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Samenvatting

Op 14 en 15 maart 2011 is door Hollandia archeologen een archeologisch bureauonderzoek 
en een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd in de Woud-
polder te Krommeniedijk. Het onderzoek is verricht in opdracht van Dienst Stad (Zaans-
tad), afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Monumenten. Reden voor het onderzoek is de 
geplande aanleg van een wandelroute door de polder. Hierbij zal een sloot worden gegraven 
met een ontgravingsdiepte van 1,3 tot 1,5 meter. 

Uit het archeologisch bureauonderzoek blijkt dat de onderzoekslocatie zich bevindt op een 
terrein waar archeologische sporen en vondsten kunnen worden verwacht uit de Late IJzer-
tijd, Inheems-Romeinse Tijd, Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 

Om het onderzoeksterrein te inventariseren en het in kaart brengen van mogelijk aanwe-
zige archeologische resten zijn 67 boringen gezet. Over het algemeen was de bodemopbouw 
niet verstoord. Binnen het tracé is in 1992 een waarneming gedaan (nummer 22597) waar-
bij aardewerk uit de Inheems-Romeinse tijd is aangetroffen. Bij het veldonderzoek zijn vier 
sloten aangetroffen; twee jonger en twee ouder dan de 12de/13de eeuw. Daarnaast is een 
cultuurlaag herkend die dateert uit de Romeinse tijd. Ook is er een vindplaats aangeboord 
die dateert uit de late middeleeuwen en/of nieuwe tijd. Deze aangetroffen resten zijn gewaar-
deerd als behoudenswaardig. 

Door de geplande werkzaamheden zullen de archeologische resten worden verstoord. Daarom 
wordt geadviseerd om de archeologische resten ter hoogte van de boringen waarin zij zijn  
herkend archeologisch te onderzoeken door middel van proefsleuven. Doordat de bodem-
opbouw nog vrijwel intact is en zowel binnen als nabij het plangebied meerdere archeologi-
sche waarnemingen zijn gedaan, kunnen onbekende vindplaatsen binnen het plangebied niet 
worden uitgesloten. Om deze reden wordt tevens geadviseerd het deel van het plangebied dat 
niet wordt onderzocht, later tijdens de werkzaamheden voor de herinrichting in één sleuf te 
begeleiden. 
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Afbeelding 1: De ligging van het plangebied op de topografische kaart (1:25.000) en binnen Nederland.

111 112 113 114

50
1

50
2

50
3

50
4

0 50 km



9Wandelroute Woudpolder

1. Inleiding

Op 14 en 15 maart 2011 is, in opdracht van Dienst Stad; afdeling Ruimtelijke Ontwikke-
ling en Monumenten, door Hollandia archeologen een archeologisch bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd in de Woudpolder te 
Krommeniedijk (afbeelding 1).

De reden voor het onderzoek is de geplande aanleg van een wandelroute door de Woudpolder 
(bijlage 3). De werkzaamheden beslaan het aanleggen van een onverhard wandelpad met aan 
de zuidzijde een sloot, twee afsluitbare bruggen en een voetveer. Door de graafwerkzaamhe-
den die gepaard gaan met de aanleg van de sloot (circa 1,30 - 1,50 meter) kunnen mogelijke 
aanwezige archeologische resten worden verstoord. 
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de archeologische verwachting van 
het plangebied door middel van een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend 
veldonderzoek gebruikmakend van grondboringen. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 
3.2). Na afronding van het onderzoek wordt de onderzoeksdocumentatie aangeleverd aan het 
archeologisch depot van de gemeente Zaanstad. 

Projectnaam Wandelroute Woudpolder

Provincie Noord-Holland

Gemeente Zaanstad

Plaats Krommenie (Krommeniedijk)

Coördinaten NO: 112241/502990
NW: 113141/502501
ZW: 113041/502407
ZO: 112094/502911

Toponiem Wandelroute Woudpolder

Onderzoeksmeldingsnummer (Archis) 45629

Kaartblad 19D

AMK-status Geen

Oppervlakte 5800 m2 (1450 x 4 meter)

Huidig grondgebruik Weilanden en baggerdepots

Ontgravingsdiepte Circa 1,30-1,50 meter onder het maai-
veld

Opdrachtgever Dienst Stad (Zaanstad), afdeling ruimte-
lijke ontwikkeling en monumenten

Bevoegde overheid Gemeente Zaanstad

Uitvoerder Hollandia archeologen

Tabel 1: Administratieve gegevens.
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2. Bureauonderzoek

2.1 Beleid

Cultuurhistorie
Het beleid van de provincie Noord-Holland richt zich op het leesbaar houden en maken van 
cultuurhistorie. Uitgangspunt daarbij is dat cultuurhistorie geen belemmering hoeft te zijn 
maar juist kan dienen als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. Essentieel in dit proces 
is dat de aanwezigheid van eventuele cultuurhistorische waarden in een vroegtijdig stadium 
bij de planvorming wordt betrokken.

Monumentenbeleid
Monumenten en andere elementen van cultuurhistorisch belang dienen tot uitdrukking te 
komen in het bestemmingsplan. Ingrepen op het kadastrale perceel waarop een beschermd 
monument staat zijn vergunningplichtig. Het erfgoedbeleid richt zich op bescherming van 
archeologische, historisch-geografische en bouwkundige waarden.

Cultuurhistorische waardenkaart
De provincie Noord-Holland heeft een cultuurhistorische waardenkaart samengesteld, waarop 
voor de drie cultuurhistorische disciplines (historische (steden)bouwkunde, historisch land-
schap en archeologie) een kaartlaag in beslag nemen. De cultuurhistorische waardenkaart is 
vooral bedoeld als hulpmiddel bij de inrichting van de ruimte in Noord-Holland. Wat betreft 
archeologie moet de kaart als indicatief worden beschouwd aangezien de meeste archeologi-
sche vindplaatsen (nog) onbekend zijn omdat ze onder het maaiveld verborgen liggen. Om 
te voorkomen dat waardevolle informatie verloren gaat dienen deze overblijfselen in een zo 
vroeg mogelijk stadium van de planvorming te worden gelokaliseerd en gewaardeerd door 
middel van een archeologisch vooronderzoek. Het plangebied ligt op de cultuurhistorische 
waardenkaart niet binnen een gebied met archeologische waarden.

Archeologiebeleid gemeente Zaanstad
“Het doel van het gemeentelijk beleid is de archeologische vindplaatsen in de bodem te 
bewaren. Is dit niet mogelijk dan zullen de vindplaatsen moeten worden opgegraven.” 
(link: hhtp://www.zaanstad.nl/sct/cultuur/monumenten_archeologie/archeologie/archeolo-
gisch_beleid/). In een vroegtijdig stadium zal archeologie moeten worden betrokken bij het 
opstellen van bestemmings-, bouw- en ontwikkelingsplannen. Dit heeft als gevolg dat het 
beschermen of opgraven van een archeologische vindplaats al bij de planvorming ten spraken 
is gekomen. De gemeente beschikt over een eigen opgravingsbevoegdheid en een depot voor 
bodemvondsen.

Archeologiebeleid provincie Noord-Holland 
De provincie Noord-Holland streeft naar het behoud van het erfgoed in de bodem (in situ). 
Ten einde het behoud van archeologische waarden zoveel mogelijk te waarborgen zal de pro-
vincie in zowel haar eigen plannen als in door de provincie te toetsen plannen het behoud 
als afwegingscriterium laten mee wegen. Is behoud in situ niet mogelijk dan dient de infor-
matie te worden veiliggesteld door middel van een wetenschappelijk verantwoord onderzoek 
(behoud ex situ). Archeologie is één van de provinciale speerpunten in het provinciaal ruim-
telijke ordening beleid. Het in de huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) voorgeschreven 
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vooronderzoek naar aanwezige belangen door de gemeente dient ook archeologie te bevatten. 
Er dient vervolgens een expliciete afweging gemaakt te worden van de aanwezige belangen. 
Een belangrijk instrument voor het beleid is de cultuurhistorische waardenkaart. Bij toet-
sing van bestemmingsplannen wordt nagegaan of bij de planvorming voldoende archeolo-
gisch vooronderzoek is verricht om tot een evenwichtige besluitvorming te komen. Terreinen 
van hoge en zeer hoge waarde dienen in bestemmingsplannen te worden aangegeven en 
beschermd te worden door middel van een aanlegvergunning. 

Gedragslijn compensatie
De aantasting van cultuurhistorisch waardevolle terreinen dient zoveel mogelijk voorkomen 
te worden. Bij (dreigend) verlies van deze waarden kan compensatie worden toegepast. Deze 
gedragslijn geldt voor een inventariserend en eventueel waarderend onderzoek waarna een 
zorgvuldige afweging mogelijk is.

Europa en archeologie
Het “Verdrag van Malta” (het Europese verdrag inzake de bescherming van het archeologisch 
erfgoed) heeft als uitgangspunt het waar mogelijk behoud van archeologische waarden. Bij de 
ontwikkeling van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, of beter: het cultuurhis-
torisch belang, vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Het verdrag van Malta is in 
april 2006 vastgelegd in de monumentenwet. De provincie Noord-Holland implementeert 
het gedachtegoed van het Verdrag van Malta door middel van de gedragslijn compensatie.

UNESCO
In Nederland zijn een klein aantal cultuurhistorische locaties op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO geplaatst. Binnen het plangebied staan geen locaties op de werelderfgoedlijst.

2.2 Methoden bureauonderzoek

Een bureauonderzoek heeft als doel het opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel
voor een bepaald gebied. In dit verwachtingsmodel wordt de trefkans op archeologische over-
blijfselen binnen het gebied beredeneerd, inclusief het vermoedde karakter, de omvang, de
datering, gaafheid, mate van conservering en relatieve kwaliteit van deze overblijfselen.
Door middel van een archeologisch bureauonderzoek kan in een vroegtijdig stadium van de
planvorming rekening worden gehouden met de eventuele aanwezigheid van archeologische
waarden in de bodem. Het resultaat is een standaardrapport met een gespecificeerd verwach-
tingsmodel, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van (eventu-
eel) vervolgonderzoek (zie ook bijlage 2: Stappenplan Archeologie).

Bij een bureauonderzoek worden bronnen geraadpleegd die informatie verschaffen over de
geologie en archeologie van het betreffende gebied. Onder andere wordt gebruik gemaakt
van: 
1. Kaartmateriaal, zoals bodemkundige, geomorfologische, geologische en
historische kaartgegevens.
2. Gegevens omtrent eerder verricht onderzoek en vondstmeldingen in het gebied
uit de database van het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS) van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
3. Gegevens van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN)
4. Relevante geologische, historische en archeologische literatuur
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2.3 Aardwetenschappelijke gegevens

De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend over het plangebied:

Type gegevens Bron Omschrijving

Geologie Geologische kaart van 
Nederland (TNO), 
de Mulder et.al. 2003

- NI2: Hollandveen Laagpakket op 
Formatie van Naaldwijk, Laagpakket 
Wormer.
- Na7: Formatie van Naaldwijk, Laag-
pakket van Walcheren met inschakelin-
gen van Formatie van Nieuwkoop

Geomorfologie Geomorfologische kaart 
van Alterra (Archis2)

1M46: ontgonnen veenvlakte met klei/
zand.

Bodem Bodemkaart van Alterra 
(Archis 2)

pVc: weideveengronden op zeggeveen, 
rietveen of (mesotroof) broekveen.
Grondwatertrap II*: gemiddelde 
hoogte grondwaterstand is 25-40 cm 
onder maaiveld en gemiddelde laagte 
grondwaterstand is 50-80 cm onder 
maaiveld.

