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Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1978 
~ 

P.J. Woltering 

Prehistorie 

Akersloot (afb. 4) J. Veldtuit Castricum vond in een akker ten westen van Akersloot 
een driehoekige vuurstenen pijlpunt. Hoogte 42 mm; breedte 31 mm. Wellicht betreft 
het hier een van elders aangevoerd voorwerp. Datering: waarschijnlijk Vroege 
Bronstijd, vooropgesteld een inheemse herkomst. 

Barsingerhorn: Haringhuizen (afb. 2 en 3) In de kroniek van 1977 werd de ontdekking 
gemeld van een vindplaats van aardewerk uit de Late IJzertijd-Vroeg-Romeinse Tijd 
(zie Woltering 1978, 259). Dankzij de medewerking van de vinder, F. Diederik te 
Schagen, kan hier nu een selectie uit dit materiaal worden afgebeeld. Duidelijk is dat 
het complex geen met zekerheid in de Romeinse Tijd te dateren aardewerk bevat. . 
Hierop wijst vooral de afwezigheid van verdikte, al dan niet gefaceteerde randvormen, 
die vanaf de tweede helft van de laatste eeuw voor Chr. voorkomen, en het ontbreken 
van hieruit afgeleide vormen (verg. Waterbolk 1977). 
Het materiaal kan in hoofdzaak in de Late IJzertijd worden gedateerd. Enkele 
fragmenten zijn mogelijk ouder: met enige goede wil kan, Waterbolks indeling 
volgend, aan nr. I en 2 een randprofiel van type Ruinen Wommels (RW) IJ worden 
toegeschreven- dit komt voor vanaf de Se eeuw voor Chr. De randvormen van type 
RW lil, met streepband-omament (nr. 3-6) en zonder (nr. 7, 8) en RW IV (nr. 9) 
moeten later worden gedateerd: eventueel 3e maar eerder 2e-1 e eeuw voor Chr. 
Hiermee in overeenstemming is het voorkomen op de potwand van diverse 
1versieringsmotieven': vingertopindrukken (nr. 44-46), kamstreek- (nr. 48) en lijn
omamenten (nr. 27) en de met het streepband-omament verwante meervoudige 
golflijnen (nr. 4, 6, 41-43). Vindplaatsen van aardewerk met vingertopindrukken en 
kamstreek-lijnornament op de wand in Assendelft zijn door middel van C14-
bepalingen in de eerste helft van de 2e eeuw voor Chr. gedateerd (zie Woltering 
1978, 258-9). 

Afb. I . Overzicht van vindplaatsen en veld- Hoorn 21 (LM, NT) 

verkenningen in Noord-Holland in 1978. Tek. ROB. Hoorn: Westerblokker 20(LM) 

Marken 39 (LM) 

Akersloot 28 (B) p. 243 Medemblik: Oostwoud 13 (N, B) 

Alkmaar: centrum 25 (LM) p. 261 Medemblik: Opperdoes 12 (B, IJ) 

Alkmaar: Huiswaard 24 (VM) p.261 Noorder-Koggenland: 

Alkmaar: Oudorp 26 (LM) p. 261 Midwoud 14 (LM) 

Anna-Paulowna 6(LM) p. 26 1 Polder Het Grootslag 18 (B, LM) 

Barsingerhorn: Schagen: centrum 8 (LM, NT) 

Haringhuizen I 0 (IJ) p. 243 Schagen: Lagedijk 7 (R) 

Beverwijk 33 (LM) p.261 Schagen: Tjallewal 9 (VM, LM) 

Bovenkarspel 19 (B) p . 246 Sclruorl 22 (VM) 

Castricum 29 (R, VM, LM) p. 256 St Pancras 23 (R, LM) 

Castricum: T exel I (IJ, R, VM, LM) 

Castricummer Polder 30 (IJ-R) p. 256 Uitgeest 32 (R, VM) 

Den Helder I 2 (IJ) p. 246 Velsen: Hofgeesterweg 37 (B, 11-R) 

Den Helder 2 3 (R) p.257 Velsen: Noord-
Den Helder: Balgzand 4 (VM) p. 262 Spaarndammerpolder 36 (R) 

Haarlem I en 2 4 1 (B,IJ ,LM) p. 262 Waterland 40(LM) 

Heemskerk 3 1 (IJ, R, LM) p . 247 Wervershoof 15 (B) 

Heiloo 27 (VM, LM) p. 263 Wieringen 5 (VM, LM) 

Hoogkarspel I 16 (B) p . 247 Zaanstad: Assendelft I 34 (IJ-R) 

Hoogkarspel 2 17 (B, LM) p. 263 Zaanstad: Assendelft 2 35 (R, LM) 

Hoogwoud: Aartswoud 11 (N) p. 249 Zaanstad: Zaandam 38 (LM, NT) 
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huizen. Aardewerk uit de Late IJzer
tijd. 
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Afb. 4 Akersloot. Vuurstenen pij l
punt. Foto ROB. 

Afb. 5 Den Helder I. Schematisch 
profiel (gebaseerd op een opmeting 
door D. P. Hallewas, ROB). 
1. Afzetting van Calais IV (klei); 
2. Holland-veen (met hout); 3. Hol
land-veen (rietveen); 4-10, opge
bracht pakket: restant van terp 
uit Midden-Late IJzertijd; 4. kleiig; 
5, 7, 9. veen; 6, 8. mest; 10. ver
spoeld niveau; I I. Afzettingen van 
Duinkerke lil (zand). Tek. ROB. 

Onder het materiaal overheersen s-vormige randprofielen, met en zonder vingertop
indrukken (op de rand: nr. 23, 24; aan de buitenkant van de rand: nr. 25-29; aan 
binnen en buitenkant van de rand: m:. 30-35). Het aardewerk is gemagerd met 
plantaardig materiaal en aardewerkgruis. 

Bovenkarspel De opgravingen, door de ROB, bij Het Valkje werden in 1978 vrijwel 
afgerond. In 1980 zal nog één kleine verkenningssleuf worden aangelegd. 
De bestudering van de dierlijke en plantaardige resten uit het onderzoek werd 

0.5 

NAP· 

voortgezet. 2 

Het zoölogisch onderzoek was in 1978 vooral op de 'microfauna' gericht. Hierin 
blijken resten van vissen het meest vertegenwoordigd. In de vroege bewoningsperiade 
(Midden-Bronstijd) zijn resten van paling het talrijkst; op de tweede plaats komen 
karperachtigen (brasem, blankvoorn, blei, alver, zeelt, winde). In de Late Bronstijd 

