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1. Inleiding

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een in maart 2020 in opdracht van de heer Jos 
Jacobsen door Archeologenbureau Argo uitgevoerd verkennend booronderzoek. Het onderzochte 
plangebied is gelegen aan het Zuideinde 244 te Westzaan (afbeelding 1 en 2). De voormalige bebouwing 
is recentelijk gesloopt om een nieuwe woning te kunnen realiseren. Het plangebied was ten tijde van het 
onderzoek braakliggend (afbeelding 2). Omdat bij de met de nieuwbouw gepaard gaande grondroerende 
werkzaamheden eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen worden verstoord, wordt door de 
gemeente Zaanstad onderzoek naar de archeologische waarde van het plangebied vereist. Hiertoe is ook 
een Programma van Eisen (PvE) opgesteld (Kleij, 2019). 

Afbeelding 1. Uitsnede van de moderne topografische kaart met in rood de locatie van het plangebied.  
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2. Verwachting

Er is geen bureauonderzoek opgesteld voor het plangebied, in plaats daarvan heeft de gemeentelijk 
archeoloog e.e.a. opgenomen in het Programma van Eisen (PvE) (Kleij, 2019). Het PvE meldt voor het 
plangebied het volgende: Het betreft een archeologische locatie van hoge waarde. Het Zuideinde is een 
middeleeuwse dijk die tijdens de ontginning van het gebied is aangelegd met haaks daarop 
ontginningssloten. Aan weerszijden van de dijk is in de Middeleeuwen bewoning, waarschijnlijk op terpen, 
ontstaan. Terpen met resten van middeleeuwse bewoning kunnen nog in de bodem liggen. 
In de zeventiende en achttiende eeuw was het Zuideinde bebouwd met woningen, schuren en pakhuizen. 
Resten van dergelijke gebouwen kunnen in de bodem van het plangebied aanwezig zijn (Kleij, 2019).

Afbeelding 2. Het plangebied ten tijde van het onderzoek. Foto richting oosten.  
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3. Doelstelling en methode

Het doel van een verkennend archeologisch booronderzoek is het in kaart brengen van het landschap en 
het vaststellen van de gaafheid van het bodemprofiel. Ook wordt de verwachting uit het bureauonderzoek 
zo mogelijk getoetst en aangevuld. Er wordt (extra) informatie verkregen over de intactheid van de 
bodem en over bekende of verwachte archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied. Wanneer 
mogelijk worden de aard, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de 
archeologische resten vastgesteld zodat deze kunnen worden gewaardeerd. Op basis van de resultaten 
wordt in dit rapport een advies uitgebracht over de mogelijke vervolgstappen met betrekking tot de 
archeologie, aan de hand waarvan de bevoegde overheid een beleidsbeslissing (selectiebesluit) kan 
nemen. De resultaten van het onderzoek kunnen ook uitwijzen dat de voorgenomen ingreep niet
bezwaarlijk is of met welke randvoorwaarden in het plan rekening dient te worden gehouden.

Bij het onderzoek zijn in totaal acht boringen gezet met een maximale diepte van 2,8 meter onder 
maaiveld. De boringen zijn gezet met een Edelmanboor met een doorsnede van 0,08 m en een gutsboor 
met een doorsnede van 0,03 m. De ligging van de uitgevoerde boringen wordt getoond in bijlage 3. 
Bijlage 4 toont de ligging van de boringen op een uitsnede van de Kadastrale Minuut uit 1811-1832. 
De boringen worden in bijlage 5 beschreven. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.1 
(KNA 4.1) en het Programma van Eisen (Kleij, 2019). De beschrijving van de boorstaten is verricht 
volgens de richtlijnen van de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB/NEN 5104). 

Tijdens het booronderzoek is aan de oppervlakte liggend vondstmateriaal verzameld. De determinaties 
hiervan staan, net als die van de vondsten uit boring 1, in bijlage 6.  
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4. Resultaten en beantwoording onderzoeksvragen