Genese van het landschap
Tijdens de ijstijden in het Pleistoceen (2,588 miljoen jaar geleden - 11,56 duizend jaar gele-
den) zijn in het gebied waar nu Krommenie ligt, zand en grindlagen afgezet. De top van dit 
pakket ligt hedentendagen tussen de 20 en 30 meter onder het maaiveld. Gedurende het 
Holoceen (11,56 duizend jaar geleden - nu) begint het klimaat op te warmen, met als gevolg 
dat het grondwaterniveau en de zeespiegel stijgen door het smeltende ijswater. Door deze 
stijging is het voor veen mogelijk om bovenop het zandpakket te groeien. In eerste instantie 
groeit het veen in samenhang met het grondwater, maar kan na loop van tijd onafhankelijk 
van de grondwaterstand groeien. Veen dat onafhankelijk van het grondwater groeit noemt 
men hoogveen. Tijdens perioden van verhoogde zeeactiviteit spoelt het zeewater over het 
land heen waardoor kleilagen worden afgezet. Wanneer het water weer terugtrekt neemt 
veenvorming weer de overhand. Vanaf circa 3700 v. Chr. neemt de invloed van de zee af. 
Rond 3000 v. Chr. ontstaat het Oer-IJ, een dynamisch estuarium, dat ten zuid/zuidwesten 
van het plangebied ligt. Sinds de 11de eeuw (na Chr.) wordt het gebied ontgonnen met als 
gevolg dat het hoogveen inklinkt tot aan de grondwaterstand. Het hoogveen verandert hier-
mee in laagveen. Tussen de 12de en 13de eeuw neemt de zeeactiviteit tijdelijk weer toe en 
wordt Noord-Holland geteisterd door overstromingen met als gevolg dat een kleipakket op 
het veen is afgezet.

Geo(morfo)logie
De manier waarop het landschap is gevormd is zichtbaar in de geologische situatie van het 
onderzoeksgebied. Het terrein valt binnen een gebied waar de Formatie van Naaldwijk, Laag-
pakket van Walcheren ineengeschakeld ligt met de Formatie van Nieuwkoop. Dit houd in 
dat het plangebied ligt op een veenvlakte met klei en/of zand afzettingen. Het laagpakket 
Walcheren van Formatie Naaldwijk is in de 12de/13de eeuw afgezet. Tevens ligt in de nabije 
omgeving van het plangebied Hollandveen Laagpakket op de Formatie van Naaldwijk, Laag-
pakket Wormer (Mulder et. al., 2003). Dit komt overeen met de geomorfologische kaart: 
1M46, oftewel een ontgonnen veenvlakte met klei en/of zand (afbeelding 2). 

Tabel 2: Aardwetenschappelijke gegevens
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Bodemkunde
Op de bodemkaart van Nederland staat het onderzoeksgebied aangeduid als een gebied met 
code pVc: weideveengronden op zeggeveen, rietveen of mesotroof broekveen. De grondwa-
tertrap is II*, wat betekent dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand tussen de 25 en 40 
centimeter onder het maaiveld ligt en de gemiddelde laagste grondwaterstand tussen de 50 
en 80 centimeter onder het maaiveld.  

|h BEBOUW

hVs

Mv41C

kVd

kVc

|h BEBOUW

|g WATER

pVc

pVc

pVs

114174 / 504081

111151 / 501058

Legenda
TOP10 ((c)TDN)

PROVINCIES

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

0 500 m

N Archis2

1M46

2R13

1M30

1M30

1M46

W 4L22

W

1M304L22
3K33

1M30

114174 / 504081

111151 / 501058

Legenda
TOP10 ((c)TDN)

PROVINCIES

GEOMORFOLOGIE ((c)Alterra)
Wanden
Hoge heuvels en ruggen
Terpen
Hoge duinen
Plateaus
Terrassen
Plateau-achtige vormen
Waaiervormige glooiingen
Niet-waaiervormige glooiingen
Lage ruggen en heuvels
Welvingen
Vlakten
Laagten
Ondiepe dalen
Matig diepe dalen
Diepe dalen
Water
Bebouwing
Overig (Dijken etc)

0 500 m

N Archis2

Afbeeldingen 2 en 3: Het plangebied op de geomorfologische kaart (boven) en de bodemkaart (onder). 
Bron: Archis 2.
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2.4 Archeologische gegevens

De volgende archeologische gegevens zijn bekend over het plangebied:

Type gegevens Bron Omschrijving

Onderzoeken Archis 2;
Mooijman, S. en C.J. van 
Roon, Krommenie 21 - 
opgraving 1981-1982 in: 
R.W. Brandt et al., 1983: De 
Zaanstreek archeologisch 
belezen, Zaandstad, 64-71;
Graas, G. et al., 2006: 
Archeologische begeleiding 
Krommenie-Noorderham, 
gemeente Zaanstad, Hollan-
dia-reeks 88, Zaandam.

Nabij het plangebied zijn twee 
onderzoeken uitgevoerd. In 
1981-1982 een onderzoek naar 
de vindplaats Krommenie 21 
en in 2006 een archeologische 
begeleiding aan de Noorderham.

Indicatieve kaart 
archeologische 
waarden

Archis 2 Het plangebied valt grotendeels 
binnen een terrein met een mid-
delhoge trefkans op archeologi-
sche waarden.

Monumenten Archis 2 Monumentnummer 14665 ligt 
ongeveer 500 meter ten zuid-
oosten van het plangebied.
Monumentnummer 14666 ligt 
ongeveer 500 meter ten noorden 
van het plangebied.
Monumentnummer 1319, dat 
boven 14666 ligt, bevat sporen 
uit de Romeinse tijd.
Monumentnummer 13892 is een 
kerkterrein uit de 18de eeuw.

Vondstmeldingen Archis 2 Binnen en nabij het onderzoeks-
terrein zijn geen vondstmelding-
en geregistreerd in Archis 2.

Waarnemingen Archis 2 Er zijn verscheidene waarne-
mingen binnen en nabij het 
plangebied gedaan. Het gaat om 
waarnemingsnummers: 59629, 
22597, 48890, 40203, 40212, 
40216, 40204 en 40217.

Op de indicatieve kaart archeologische waarde valt het plangebied grotendeels binnen een 
terrein met een middelhoge trefkans op archeologische waarden (afbeelding 4). In het oosten 
geldt een lagere trefkans. Binnen een straal van 500 meter in noordelijk en zuidoostelijke 
richting liggen twee terreinen met een archeologische monumentstatus (monumentnum-
mers 14665 en 14666). Beide monumenten geven de begrenzing aan van de oude dorpsker-
nen gebaseerd op een historische kaart uit 1849-1859. Naast monumentennummer 14666, 
ligt een kerkterrein uit de 18de eeuw (monumentnummer 13892). Ook boven 14666 ligt 
een monument (monumentnummer 1319). Op dit terrein zijn sporen uit de Romeinse tijd 
aangetroffen.

Tabel 3: Archeologische gegevens
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1466613892

14665

1319 14667

114174 / 504081

111151 / 501058

Legenda
MONUMENTEN

TOP10 ((c)TDN)

PROVINCIES

IKAW
zeer lage trefkans
lage trefkans
middelhoge trefkans
hoge trefkans
lage trefkans (water)
middelhoge trefkans (water)
hoge trefkans (water)
water
niet gekarteerd

0 500 m

N Archis2

43059

5961343081
15136

57544

14789
14788

43091

4029140230 3723531836 40197
40211

40202 3571140208
40213

357124021540200 402184020640214
40201 40217

40204
40216

40212 40203

48890 22597

10124310124018540

101238

40196

59629

32728

37796

43092

404793

43067 416858

114174 / 504081

111151 / 501058

Legenda
WAARNEMINGEN

TOP10 ((c)TDN)
bebouwd gebied
doorgaande wegen
bos
bouwland
weiland
boomgaard/kwekerij
heide
zand
begraafplaats
water
overig bodemgebruik

TOP10 ((c)TDN)

PROVINCIES

0 500 m

N Archis2

Afbeeldingen 5: Het plangebied op de topografische kaart met daarop de archeologische waarnemingen uit 
de omgeving (bron: Archis 2).

Afbeeldingen 4: Het plangebied op de indicatieve kaart archeologische waarden en monumentenkaart 
(bron: Archis 2).
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Het plangebied ligt in een omgeving dat vanaf de Late IJzertijd (600 v. Chr.) permanent 
wordt bewoond en de bewoning bereikt een hoogtepunt in de Inheems-Romeinse tijd (100-
300 n. Chr.). Zowel binnen het plangebied als in de nabije omgeving zijn archeologische 
waarnemingen en onderzoeken gedaan waarbij zowel vondstmateriaal als archeologische 
sporen zijn aangetroffen die dateren uit deze perioden (afbeelding 5).  

Waarneming 59629 ligt ten noorden van het plangebied. Bij deze waarneming is zowel 
vondstmateriaal uit de IJzertijd (volgens de gegevens in Archis2 behoren deze bij vindplaat-
sen nabij de kerk) als middeleeuwse scherven uit de 12de en 13de eeuw (afkomstig van 
Krommeniedijk) aangetroffen. Tevens zijn er middeleeuwse scherven uit de 10de en 11de 
eeuw aangetroffen afkomstig van een nu nog onbekende nederzetting uit deze periode. Bij 
waarneming 48890 is een zwarte geoxideerde laag aanwezig op een diepte van 45-60 centi-
meter onder het maaiveld die deel uitmaakt van een bewoningslaag uit de IJzertijd. Op een 
afstand van 30-50 meter is aardewerk uit de Late IJzertijd aangetroffen.

Meerdere waarnemingen zijn gedaan voor vondsten en sporen uit de Inheems-Romeinse 
Tijd. Waarnemingenen 40201, 40203, 40204 en 40212 behoren tot Inheems-Romeinse 
vindplaatsen. Bij waarnemingen 22597, 40206, 40216, 40217 en 40241 zijn aardewerk-
scherven teruggevonden die behoren tot deze periode. Waarneming 22597 valt binnen het 
tracé van het plangebied.

Krommenie-21
De dichtsbijzijnde onderzochte vindplaats is Krommenie-21 (waarnemingsnummer 40212), 
ligt zeer dichtbij het plangebied (ongeveer 40 meter). De vindplaats is opgegraven in 1981 
en 1982 door de Archeologische Werkgroep Nederland afdeling Zaanstreek en omstreken. 
De aangetroffen palen/paaltjes behoren tot twee, deels overlappende, fases. De oudste fase 
dateert omstreeks 50 n. Chr. en beslaat een rechthoekige plattegrond gemaakt van eiken 
palen. De plattegrond is 7 meter breed en minimaal 13,5 meter lang. De jongere fase bestaat 
uit een palenserie van plaatselijk verworven hout, zoals els. In totaal zijn ruim 9000 scher-
ven van handgevormd Inheems-Romeins vaatwerk geborgen en enkele scherven Romeins 
aardewerk. De opbouw van de grondlagen toont geen grote verschillen tussen de twee fases 
(Mooijman, S. en C.J. van Roon, 1983). De oudste fase heeft een opbouw van:

Diepte t.o.v. maaiveld (-1,15 NAP) Omschrijving

0 - 18 cm Grijze kleiige cultuurlaag van na 1200.

18 - 27 cm Een laag pikklei behorende tot Duinker-
ken III (Laagpakket Walcheren Formatie 
van Naaldwijk).

27 - 35 cm Donkere korrelige laag die door bewer-
king en oxidatie is gevormd (cultuur-
laag).

35 - 42 cm Lichter gekleurde kleiige veenlaag met 
de bewoningssporen.

42 - 52 cm Veenlaag wordt steeds minder kleiig.

52 cm en dieper Rietveen met daarop elzen- en galgen-
stobben van een pre-Romeins moeras-
bos.