. nemen de karperachtigen toe (vooral brasem en blankvoorn, tevens snoek en baars). In 
kleine aantallen zijn de meerval, de pos en de stekelbaars gevonden. Al deze vissen 
zijn karakteristiek voor traagstromend of stilstaand water. Uit hun aanwezigheid kan 
tevens worden afgeleid dat het milieu ten tijde van de bewoning geheel zoet was. In de 
onderzochte grondmonsters (waaruit resten van de microfauna door middel van zeven 
worden verkregen) zijn na de vissen de zoetwater- en landmollusken het talrijkst. Zij 
wijzen op vernatting van het millieu in de Late Bronstijd. Andere diersoorten zijn 
knaagdieren (woelrat en verschillende soorten muizen) en amfibieën (bruine kikker, 
pad). Zeldzaam zijn botten van kleine zangvogels. Er zijn aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van de adder en een salamandersoo1i. Sporen van regenwormen 
(k~lkkorrels) komen vrij veel voor. 
Het botanisch onderzoek omvatte concentraties verkoold graan uit twee cirkelvormige 
st~cturen en uit paalkuilen van twee huisplattegronden (alle uit de vroege bewonings
fase: Midden-Bronstijd). De samenstelling van de monsters uit de cirkelvormige 
structuren (naast graan veel kaf en stengelfragmenten; tevens zaden van vooral 
akkeronkruiden) lijkt de veronderstelling van dr. J. A. Bakker, naar aanleiding van 
onderzoek te Hoogkarspel, dat binnen de kringgreppels en kuilenkransen de juist 
gemaaide graanoogst werd opgeslagen te bevestigen. Deze graanbergjes werden vooral 
bij deJmizen, maar ook wel op de akkers aangelegd. Een enkele kringgreppel of 
kuilenkrans komt voor in het gebied dat als wei- of hooiland werd gebruikt: mogelijk 
werd dus ook hooi in dergelijke oppers opgetast. 
Bron: Jaarverslag ROB 1978 (G. F. IJzereef, J. Buurman) 

Den Helder I (afb. 5) In een diepe bouwput ten behoeve van de uitbreiding van het 
ziekenhuis Parkzicht aan de Huisduinerweg te Den Helder werd een door enkele 
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I 
i meters sediment bedekte terp aangesneden. Deze heeft zijn basis op 3.60 m- NAP ., • 
i' (huidige maaiveld ca 0.5 m +NAP) en is opgeworpen op Hollandveen, waaronder klei 

behorend tot de Afzettingen van Calais IV. De terp is in tenminste twee fasen 
opgebouwd uit venig materiaal, afgewisseld met mestlagen. De maximale dikte is nog 
1.40 m. De top is verspoeld. Terp en omgeving zijn bedekt met late zandige mariene 
afzettingen (Duinkerke lil). 
Het gevonden aardewerk omvat de typen Ruinen-Wommels II-III, IV (met 
streepband-ornament) en Paddepoei IV A: 'verdikt-gefaceteerd' (verg. Waterbolk 1977; 
Van Es 1968). Dit maakt een datering in de Midden- en Late IJzertijd mogelijk. Aan 
de bewoning lijkt nog net voor de Romeinse Tijd een eind gekomen te zijn. 
De vondstomstandigheden zijn uitvoerig gedocumenteerd door dr. P. Smit uit Den 
Helder, die tevens een grote hoeveelheid vondsten verzamelde (naast aardewerk ook 
bot, gewei, basaltlava, natuursteen en stukken van aangepunte palen). Door D. P. 
Hallewas en P.J. Woltering, ROB, zijn monsters voor C 14-, pollen- en zaden
onderzoek genomen. Deze vondst zal nog uitvoeriger worden gepubliceerd. 

Haarlem 1 zie p. 262 

Heemskerk Leden van de Werkgroep Beverwijk, A WN-afdeling Kennemerland, deden 
op verscheidene plaatsen vondsten en waarnemingen: 
Een akkerlaag met eergetouwsporen, daterend uit de IJzertijd werd aangetroffen in een 
bouwput aan de Gerrit van Assendelftstraat (hier tevens aardewerkscherven), in 
rioleringsleuven aan de Hoogdorperweg en in een vijver aan de Luxemburgerlaan. 
Bij de aanleg van een aardgasleiding door de Polder Wijkermeer werd Romeins 
import-aardewerk gevonden. 
Bij de Hoogdorperweg werd het restant van een boomstamput (eik) opgegraven- in de 
nabijheid gevonden aardewerk (o.a. Andenne) wijst op een Laat-Middeleeuwse 
datering. 

Hoogkarspelt (afb. 6) In het voorjaar van 1978 kon door het IPP de kreekrug tussen 
de Tolweg, de Drechterlandseweg, de Streekweg en het Uitbreidingsplan Hoogkarspel
Noord worden onderzocht door middel van proefsleuven en enkele wat grotere 
werkputten. Het onderzoek was mogelijk door de medewerking van de bij de 
Ruilverkaveling Het Grootslag betrokken instanties en ging direct vooraf aan 
de verkaveling, met diepe grondbewerking, van het gebied. Hierdoor konden de 
kaarten van de prehistorische grondsporen in Uitbreidingsplan Noord (ca 400 x 500 
m) belangrijk worden aangevuld (met 400 x 600 m), ofschoon ook vrij veel sporen 
gemist kunnen zijn. 
In Uitbreidingsplan Noord was in 1973-75 een nederzetting van ca 250 x 400 muit de 
Midden-Bronstijd (ca 1250-900 v.Chr.) onderzocht (Bakker, Brandt e.a. 1977). In een 
door voorhistorische sloten verkaveld gebied waren de resten gevonden van een vijftal 
huizen. Vermoedelijk betrof het één telkens verplaatste boerderij . Op de kavels was 
geploegd en graan verbouwd. De bekende resten van graanbergjes waren in het hele 
verkavelde gebied aangetroffen. De zandbaan in het midden van de kreekrug leek 
enigszins gemeden te worden door de Bronstijd-sloten; hier waren twee grafheuvels 
aangetroffen die even oud waren als de boerderij. 
Aan de westrand van Plan Noord was een drie meter breed waterloopje gevonden dat 
de brede, door Ente (1963) gekarteerde kreekrug haaks kruiste. Dit was aanvankelijk 
met zout-brak water gevuld, tenslotte met zoet. Bij het begin van de bewoning ter 
plaatse bestond dit kreekje nog en het scheen of de Bronstijdverkaveling er aan de 
westkant door begrensd werd (zie Bakker, Brandt e.a. 1977, f1g. 7). Dit vermoeden 
werd in 1978 bevestigd toen het waterloopje grotendeels werd blootgelegd. Plaatselijk 
zat er prehistorisch afval in. Aan de westzijde ervan ontbraken prehistorische kavel-
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Afb. 6 Hoogkarspel l. Greppels, 
sloten en mogelijk ook huisplaatsen 
uit de Bronstijd, zoals ze tijdens de 
ruilverkaveling in Het Grootslag in 
april 1978 kort na het diepploegen 
zichtbaar waren. Men kijkt van 

' 

noord naar zuid. De laan met 
bomen is de Tolweg; de dragline 
rechtsboven staat aan het begin van 
de Drechterlandseweg. Luchtfoto 
IPP. 

