.2.3 Archeologische indicatoren 

Zoals eerder genoemd werden in de cultuurlaag verschillende archeologische indicatoren aangetroffen. 

Het ging hierbij om stukken pijpensteeltjes, roodbakkend geglazuurd aardewerk (o.a. loodglazuur en 

groen glazuur), roodbakkend bouwpuin, mortel en kachelslik.  Dit materiaal is voor dit onderzoek niet 

verzameld, maar deze aangetroffen indicatoren passen in het beeld van de verwachte bewoning uit de 

17
e
/18

e
 eeuw.  
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Potentieel vindplaatsnummer RAAP-objectnummer KRWV- 3967 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4713311100 

Gemeente Zaanstad 

Plaats Krommenie 

Toponiem Weiver 6 

Onderzoeksgebied Weiver 6 

Centrumcoördinaten 112927/501149 

Huidig landgebruik Braakliggend terrein 

Geo(morfo)logie en bodem Veenpakket gelegen op het Laagpakket van Wormer 

Hoogte maaiveld circa 0.5 m -NAP 

Vermoedelijk complextype Bewoning 

Globale datering Nieuwe tijd 

Vondsten Verschillende stukken van pijpensteeltjes, roodbakkend 

geglazuurd aardewerk (o.a. loodglazuur en groen 

glazuur), roodbakkend bouwpuin, mortel en kachelslik  

Potentiële diepteligging vondstlaag (cm -mv en m t.o.v. 

NAP) 

Vanaf 15 cm –Mv en vanaf 0.65 m -NAP 

Potentiële diepteligging sporenniveau (cm -mv en m 

t.o.v. NAP) 

Vanaf 0.9 m –Mv en vanaf 1.4 m -NAP 

Globale omvang De vindplaats loopt door tot buiten de grens van het 

plangebied 

Tabel 8. Gegevens potentiële vindplaats.  

3.2.4 Synthese 

Op basis van het bureauonderzoek gold een lage archeologische verwachting voor resten uit het 

mesolithicum en neolithicum. Resten uit deze periode werden enkel verwacht indien er hoger gelegen 

plaatsen in het getijde-landschap in het plangebied aanwezig zouden zijn. Dergelijke plaatsen zijn 

echter niet in het booronderzoek aangetroffen en sporen van bodemvorming in de klei, die duiden op 

een rustigere periode in de vorming van het landschap, ook niet . Vandaar dat de archeologische 

verwachting voor resten uit het mesolithicum en neolithicum onverminderd laag blijft.  

Voor de periode bronstijd tot en met vroege middeleeuwen gold eveneens een lage archeologische 

verwachting. Hoewel het veenpakket uit deze periode dat in het plangebied werd aangetroffen vrijwel 

intact is, kan de archeologische verwachting voor deze periode toch bijgesteld worden naar laag . 

Resten uit deze periode werden in dit veenlandschap namelijk enkel verwacht op de beter ontwaterde 

en hoger gelegen plaatsen in het landschap en die zijn gedurende het veldonderzoek niet aangetroffen.  

Voor de periode vanaf de late middeleeuwen gold op basis van het bureauonderzoek een hoge 

verwachting voor sporen van agrarische activiteit , die al op geringe diepte onder het maaiveld werden 

verwacht. Deze resten zouden kunnen bestaan uit greppels, akkerlagen en/of aardewerk, maar zijn 

gedurende het veldwerk niet aangetroffen, wat gezien de verwachte diepte van deze resten ook zou 

kunnen samenhangen met de in het plangebied aangetroffen resten uit de nieuwe tijd. Desalniettemin 

wordt de verwachting voor de late middeleeuwen op het aantreffen van archeologische resten 

bijgesteld naar laag.  
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Op basis van de vroegst bekende nauwkeurige topografische kaart van het plangebied bleek al dat er 

in de 17
e
/18

e
 eeuw, de nieuwe tijd, bewoning in het plangebied heeft plaatsgevonden. Hierdoor gold er 

voor deze periode een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten, die konden 

bestaan uit een dikke donker humeuze cultuurlaag met daarin aardewerk, organische resten, bouwpuin 

en bijvoorbeeld funderingen en water- en/of beerputten. Gedurende het veldonderzoek werd een 

dergelijke donkere laag met daarin veel aardewerk uit de nieuwe tijd, bouwpuin en mogelijke 

funderingen (ter hoogte van de gestuite boringen) ook aangetroffen. De hoge verwachting voor resten 

uit de nieuwe tijd blijft daarom gehandhaafd.  

 

Figuur 9. Resultaten verkennend booronderzoek: Het noordwest-zuidoost profiel van boring 1, 2,4 en 5. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan: 

 Gedurende het bureauonderzoek zijn op basis van de resultaten van het veldonderzoek geen 

aanwijzingen voor archeologische resten uit de periodes tot aan de nieuwe tijd aangetroffen. 