Tabel 4: Stratigrafische opbouw oudste vindplaats Krommenie-21.
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De jongere fase heeft een opbouw van:

Diepte t.o.v. maaiveld (-1,15 NAP) Omschrijving

0 - 16 cm Recente cultuurlaag met tot op de pik-
klei aardewerkvondsten van de 17de en 
18de eeuw.

16 - 25 cm Pikkleilaag

25 - 35 cm Cultuurlaag met vondsten

35 - 50 cm Kleiige veenlaag

50 cm en dieper Laag wordt steeds minder kleiig en gaat 
over in rietveen.

In de periode tussen de Inheems-Romeinse Tijd en de 11de eeuw (middeleeuwen) is er geen 
bewoning in het gebied rond Krommeniedijk. Mogelijk wordt het terrein in deze periode 
gebruikt door herders of jagers. Vanaf de 11de eeuw wordt het gebied ontgonnen, met als 
gevolg dat het hoogveen verandert in laagveen. Hierdoor kan het land worden gebruikt 
voor akkerbouw. Door de voortgaande inklinking wordt na verloop van tijd al het akker-
land omgezet naar weiland. In de omgeving van het plangebied is een waarneming gedaan 
(nummer 59629) waar middeleeuws aardewerk is aangetroffen. Tevens zijn bij een archeo-
logische begeleiding in maart 2006 op ongeveer 50-100 meter afstand van het plangebied 
aanwijzingen gevonden voor bewoning/ontginning in de 11de eeuw.

Krommenie-Noorderham
Bij de archeologische begeleiding in 2006 zijn enkele scherven teruggevonden die afkom-
stig zijn van grofgemagerde kogelpotten. Deze scherven dateren uit de 10de en 11de eeuw. 
Tevens zijn er enkele sporen, paaltje en een afvalkuil aangetroffen die dateren rond 1900. 
De aangetroffen stratigrafie wijst uit dat de kleilaag behorende bij het Laagpakket Walcheren 
(Duinkerken III) niet is verstoord. Onder deze kleilaag bevindt zich het rietveen (Graas, G. 
et al., 2006).

Diepte t.o.v. maaiveld
 (NAP onbekend)

Omschrijving

0 - 10 cm Bouwvoor, omgespit

10 - 40 cm Klei behorende tot Laagpakket Walcheren, 
Formatie van Naaldwijk met een grijze 
kleur en roestbruine vlekken. Afzetting 
klei tijdens overstromingen in de middel-
eeuwen.

40 cm en dieper Donkere veenlaag met rietresten.

Opvallend is het ontbreken van sporen uit de IJzertijd en Inheems-Romeinse Tijd. Mogelijk 
was het terrein, door de ligging van het toenmalige Oer-IJ, te nat om gebruikt te kunnen 
worden voor bewoning. Wel zou het gebied dan kunnen zijn gebruikt als weiland, hooiland 
en/of jacht en visgebied(Graas, G. et al., 2006).

Tabel 5: Stratigrafische opbouw jongste vindplaats Krommenie-21.

Tabel 6: Stratigrafische opbouw van het terrein Krommenie-Noorderham.
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Samengevat laat de tot nu toe bekende archeologische informatie zien dat het terrein waar-
binnen het plangebied ligt vanaf de IJzertijd tot aan de Inheems-Romeinse tijd is bewoond, 
waarna het tot aan de middeleeuwen waarschijnlijk is gebruikt door herders of jagers, maar 
niet voor bewoning. Vanaf de 11de eeuw is het gebied ontgonnen en vondsten van middel-
eeuws aardewerk impliceren dat het gebied ook vanaf de 11de eeuw weer is bewoond. 

2.5 Historische gegevens

De volgende historische gegevens zijn bekend over het plangebied:

Type gegevens Afbeelding Bron Omschrijving

Historische kaart uit 
1280

6 Woudt et al., 2001 : 
Krommenie zevenhon-
derdvijftig, Kromme-
nie.

De Cromme IJ en 
een nabijgelegen 
kerk worden aange-
geven op de kaart.

Historische kaart uit 
1575

7 Beeldsnijder, 1575 Kerk en Crommenie-
dijk worden weerge-
geven.

Historische kaart 
1680

8 Dou, 1680: ‘t Hooghe 
Heemraetschap van de 
Uytwaterende Sluyzen 
in Kennemerland ende 
West-Frieslant.

Voor het eerst 
details van bewo-
ning weergegeven 
op de kaart.
Plangebied is onbe-
bouwd.

Historische kaart 
1718-1726

9 P. Schenk 1718-1726: 
baljuwschap van Ken-
nemerland.

Plangebied is onbe-
bouwd.

Kadastrale minuut-
plan
1811-1832

10 www.watwaswaar.nl Het plangebied is 
gedefinieerd als 
weiland.

Op basis van oude kaarten kan voor een plangebied een beeld gegeven worden van hoe de 
bebouwing zich door de eeuwen heen ontwikkelde. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 
historisch kaartmateriaal vaak alleen een indicatie geeft van datgene wat er ooit gestaan heeft. 
Men dient rekening te houden met de onnauwkeurigheden als gevolg van het gebruik van 
eenvoudige meetmiddelen en methoden, selectie van af te beelden kaartelementen en esthe-
tische afwegingen, die kaarten mooier maakten dan de “werkelijkheid”. Historische kaar-
ten zijn niet altijd op schaal getekend of bevatten meerdere delen die qua schaal van elkaar 
afwijken. Ook werden kaarten veelvuldig gekopieerd waardoor foute gegevens of gedateerde 
informatie op een nieuwe kaart terecht kwamen. Zelfs bij kaarten die op het kadasterplan 
van omstreeks 1832 gebaseerd zijn (welke over het algemeen als zeer betrouwbaar beschouwd 
wordt), stelt men dat deze kaarten met voorzichtigheid gebruikt moeten worden (Margry et 
al., 1987). 

De in dit rapport aangegeven onderzoeksgebieden op historische kaarten en de daaruit ont-
leende informatie moet dan ook gezien worden als een benadering in plaats van een vast-
staand feit. De historische situatie is op de historische kaarten als volgt: De eerste schriftelijke 

Tabel  7: Historische kaarten



20 Wandelroute Woudpolder

Afbeelding 6: Historische kaart uit 1280, schaal is onbekend (Woudt et al., 2001).

Afbeelding 7: Historische kaart uit 1575, schaal is onbekend (Beeldsnijder, 1575).
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Afbeelding 8: Historische kaart uit 1680, schaal is onbekend (Dou, 1680).

Afbeelding 9: Historische kaart uit 1718-1726 uit ‘t Hooghe Heemraetschap van de Uytwaterende Sluy-
zen in Kennemerland ende West-Frieslant, niet op schaal (Schenk, 1718-1726).
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Afbeelding 10: Kadastrale minuutplan 1811-1832 op een afbeelding van het plangebied uit Google 
Earth. Schaal is onbekend (www.watwaswaar.nl; Google Earth).

Afbeelding 11: Foto van het plangebied genomen tijdens uitvoering van het veldwerk.
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bronnen over Krommenie dateren uit de tweede helft van de dertiende eeuw. Een kaart uit de 
13de eeuw laat de Cromme IJ en een kerk zien. Van Vlietsend tot Krommeniedijk ontstaat 
tussen de 12de en 14de eeuw een bewoningslint (Kleij, 2005). De Krommeniedijk is aan het 
eind van de 13de eeuw aangelegd en de Woudpolderdijk in 1651 (Rem, 2001). Tussen 1572-
1574 worden delen van de Zaanstreek verwoest door de Spanjaarden waaronder ook de kerk 
van Krommeniedijk. Nadat de Spanjaarden vertrokken is het gebied weer opgebouwd. Op 
een kaart van J.J. Beeldsnijder uit 1575 is de kerk van Krommeniedijk weergegeven, maar 
de daaromliggende bebouwing niet. Ongeveer honderd jaar later, rond 1680, maakt J. Dou 
een kaart voor ‘t Hooghe Heemraetschap van de Uytwaterende Sluyzen in Kennemerlant 
ende West-Frieslant. Op deze kaart is de bebouwing binnen het gebied weergegeven. Op het 
onderzoeksterrein is geen bebouwing zichtbaar. Ook op de kaart van het baljuwschap van 
Kennemerland, P. Schenk 1718-1726, is het terrein onbebouwd. De kadastrale minuutplan 
uit 1811-1832 geeft aan dat het gehele plangebied uit sloten en weilanden bestaat. Op één 
perceel, 388, staat riet. Hedentendagen is het plangebied in gebruik als weiland en bagger-
depots. 

2.6 Verwachtingsmodel

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de onderzoekslocatie zich bevindt op een terrein 
waar archeologische sporen en vondsten kunnen worden verwacht. Uit eerder uitgevoerde 
onderzoeken blijkt dat de sporen vrij direct onder het maaiveld tot ongeveer 60 centimeter 
onder het maaiveld kunnen worden verwacht. De sporen kunnen dateren vanaf de ijzertijd 
tot en met de inheems-Romeinse tijd en vanaf de late middeleeuwen tot aan de nieuwe tijd.

Archeologi-
sche periode

Verwach-
ting

Mogelijke resten en/of sporen Relatieve 
diepte t.o.v. 
het maaiveld

Neolithicum Geen - -

Bronstijd Geen - -

IJzertijd Midden Nederzettingsporen, paalgaten, 
(afval)kuilen, greppels, en sloten. 
Fragmenten aardewerk, bot, steen, 
metaal, hout en zaden en pollen. 

30-100 cm

(inheems)
Romeinse tijd

Hoog Nederzettingsporen, paalgaten, 
(afval)kuilen, greppels, en sloten. 
Fragmenten aardewerk, bot, steen, 
metaal, hout en zaden en pollen. 

30-100 cm

Vroege mid-
deleeuwen

Laag Dierlijk bot 25-30 cm

Late middel-
eeuwen A

Midden Bewoningssporen, ontginningsgrep-
pels, kuilen, aardewerkfragmenten, 
metaal, hout, glas, bot, zaden en 
pollen.

25-30 cm

Late middel-
eeuwen B

Laag Ontginningsgreppels, kuilen, bot, 
metaal en zaden en pollen.

0-20

Nieuwe tijd laag tot 
geen

Kuilen, ophogingslagen, aardewerk-
fragmenten, metaal, glas, bot, hout, 
zaden en pollen.

0-20

Tabel 8: Gespecificeerde verwachtingsmodel. Voor een omschrijving van de perioden zie bijlage 1.
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3. Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen

3.1 Inleiding

Het primaire doel van een inventariserend veldonderzoek is het toetsen en aanvullen van het 
gespecificeerde verwachtingsmodel dat geformuleerd is in het bureauonderzoek (zie paragraaf 
2.6). Daarnaast dienen de mate van verstoring van het terrein en de diepteligging van even-
tueel aanwezige archeologische waarden worden vastgesteld. Hiertoe zijn in het programma 
van eisen (Kleij, 2011) de volgende vragen opgesteld:

1:  De plangebieden hebben een bodemkundige situatie die hoog scoort. In hoeverre  
 is de ondergrond door agrarisch gebruik of ontgronding in de 20ste eeuw  
 verstoord?
2: Welke archeologische lagen, sporen en artefacten zijn aanwezig?
3: Wat is de algemene datering van de archeologische resten?
4:  Is er sprake van archeologische overblijfselen uit de ijzertijd, de Romeinse tijd, de  
 middeleeuwen en post-middeleeuwen?
5:  Wat is de aard en de fysieke kwaliteit van de archeologische overblijfselen?
6:  Bevinden zich nog (afval)kuilen en sloten in de gebieden? Hoe zijn deze   
 geconstrueerd en wat is de samenstelling van eventueel botanisch materiaal van de  
 vulling van de bodems van de kuilen en zijkanten/oevers van de sloten?
7: Hoe is de samenstelling en de herkomst van de archeologische vondsten?
8: Tot welk(e) complextype(s) behoren de archeologische resten?
9: Kunnen aparte vindplaatsen onderscheiden worden en zo ja wat is hun begrenzing?
10: Wat is de ruimtelijke spreiding van lagen, sporen en structuren zowel horizontaal  
 als verticaal?
11:  Is er sprake van clustering van lagen, sporen en structuren binnen een vindplaats?
12: Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn  
 deze aaneensluitend?
13: Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten en tot welke vondst 
 typen of vondstcategorieën behoren zij?
14: Bevatten de vindplaatsen overblijfselen/afvalstorten die duiden op ambachtelijke  
 activiteiten (molenindustrie, zeildoekweverij, ziedhuizen)?
15: Hoe verhouden de vindplaatsen zich ten opzichte van analoge vindplaatsen uit  
 dezelfde periode in de regio?
16:  Wat is de relatie van de vindplaatsen met de rest van de omgeving?
17: In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een bedreiging voor  
 de archeologische waarden?