sloten en sporen van graanbergjes geheel in onze zoeksleuven. Pas dicht bij de Tolweg, 
600 m westelijk van de oostelijke nederzetting, kondigden dit soort verschijnselen 
(greppels, graanbergjes) en enkele scherven van Midden-Bronstijd-aardewerk opnieuw 
een nederzetting aan. De kern van deze westelijke nederzetting ligt direct ten westen 
van de Tolweg (scherfvondsten in ca 1968). 
In het 600 m lange 'niemandsland' tussen de beide nederzettingen zijn de povere 
resten gevonden van elf (geëgaliseerde) grafheuvels (genoemd Hoogkarspel IV- XIV). 
Zes en.ran konden enigszins bevredigend worden onderzocht. Vermoedelijk dateren 
ook zij uit de Midden-Bronstijd. Opvallend is de variatie in randconstructies en 
begraafwij zen. 
Tumulus IV: vierkante gracht (de tweede uit West-Friesland?). Deze heuvelzool komt 
voor op luchtfoto's van prof. dr. J. K. S. St. Joseph (Cambridge) uit 1969. 
Tumuli V-VII: ronde grachten (niet onderzocht). 
Tumulus VIII: ronde gracht (drie fasen). 
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Tumulus IX: ronde gracht (één fase). '"' , 
Tumulus X: dubbele dicht gestelde 'paalkrans' (twee fasen) en ronde gracht. In de 
schopbrede 'paalkuilen' hebben slechts zeer kort, of zelfs nooit, palen gestaan. Eén 
paar 'paalkuilen' in het centrum herinnert aan een dodenhuis met vier staanders, doch 
de twee andere 'paalkuilen' zijn er vermoedlijk nooit geweest. 
Tumulus XI: ronde gracht (twee of drie fasen). Intact tangentiaal skeletgraf. 
Tumulus XII: ronde gracht (drie fasen). Primaire en secundaire crematiebegravingen 
in het centrum. Een deel van de heuvel was als gronddam van een damhek naar de 
Tolweg bewaard gebleven. Onder de heuvel zijn ploegkrassen en een kuilenkrans (van 
een korenbergje) met grijze vulling vastgesteld, afgedekt door een zwarte laag met 
ploegkrassen (verg. Tumulus Hoogkarspel I: Bakker 19 59). Kennelijk is de grafheuvel 
aangelegd in de oostelijke periferie van de westelijke nederzetting. 
Tumuli XIII-XIV: grotendeels door bermsloot en Tolweg versneden. Ronde grachten. 
Reeds vóór de ruilverkaveling waren de (merendeels geheel onbekende en in het 
terrein onzichtbare) grafheuvelzolen zwaar beschadigd door diepe grondbewerking. 
Onmiddellijk na het onderzoek zullen hun restanten vrijwel geheel door de ruil
verkaveling vernietigd zijn. Tumuli V-VII (en een dubieuze IV a) zijn pas ontdekt door 
middel van luchtfoto's, gemaakt na het diepploegen voor de ruilverkaveling. Bij de 
ruilverkaveling in Het Grootslag worden de vele sloten van de bestaande verkaveling 
volgeschoven met de lichte ondergrond, die door middel van diepploegen eerst boven 
op de zwarte bovengrond (bouwvoor) gebracht is. In de weinige dagen dat de op deze 
wijze binnenste buiten gekeerde lichte ondergrond in grote ploegschollen op het land 
ligt, zijn de donkere vullingen van prehistorische greppels daarin als diffuse banen 
zichtbaar. W. H. de Vries-Metz en H. N. Donker hebben in 1978 bewezen dat aldus, 
'om vijf voor twaalf, nog grote arealen met prehistorische verkavelingen kunnen 
worden vastgelegd door wekelijkse luchtfotografische verkenningen. Zo is een noor
oostelijke lob van de met de westelijke woonplaats samenhangende verkaveling 
gefotografeerd in een groot terrein, direct ten oosten van de Tolweg en ten noorden 
van zowel de Drechterlandseweg als de Tumuli VIII-XII. 
Het veldonderzoek stond onder leiding van S. Y. Vons-Comis, H. C. van Ramshorst 
en H. N. Donker. 
IPP, Amsterdam J. A. Bakker 

Hoogkarspel 2 zie p. 263 

Hoogwoud: Aartswoud De door het IPP sinds 1972 jaarlijks verrichte opgravingen (zie 
Woltering 1978, afb. 6) van de Laat-Neolithische nederzetting aan de Braakweg te 
Aartswoud, zijn in 1978 van 12 juni tot en met 20 oktober voortgezet. 
De noord-zuid sleuf, werkput 5, is vrijwel geheel voltooid. Ten zuiden van de sloot 
tussen 't Hoog en Drie Bunders helde de cultuurlaag zo steil af in de gelijktijdige kreek, 
die de nederzetting aan de westzijde begrensde, dat hier de werkput nog slechts 2 m 
voortgezet behoefde te worden. Door boringen in 1969 (door ondergetekende) en in 
1975 (door F. J. P. M. Kwaad van het Fysisch Geografisch Laboratorium van de 
Universiteit van Amsterdam) is vastgesteld, dat aan de overzijde van deze kreek geen 
bewoningssporen meer voorkomen. Naar het noorden heeft werkput 5 een lengte van 
92 m vanaf de sloot. Ten noorden van werkput 4, waar het einde van de nederzetting 
verwacht werd, daar een dik pakket stugge kalkarme klei, behorend tot de Afzet
tingen van Duinkerke III, hier de cultuurlaag op vele plaatsen bijna opgeruimd had, 
bleek het door een depressie van de ondergrond mogelijk de cultuurlaag in werkput 5 
over een veel grotere afstand te volgen. De begrenzing van de nederzetting met het 
wad aan de noordzijde kon zodoende worden vastgesteld. 
De rechthoekige aanzet van een mogelijk huis aan de oostzijde van werkput 3 werd 
verder onderzocht door middel van een kleine werkput (werkput 8) van 4 x 7 m ten 
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noorden van werkput 3. De huisplattegrond die gevonden werd had een afmeting van 
1.5 x 2.5 men is vermoedelijk niet meer dan een hutje geweest. In de noordoosthoek 
van werkput 8 werd de oostelijke kreek (tussen de oostelijke en westelijke vindplaats) 
aangesneden. Ook hier werd de zelfde situatie als in het westelijke deel van werkput 3 
gevonden: een in de kreek duikend onderste cultuurpakket, een opgevulde kreek met 
steriel sediment en een cultuurlaag op dit sediment. In deze laatste cultuurlaag werd 
een zeer dunwandig, roodgebakken randfragment van een 2IIb klokbeker gevonden. In 
werkput 8 werden ruim 27 000 vondsten geborgen. Vermeldenswaard is, naast ge
noemde klokbeker, een stuk van een zeer grote holle maal- of slijpsteen. 
Stratigrafisch onderzoek werd gedaan nabij werkput 6 (in de oostelijke vindplaats) en 
in het zuidelijke deel van de nederzetting(± 40 m ten zuidoosten van werkput 8). In 
aansluiting op de in 1972 geplaatste boringen werd opnieuw een groot aantal boringen 
geplaatst voor het maken van een hoogtelijnenkaart en het exact bepalen van de groot
te van de nederzetting. 
Naast de reeds genoemde vondsten van werkput 8, werden nog 33 000 mobilia 
geborgen uit 27m2• Vermeldenswaard zijn verschillende typen zigzagbekers, enkele 
discusvormige barnstenen kralen (doorsnede 6-11 mm) en een halve strijdhamer. 
IPP, Amsterdam F. R. van lterson Scholten 

Medemblik: Oostwoud Op het perceel De Tuithoorn, ten noorden van Oostwoud, 
werden in 1956-57 door A. E. van Giffen twee grafheuvels onderzocht. Hij vond, 
voornamelijk onder heuvel 11, ook overblijfselen van een nederzetting van de 
Klokbekercultuur, in de vorm van scherven en vuursteen (Van Giffen 1962). In 1963 
werd het onderzoek door M. D. de Weerd (IPP) hervat. In het NW-kwadrant van 
heuvel II ontdekte hij een graf met 'Hocker'-skelet, dat op grond van oriëntering en 
ligging aan de Klokbekercultuur werd toegeschreven. Een C14-datering heeft dit 
inmiddels bevestigd (3945 ± 55 B.P., GrN-6650C). De Weerd vond onder heuvel II 
bovendien een aantal kuilen, die hij interpreteerde als nederzettingskuilen van de 
Klokbekercultuur (De Weerd 1966). In 1966 werden beide heuvels geëgaliseerd. De 
Weerd kon bij die gelgenbeid nog een in niet-organisch verband begraven skelet in het 
centrum van heuvel II bergen (De Weerd 1967). 
In het kader van de ruilverkaveling De Vier Noorderkoggen is het perceel De Tuit
hoorn in de zomer van 1978 diepgeploegd en geëgaliseerd. Met het oog op de 
mogelijke aanwezigheid van verdere overblijfselen van de Klokbekernederzetting werd 
besloten voor die tijd een uitgebreider onderzoek te verrichten. Een verkennend 
onderzoek (onder andere dienend ter lokalisering van de oudere opgravingsputten) 
vond plaats onder leiding van J. D. van der Waals, tussen 19 september en 3 november 
1977 .Dit werd gecombineerd met een fysisch-geografische studie van de kreekrug 