Daarom wordt de archeologische verwachting hiervoor bijgesteld naar of gehandhaafd op een 

lage verwachting. 

 Ter hoogte van boring 2, 5 en 6, en in de vorm van de gestuite boringen ook bij boring 3 en 4, 

zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten van bewoning uit de nieuwe 

tijd aangetroffen. De hoge verwachting voor archeologische resten uit deze periode blijft 

daarom gelden.  

4.2 Advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische 

resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Daarom wordt geadviseerd om de 

plannen zodanig aan te passen dat verstoring wordt voorkomen. Dat kan door de bodemingrepen niet 

dieper te laten reiken dan het maaiveld, al lijkt dat met het oog op de geplande bodemingrepen  die tot 

minimaal 80 cm –Mv reiken niet mogelijk. 

Indien planaanpassing niet mogelijk is, wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming 

de onderstaande vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te nemen. 

Om de gespecificeerde verwachting te toetsen wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een 

karterende fase van een inventariserend veldonderzoek. Gezien de prospectiekenmerken is een 

onderzoek met behulp van zoeksleuven de geëigende methode voor vervolgonderzoek (zie ook 

www.archeologieinnederland.nl/prospectie-op-maat). Deze zouden gezien het kleine oppervlakte van 

het plangebied bijvoorbeeld haaks op de verwachte ligging van het 17
e
 of 18

e
 eeuwse gebouw 

geplaatst kunnen worden (Van boring 6 naar 4, en van boring 3 naar 4). Op deze manier kan de staat 

van eventuele funderingen en kunnen eventuele sporen en water- en/of beerputten in het plangebied 

goed in kaart worden gebracht.  

4.3 Tot slot 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid , de gemeente Zaanstad, deze al 

dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  

http://www.archeologieinnederland.nl/prospectie-op-maat
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Bijlage 1. Tijdschaal 

 

Archeologische perioden

P
re

h
is

to
ri

e

Tijdperk Datering

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

-4900/5300

-6450

-8640

- 9700

- 35.000

-12.500

-250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat
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Bijlage 2. Motivatie geraadpleegde bronnen 

LS03 en LS04, motivatie voor de keuze van de geraadpleegde bronnen (+ indien van toepassing) 
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Opmerking 

Bodemkaart van NL  V    

Geologische kaart van NL V     

Geomorfologische kaart van NL V     

Gedetailleerde bodemkaarten V     

DINO  V    

Gegevens milieukundig bodemonderzoek  V    

Actueel Hoogtebestand Nederland V     

Lucht- en satellietfoto’s V     

Topografische kaart van NL V     

Oud(st)e kadasterkaarten V     

Historische kaarten van Nederland V     

Beeldmateriaal bouwhistorie  V    

Archeologische en cultuurhistorische rapportages  V    

Archieven (RAAP) V     

Eigenaar en gebruiker  V    

AMK V     

ARCHIS V     

CMA  V    

CAA  V    

CHW  V    

Literatuur (arch./aardwet.) V     

Gebiedsgerichte specialisten  V    

Amateurarcheologen  V    

Gemeentelijke waarden- of verwachtingskaart  V    

Archeologisch depot  V    
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Bijlage 3. Boorbeschrijvingen 

 



Boorbeschrijvingen KRWV

bron: Krwv.geojson - 26-06-2019 15:57:09

1

Boring: KRWV_1
Kop algemeen: Projectcode: KRWV, Boornummer: 1, Beschrijver(s): TR, WW, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 370
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112928.821, Y-coördinaat in meters: 501159.614, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.709, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Zaanstad, Opdrachtgever: SBM Bouw B.V., Uitvoerder: RAAP West

0 / -0.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: roodbakkend puin en heel veel kachelslik
35 / -1.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
45 / -1.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Consistentie: matig slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-
weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
70 / -1.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak kleiig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv
Nieuwkoop, Hollandveen LP
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
80 / -1.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: rietveen, Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop,
Hollandveen LP
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
310 / -3.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: rietveen, Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop,
Hollandveen LP
320 / -3.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 340, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: matig slap, Plantenresten: riet-veel (>10%),
Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: wadafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Wormer
340 / -4.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 340, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 370, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Consistentie: slap, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk,
Lithogenese: wadafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Wormer
Laag opmerking: Opmerking: gll op 370
Einde boring 370 / -4.41



Boorbeschrijvingen KRWV

bron: Krwv.geojson - 26-06-2019 15:57:09

2

Boring: KRWV_2
Kop algemeen: Projectcode: KRWV, Boornummer: 2, Beschrijver(s): TR, WW, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112927.418, Y-coördinaat in meters: 501152.169, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.737, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Zaanstad, Opdrachtgever: SBM Bouw B.V., Uitvoerder: RAAP West