Bij een inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen worden met behulp 
van de edelmanboor (diameter 7cm) en een gutsboor (diameter 3 cm) bodemprofielen onder-
zocht. Hierbij wordt vooral gelet op de aard, dikte en verspreiding van (mogelijke) archeo-
logisch interessante lagen. Naast de stratigrafische informatie kan ook opgeboord materiaal 
een indicatie geven over de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Dergelijke 
indicatoren kunnen bestaan uit fragmenten aardewerk, houtskool of fosfaatvlekken. Tevens 
is de mate van (antropogene) verstoring of erosie van belang, omdat deze factoren ervoor 
kunnen zorgen dat archeologische lagen/indicatoren verdwenen zijn. De boringen kunnen 



26 Wandelroute Woudpolder

11
20

00
11

21
00

11
22

00
11

23
00

11
24

00
11

25
00

11
26

00
11

27
00

11
28

00
11

29
00

11
30

00
11

31
00

503100 503000 502900 502800 502700 502600 502500 502400 502300

25
0m

25
0m

25
0m

25
0m

25
0m

25
0m

25
0m

25
0m

25
0m

0 0 00 00 0 00

1

7

60

61

67

Afbeelding 12: Het boorgrid.
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aanwijzingen geven over de aanwezigheid, de verspreiding en eventuele omvang van oude 
nederzettingsterreinen, omdat dergelijke vindplaatsen doorgaans een relatief grote hoeveel-
heid en een grote verspreiding van archeologische indicatoren bevatten. Er is een grote kans 
op de aanwezigheid van archeologische overblijfselen in de ondergrond als deze indicatoren 
regelmatig in de boorkernen worden aangetroffen. Vindplaatsen met een mindere mate van 
spreiding van de vondstdichtheid, zoals bijvoorbeeld grafvelden of steentijdnederzettingen, 
zijn echter moeilijker op te sporen. De onderzoeksmethode geeft derhalve een redelijke tot 
goede indicatie, maar zeker geen volledig uitsluitsel over waar en hoeveel vindplaatsen op een 
bepaald terrein aanwezig zijn. 

Op 14 en 15 maart 2011 zijn  67 boringen gezet langs de rand van het perceel. De boorraaien 
volgen de geplande route van het wandelpad en de sloot en zijn met een afstand van zeven 
meter uit de huidige slootkant gezet. De precieze ligging van de boringen is weerge-geven in 
afbeelding 12.
De onderlinge afstand tussen de boringen is 21 meter. Door de onderlinge afstand tussen 
de boringen paste in de laatste boorraai geen 8 boringen waardoor er totaal 67 boringen zijn 
gezet in plaats van 68 boringen zoals omschreven in het programma van eisen. De eerste 
halve meter van de boring is gezet met een edelmanboor waarna met de guts de boringen tot 
in het veen zijn doorgezet. De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage 4. De uitgeschreven 
boorstaten staan in bijlage 5.

3.2  Resultaten

Boorraai 1, boringen 1 tot en met 7
De boorraai liep van zuidwest naar noordoost. In de bovengrond werd in een aantal boringen 
puin en plastic aangetroffen. Deze laag bestond uit zwart veraard veen met zand-bijmening 
en in sommige boringen glas, hout (boring 3 en 6) en plastic (boringen 1, 2 en 6). Hoogst-
waarschijnlijk was hier een verharding aangebracht ten behoeve van een rijpad langs het 
perceel. In het veld zijn door dhr. Ravesloot langs de slootkant ter hoogte van boringen 3 tot 
5 sporen van verkaveling herkend.
In boring 5 werd voor het eerst een vrij intacte bodemopbouw gedocumenteerd, die typerend 
bleek te zijn voor het meerendeel van de 67 boringen (afbeelding 13). De bovenste 20 cen-
timeter bestond uit een recente zodenlaag van veraard veen met zand-bijmening. Hieronder 
lag een lichtbruingrijze verploegde kleilaag (circa 10 cm) met daaronder een vette lichter 
gekleurde kleilaag met oxidatievlekken (ongeveer 15 cm). Deze twee lagen behoorden tot het 
Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk. In de meeste boringen is de top van het 
pakket net zoals bij boring 5 verstoord. Onder de klei lag donkerbruin veen (circa 11 cm) dat 
daarna overging in bruin “telefoonboekveen” 1 en veenmosveen met een mesotroof milieu. 
Het veen kan verschillende aanwijzingen geven voor de mogelijkheid tot bewoning. Zo zijn 
bepaalde plantenresten typerend voor een oligotroof milieu, dat ontstaat op veen dat zo hoog 
gegroeid is dat het voor voeding afhankelijk is van hemelwater (hoogveen). Op dit hoge 
veen was bewoning mogelijk, op lager veen dat door grondwater wordt gevoed ontstond een 
mesotroof of eutroof milieu en was het te nat voor bewoning (laagveen). In boring 4 was veen 
aangetroffen met een oligotroof milieu. 
In boringen 3 en 7 werden slootvullingen aangeboord. In boring 3 lag deze op een diepte van 

1 Telefoonboekveen is veen dat is afgezet in hele dunne laagjes waardoor de laag lijkt op de  
 zijkant van een telefoonboek.   
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50-80 centimeter onder het maaiveld (0,32 - 0,02 +nap) en bestond uit humeus bruingrijs-
donkerblauw gevlekte klei. Onder deze vulling lag rood veen met een oligotroof milieu. 
Mogelijk ging het om een slootje uit de late middeleeuwen en/of nieuwe tijd dat ook was 
afgebeeld op de kadastrale minuutplan uit 1811-1832. De slootvulling in boring 7 zat op 
een diepte van 40-68 centimeter onder het maaiveld (0,50-0,22 + nap). De vulling bestond 
uit zwart donkerbruine bagger van veen. Deze vulling behoorde mogelijk tot de huidige sloot 
die vroeger breder was. Ook had de sloot een zijtak naar het westen die is afgebeeld op de 
kadastrale minuutplan.

Boorraai 2, boringen 8 tot en met 43
De boorraai liep van het oosten naar het westen, parallel aan de huidige sloot. Over het 
algemeen hadden de boringen een consistente bodemopbouw. In boringen 11 tot en met 29 
bestond de toplaag meestal uit opgebrachte bagger (in plaats van de zodenlaag), doordat deze 
boringen binnen de omwalling van een tweetal baggerdepots waren gezet. Onder de toplaag, 
zowel de zodenlaag als de opgebrachte bagger, bevond zich de grijze kleilaag van het Laag-
pakket Walcheren, Formatie Naaldwijk. De top was op veel plekken verstoord. Onder het 
kleipakket werd in alle boringen veen aangetroffen. In boringen 12, 15 en 26 werd meso- of 
oligotroof veen aangeboord. Duidelijke archeologische indicatoren op dit niveau onderbra-
ken echter. Ook op de dieper gelegen veenlagen werden geen indicatoren, zoals oxidatieni-
veaus of vondstmateriaal, aangetroffen. 
Een slootvulling was zichtbaar in boring 11B. Onder de kleilaag lag een verstoorde laag veen 
met daaronder een gevlekte kleivulling met riet (Middeleeuwse sloot 1). De aanwezigheid 
van een onverstoorde kleipakket impliceerde dat deze slootvulling ouder was dan de 12de-
13de eeuw na Christus. 
In boring 22 was een laagje rietveen herkend. Een laagje rietveen was een mogelijke aanwij-
zing voor een opgevuld geraakt geultje of depressie. Er werden geen directe aanwijzingen 
voor menselijke activiteiten aangetroffen in of rond het rietlaagje. Waarschijnlijk is het een 
opgevulde geultje/depressie van natuurlijke aard.

Boorraai 3, boringen 44 tot en met 46
De drie boringen werden van zuidoost naar noordwest gezet. De boringen lieten een gelijke 
bodemopbouw zien als de boringen uit boorraai 2. Boring 45 bevatte net als boring 22 een 
laagje rietveen dat duidde op een gevulde geultje of depressie. Tevens was één van de veen-
lagen afgezet in een oligotroof milieu. In boring 46 zat een dun laagje klapklei2 tussen het 
veen.

Boorraai 4, boringen 47 tot en met 55
Boorraai 4 liep van oost naar west. De bodemopbouw bleek in deze boorraai gelijk aan de 
boringen uit boorraaien 2 en 3. In boringen 48, 49, 51, 53 en 54 zat in het veen een dun 
laagje klapklei. De veenlaag direct onder het kleipakket was in boringen 47, 52, 53 en 55 
geoxideerd. In deze boorraai werden geen aanwijzingen voor menselijke activiteiten aange-
troffen.

Boorraai 5, 56 tot en met 60
De boorraai liep van noordoost naar zuidwest. In boring 56 en 57, op de hoek van het lang-
gerekte perceel, werden archeologische indicatoren aangetroffen. 

2 Klapklei wordt afgezet als het gebied overstroomd. De bovenlaag van het veen gaat dan  
 drijven, waardoor klei tussen twee veenlagen kan worden afgezet.
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Het antropogene pakket was tot een diepte van circa 85 centimeter onder het maaiveld (0,00 
nap) aanwezig. 

Het antropogene pakket bestond uit veen met zand- en klei-bijmenging en een laagje 
humeuze klei. Deze klei is ook in andere boringen aangetroffen. In het antropogene pakket 
werd ondermeer grind en leisteen opgeboord. Boring 56A stuikte op baksteen. De aard van 
de vindplaats was onduidelijk maar gezien de aanwezigheid van grind is de datering mogelijk 
Nieuwe Tijd of later. 
Boring 59 bevatte onder het kleipakket uit de 12de/13de eeuw een heterogene kleivulling 
(Middeleeuwse sloot 2). Dit was een antropogene laag die geïnterpreteerd kon worden als een 
slootvulling die ouder was dan de 12de/13de eeuw na Christus. De andere boringen uit de 
boorraai toonde dezelfde bodemopbouw als de boringen uit de vorige boorraaien.

Boorraai 6, boringen 61 tot en met 67
Deze boorraai lag op een tweede perceel, langs de Westdijk. Dit perceel was door middel van 
een sloot afgescheiden van het eerste perceel. De boringen werden gezet vanaf het westen 
naar het oosten. De bovenste 10-15 centimeter bestond uit een zodenlaag met daaronder 
het kleipakket behorende tot het Laagpakket Walcheren Formatie van Naaldwijk. De top 
was verstoord. Onder het kleipakket lag met uitzondering van boring 61 een donkerbruine 
zwarte veenlaag met een veraarde top. Hieronder lag lichter gekleurde rietveen en veenmos-
veen. Er werden geen archeologische vondsten aangetroffen. De veraarde veenlaag daaren-
tegen correspondeerde met de cultuurlaag die ten zuiden van het plangebied, bij vindplaats 
Krommenie-21, was herkend. In deze laag werden bij Krommenie-21 bewoningssporen uit 
de Romeinse Tijd teruggevonden.
In boring 64 was tevens een rietveenlaagje afgezet, als gevolg van opvulling van een geultje 
of depressie.