In boring 2 is waarschijnlijk een parallel aan het Zuideinde lopende sloot aangeboord. Boring 1 is 
waarschijnlijk in een haaks hierop liggende sloot gezet (zie ook bijlage 4 voor de ligging van deze sloten). 
In boring 3 lijkt, gezien de aard van de aangeboorde lagen, ook een sloot aanwezig te zijn. Deze staat 
echter niet op de Kadastrale Minuut afgebeeld. Een mogelijkheid is dat de zuidelijke sloot op het perceel 
ooit breder is geweest, zoals het oostelijke deel hiervan op de Kadastrale Minuut. 
Ter plekke van deze drie boringen is de bodemopbouw recent verstoord tot een diepte van 0,5 tot 0,8 m 
-mv. De sloot parallel aan het Zuideinde gaat tot een diepte van 2,3 m -mv. De haaks hierop liggende 
sloot in boring 1 gaat tot een diepte van 2,4 m -mv. De vermoedelijke sloot in boring 3 gaat tot een 
diepte van 1,5 m -mv. De bovenste lagen van de sloten bevatten veel puin, wellicht zijn dit dempings-
lagen en zijn de onderliggende schonere lagen de eigenlijke vullingslagen van de sloten. In boring 1 zijn 
in de slootvulling op 0,9 m -mv twee fragmenten keramiek aangetroffen (V1). Helaas kunnen de 
fragmenten niet nader gedateerd worden dan in de periode 1500-1800. De natuurlijke bodem onder de 
sloten bestaat uit mineraalarm veen.          
In de boringen 4, 5 en 6 lijkt gezien de dikte van het ophogingspakket (tot 2,15 m -mv) het midden van 
een terp aanwezig te zijn. In de boringen 7 en 8 is het ophogingspakket dunner (tot 1,3 m -mv); 
waarschijnlijk liggen deze boringen aan de flank van de terp. De verstoorde bovenlaag is ter plekke van 
deze boringen zeer dun; tot ca. 0,2 m -mv, daaronder bevinden zich intacte ophogingslagen waarin 
archeologische overblijfselen aanwezig kunnen zijn.     

1. In het plangebied kunnen resten van oude bebouwing (molens, huizen) en ontginning (sloten) in de 
bodem aanwezig zijn. Welke delen van de bodem zijn ongestoord en waar en tot hoe diep is de 
ondergrond door graafwerkzaamheden uit de 20e eeuw verstoord?
De bodemopbouw ter plaatse lijkt door de bouw en vervolgens sloop van de tot voor kort aanwezige 
bebouwing slechts in geringe mate verstoord te zijn; vanaf 0,2 m -mv zijn intacte ophogingslagen 
aanwezig. De bovenste ophogingslagen lijken gezien het aan de oppervlakte verzamelde vondstmateriaal 
te dateren in de zeventiende of achttiende eeuw. 

2. Welke archeologische sporen en artefacten zijn aanwezig? 
Er zijn ophogingslagen van een terplichaam aangetroffen en daarnaast twee sloten. In de sloten kunnen 
grote hoeveelheden vondstmateriaal worden verwacht. In de ophogingslagen kunnen archeologische 
bewoningssporen en vondsten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aanwezig zijn.   

3. Tot hoe diep reiken deze archeologische sporen?
De slootvulling heeft een grootste diepte van 2,4 m -mv, het terplichaam heeft een grootste diepte van 
2,15 m -mv. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het niet zeker is, gezien het relatief grofmazige 
boorgrid, of in het diepste punt van de sloot en het hoogste punt van de terp is geboord.     

4. Wat is de algemene datering van de archeologische resten?
De archeologische overblijfselen dateren vanaf de zeventiende of achttiende eeuw. De onderste lagen van 
het terplichaam kunnen echter heel goed in de Middeleeuwen dateren.    

 
5. Wanneer archeologisch sporen en artefacten aanwezig zijn, waar en hoe diep liggen deze?
Vanaf 0,2 m -mv (of -0,64 m NAP) kunnen archeologische sporen en/of artefacten aanwezig zijn.  

6. Tot maximaal welke diepte kan de bodem worden verstoord zonder de archeologische vindplaatsen te 
beschadigen?
Vanaf een diepte van 0,2 m -mv (of -0,64 m NAP) moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid 
van een  archeologische vindplaats.  
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5. Samenvatting en advies

In maart 2020 is door Archeologenbureau Argo een verkennend booronderzoek uitgevoerd in het 
plangebied Zuideinde 244 te Westzaan. Uit het onderzoek is gebleken dat zich ter plaatse vanaf een 
diepte van 0,2 m -mv (of -0,64 m NAP) een goed geconserveerd terplichaam bevindt. Hierin kunnen 
archeologische overblijfselen vanaf de zeventiende/achttiende eeuw tot in de Middeleeuwen aanwezig zijn.
Daarnaast zijn twee, mogelijk drie, sloten aangetroffen die waarschijnlijk eveneens in de 
zeventiende/achttiende eeuw dateren, al kunnen dezse heel goed oudere voorgangers hebben. Sloten 
fungeerden in de Zaanstreek als beerput, hierin kunnen dan ook grote hoeveelheden vondsten aanwezig 
zijn.   
  