0 / -0.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-grijs-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
fragment-spoor (<1%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
10 / -0.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: hout-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: glas
30 / -1.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
fragment-spoor (<1%), Plantenresten: hout-spoor (<1%)
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Archeologische interpretatie: cultuurlaag
Laag opmerking: Opmerking: pijpensteel, roodbakkend geglazuurd, aw met groen glazuur, kachelslik
90 / -1.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Consistentie: matig slap, Plantenresten: hout en riet-
spoor (<1%), Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Hollandveen LP
230 / -3.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 305, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: rietveen, Consistentie: slap, Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv
Nieuwkoop, Hollandveen LP
305 / -3.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 305, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 315, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Plantenresten: riet en wortels-spoor (<1%),
Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Hollandveen LP
315 / -3.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 315, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Consistentie: slap, Plantenresten: riet-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
wadafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Wormer
Laag opmerking: Opmerking: 370 gll
Einde boring 400 / -4.74



Boorbeschrijvingen KRWV

bron: Krwv.geojson - 26-06-2019 15:57:09

3

Boring: KRWV_3
Kop algemeen: Projectcode: KRWV, Boornummer: 3, Beschrijver(s): TR, WW, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112924.44, Y-coördinaat in meters: 501144.914, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.683, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Zaanstad, Opdrachtgever: SBM Bouw B.V., Uitvoerder: RAAP West

0 / -0.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: matig grindig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: Roodbakkend puin en mortel
30 / -0.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
50 / -1.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: roodbakkend en mortel, gestuit op 60cm
Einde boring 60 / -1.28

Boring: KRWV_4
Kop algemeen: Projectcode: KRWV, Boornummer: 4, Beschrijver(s): TR, WW, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112929.328, Y-coördinaat in meters: 501142.764, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.76, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Zaanstad, Opdrachtgever: SBM Bouw B.V., Uitvoerder: RAAP West

0 / -0.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Schelpresten: schelp
(onbepaald)-fragment-spoor (<1%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: Eerste 2 pogingen op 50cm gestuit, derde poging op 55cm gestuit (1m zuidelijker), recent metalen haakje
20 / -0.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
40 / -1.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Consistentie: los
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten, Archeologische interpretatie: cultuurlaag
Laag opmerking: Opmerking: Roodbakkend puin, mortel
Einde boring 55 / -1.31
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Boring: KRWV_5
Kop algemeen: Projectcode: KRWV, Boornummer: 5, Beschrijver(s): TR, WW, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112933.166, Y-coördinaat in meters: 501139.085, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.769, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Zaanstad, Opdrachtgever: SBM Bouw B.V., Uitvoerder: RAAP West

0 / -0.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
15 / -0.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
fragment-spoor (<1%), Plantenresten: hout-spoor (<1%)
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Archeologische interpretatie: cultuurlaag
Laag opmerking: Opmerking: Rood- en geelbakkend puin en mortel, groen geglazuurd aw
80 / -1.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Archeologische interpretatie: cultuurlaag
105 / -1.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: bosveen, Plantenresten: hout en riet-spoor (<1%), Lithogenese: komafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Hollandveen LP
280 / -3.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: rietveen, Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop,
Hollandveen LP
310 / -3.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: rietveen, Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop,
Hollandveen LP
320 / -3.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Consistentie: slap, Plantenresten: riet-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
wadafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Wormer
350 / -4.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 350, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Consistentie: slap, Plantenresten: hout-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: wadafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Wormer
Laag opmerking: Opmerking: gll op 385
Einde boring 400 / -4.77
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Boring: KRWV_6
Kop algemeen: Projectcode: KRWV, Boornummer: 6, Beschrijver(s): TR, WW, Datum: 19-06-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112934.064, Y-coördinaat in meters: 501157.936, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: -0.659, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Zaanstad, Opdrachtgever: SBM Bouw B.V., Uitvoerder: RAAP West

0 / -0.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
5 / -0.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
25 / -0.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (marien)-
compleet-spoor (<1%)
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Houtskool: enkel fragment, Puin onbepaald: fragmenten, Archeologische interpretatie: cultuurlaag
Laag opmerking: Opmerking: Roodbakkend puin en mortel, Roodbakkend (lood)geglazuurd aw, kachelslik
75 / -1.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: kleibrokken
Archeologie: Archeologische interpretatie: cultuurlaag
Laag opmerking: Opmerking: Kleibrok was licht grijs en Ks4
140 / -2.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: rietveen, Plantenresten: hout en riet-spoor (<1%), Lithogenese: komafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Hollandveen LP
310 / -3.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: rietveen, Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop,
Hollandveen LP
320 / -3.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 345, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Consistentie: slap, Plantenresten: riet-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: wadafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Wormer
345 / -4.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 345, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 390, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Sublagen1: zandlagen-veel-dun, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: wadafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Wormer
390 / -4.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 390, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 400, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%), Lithogenese: wadafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Wormer
Einde boring 400 / -4.66
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