Samengevat:
Uit het booronderzoek bleek dat de bodemopbouw bestond uit een zodenlaag met daaronder 
een kleipakker dat in de 12de/13de eeuw n. Christus op het veen was afgezet. In vier borin-
gen (boringen 3, 7, 11 en 57) was een slootvulling aangetroffen waarvan twee ouder zijn dan 
de 12de/13de eeuw. Een rietvulling was zichtbaar in drie boringen ( boringen 22, 45 en 64). 
Hoogstwaarschijnlijk waren dit opvullingen van een natuurlijk geultje of depressie. In borin-
gen 1, 2, 7 en 18 werden verstoringen aangetroffen. Deze bestond onderandere uit plastic.
Een antropogeen pakket was herkend in boringen 56 en 57. De aard van de vindplaats was 
niet bekend. De afwezigheid van het kleipakket duidt erop dat de vindplaats uit de Late Mid-
deleeuwen en/of Nieuwe Tijd behoorde. 
Een tweede cultuurlaag was zichtbaar in boringen 62 tot en met 67. Deze veraarde veenlaag 
correspondeerde met de cultuurlaag waarin de Romeinse sporen zijn aangetroffen bij Krom-
menie-21. 

3.3 Beantwoording van de vraagstellingen

1:  De plangebieden hebben een bodemkundige situatie die hoog scoort. In hoeverre is  
 de ondergrond door agrarisch gebruik of ontgronding in de 20ste eeuw verstoord?

De ondergrond is niet verstoord door ontgronding in de 20ste eeuw. De top van de in de 
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12de-13de eeuw afgezette kleilaag is op enkele plaatsen verstoord door ploegen. Tevens zijn 
in boringen 1, 2, 7 en 18 recente verstoringen aangetroffen voor een verharding. In de boven-
lagen zit plastic.

2: Welke archeologische lagen, sporen en artefacten zijn aanwezig?

Er is één vindplaats aangetroffen ter hoogte van boringen 56 en 57. Deze dateert uit de late 
middeleeuwen en/of nieuwe tijd. Een cultuurlaag uit de Inheems-Romeinse Tijd is aange-
boord in boringen 62 tot en met 67. In vier boringen zijn slootvullingen herkend (boringen 
3, 7, 11 en 57) waarvan twee dateren voor de 12de/13de eeuw. Er zijn geen archeologische 
vondsten gedaan. Tevens is er ter hoogte van boringen 53-54 (112320/502950) in 1992 
een archeologische waarneming gedaan, waarbij aardewerk uit de Inheems-Romeinse Tijd is 
aangetroffen.

3: Wat is de algemene datering van de archeologische resten?

De cultuurlaag dateert uit de Inheems-Romeinse Tijd. Twee sloten (boringen 11 en 57) date-
ren van voor de 12de/13de eeuw. Twee andere sloten (boringen 3 en 7) zijn jonger en dateren 
na de 12de/13de eeuw. De vindplaats ter hoogte van boringen 56 en 57 dateert in de late 
middeleeuwen en/of nieuwe tijd. De waarneming uit 1992 die binnen het onderzoekstracé 
valt dateert uit de Inheems-Romeinse Tijd.

4:  Is er sprake van archeologische overblijfselen uit de ijzertijd, de Romeinse tijd, de  
 middeleeuwen en post-middeleeuwen?

Op basis van de boorresultaten kan de aanwezigheid van archeologische overblijfselen uit de  
Inheems-Romeinse Tijd, Middeleeuwen en Post-Middeleeuwen niet worden uitgesloten. Er 
zijn geen lagen of sporen aangetroffen uit de late ijzertijd.

5:  Wat is de aard en de fysieke kwaliteit van de archeologische overblijfselen?

De fysieke kwaliteit van het plangebied is goed. Zowel de gaafheid van het terrein als de 
conservering scoren hoog. Hierdoor is het goed mogelijk dat zowel organisch als anorganisch 
materiaal nog in goede staat aanwezig zijn. Metalen voorwerpen zullen als zij zich in het veen 
bevinden zijn aangetast door de zuren van het veen.

6:  Bevinden zich nog (afval)kuilen en sloten in de gebieden? Hoe zijn deze   
 geconstrueerd en wat is de samenstelling van eventueel botanisch materiaal van de  
 vulling van de bodems van de kuilen en zijkanten/oevers van de sloten?

Bij het inventariserend onderzoek zijn vier sloten aangetroffen. De slootvullingen van boring 
3 en 7 zijn jonger dan de 12de/13de eeuw. De vulling uit boring 3 bestaat uit humeuze bruin 
tot grijze donkerbruine gevlekte klei. In boring 7 bestaat de vulling uit zwart donkerbruine 
veen en bagger. Mogelijk is de dieper gelegen grijze klei de bodem van de sloot.
Boringen 11 en 57 zijn sloten die ouder zijn dan de 12de/13de eeuw. Deze bestond uit 
humeuze grijsbruin gevlekte klei met riet. Hoe deze geconstrueerd zijn en hoe de oevers 
lopen kan op basis van de boorresultaten niet worden bepaald.
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7: Hoe is de samenstelling en de herkomst van de archeologische vondsten?

Bij het booronderzoek zijn geen archeologische vondsten aangetroffen. Wel zijn er kleine 
stukken baksteen herkend in boringen 24, 57 en 59.

8: Tot welk(e) complextype(s) behoren de archeologische resten?

De aangetroffen sloten behoren tot de ontginning van het gebied en/of als kavelafscheiding. 
Van de Romeinse cultuurlaag kan op basis van de boorresultaten niet worden bepaald of 
archeologische resten aanwezig zijn en tot welk(e) complextype(s) deze behoren. Ook de 
vindplaats ter hoogte van boringen 56 en 57 is op basis van de resultaten niet te classificeren 
binnen een complextype.  

9: Kunnen aparte vindplaatsen onderscheiden worden en zo ja wat is hun begrenzing?

Ja, er kunnen meerdere vindplaatsen worden onderscheiden. Ter hoogte van boringen 56 en 
57 zijn archeologische lagen aangetroffen die dateren voor de 12de/13de eeuw. De grens ligt 
hoogstwaarschijnlijk tussen boring 57 en 58. De Romeinse cultuurlaag valt op het tweede 
perceel tussen boringen 62 en 67. De cultuurlaag zal in de richting van noord-zuid doorlo-
pen. De noord- en zuidgrens zijn niet vastgesteld.

10: Wat is de ruimtelijke spreiding van lagen, sporen en structuren zowel horizontaal  
 als verticaal?

De bovenste laag bestaat uit een zoden- of baggerlaag. Deze laag varieert in dikte van 5 tot 30 
centimeter. Onder de zodenlaag lig een kleipakket behorende tot de Laagpakket van Walche-
ren, Formatie van Naaldwijk. De top van deze laag is veelal verploegd. De dikte van de laag 
ligt tussen de 5 en 30 centimeter. Beneden het kleipakket ligt veen, dat afwisselend bestaat 
uit rietveen en veenmosveen. De minimale dikte die is aangeboord is 40 centimeter en de 
maximale 107 centimeter. De onderkant van het veenpakket is niet bereikt. Deze bodemop-
bouw is in bijna alle boringen aangetroffen. Op het tweede perceel is in boringen 62 tot en 
met 67 een laag herkend die correspondeert met een cultuurlaag uit de Inheems-Romeinse 
Tijd die is aangetroffen bij de opgraving van de vindplaats Krommenie-21. Deze laag bevindt 
zich direct onder het kleipakket. Ter hoogte van boringen 56 en 57 zijn ophogingslagen/ver-
gravingen aangetroffen. Deze lagen beginnen direct onder de zodenlaag. Deze antropogene 
lagen grenzen tussen boringen 55 en 56 en boringen 57 en 58.
In vier boringen zijn slootvullingen aangetroffen van vier verschillende sloten. Twee ervan zijn 
door het kleipakket heen gegraven. In de aangrenzende boringen zijn geen aanwijzingen voor 
een sloot aangetroffen waardoor de precieze loop van de sloten niet kan worden bepaald.

11:  Is er sprake van clustering van lagen, sporen en structuren binnen een vindplaats?

Op basis van de boorresultaten kunnen er geen uitspraken worden gedaan over clustering van 
lagen, sporen en structuren binnen aangetroffen archeologische sporen/vindplaatsen.
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12: Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden, zo ja in welke mate zijn  
 deze aaneensluitend?

Ja, er is een laag aangetroffen uit de Inheems-Romeinse Tijd, sloten van voor de 12de/13de 
eeuw en sloten en een vindplaats van na de 12de/13de eeuw. Of deze fasen aansluitend zijn 
is niet duidelijk.

13: Wat is de datering of looptijd van de archeologische vondsten en tot welke vondst  
 typen of vondstcategorieën behoren zij?

Er zijn geen archeologische vondsten gedaan.

14: Bevatten de vindplaatsen overblijfselen/afvalstorten die duiden op ambachtelijke  
 activiteiten (molenindustrie, zeildoekweverij, ziedhuizen)?

Dit kan op basis van de boorresultaten niet worden uitgesloten.

15: Hoe verhouden de vindplaatsen zich ten opzichte van analoge vindplaatsen uit   
 dezelfde periode in de regio?

De cultuurlaag uit de Inheems-Romeinse Tijd strekt hoogstwaarschijnlijk door tot en met de 
vindplaats Krommenie 21 dat ten zuiden van het plangebied ligt. De sloten behoren moge-
lijk tot de ontginning van het gebied. De locatie van een nederzetting uit de 10de/11de eeuw 
is echter nog onbekend. 
Langs het oude bewoningslint en de kerk zijn vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd onderzocht. De verhoudingen tussen de in het booronderzoek aangetroffen 
sporen en bekende vindplaatsen is op basis van de boorresultaten niet te bepalen.

16:  Wat is de relatie van de vindplaatsen met de rest van de omgeving?

De sloten behoren tot een afwateringsysteem dat samenhangt met het ontginnen van het 
veen. Voor de andere aangetroffen sporen is op basis van het booronderzoek niet mogelijk 
om de relatie met de omgeving vast te stellen. 

17: In hoeverre vormt de realisatie van de geplande ontwikkeling een bedreiging voor  
 de archeologische waarden?

De geplande ontwikkeling vormt een bedreiging voor de archeologische waarden die bij het 
booronderzoek zijn vastgesteld. Door het graven van de sloot langs de wandelroute zal een 
diepte van ongeveer 1,3 tot 1,5 meter worden verwijderd. Hierdoor zullen de archeologisch 
resten worden verstoord. 

3.4 Waardering

De bij een inventariserend veldonderzoek aangetroffen archeologische resten dienen aan de 
hand van een drietal criteria (beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit) in een 
aantal stappen te worden gewaardeerd. Op basis van de scores wordt vervolgens een waarde-
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stelling van de vindplaats gegeven, waarbij de procedure zoals in afbeelding 14 schematisch 
is weergegeven, wordt gevolgd. De uitkomst van de waardestelling bepaald of de vindplaats 
al dan niet behoudenswaardig is. Wanneer bij de waardestelling hoger wordt gescoord dan 
7 punten is het terrein behoudenswaardig, maar ook indien één van de inhoudelijke criteria 
hoog (3 punten) scoort is het terrein behoudenswaardig.

Beleving:
- Schoonheid: Doordat er geen bovengrondse zichtbare overblijfselen zijn aangetroffen, is het 
onderdeel schoonheid niet relevant.
- Herinneringswaarde: Er zijn geen feitelijke historische gebeurtenissen die verbonden kunnen 
worden aan de locatie. Hierdoor wordt de vindplaats op dit onderdeel laag gewaardeerd.