Op basis van het bovenstaande wordt het volgende geadviseerd: 
Vanaf een diepte van 0,2 m -mv (of vanaf -0,64 m NAP) is een archeologische vindplaats aanwezig. Met 
inachtneming van de gebruikelijke veiligheidsmarge van 0,2 m bedraagt de toegestane ontgravingsdiepte 
0,0 m -mv. Dit betekent dat in alle gevallen waarbij de grond wordt verstoord en behoud of inpassing van 
de archeologische waarden (behoud in situ) niet mogelijk is, archeologisch onderzoek plaats dient te 
vinden. 

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

Tot slot dient te worden vermeld dat, ongeacht dit advies en het selectiebesluit, er een wettelijke
meldingsplicht bestaat (Erfgoedwet 2016) mochten er onverhoopt toch archeologische overblijfselen
worden aangetroffen.
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BIJLAGE 1. Traject archeologische monumentenzorg: stappenplan

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

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

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

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

Bron: Rijksdienst voor het Cultuureel Erfgoed, Amersfoort.
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BIJLAGE 2. Tabel archeologische en geologische perioden 
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BIJLAGE 3. Ligging boringen
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BIJLAGE 4. Ligging boringen op de Kadastrale Minuut
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BIJLAGE 5. Boorbeschrijvingen

Bij het beschrijven van de boringen is gebruik gemaakt van de Archeologische Standaard Boor-
beschrijvingsmethode (ASB) en de daarvan afgeleide Archeologische Boorbeschrijvingswaaier van de SIKB
(SIKB, 2005). Voor de concordantielijst van gebruikte afkortingen wordt verwezen naar de tekst van de 
ASB, vrij te downloaden op www.sikb.nl. 
Beknopte verklaring gebruikte afkortingen: 
1: zwak 
2: matig 
3: sterk 
br.: bruin 
bst: baksteen 
do.: donker 
gr.: grijs 
H: humeus 
hk: houtskool 
K: klei 
k: kleiig 
li.: licht 
mv.: maaiveld 
s: siltig 
T: tweede kleur 
V: veen
Z: zand 
z: zandig 

Boring 1 -0,50 m NAP
0-45 cm: do.br. Kz2+ puin2; recent
45-65 cm: li.gr. T li.br. Zs1; recent
65-80 cm: li.gr. Zs1 + mo3 + sch2; recent
80-85 cm: do.br. Ks2 H2 + puin2; gedempte sloot
85-140 cm: do.br. T gr. Ks2 H2 + puin2, V1 op 90 cm; gedempte sloot
140-180 cm: br. T gr. Vk3 + puintjes1 + hk1; slootvulling
180-240 cm: br. Vk3 + puintjes1; slootvulling
240-280 cm: br. T ro. Vkm; natuurlijk

Boring 2 -0,60 m NAP
0-60 cm: do.gr. Kz1 + puin2; recent
60-90 cm: gr. T br. Ks1 + puin2, vlekkerig; verstoorde ophoging
90-135 cm: do.br. Ks2 H2 + puin2 + hk1, onderaan wat riet; gedempte sloot
135-175 cm: br. T gr. Vk3, iets vlekkerig; slootvulling
175-230 cm: br. Vk3; slootvulling
230-250 cm: br. T ro. Vkm; natuurlijk

Boring 3 -0,79 m NAP
0-50 cm: do.br. Kz1 + puin2; recent
50-75 cm: gr. T br. Ks1 + puin1, vlekkerig; verstoorde ophoging
75-95 cm: do.br. T gr. Ks2 H2 + puin1; gedempte sloot
95-135 cm: br. Vk2, slap;slootvulling
135-140 cm: gr. Ks1, zeer compact
140-150 cm: br. T gr. Vk2, slap; slootvulling
150-190 cm: br. T ro. Vkm; natuurlijk

Boring 4 -0,65 m NAP
0-40 cm: do.br. Kz1 + puin3; recent
40-50 cm: gr. T br. Ks1 + puin1, vlekkerig; verstoorde ophoging
50-70 cm: gr. T br. Ks1; ophoging
70-85 cm: do.gr. T do.br. Ks2 H2; ophoging
85-120 cm: br. T do.gr. Ks2 H2; ophoging
120-160 cm: br. Vk1, iets rood, bstpuintje op 125 en 140 cm: ophoging
160-165 cm: li.br. Vk2; ophoging
165-170 cm: br. T gr. Vk1; ophoging
170-215 cm: br. (iets rood) Vk1, vlekkerig; ophoging
215-250 cm: br. T ro. Vkm; natuurlijk