~ 

waarop dit perceel ligt, en de naaste omgeving, door mej. P. M. Banga en de heer P. J. 
A. M. ,yan Dijk, studenten uit Utrecht. 
Tussep 29 mei en 10 juli 1978 werd door het BAl vervolgens ca 4 000 m2 onderzocht. 
Beide grafheuvelzolen en de opgravingsputten van De Weerd lagen grotendeels in de 
onderzochte vlakken. De resultaten zijn: 
- Ondèr heuvel II werd een standspoor met een diameter van ca 8 m gevonden, met 
onder~rekingen aan noord- en zuidzijde. De gedeelten ter weerszijden van de opening 
aan de ~u~,dzijde waren in 1963 al door De Weerd ontdekt en geïnterpreteerd als 
nederzetÜngskuilen. Het standspoor behoort ongetwijfeld bij het in 1963 gevonden 
klokbekergraf. In het NW-kwadrant zijn in 1956-57 ploegkrassen opgetekend op de 
plaats waar in 1978 het standspoor werd gevonden. Het klokbekergraf van 1963 is 
derhalve een vlakgraf, dat stratigrafisch ouder is dan de ploegsporen, die op hun beurt 
ouder zijn dan heuvel II. 
-Een nieuwe analyse van heuvel II (door mej. Banga en de heer Van Dijk, in het 
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kader van een bijvakstudie prehistorie) maakt duidelijk, dat het primaire hoofdgraf ,, , 
i van deze heuvel vermoedelijk graf no. 236 is, en niet no. 232, zoals Van Giffen (1962) 

meende. Overigens is ook grafno. 232 inmiddels C14-gedateerd: 3530 ± 25 B.P. 
(GrN-8801). Hoewel het vermoedelijk primaire hoofdgrafnog niet gedateerd is, lijkt 
het vrijwel zeker dat heuvel !I werd opgeworpen in de late Klokbekerperiode en dat de 
nabijzettingen dateren uit de Klokbeker- en uit de Wikkeldraadperiode. 
(Tijdens het fysisch-geografisch veldwerk werd enkele honderden meters ten N. van 
heuvel II een wikkeldraadscherf opgeboord!) De ploegsporen onder de heuvel dateren 
dus met zekerheid uit de Klokbekerperiode. 
-Hoewel nog enkele klokbekerscherven, wat vuursteen en een vuurstenen pijlpunt 
met schachtdoorn en weerhaken werden gevonden, zijn geen paalgaten of 
nederzettingskuilen aangetroffen, die op een nederzetting zouden wijzen. 
- Over de gehele kreekrug werden onder de recente bouwvoor resten van een pre
historische bouwvoor en daaronder ploegkrassen aangetroffen. Onder heuvel I 
(Cl4-gedateerd: 3025 ± 80 B.P., GrN-797) werden deze eveneens gevonden. De 
kuilenkrans rond de heuvel snijdt de ploegkrassen, die onder en naast de heuvel van 
dezelfde dichtheid zijn. Het ziet er naar uit, dat heuvel I op verlaten akkerland werd 
opgeworpen. De ploegsporen op de kreekrug zouden dus dateren uit de Klokbeker
periode, de Vroege en Midden-Bronstijd. 
-Op ca 40 m ten oosten van Heuvel I werd een kuilenkrans met een diameter van ca 
I 0 m ontdekt (gedeeltelijk vergraven door een Middeleeuwse sloot). De kuilen leken 
de ploegsporen te snijden. Dergelijke kuilenkransen worden, op basis van een aantal 
recente opgravingsvondsten, in de Midden- of Late Bronstijd gedateerd. 
Aansluitend bij de vier paalgaten, die Van Giffen in het ZO-kwadrant van heuvel 11 
vond, werd een ca 33 m lange, noord-zuid verlopende rij van dergelijke kuilen 
gevonden. Datering en functie onbekend. 
-Verspreid over het gehele terrein werd een aantal ronde kuilen met klei-op-veen
vulling aangetroffen. In enkele ervan werden kogelpotscherven gevonden. 
-Het fysisch-geografisch veldwerk, heeft in combinatie met het Cl4-onderzoek, 
aangetoond dat de kreekrug behoort tot de afzettingen van Calais IV A 2 (veen onder 
de klei-afzettingen naast de kreekrug: 4210 ± 30 B.P., GrN-8722, schelpen in de 
vulling van een restgeul bovenin de kreekrug: 4085 ± 40 B.P., GrN-8721). 
BAl, Groningen J. N. Lanting 

Medemblik: Opperdoes Als gevolg van de winterse weersomstandigheden kon met dit 
onderzoek in december 1978 niet veel meer dan een begin worden gemaakt. Het is 
inmiddels in 1979 voortgezet. De resultaten zullen in het verslag over dat jaar worden 
besproken. 
Hierop vooruitlopend kan al worden opgemerkt dat op twee ongeveer 600 m uit 
elkaar gelegen terreinen wordt gegraven. Tijdens de archeologische veldkartering door 
het IPP zijn hier verscheidene vondstconcentraties vastgesteld. De aanvankelijke 
veronderstelling dat het hier zou gaan om nederzettingen uit de Romeinse Tijd wordt 
door de resultaten van het onderzoek niet ondersteund. Op beide terreinen waren juli 
1979 sporen van bewoning aangetroffen uit de Vroege-Late IJzertijd (voorlopige 
datering op grond van aardewerk van de typen Ruinen Wommels I, II, III en 
IV-streepband). Op een van beide terreinen zijn tevens sporen van bewoning uit de 
Midden- en Late Bronstijd aanwezig. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de ROB 
(P. Alders, C. van Duyn, H. ter Schegget, P. J. Woltering). 

Polder Het Grootslag zie p. 269 

Texel zie p. 258 
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Afb. 7 Velsen: Hofgeesterweg. Het 
onderzoek in het gasleidingtracé. In 

het profiel zijn graf11euvels A (op de 

voorgrond) en 8 zichtbaar. Links de 
rijksweg Amsterdam-!Jmuiden . Foto 
ROB. 