Fysieke kwaliteit:
Bij de fysieke kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen gaafheid en conservering. Gaaf-
heid is de mate van niet verstoord zijn en de stabiliteit van de fysieke omgeving. Conservering 
is de mate waarin het archeologisch materiaal bewaard is gebleven.
- Gaafheid: Tijdens het booronderzoek zijn geen diepgaande verstoringen aangetroffen. In 
boringen 1, 2, 7 en 18 zaten de recente verstoringen in de bovenste laag van de bodem. 
Mogelijke archeologische sporen en resten zouden daarom goed bewaard kunnen zijn. De 
score voor gaafheid is hierdoor hoog.
 - Conservering: De grondwatertrap is II*, wat betekend dat de gemiddelde hoogste water-
stand tussen de 25 en 40 centimeter onder het maaiveld ligt en de gemiddelde laagste grond-
waterstand tussen 50 en 80 centimeter onder het maaiveld. Uit de boringen blijkt dat de 
sporen, cultuurlaag en vindplaats voor een groot deel onder de gemiddelde hoogste grond-
waterstand liggen. In een zuurstofarm milieu kan worden verwacht dat organische resten 
redelijk tot goed geconserveerd zijn. Metalen voorwerpen conserveren in een zuurstofarm 
milieu gemiddeld maar zullen door de zuren van het veen zijn aangetast. De conservering van 
andere anorganische materialen is in dergelijke omstandigheden gemiddeld. De score van de 
conservering is dan ook gemiddeld. 

Inhoudelijke kwaliteit:
De inhoudelijke kwaliteit van de onderzoekslocatie wordt bepaald door de criteria; zeldzaam-
heid, informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit.
- Zeldzaamheid: In de nabije omgeving is onderzoek verricht naar nederzettingsterreinen uit 
de late ijzertijd en de Romeinse tijd. Ook zijn er locaties met sporen uit de late middeleeuwen 
en de nieuwe tijd. Vindplaatsen rond de 10de en 11de eeuw zijn nog niet gevonden.
De cultuurlaag uit de Romeinse tijd is in de nabije omgeving al eerder aangetroffen en onder-
zocht. In deze laag zijn archeologische sporen teruggevonden van bebouwing. Daarnaast 
zijn er sporen herkend die ouder zijn dan de 12de en 13de eeuw. Mogelijk gaat het om 
ontginnings- of  kavelsloot. Het onderzoeksgebied scoort op het onderdeel zeldzaamheid een 
gemiddelde waarde.
- Informatiewaarde: De informatiewaarde van het plangebied scoort hoog. In de Romeinse 
cultuurlaag kunnen nog Romeinse resten zitten die meer informatie kunnen verschaffen over 
de bewoning uit deze periode en mogelijk meer informatie toevoegen aan het onderzoek 
naar Krommenie-21. Ook kunnen de sloten meer informatie geven over de ontginning en in 
gebruikname van het land voor de 12de en 13de eeuw. Daarnaast kan ook de vindplaats uit 
de late middeleeuwen/nieuwe tijd nieuwe informatie opleveren. De informatiewaarde scoort 
scoort gemiddeld tot hoog.
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2

2
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3

Tabel 9: Waarderingsscriteria

Afbeelding 14: Waarderingsschema

- Ensemblewaarde: Er zijn meerdere late ijzertijd en Romeinse vindplaatsen aangetroffen. 
Tevens zijn vindplaatsen uit de laat middeleeuwen en nieuwe tijd onderzocht. Voor de begin-
periode van de ontginning zijn enkele waarnemingen van kogelpot scherven gedaan. Hier-
door kunnen vergelijken worden getrokken met andere vindplaatsen. De ensemblewaarde 
scoort hoog.
- Representativiteit: niet van toepassing

Aangezien de archeologische resten niet zichtbaar zijn wordt in het waarderingsproces geke-
ken naar de fysieke kwaliteit. Deze is met 5 uit 6 punten hoog. Ook de inhoudelijke kwaliteit 
is met 8 uit 9 punten hoog. Het plangebied wordt daarom als behoudenswaardig gewaar-
deerd.
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4. Advies

Uit het bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek blijkt dat er archeologische resten 
aanwezig zijn binnen het plangebied. Het gaat hier om een cultuurlaag uit de Inheems-
Romeinse Tijd (waarschijnlijk een uitloper van vindplaats Krommenie 21), twee sloten die 
dateren voor de 12de-13de eeuw, twee sloten die dateren na de 12de-13de eeuw en archeo-
logische ophogings- en/of vergravingslagen behorende tot de late middeleeuwen/nieuwe tijd. 
Uit de waardering van het plangebied op basis van de resultaten uit het inventariserend boor-
onderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied behoudenswaardig is. Ook is er binnen 
het tracé een waarneming gedaan in 1992 waarbij aardewerk uit de Inheems-Romeinse Tijd 
is aangetroffen. Op basis van deze gegevens wordt een vervolgonderzoek in de vorm van 
proefsleuven geadviseerd ter hoogte van boringen 3 en 4, boring 11, boringen 53 en 54, 
boringen 56 en 57, boring 59 en boringen 61 tot en met 67. Geadviseerd wordt om in totaal 
acht proefsleuven aan te leggen, zes van 25x4, één van 40x4 en één van 50x4 meter. Hierdoor 
zal 960 m2, oftewel 16,6% van het verstoringsgebied, worden onderzocht. Op afbeelding 15 
wordt een opzet gegevens van hoe deze sleuven geplaatst kunnen worden.

Doordat de bodemopbouw nog vrijwel intact is en zowel binnen als nabij het plangebied 
meerdere archeologische waarnemingen zijn gedaan, kunnen onbekende vindplaatsen binnen 
het plangebied niet worden uitgesloten. Om deze reden wordt tevens geadviseerd het deel 
van het plangebied dat niet onderzocht wordt door middel van één proefsleuf, tijdens de 
werkzaamheden voor de herinrichting, archeologisch te begeleiden.

Voor de uitvoering van een archeologisch vervolgonderzoek moet eerst een Programma van 
Eisen worden opgesteld dat door de bevoegde overheid goedgekeurd dient te worden. 
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Afbeelding 15: Voorgestelde puttenplan, met daarop omcirkeld de Inheems-Romeinse vindplaatsen (groen),  
de sloten ouders dan de 12de/13de eeuw (blauw) en de vindplaats uit de late middeleeuwen en of nieuwe 
tijd (paars).
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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 specifieke 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 
betreffende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te behandelen:

    * aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat.    
      Dit in verband met het bepalen van het onderzoekskader;
    * beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare     
       relevante gegevens;
    * beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van     
       het gebied op basis van geofysische, fysische en historisch geografische gegevens
          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 gespecificeerd 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-
getroffen 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: Overzicht geplande werkzaamheden
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Bijlage 4: Boorprofielen (schaal boorstaten is 1:15; afstand tussen 
de boringen zijn niet geschaald)

Krommeniedijk: Wandelroute Woudpolder  legenda boorstaten-boorpro�el

 top veraard

Laag A: Vkm zw veraard 
met bijmening.

Veen

Klei

As

Zodenlaag

Bagger depot

geoxideerd

humeus

Oligotroof

Bagger

Mesotroof

Zand

Verstoring
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Bijlage 5: Uitgeschreven boorstaten

Boring 1

Mv   0,85 Nap
0-20  Vkm zw veraard + zand bijmeng LAAG A
20  Stuik op puin 3x (rijverharding) 
BB

Boring 2

Mv  0,83 Nap
0-14  Vkm zw veraard + zand bijmeng
14-48  Vkm zw veraard compact + brokjes Ks2 brTgr h1 + hk1 (gem laag)   
LAAG A
48  Stuik op beton
BB

Boring 3

Mv  0,82 Nap
0-44  Laag A + plastic + g1 + oph1 (erfmateriaal)
44-50  Vkm br + oph1 + mest1 + g1
50-80  Ks2 h2 br-grTdbl gevl, slootvulling(?)
80-100  Vkm ro oligotroof
100-120 Vkm roTbr overgangsveen (mesotroof ) 
BB

Boring 4

Mv  0,79 Nap
0-30  Laag A + plastic
30-46  Vkm br-gr gevl + oph1
46-52  Ks2 gr
52-90  Vkm br (“paarse gloed”) oligotroof
90-145  Vkm br mesotroof
BB

Boring 5

Mv   0,81 Nap
0-20  Laag A
20-30  Ks2 librTgr + fe vlekjes (oxi) verploegd (Na: Walcheren)
30-45  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
45-56  Vkm dobr
56-60  Vkm br telefoonboekveen, veenmosveen, mesotroof
60-100  Vkm br mesotroof, worteltje els
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BB

Boring 6

Mv  0,94 Nap
0-40  Laag A + g1 + oph1
40-45  Aslaagje + ro bst fragmentjes
45  stuik op beton 
BB

Boring 7

Mv  0,90 Nap
0-40  Laag A
40-68  Vkm zw-dobr + oph1, bagger, slootvulling
68-73  Aslaag + ro bst
73-90  Vkm zw compact geoxideerd
90-100  Ks1 gr, bodem sloot?
BB

Boring 8

Mv  0,88 Nap
0-10  Vk1 br-gr gevl
10-20  Ks2 gr h3 verploegd (Na: Walcheren)
20-40   Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)  
  Geoxideerd veen ontbeekt
40-120  Vkm br mesotroof
120-145  Vkm roTbr oligotroof, rietveen
BB

Boring 9

Mv  0,76 Nap
0-15  Vk1 br-gr gevl
15-30  Ks2 librTgr (Na: Walcheren)
30-50  Vkm br oligotroof
50-100  Vkm br mesotroof
BB

Boring 10

Mv  0,80 Nap
0-15  Vk1 br-gr gevl
15-25  Ks2 gr h3 verploegd (D3)
25-35  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) 
35-50  Vkm dobr
50-70  Vkm dobr mesotroof
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70-100  Vkm br mesotroof
BB

Boring 11a

Mv  0,78 Nap
0-15  Vk1 br-gr gevl
15-38  Ks2 gr
38  stuik op ro bst 
BB

Boring 11b

Mv  0,79 Nap
0-30  Opgebrachte grond (baggerdepot)
30-50  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) 
50-78  Vkm dobr, bovenkant verstoord
78-120  Ks2 gr-br gevl h2 + riet1, slootvulling (me?)
BB
  
Boring 12

Mv  0,79 Nap
0-30  Opgebrachte bagger
30-42  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) 
42-90  Vkm dobr paarse gloed mesotroof
90-130  Vkm br veenmosveen mesotroof, fraai (=overduidelijk natuurlijk)
BB

Boring 13 foto1

Mv  0,87 Nap
0-35  Bagger
35-40  Zs1 ligr + fijn schelpgruis, spoellaagje?
40-45  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) 
45-63  Vkm dobr
63-125  Vkm brTdoro mesotroof
BB

Boring 14

Mv  0,76 Nap
0-28  Bagger
28-44  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) 
44-55  Ks2 librTgr h3 rietveenfrag, rommelig, onderkant overstroming?
55-110  Vkm br mesotroof, veenmos
BB
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Boring 15

Mv  0,79 Nap
0-25  Bagger
25-47  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) 
47-52  Ks2 librTgr h3 rommelig
52-65  Vkm dobr mesotroof, paarse gloed (niet duidelijk)
65-145  Vkm br mesotroof
BB

Boring 16

Mv  0,75 Nap
0-25  Bagger
25-38  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) 
38-53  Ks2 grTbr h3 + brokjes veen, rommelig
53-62  Vk1 dobrTdgr
62-70  Vkm br mesotroof grasachtig
70-120  Vkm br mesotroof veenmosveen
BB