Boring 5 -0,63 m NAP
0-40 cm: do.br. Kz1 + puin3; recent
40-80 cm: do.br. Ks2 H2; ophoging
80-85 cm: gr. T do.br. Ks2 H1; ophoging
85-95 cm: do.gr. T do.br. Ks2 H2, vlekkerig; ophoging  
95-135 cm: br. T gr. Ks2 H3; ophoging
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135-140 cm: br. Vk2; ophoging
140-150 cm: br. T gr. Vk1, vlekkerig; ophoging
150-215 cm: br. (iets rood) Vk1, hk op 170 en 200 cm; ophoging
215-250 cm: br. T ro. Vkm, gelaagd; natuurlijk

Boring 6 -0,74 m NAP
0-20 cm: do.br. Ks1, vlekkerig; recent
20-60 cm: do.gr. T do.br. Ks2 H2; ophoging
60-75 cm: do.br. Ks2 H3; ophoging
75-105 cm: do.br. T do.gr. Ks2 H2, vlekkerig; ophoging
105-150 cm: br. (iets rood) Vk1 + do.gr. vlekken; ophoging
150-215 cm: br. (iets rood) Vk1 + hk1; ophoging
215-250 cm: br. T ro. Vkm; natuurlijk

Boring 7 -0,81 m NAP
0-30 cm: do.br. Ks1, gr. gevlekt + puin3; recent  
30-50 cm: gr. T do.br. Ks2 H2; ophoging
50-65 cm: do.gr. T do.br. Ks2 H2; ophoging
65-100 cm: do.br. Ks2 H3 + do.gr. vlekken; ophoging
100-130 cm: br. (iets rood) Vk1; ophoging
130-200 cm: br. T ro. Vkm; natuurlijk

Boring 8 -0,90 m NAP
0-45 cm: do.br. Kz1 + houtsnippers3 + puin3; recent  
45-65 cm: do.gr. T do.br. Ks2 H2; ophoging
65-80 cm: do.br. T gr. Ks2 H2 + mo1; ophoging
80-90 cm: do.br. T do.gr. Ks2 H3; ophoging
90-130 cm: br. T ro. Vk1,vlekkerig; ophoging
130-br. T ro. Vkm, gelaagd; natuurlijk 
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BIJLAGE 6. Determinatielijst keramiek

Vnr. Sub
nr.

N MAE Keramiek-
groep

Hoofd-
vorm

nr. Beschrijving Datering Fragment

1 1 1 r buitenzijde ongeglazuurd, 
binnenzijde gele slibengobe met 
loodglazuur

1500-1800 wand

1 2 1 r buitenzijde afgebroken, 
binnenzijde ongeglazuurd

1300-1800 wand

2 1 1 r kom 1 Fries AW, ijzerspikkels, 
dubbelzijdig loodglazuur, 
binnenzijde: gele slibengobe 
vanaf 4 cm onder de rand, 
buitenzijde: aanzet horizontaal 
puntoor ter hoogte van rand, 
gele slibboogjes op wand 
buitenzijde

1675-1825 rand

2 2 1 r binnenzijde loodglazuur, 
buitenzijde spaarzaam(druip) 
geglazuurd, ribbels op 
buitenzijde wand

1500-1800 rand

2 3 1 r horizontaal oor (buigt naar 
boven toe) loodglazuur

1500-1800 oor

2 4 1 r bor centraal stukje van spiegel 
Nederrijns bord, buitenzijde 
ongeglazuurd, binnenzijde 
loodglazuur en spiraal van gele 
slib, standvlak

1675-1775 bodem

2 5 1 w verdikte rand (omgeslagen, klein
luchtgaatje aanwezig), 
waarschijnlijk onderdeel van 
bord, frankfurther traditie, 
buitenzijde ongeglazuurd, 
binnenzijde loodglazuur met 
mangaanoxide (langs rand) en 
koperoxide (golf op vlag)

1760-1850 rand

2 6 1 w dubbelzijdig loodglazuur 
(binnenzijde grotendeels 
afgebroken, koperoxide 
buitenzijde

1600-1800 wand

2 7 1 f waarschijnlijk bord, dubbelzijdig 
tinglazuur, binnenzijde 
kobaltblauwe florale 
beschildering, standring

1625-1800 bodem

2 8 1 bouw-
keramiek

tegel 7mm dik, tinglazuur met blauwe
decoratie: landschap

1700-1800 bouw-
keramiek

2 9 1 bouw-
keramiek

tegel 6mm dik, tinglazuur met blauwe
decoratie: persoon die door 
landschap loopt met stok(?) 

1750-1825 bouw-
keramiek

2 10 2 py pijp pijpenkoppen (ovale kop), 
zwarte aanslag inwendig en op 
rand, merken afgebroken

1710-1840 rookgerei