Velsen: Hofgeesterweg (afb. 7 en 8) In 1972 werd door een terrein aan de Hofgeester
weg te Velsen een aardgasleiding aangelegd. Door leden van A WN-werkgroep Velsen 
werden waarnemingen en vondsten in het leidingtracé gedaan die leidden tot het 
vermoeden dat op deze plek sprake zou kunnen zijn van, onder andere, een door latere 
afzettingen (zand en klei) geheel bedekte grafl1euvel uit de Bronstijd. Hierop wezen een 
waarschijnlijk grotendeels natuurlijke zandige opduiking in de ondergrond, waarin een 
mogelijk als graf te interpreteren kuil was gegraven, en een niet zonder meer met deze 
opduiking in verband te brengen inhumatiegraf met gedeeltelijk verbrand skelet. De 
eerstgenoemde mogelijke grafkuil bevatte stukjes gecremeerd bot en een waarschijnlijk 
in de Bronstijd te dateren scherfje (zie Jaarverslag ROB 1972, p. 111-2). 
Deze vondsten en waarnemingen werden gedaan in de directe nabijheid van het Laat
Middeleeuwse kasteelterrein 't Spijk, dat op hetzelfde perceel ligt. Toen in 1978 de al 
aanwezige leidingstraat (de gasbuis van 1972 was niet de eerste geweest) met nog eens 
twee leidingen zou worden uitgebreid werd met de NV Nederlandse Gasunie overeen
gekomen dat voorafgaand aan het werk, in het van bovengrond ontdane tracé, 
archeologisch onderzoek zou plaatsvinden. Hierbij is veel medewerking ontvangen van 
de Ned. dasunie (in het bijzonder de heer W. Falek) en van de aannemer, de Nacab 
(met name de heren J. Th. de Jong en J. Tameris). 
Enkele maanden na de afsluiting van dit onderzoek en na het leggen van de gas
leidingen bleken het Projectbureau Spaarnwoude (verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van het gelijknamige recreatiepark) en de gemeente Velsen onverwacht 
tot de aanleg van een geasfalteerde binnenweg op het terrein over te willen gaan. Uit 
de resultaten van de eerste opgravinscampagne kon worden afgeleid dat deze weg een 
bedreiging zou vormen voor nog in de grond aanwezige sporen (delen van twee graf
heuvels) . Na overleg met vertegenwoordigers van beide instanties werd de aanleg van 
de "Yeg plaatselijk uitgesteld zodat nog een deel van het terrein kon worden 
opgegraven. Deze tweede onderzoekscampagne werd fmancieelmogelijk gemaakt door 
een sûtisidie van de Provincie Noord-Holland. Ter vergoeding van de door de 
uitvoerder van het wegwerk geleden schade werd een fmanciële bijdrage toegezegd 
door de Consulent voor de Openluchtrecreatie in Noord-Holland. Tijdens beide 
campagnes is veel hulp ondervonden van de heer J. de Jong, Rijks Geologische Dienst, 
Haarlem en van de heer en mevrouw P. V ons en mevrouw N. Gordijn-V ons uit 
Santpoort, die ook nauw betrokken waren bij de vondsten in 1972. 

252 



I 

I 
Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1978 

Het onderzoek is uitgevoerd door de ROB: P. Alders, M. J. A. de Haan, H. ter 
Scheggeten P. J. Woltering. 
Van de resultaten volgt hier een voorlopige samenvatting. 
De geologische stratigrafre van de vindplaats kan vergeleken worden met die van een 
aantal nabijgelegen waarnemingspiekken (zie Jelgersma e.a. 1970). Op ca 2 m- NAP 
(rond 2.5 m onder het huidige maaiveld) bevindt zich de top van zandig-zavelige 
Afzettingen van Calais IV B (C IV B). Hierop ligt ter plaatse een zeer kleine klein 
duintje (Oude Duinen I= OD I). Dit reikt nu op het hoogste punt nog tot rond NAP, 
maar het is oorspronkelijk wat hoger geweest. De Afzettingen van Calais IV B moeten 
vóór ca 3750 BP worden gedateerd. Zij vormen, met het duintje, binnen het 
opgegraven gebied het loopvlak uit de Vroege en het begin van de Midden-Bronstijd. 
Tijdens de Duinkerke 0-sedimentatiefase is, tot op een niveau van ca 1.5 m- NAP, 
een dunne kleilaag afgezet. Deze klei bedekt een aantal bewoningssporen en een akker
laag; de top ervan is opgenomen in een tweede akkerlaag. De DO-fase eindigt voor ca 
2950 BP. 
De belangrijkste sporen van menselijke activiteit, enkele grafl1euvels die dicht bijeen 
op het duintje zijn opgeworpen, hebben als gevolg van hun betrekkelijk hoge ligging 
geen directe DO-invloed ondergaan. Op de bovenste akkerlaag en voor zover nog 
waarneembaar ook op deze grafueuvels bevindt zich een begroeiingsniveau, OD B 1, 
waarvan de vorming vóór ca 2700 BP heeft plaatsgevonden. Hierop ligt een tot ca 1.5 
m dik pakket duinzand: OD IJ b, c end, waarin begroeiingsniveau's OD B 2, B 3 en 
Cl. Sporen van menselijke activiteit komen verder alleen in niveau OD C 1 voor. Ze 
dateren uit de Late IJzertijd-Romeinse Tijd. Het gaat hier om een cultuurlaag met 
greppels die over de kennelijk voordien al geërodeerde en overstoven grafueuvels heen 
gaat. Op deze laag ligt een deels in de moderne bouwvoor opgenomen Laat
Middeleeuwse klei-afzetting (Afzettingen van Duinkerke III b). 
De globaal in de Vroege en Midden-Bronstijd te dateren sporen van menselijke 