Boring 17

Mv  0,65 Nap
0-25  Bagger
25-36  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) 
36-48  Ks2 grTbr h3, rommelig
48-70  Vkm dobr, oligotroof? onduidelijk
70-110  Vkm br mesotroof
BB

Boring 18

Mv  0,63 Nap
0-42  Vkm zw + zand bijmeng + plastic + g1 + oph1
42  stuik op hout
BB

0-58  Vkm zw + zand bijmeng + plastic + g1 + oph1
58-65  Vkm libr mesotroof, grasachtig
65-110  Vkm br mesotroof
BB

Boring 19

Mv  0,70 Nap
0-30  Bagger
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30-45  Vk3 brTligr, naar onder toe meer klei
45-62  Vkm br
62-72  Vkm libr grasachtig
72-145  Vkm br mesotroof
BB

Boring 20

Mv  0,71 Nap
0-25  Bagger
25-40  Ks2 ligrTlibr h3
40-100  Vkm br versleurd in boor, nat, geen arch indicatoren
BB

Boring 21

Mv  0,74 Nap
0-25  Bagger
25-35  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
35-50  Vkm dobr, onduidelijk veen, amorf
50-70  Vkm br grasachtig, mesotroof, onderin elswortel
70-130  Vkm br, wollegras (90), heidewortel (120), mesotroof
BB

Boring 22

Mv  0,78 Nap
0-20  Bagger
20-35  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) + bstfragmentje  
  (bioturbaat?)
35-50  Vkm dobr amorf, onduidelijk veen
50-90  Vkm br gras- en rietresten, onderin meer riet
90-100  Vkm br gras
100-130 Vkm meso veenmosveen, wollegras
BB

Boring 23

Mv  0,73 Nap
0-25  Bagger
25-40  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
40-45  Vkm dobr amorf
45-130  Vkm dobr veenmosveen, wollegras (65)
BB

Boring 24

Mv  0,73 Nap
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0-20  Bagger
20-40  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) + bst1
40-45  Vkm dobr amorf
45-50  Vkm br 
50-105  Vkm dobr, onduidelijk, enkele rietfragm
105-130 Vkm br meso, wollegras
BB

Boring 25

Mv  0,74 Nap
0-20  Bagger/zodenlaag
20-40  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
40-65  Vkm dobr-zw amorf
65-90  Vkm br-dobr amorf
90-110  Vkm br veenmosveen meso
BB

Boring 26

Mv  0,77 Nap
0-22  Zodenlaag
22-40  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) 
40-67  Vkm dobr-zw oligotroof, heidetakje
67-124  Vkm br veenmosveen, meso
124-145 Vkm brTro wollegras, meso
BB

Boring 27

Mv  0,77 Nap
0-25  Zodenlaag
25-40  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
40-52  Vkm dobr-zw amorf
52-64  Vkm br meso, grasachtig
64-110  Vkm br veenmosveen, meso
110-130 Vkm br wollegras, meso
BB

Boring 28

Mv  0,73 Nap
0-25  Zodenlaag
25-38  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
38-58  Vkm dobr-zw onduidelijk rietveen
58-84  Vkm br rietveen, eutroof
84-125  Vkm br mesotroof
125-145 Vkm br wollegras
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BB

Boring 29

Mv  0,78 Nap
0-20  Zodenlaag
20-35  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
35-40  Vkm dobr-zw rietveen, iets amorf
40-65  Vkm br rietveen
65-75  Vkm br grasachtig
75-125  Vkm br veenmosveen
BB

Hierna buiten de baggerdepots

Boring 30

Mv  0,79 Nap
0-5  Zodenlaag
5-20  Ks2 grTlibr h3 verploegd (Na: Walcheren)
20-32  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
32-38  Ks2 br h3
38-43  Vkm zw amorf
43-60  Vkm dobrTdogr rietveen
60-70  Vkm br grasachtig
70-125  Vkm br mesotroof, veenmos
BB

Boring 31

Mv  0,65 Nap
0-15  Zodenlaag
15-45  Ks2 gr-dogr + brokken Vkm br, geroerd
45-58  Ks2 ligrTbr-gn h3
58-67  Vkm br meso
67-90  Vk1 libr rietveen
90-100  Vkm br meso, riet, els
100-125  Vkm br meso geen riet meer
BB

Boring 32

Mv  0,65 Nap 
0-10  Zodenlaag
10-30  Ks2 grTlibr h3 verploegd (Na: Walcheren)
30-35  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
35-45  Vkm dobr-zw amorf
45-57  Ks2 ligrTbr-gn h3
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57-60  Vkm br onduidelijk
60-110  Vkm br meso, veenmos
BB

Boring 33

Mv  0,62 Nap
0-10  Zodenlaag
10-30  Ks2 grTlibr h3 verploegd (Na: Walcheren)
30-35  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
35-40  Vkm dobr-zw
40-65  Vkm dobr mesotroof
65-110  Vkm br veenmosveen
110-115 Vkm br wollegrs
115-122 Twee bandjes klapklei Ks2 lgr, onderbroken door laagje veen
122-130 Vkm br veenmosveen
BB

Boring 34

Mv  0,61 Nap
0-10  Zodenlaag
10-37  Ks2 grTlibr h3 verploegd (Na: Walcheren)
37-50  Ks2 ligrTbr-gn h3
50-70  Vkm br rietveen
70-96  Vkm br mesotroof, veenmos
95-96  Kleibandje
96-125  Vkm br mesotroof, veenmos
BB

Boring 35

Mv  0,58 Nap
0-10  Zodenlaag
10-35  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
35-43  Ks2 ligrTbr-gn h3
43-60  Vkm br rietveen
60-125  Vkm br veenmosveen
BB

Groenig kleilaagje afgezet op veen, mogelijk na vernatting (bodemvorming)

Boring 36

Mv  0,57 Nap
0-10   Zodenlaag
10-35  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
35-45  Vkm dobr-zw amorf
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45-110  Vkm br meso, veenmosveen
110-115 Vkm brTro wollegras
BB

Boring 37

Mv  0,55 Nap
0-10  Zodenlaag
10-30  Ks2 grTlibr h3 rommelig, onderin al beter ontwikkeld (Na: Walcheren)
30-40  Vkm dobr-zw amorf
40-60  Vkm br rietveen
60-120  Vkm br veenmosveen
120-125 Vkm wollegras
BB

Boring 38

Mv  0,60 Nap
0-10  Zodenlaag
10-30  Ks2 grTlibr h3 rommelig, onderin al beter ontwikkeld (Na: Walcheren)
30-45  Ks2 ligrTbr-gn h3
45-55             Vk1 br amorf
55-75  Vkm br veenmosveen, wat riet
75-110  Vkm br meso, veenmos
110-125 Vkm br wollegras
BB

Boring 39

Mv  0,59 Nap
0-10  Zodenlaag
10-20  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
20-35  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
35-40  Vkm zw oxidatieniveau
40-45  Vkm dobr 
45-60  Vkm dobr-zw oligotroof?
60-85  Vkm br veenmosveen
85-90  Vkm br wollegras
90-103  Vkm br veenmosveen
103-105 Ks2 grTgn klapklei
103-125  Vkm br veenmosveen
BB

Boring 40

Mv  0,66 Nap
0-10  Zodenlaag
10-20   Ks2 grTlibr h3 rommelig
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20-37  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
37-40  Vkm zw
40-45  Vkm dobr rietveen
45-65  Vkm dobr-zw oligotroof?
65-100  Vkm br veenmos
100-105 Vkm br wollegras
105-125 Vkm br veenmos
BB

Boring 41

Mv  0,62 Nap
0-10  Zodenlaag
10-15  Ks2 grTlibr h3 rommelig
15-30  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
30-32  Vkm dobr-zw oxidatie
32-60  Vkm dobr amorf
60-100  Vkm br veenmosveen
100-103 Kleibandje klapklei
103-105 Vkm br veenmos
105-110 Vkm br wollegras
110-125 Vkm br veenmos
BB

Boring 42

Mv  0,60 Nap
0-10  Zodenlaag
10-25  Ks2 grTlibr h3 rommelig
25-30  Vkm zw oxidatie
30-40  Vkm br
40-60  Vkm dobr amorf, wat riet
60-105  Vkm br veenmosveen
105-108 Vkm br wollegras
108-125 Vkm br veenmosveen
BB

Boring 43

Mv  0,69 Nap
0-10  Zodenlaag
10-28  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren) + veenbrokjes
28-38  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
38-45  Vkm zw oxidatie
45-65  Vkm br rietveen
65-110  Vkm br veenmosveen, wat riet
BB
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Boring 44

Mv  0,64 Nap
0-15  Zodenlaag
15-30  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
30-54  Vkm dobr-zw amorf, enige rietresten
54-110  Vkm dobr enigszins amorf, rietresten
110-115 Vkm zw oxidatie
115-145 Vkm zw geoxideerd – dobr amorf gemengd
BB

Boring 45

Mv  0,71 Nap
0-15  Zodenlaag
15-40  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren), naar onder toe meer   
  ontwikkeld
40-50  Vkm dobr-zw amorf, wat riet, oxidatie
50-70  Vkm libr compact rietveen
70-104  Vkm br “paarse gloed”, (els?)wortel (80-85)
104-145 Vkm br rietveen, wolegras (118)
BB

Boring 46

Mv  0,69 Nap
0-15  Zodenlaag
15-50  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
50-69  Vkm dobr-zw amorf, wat riet
69-100  Vkm br rietveen, gras
100-110 Vkm dobr rietveen, wollegras
110-125 Vkm br rietveen
BB

Boring 47

Mv  0,71 Nap
0-25  Zodenlaag, onderin rommelig met kleibrokje
25-45  Zs1 grTlibr + g1, rec
45-54  Vkm dobr-zw oxi
54-76  Vkm brTgr compact rietveen
76-82  Vkm dobr-zw rietveen
82-94  Vkm br 
94-125  Vkm br wollegras (108), veenmos
BB
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Boring 48

Mv  0,67 Nap
0-15  Zodenlaag
15-30  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
30-36  Vkm dobr-zw
36-40  Vk1 librTgr compact, enigszins amorf
40-70  Vkm dobr rietveen
70-110  Vkm br veenmos, wollegras (92)
110-112 Kleibandje klapklei Ks2 gr
112-125 Vkm dbr veenmos, riet
BB

Boring 49

Mv  0,68 Nap
0-10  Zodenlaag
10-45  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
45-60  Vkm dobr-zw
60-110   Vkm br veenmos, wat riet
110-112 Laagje klapklei
112-125 Vkm dobr veenmosveen
BB

Boring 50

Mv  0,76 Nap
0-10  Zodenlaag
10-40  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
40-75  Vkm dobr-zw
75-106  Vkm dobr veenmosveen
106-120 Vkm br-br rietveen
120-130 Vkm br rietveen
BB

Boring 51

Mv  0,76 Nap
0-5  Zodenlaag
5-42  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
42-64  Vkm dobr-zw rietveen
64-82  Vkm br veenmosveen
82-84  Vkm br wollegras
84-102  Vkm br rietveen, veenmosveen
102-118 Vkm libr rietveen
118-120 Klapklei Ks2 gr
120-125 Vkm br rietveen
BB
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Boring 52

Mv  0,81 Nap
0-5  Zodenlaag
5-32  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
32-50  Vkm dobr-zw oxidatie
50-55  Vkm br rietveen
55-62  Vkm dogrTbr rietveen
62-72  Vkm br rietveen
72-104  Vkm br duidelijk rietveen
BB

Boring 53

Mv  0,77 Nap
0-5  Zodenlaag
5-30  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
30-44  Vkm dobr-zw oxidatie
44-66  Vkm dobr rietveen, compact enigszins amorf
66-93  Vkm br rietveen
93-96  Vk1 brTgr rietveen, amorf
96-110  Vkm br duidelijk rietveen
BB

Boring 54

Mv  0,83 Nap
0-5  Zodenlaag
5-40  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
40-50  Vkm dobr-zw
50-65  Vkm dobr rietveen
65-105  Vkm br rietveen
105-108 Vkm br wollegras
108-122 Vkm br veenmosveen, rietveen
BB

Boring 55

Mv  0,77 Nap
0-5  Zodenlaag
5-40  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
40-56  Vkm dobr-zw oxidatie
56-84  Vkm dobr rietveen, onderin worteltje (els?)
84-108  Vkm br rietveen
108-130 Vkm br veenmosveen
BB
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Boring 56a

Mv  0,85 Nap
0-5  Zodenlaag
5-15  Vkm zw + zand bijmenging
15-37  Ks2 br h3
37  Stuik op bst
BB

Boring 56b

Mv  0,85 Nap
0-5  Zodenlaag
5-20  Vkm zw + zand bijmeng
20-  Ks2 brTgr h3
40-44  Vk1 dobr
44-83  Ks2 dobrTgr h3
83-102  Vkm dobr rietveen
102-122 Vkm br veenmosveen
BB

Boring 57

Mv  0,84 Nap
0-5  Zodenlaag
5-20  Vkm zw + zand
20-30  Ks2 br h3 + gr brokjes
30-40   Vk3 br + zw oxi brokjes + bst1 + sle1
40-55  Vkm zw + zand bijmenging + oph1 + g1
55-85  Vk3 br + zw vlekken
85-100  Vkm dobr onduidelijk
100-134 Vkm br veenmos
134-148 Ks2 dogrTbr-dogr gevl h3
BB

Boring 58

Mv  0,83 Nap
0-10  Zodenlaag
10-30  Ks2 br + zand bijmenging
30-48  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
48-54  Vk3 dogr-zw 
54-68  Vkm dobr-zw oxidatie
68-83  Vkm br-dobr riet, heidetakje(?)
83-86  Laagje klapklei
86-120  Vkm br-dobr rietveen
120-145 Vkm br duidelijk rietveen
BB
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Boring 59

Mv  0,84 Nap
0-10  Zoden met zandlaag
10-28  Ks2 br h2 + bst1
28-32  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
32-68  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
68-85  Ks1-3 gr-grTbr gevl h1 + oph1 (slootvulling)
85-115  Vkm dobr
115-172 Vkm br veenmos
BB

Boring 60

Mv  0,81 Nap
0-10  Zodenlaag
10-27  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
27-38  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
38-58  Vkm dobr-zw oxidatie, bovenkant rommelig
58-90  Vkm dobr rietveen, enigszins amorf
90-122  Vkm br veenmo
122-123  Laagje klapklei
123-147  Vkm br veenmos
BB

Boring 61

Mv  0,77 Nap
0-15  Zodenlaag
15-20  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
20-42  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
42-56  Vkm dobr-zw enigszins amorf, rietresten
56-86  Vkm dobrTgr rietveen
86-147  Vkm br rietveen, veenmosveen
BB

Boring 62

Mv  0,78 Nap
0-5  Zodenlaag
5-17  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
17-35  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
35-52  Vkm dobr-zw top veraard, geoxideerd
52-60  Vkm br rietveen compact
60-140  Vkm br rietveen, wortel (els?) op 90
BB
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Boring 63

Mv  0,76 Nap
0-5  Zodenlaag
5-17  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
17-40  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren)
40-44  Vkm dobr-zw, top veraard, kleiig
44-60  Vkm dobr rietveen
60-90  Vkm br veenmos, wollegras op 72
90-125  Vkm br rietveen
BB

Boring 64

Mv  0,81 Nap
0-5  Zodenlaag
5-36  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) 
36-42  Vkm dobr-zw, top veraard, kleiig
42-51  Vkm brTgr compact rietveen
51-82  Vkm dobr rietveen
82-93  Vkm dobr rietveen, wollegras
93-104  Vkm libr riet
104-125 Vkm br veenmosveen
BB

Boring 65

Mv  0,78 Nap
0-15  Zodenlaag
15-30  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) 
30-44  Vkm dobr-zw, top veraard, kleiig
44-65  Vkm dobr amorf
65-104  Vkm dobr-br rietveen, wortels (els?) op 80 en 88
104-105 Laagje klapklei
105-114 Vkm br veenmosveen
BB

Boring 66

Mv  0,73 Nap
0-15  Zodenlaag
15-48  Ks1 librTligr + fe vlekjes (oxi) vette klei (Na: Walcheren) 
48-62  Vkm dobr-zw, top veraard, kleiig
62-86  Vkm dobr amorf
86-88  Laagje klapklei
88-112  Vkm dobr amorf
BB



74

Boring 67

Mv  0,72 Nap
0-15  Zoden
15-38  Ks2 grTlibr h3 rommelig (Na: Walcheren)
38-64  Vk1 dobrTgr-zw, top veraard, kleiig
64-80  Vkm dobr amorf
80-100  Vkm dobr wat riet, onderin elswortel
100-118 Vkm br veenmosveen
108-124 Klapklei Ks2 gr h2
124-132 Vkm dobr amorf/veenmos
BB
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Afkortingenlijst

Grondsoorten: Bijmening:
Veen                                    V 1 = Zwak                    2 = Matig
Klei                                      K 3 = Sterk                   4 = Uiterst
Leem                                    L Z (1-4)                             zandig 
Zand                                     Z G (1-3)                           grindig
Grind                                   G KM                        mineraalarm

K (1-3)                              kleiig
Inclusies: H (1-3)                           humeus
1 = spoor, 2 = weinig 
3 = veel

S (1-4)                                siltig

Stenen                             STN Kleibrokken                       KLB
Keien                                KEI Zandbrokken                      ZDB
Hout                                  HO Veenbrokken                     VNB
Houtskool                         HK
Schelpen                         SCH Kleuren:
IJzer                                   FE Blauw                                    BL

Roest                                 RO Bruin                                     BR
Verkiezeling                   VKZ Geel                                      GE
Fosfaat                               FF Groen                                   GN
Fosfaatvlekken               FOV Grijs                                      GR
Mangaan                          MN Olijf                                      OL

Oranje                                   OR
Arch. indicatoren: Paars                                     PA
Aardewerk                     AWF  
fragmenten       

Rood                                     RO 

Baksteen                         BKS Roze                                      RZ
Glas                                 GLS Wit                                        WI
Verbrande klei/leem       VKL                                                              Zwart                                   ZW
Natuursteen                    SXX donker = DO             licht =  LI
Vuursteen                       SVU
fragmenten
Houtskoolbrokken         HKB Structuren:
Houskoolspikkels           HKS Bioturbatie                          BIO
Metaal                           MXX Doorworteling                  DWO 
Onverbrand bot           OXBO Homogeen                        HOM
Verbrand bot               OXBV Bandjes/vlekken      BND/VLK

Slak/sintels                     SLA 
Hutteleem                         HL Consistentie klei/leem/veen:
As                                         
AS

Zeer slap                          CZSL

Coproliet                         COP Slap                                 CSLA
Leer                                   LR Matig slap                       CMSL

Mortel                            MOR Matig stevig                    CMST
Stevig                              CSTV
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Algemene kopgegevens Veensoort Nieuwvormingen Karakterstieke trends in een 
laag

Soort boring                           SB Bosveen                             BSV IJzerconcentraties              FEC Naar boven fijner              FUA

Kaartblad                            KBL Heideveen                         HEV Fosfaatconcentraties          FFC Naar boven grover            CUA

Boornummer                      BNR Mosveen                           MOV Fosfaatvlekken                  FOV Basis amorf                       BAA

Projectnummer                   PNR Rietveen                             RIV Mangaanconcentraties     MNC Basis grof                          BAG

Projectnaam                       PNM Veenmosveen                  VMV Roestvlekken                    ROV Basis kleiig                       BAK

Organisatie                         ORG Wollegrasveen                 WOV Verkiezeling                      VKZ Basis humeus                    BAH

CIS-code                              CIS Zeggeveen                         ZEV Zandverkittingen               ZAV Basis zandig                      BAZ

Coördinatensysteem              CS
 “           “datum                  CSD

Top amorf                         TOA 

X-coördinaat                      XCO Amorfiteit van veen Karakter laaggrens Top grof                            TOG

Y-coördinaat                      YCO Zwak amorf                       AV1
Niet tot zwak vergane planten-
resten

Basis scherp                       BSE Top kleiig                          TOK

Locatie bepaling                 LOB Matig amorf                       AV2
matig vergane plantenresten, 
structuur is nog zichtbaar

Basis geleidelijk                BGE Top humeus                      TOH

Referentievlak                      RV Sterk amorf                        AV3
zeer sterk vergane plantenrest-
en. Plantenstructuur ontbreekt 
geheel

Basis diffuus                       BDI Top zandig                        TOZ

Maaiveldhoogte                   MA

Bepaling “    “                   MAB Plantenresten Schelpenresten Geologisch inter.

Datum boring                        DB Geen                                    PL0 Geen                                SCH0 Dekzand                             DEZ

Uitvoerder                           UIT Spoor >0-<1%                    PL1 Spoor >0-<1%                 SCH1 Erosie basis                        ERB

Boormethode                        BM Weinig >1-<10%                PL2 Weinig >1-<10%             SCH2 Ingestoven zand                  IZD

Boordiameter                    BDM Veel >10%                          PL3 Veel >10%  <30%           SCH3 Kleileem                            KEL

Opdrachtgever                    OPD Kleizand                            KEZ

Vertrouwlijkheid               VTW Kalkgehalt Bodemhorizont Loss                                    LSS

Geheim tot datum                 GT Kalkloos                              Ca1 O-horizont                         BHO  
Strooisellaag

Monster niet gezien          GEM

Doel v/h onderzoek              DO Kalk arm                             Ca2 A-horizont                         BHA
Minerale bovengrond

Oplichtingslaag                  OPL

Opmerking kopgegevens   OPM Kalkrijk                               Ca3 E-horizont                         BHE
Uitspoelingshorizont

Potklei                               POK

Organisatie beschrijver 
lithologie                            OBL

B-horizont                         BHB
Inspoelingshorizont

Beschrijver lithologie            BL Monstername gegevens
Doel                                  Code

C-horizont                         BHC
Uitgansmateriaal

Monstername gegevens
Bewerking                       Code

gemid. hoogst                    GHG 
grondwaterstand

Archeologica                       MA
Bot                                 MBOT

Overgangshorizonten        BH.. 
(AE, AB, EB, BC)

monstercode                     MNR
Diameter boor                  MDS

GLG gemid. laagste           GLG 
grondwaterstand       

C14                                 MC14
Fosfaat                               MFF

R-horizont                         BHR
Vast gesteente

Diepte bovenkant             MBD
Diepte onderkant             MOD

Oxidatie reductie grens     OXR Pollen                                  MP
Mollusken                      MSCH

Nat zeven                         MNA
Droog zeven                     MDG

Slijpplaat                           MSL
Macroresten                         MZ

Niet zeven                        MNG
Zeefwijdte                       MWZ

Vlekken: Als in een grondmonster vlekken aanwezig zijn, dan kan de kleur en de hoeveelheid worden 
weergegeven. Bijvoorbeeld een dpoor met donker bruine vlekken, VLK= VDOBR1
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Bijlage 6: Kaart van het plangebied met daarop het areaal van de 
archeologische vindplaats zover al bepaald (rood en blauw), vind-
plaats Krommenie 21 (gearceerd) en de verstoringen (zwart)
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Bijlage 7: Scan krantenartikel onderzoek Krommenieër Woudpolder 
in 1985, waarvan dhr. C. Ravesloot projectleider was. 
Onderzoeksmelding 1137, ongeveer 1800 meter ten noordwesten 
van het plangebied.