, activiteit, en de daarmee samenhangende (schaarse) mobiele vondsten, worden 
vervolgens apart beschreven. Ze volgen op deC IV B-periode en gaan vooraf aan de 
vorming van het OD B 1-vegetatieniveau. 
Bewoningssporen. Deze bestaan uit wat verspreide paal- en andere kuilen. Een enkele 
is duidelijk ouder dan de beide akkerlagen en de DO-afzettingen, en is geassocieerd met 
wikkeldraad-aardewerk. Het is overigens niet zeker dat deze sporen wijzen op 
bewoning in de zeer directe nabijheid: ze kunnen ook samenhangen met activiteiten 
rond de grafueuvels. 
Akkerland. Er zijn tenminste twee opeenvolgende akkerlagen aangetroffen: een vooraf
gaand en een volgend op de Afzettingen van DO. Aan beide akkers 'hangen' 
eergetouwkrassen in twee richtingen loodrecht op elkaar. Enkele greppeltjes, een 
kringgreppel en een enkelvoudige dicht gestelde paalkrans (diameter ca 6.5 m) hangen 
mogelijk met landbouwactiviteiten samen. 
Grafueuvelgroep. Op het duintje zijn, in ongeveer NW-ZO gerichte reeks drie, 
waarschijnlijk vier grafueuvels opgeworpen. 
Grafueuvel A. Deze heuvel is in 1978 grotendeels onderzocht: bij de leidingaanleg in 
1972 is waarschijnlijk maar een klein deel verloren gegaan. Grafueuvel A heeft binnen 
het opgegraven gebied de hoogste ligging en beslaat een groot deel van de duinkop. De 
heuvel is opgebouwd uit humeus zand, dat als een dek op het duinzand ligt. Aangezien 
de top van de heuvel is geërodeerd kon de dikte van de opgebrachte laag alleen op de 
flanken nog worden vastgesteld: ruim 1 m. In het centrum reikt het vaste duinzand 
(OD 1), dat dus de kern van de heuvel uitmaakt, tot aan het kleidek uit de Late 
Middeleeuwen. Een eventueel begroeiingsniveau, voorafgaand aan de grafueuvel, is op 
het Oud Duin nergens meer aanwezig: de oppervlakte vertoont talloze ingravingen en 
het is nauwelijks vast te stellen waar het doorwerkte duinzand eindigt en de 
grafueuvelophoging begint. Er zijn geen aanwijzingen dat de heuvel in meerdere fasen 
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is opgehoogd. De top kan tot 0.5-1 m +NAP hebben gereikt: dit is een hoogte van 
2-2.5 mboven het vlakke Bronstijd-maaiveld buiten de duinkop. In het vaste zand 
onder de heuvel werden sporen gevonden van een kringgreppel (diameter ca 15 m) met 
daarbinnen een enkelvoudige dicht gestelde paalkrans (diameter vermoedelijk ca IO 
m). Beide, zeer onvolledig bewaarde, structuren liggen niet geheel concentrisch ten 
opzichte van elkaar. De paalkrans vertoont een verschuiving naar het zuidoosten, wat 
erop zou kunnen wijzen dat hij later is dan de greppel. Min of meer in het vermoede 
centrum van de paalkrans bevond zich een kuiltje met crematie. 
In de grafheuvel werden verder zes inhumatiegraven en een mogelijk inhumatiegraf 
aangetroffen. Hiertoe behoort het al in 1972 gevonden graf. Vijf graven bevatten een 
betrekkelijk goed geconserveerd skelet terwijl in een vrij hoog gelegen graf een lijk
silhouet werd waargenomen. De houding van de dode kon in al deze gevallen worden 
vastgesteld. In de mogelijke grafkuil werd slechts een menselijk kaakfragment 
aangetroffen. 
Van de zes graven bevatte er één een skelet in hurkhouding, liggend op de rechterzijde 
met het hoofd naar het oosten. De grafkuil is onregelmatig ovaal van vorm en bevond 
zich in het centrale deel van de heuvel, maar ver uit het midden van de kringgreppeL 
Mogelijk is dit de primaire begraving in deze grafheuvel. 
De vijf overige graven bevatten elke een gestrekt skelet in rugligging. Eén grafkuil is 
langwerpig-ovaal van vorm, drie andere zijn rechthoekig; de vorm van de grafkuil uit 
1972 kon niet worden vastgesteld. Twee skeletten zijn ongeveer ZO-NW georiënteerd, 
het hoofd naar het zuidoosten. De andere drie liggen NO-ZW: in twee gevallen ligt het 
hoofd naar het noordoosten, in een geval naar het zuidwesten. Dit laatste graf (het in 
1972 ontdekte) wijkt ook in andere opzichten af; het ligt in de periferie van de heuvel 
en is het enige waarin de, op een laag riet gelegde, dode gedeeltelijk is gecremeerd. 
Bijgaven werden in geen enkel graf aangetroffen. Verspreid in de grafloze zuidelijke 
randzone van de heuvel werden scherven van wikkeldraad-aardewerk gevonden. Deze 
kunnen samenhangen met in ieder geval het (mogelijk primaire) hurkgraf en 
wellicht ook met enkele van de overige graven, bijvoorbeeld de ZO-NW georiënteerde 
(verg. Lanting 1973). De vroegste gebruiksfase van de heuvel kan hierdoor in de 
Vroege Bronstijd worden gedateerd (ca 3650-3450 BP). 

Grafl1euvel B. Deze heuvel kon in het leidingtracé van 1978 maar voor de helft 
worden onderzocht. De andere helft bleek al bij de leidingaanleg in 1972 en eerder 
ongemerkt verloren te zijn gegaan. De heuvel is aangelegd op sterk doorwerkte 
grond en is vooral uit kleiig materiaa l opgebouwd. In dit opzicht, het gebruik van klei, 
vertonen deze heuvel en de nog te beschrijven grafl1euvel C duidelijke overeenkomsten 
en verschillen zij van de uit humeus zand opgeworpen heuvel A. 
Heuvel B is ongeveer l m hoog geweest; de top is geërodeerd. De heuvel is in 
tenminste twee fasen opgeworpen. Aan de eerste fase gaat gaat een dubbele dicht 

~ 

gestelde paalkrans vooraf (diameter uitwendig ca 5 m). Na de eerste ophoging, en daar 
dec:ls doorheen, is om de heuvel een rechthoekige greppel gegraven. Hierin is aan de 
birinenzijde een beschoeiing van rechtopstaande planken aangebracht. De heuvel is 
veivolgens opnieuw opgehoogd. Ongeveer in het centrum is op de oudste ophoging 
een crematie aangetroffen. Daterende vondsten zijn in grafl1euvel B niet gedaan. De 
afwezigheid van inhumatiegraven en het gebruik van klei voor de ophoging (wellicht 
DO:klei?) kunnen wijzen op een latere datering dan heuvel A. 
Halfp nder de heuvel bevond zich een kringgreppel (diameter 5 m) Mogelijk gaat het 
hier 0~1 een agrarische structuur: crematieresten werden in of binnen deze greppel niet 
aangetroffen. 

Grafheuvel C. Van deze heuvel is ongeveer driekwart onderzocht. Een , vrij sterk 
verstoorde helft werd tijdens de eerste campagne in het gasleidingtracé opgegraven. De 
hierna nog resterende helft werd eind I 978 door genoemde asfaltweg bedreigd. Dit was 
aanleiding om tijdens een tweede opgravingscampagne nog een gedeelte van de heuvel 
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Afb. 8 Velsen: Hofgeesterweg. Pro
fiel ten zuidwesten van grafl1euvel C, 
buiten het in de tekst genoemde 
duintje, dat zich links van deze 
opnamen bevindt. Zie de tekst 

voor verklaring der afkortingen. 
I. Afzettingen van Calais IV B 
(afwisselend zand, zavel en klei); 2. 

en 3. cultuurlaag met afvalkuilen uit 

de Vroege Bronstijd (in de rechter 
kuil is wikkeldraad-aardewerk ge

vonden); 4. oudere, zandige akker
laag (met eergetouwkrassen); 5. Af-

zetting van Duinkerke 0 (klei); 6.· 
jongere, kleiige akkerlaag (met eer

getouwkrassen); 7. begroeiingsniveau 
OD B I; 8. duinzand OD Iln b; 
9 . begroeiingsniveau OD B 2; 10. 

duinzand OD 11 c; IJ. begroeiings
niveau OD B 3; 12. duinzand 
OD 11 d; 13. begroeiingsniveau; 
14. begroeiingsniveau OD C I, met 

sporen van activiteit uit Late 
IJzertijd-Romeinse Tijd; 
I 5. Afzetting van Duinkerke lil b 

(klei). Foto's ROB. 

op te graven: ongeveer een kwadrant, dat onder de weg terecht zou komen . Het vierde 
kwadrant is nog aanwezig. 
Ook heuvel C is aangelegd op doorwerkte grond. De hoogte is ongeveer 1.5 m geweest; 
de top is geërodeerd. De heuvel is opgebouwd uit kleiig materiaal; dit geldt vooral voor 
de eerste fase. In het heuvellichaam zijn drie ophogingsfasen onderscheiden, elk met 
een centrale, voorafgaand aan de ophoging uitgestrooide crematie. Op de derde 
ophoging bevond zich, ruim uit het heuvelmidden, nog een vierde crematie. 
Waarschijnlijk is ook deze door een ophogingslaag bedekt geweest, maar door grond
bewerking in een veel latere fase (Late IJzertijd-Romeinse Tijd) is deze niet meer 
herkenbaar. In de oudste crematie werden bronsfragmenten aangetroffen . Ze behoren 
waarschijnlijk tot een armband. 
De heuvel was voorzien van een aantal, elkaar soms overlappende randstructuren: drie 
kringgreppels en vijf dichtgestelde paal kransen. De chronologische volgorde en met 
name de relatie met de vier waargenomen gebruiksfasen van de heuvel kan, als gevolg 
van latere verstoringen (prehistorische en Laat-Middeleeuwse) maar ten dele worden 
vastgesteld. Gelijktijdigheid van twee of meer randstructuren lijkt op grond van 
horizontale en verticale stratigrafie overigens niet waarschijnlijk. Evenals heuvel B, en 
op grond van dezelfde overwegingen, is deze heuvel naar alle waarschijnlijkheid later 
dan grafheuvel A. 

Grafheuvel D. De aard van de in 1972 in het profiel van de leidingsleufwaargenomen 
opduiking, met mogelijke grafkuil , is sinds het onderzoek van I 978 wel duidelijk: dit 
was een doorsnede door een grafheuvel. Mogelijk moet deze 'opduiking' gerekend 
worden tot een westelijke uitbreiding van grafheuvel A. Deze zou dan een 
onregelmatige achtvorm hebben gehad . Waarschijnlijker echter is hier sprake van een 
aparte, vierde grafheuvel, die dicht tegen heuvel A aanligt. Heuvel D moet tijdens de 
leidingaanleg in I 972 en daarvoor grotendeels zijn vergraven. Een deel ervan kan nog 
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Afb. 9 Wervershoof. Werktuig van 
(waarschijnlijk) elandgewei. Foto 

ROB. 

aanwezig zijn op het noordwestelijk aangrenzend perceel. 
Naast de Cl4-bepalingen door het Laboratorium voor Isotopen fysica te Groningen 
wordt nog door verscheidene andere instanties en personen aan de uitwerking van het 
onderzoek bijgedragen: Pollenanalyse: J . de Jong, Rijks Geologische Dienst, Haarlem; 
overig botanisch onderzoek: J. Buurman, ROB; zoölogisch onderzoek: G. F. IJzereef, 
ROB; menselijke skeletresten: W. R. K. Perizonius, Instituut voor Antropobiologie, 
Utrecht; crematies: G . N. van Vark, Anatomisch-Embryologisch Laboratorium, 
Groningen. 

Wervershoof(afb. 9) T. J. van Meurs uit Hoogkarspel meldde twee bewerkte gewei
stukken uit locaties in Westfriesland. Waarschijnlijk heeft een van beide stukken, 
gevonden nabij de Ark, gem. Zwaagdijk, als hak dienst gedaan. Vermoedelijk stamt het 
uit de Bronstijd (ca 1250-700 v. Chr.): er werden aardewerkfragmenten uit deze 
periode in de nabijheid aangetroffen (vinder: K. Dudink, Zwaagdijk) en er is een 
zekere gelijkenis met in de ROB-opgravingen te Bovenkarspel gevonden gewei
fragmenten (Jaarverslag ROB 1977). De lengte bedraagt 11 cm;· op 7.5 cm van de top 
werd van twee kanten een gat geboord van 1.2 cm doorsnede. Aan de onderkant zijn 
nog sporen te zien van de manier waarop het stuk van de geweitak werd afgekapt. De 
bovenkant toont een oppervlakte-polijsting van 7 cm: een gevolg van het gebruik. 
Vanwege de geringe afmetingen is het stuk uniek en moet mogelijk een andere 
verklaring voor het gebruik (fragment van een eg, hark of iets dergelijks) worden 
overwogen. Aangezien het maar een klein deel van het gewei betreft en ook vanwege 
de polijsting kan de diersoort niet met zekerheid worden vastgesteld. Na afweging van 
de verschillende mogelijkheden is het hoogstwaarschijnlijk een stuk gewei van de eland 
(A/ces alces.L.). Het werktuig is door de vinder geschonken aan het Westfries Museum 
te Hoorn. 
Bron: IJ ze reef 1979. 

Romeinse tijd 

CastJ.;icum Waarnemingen en vondsten door leden van_de Archeologische Werkgroep 
Oud-Castricum en A WN-afdeling Noord-Holland Noord. Aan de Cieweg werden 
enkek proefsleuven gegraven in een voor woningbouw bestemd terrein, waarop al 
eerdef vondsten van inheems-Romeins aardewerk waren gedaan. P laatselijk bleek een 
cultuurlaag uit de Romeinse Tijd nog ongestoord aanwezig. Aan de Brakersweg werd 
een vindplaats yan Vroeg- en Laat-Middeleeuws materiaal (o.a. Badorf, Pingsdorf en 
kogelpotaardewerk) ontdekt. 

Castricum: Castricummer Polder Door leden van de Archeologische Werkgroep Oud
Castricum en A WN-afdeling Noord-Holland Noord (E Baars, E. Mooy, A. Schermer 
en H. Vermanen) werd een booronderzoek ingesteld in de Castricummer Polder. Dit 
had tot doel nadere informatie in te winnen over de aard en geologische ligging 
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Afb. I 0 Texel. Profiel ten zuid
oosten van De Waal. 
I. dekzand; 2. oerlaag; 3. loodzand; 
4. oud oppervlak- plaatselijk 

woonlaag uit Vroege-Midden IJzer
tijd; 5. mariene klei; 6. moderne 
bouwvoor. Foto ROB. 

van een in 1976, bij de aanleg van een pijpleiding, ontdekte vindplaats van in Late 
IJzertijd en Romeinse Tijd te dateren aardewerk (zie Woltering 1977, 194-6). Uit het 
onderzoek bleek dat de vondsten afkomstig zijn uit een op wadzand gelegen humeus
zandige laag, direct onder de moderne bouwvoor. De indruk bestaat dat de 
verspreiding van het materiaal een vrij geringe oppervlakte beslaat en beperkt is tot 
een kleine zandkop. Deze behoort tot de Afzettingen van Duinkerke I in het 
voormalige IJ-estuarium. 

Den Helder 2 Ten zuiden van het fort Westoever zijn scherven van inheems-Romeins 
aardewerk en Middeleeuws (mogelijk Karolingisch) draaischijfaardewerk opgebaggerd. 
Vinder: dr. P. Smit uit Den Helder. 

Heemskerk zie p. 247 

Schagen: Lagedijk Door het IPP werd een onderzoek ingesteld naar een vondst
concentratie van inheems- en import-aardewerk uit de Romeinse Tijd (vinder: 
F. Diederik, Schagen) op het industrieterrein Lagedijk. Op grond van een voorlopig 
onderzoek van het materiaal lijkt de bewoning zich hier uit te strekken van de eerste 
tot en met de vierde eeuw na Chr. In het opgegraven deel van het terrein is 
stratigrafisch het volgende onderscheiden. 
I. Op de natuurlijke ondergrond ( een oeverwal behorend tot de Afzettingen van 
Duinkerke 0 of I ligt een humeuze laag, die de vroegste nederzettingssporen bevat. 
Deze zijn afkomstig van een boerderij, omgeven door een huissloot en een drietal 
omgrenzende sloten die een gebied van ca 60 x 60 m omsluiten. 
2. Brandsporen met veel leem. 
3. Een ophogingslaag van sterk humeus materiaal. 
4. Een kleilaag waarin zich sporen van een percelering aftekenen. De sloten van deze 
percelering zijn toen ze nog open lagen afgedekt door een pakket kiekklei, behorend 
tot de Afzettingen van Duinkerke IJ. 
5. Een pakket kiekklei (DIJ) met daarin enkele geulen. 
6. De recente bouwvoor. 
In de lagen 2 en 3 konden geen sporen worden vastgesteld. Deze lagen zijn donker
bruin tot zwart en bevatten zeer veel aardewerk. Naast aardewerk werd veel bot 
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Afb. 11 Texel. In een blok grond 
dat bij de uitgraving van het tracé 
voor de nieuwe Waddendijk, ten 
oosten van Oost, is blijven staan, is 
de oorspronkelijke profielopbouw 
zichtbaar. Op de achtergrond de 
oude Waddendijk. 

I. dekzand; 2, 3 en 4 resp. lichte 
oerlaag, loodzand en restant oud 
oppervlak; 5. nederzettingslaag met 
greppel uit de Late IJzertijd
Romeinse Tijd; 6. kleiige mariene 
afzetting; 7. moderne bouwvoor. 
Foto ROB. 

gevonden, tevens goed bewaard gebleven bewerkt hout (dat momenteel geconserveerd 
wordt) en enkele bronsfragmenten. 
IPP, Amsterdam S. E. van der Leeuw 

St. Pancras Waarnemingen en vondsten door leden van A WN-afdeling Noord
Holland Noord. In een bouwput aan de Benedenweg: een oude greppel met inheems
Romeins aardewerk; een humeuze laag met Laat-Middeleeuws kogelpot-aardewerk en 
ijzerslakken. Ten westen van·de weg 't Vennetje: een humeuze laag met 12e-13e-eeuws 
aardewerk. Aan 't Vennetje: een 16e-eeuwse of jongere welput, bestaande uit een 
houten ton, waarop een rand van met klei gevoegde stenen. 

Texel (afb. 10 en 11) De veldkartering op Texel werd voortgezet op nog niet belopen 
percelen. Tijdens dit onderzoek werden 7 nieuwe, voorlopig als nederzettingspiekken 
te beschouwen, vondstenconcentraties gelokaliseerd. Alle leverden aardewerk op uit 

t 

Late IJzertijd- Romeinse Tijd; één vindplaats bevatte tevens vroeger, in de Midden-
IJzertijd te dateren materiaal. Vier al eerder bekende vindplaatsen konden worden 
uitg~breid. Losse vondsten kunnen worden gedateerd in Late IJzertijd, Romeinse Tijd, 
Merovingische en Karolingische perioden en Late Middeleeuwen. 
Het onderzoek vond plaats in de periode 11-19 december. De kartering is uitgevoerd 
door:de ROB (M. J. A. de Haan, J. W. Noordam en P.J. Woltering). 
In d!i; laatste week van juni werd op Texel een reeks stratigrafische waarnemingen 
verricpt)uitvo~ring: P. J. Woltering, ROB). Deze waarnemingen hadden tot doel meer 
inzicht te verkrijgen in: 
a. de ouderdom van de aan de Holocene zeeafzettingen en de Pleistocene opduikingen 
grenzende binnenste duinenreeks, tussen de dorpen De Koog en Den Hoorn, en 
b. de dikte en ouderdom van de mariene afzettingen in een aan het dagzomende 
Pleistoceen grenzende zone. 
De onder (a) genoemde duinformaties worden in de meest recente publikatie over de 
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geologie van Texel (Geologisch Onderzoek van het Nederlandse Waddengebied, 1917 ~ 

Rijks Geologische Dienst, Haarlem) als Oude Duinen en Strandzanden aangeduid, 
maar zijn niet nader dan vóór ca 1200 A.D. gedateerd. De onder (b) genoemde 
mariene afzettingen worden in dezelfde publikatie aangeduid als Afzettingen van 
Duinkerke ouder dan lil op Pleistoceen, en moeten op grond hiervan vóór ca 600 
A.D. worden gedateerd. 
Beide afzettingen liggen in een aanzienlijk deel van het voor veldkartering uitgekozen 
gebied aan de oppervlakte. Een meer exacte datering dan de momenteel beschikbare is 
van belang voor de uiteindelijke waardering van de resultaten van de veldkartering en 
voor de reconstructie van het landschap als basis voor de interpretatie van de vondst
verspreidingsbeelden uit verschillende perioden. Het aantreffen van archeologisch 
materiaal in stratigrafische relatie met oud duin en strandzand of met de bewuste 
mariene afzettingen zou tot de datering belangrijk kunnen bijdragen. Een ander doel 
van de hier besproken waarnemingen was het toetsen van de veronderstelling dat het 
vóór de herverkaveling op Texel opgemeten hoogtelijnenpatroon kan dienen als 
uitgangspunt voor het bepalen van de grenzen tussen de verschillende aan de 
oppervlakte liggende afzettingen. Een kartografische ondergrond waarop de 
Pleistocene opduikingen (keileem en dekzand) en de verbreiding van de Holocene 
mariene afzettingen en duinen zijn aangegeven, met een voor de interpretatie van de 
veldkarteringsgegevens noodzakelijke nauwkeurigheid, valt voor Texel op basis van 
het beschikbare geologische en bodemkundige kaartmateriaal alleen niet samen te 
stellen. Combinatie van deze gegevens met gedetailleerde hoogtemetingen biedt 
echter wel mogelijkheden: een kaart op schaal I :25.000 is in voorbereiding. 
Een belangrijk uitganspunt hierbij is de herhaaldelijk gedane waarneming dat op Texel 
onder 0.5 m +NAP uitsluitend mariene afzettingen aan de oppervlakte liggen en dat 
mariene invloeden (als afzetting of erosie) boven 1 m +NAP nagenoeg ontbreken. 
Afzettingen boven 1 m +NAP moeten dus worden beschouwd als van Pleistocene 
ouderdom (dekzand en keileem) of als Holocene duinen. Het benoemen van de 
gronden in het overgangsgebied tussen 0.5 en 1 m +NAP levert soms problemen op 
die veldwaarnemingen noodzakelijk maken -vooral waar het gaat om het bepalen 
van de grens tussen Pleistoceen en mariene afzettingen. In de regel blijkt hiervoor de 
0.5 m +hoogtelijn te kunnen worden aangehouden. 
De waarnemingen zijn steeds gedaan in bestaande ontsluitingen (vooral in sleuven 
naast hopen ingekuild gras) en er is niet speciaal geboord of gegraven. Ze hebben zich 
ook niet beperkt tot de beschreven geologisch-kartografische problematiek. Waar de 
mogelijkheid zich voordeed is tevens getracht informatie te verkrijgen over het 
karakter van al bekende vermoedelijke nederzettingspiekken-de 'vondsten
concentraties' van de veldkartering. In dit opzicht is slechts sprake van een eerste 
oriëntatie: verder onderzoek door middel van proefsleuven of boringen zal 
noodzakelijk zijn. Ondanks de nog weinig systematische opzet (waarnemingsplekken 
hingen van het toeval af) heeft het onderzoek interessante gegevens opgeleverd. 
Op twee plaatsen werden de bovengenoemde mariene afzettingen ('ouder dan 
Duinkerke III') aangetroffen in stratigrafische relatie met eraan voorafgaande neder
zettingsporen. 
Ongeveer 1 km ten zuidoosten van De Waal: een nederzettingslaag met Vroeg- of 
Midden-IJzertijd-aardewerk op dekzand en afgedekt met een enkele decimeters dikke 
mariene klei-afzetting (afb. 1 0). 
Enkele honderden meters ten oosten van Oost: een nederzettingslaag met sporen en 
aardewerkvondsten uit de Late IJzertijd- Romeinse Tijd, gelegen op dekzand, onder 
een tot ca 0.5 m dikke mariene afzetting. De sporen waren zichtbaar in het tot op het 
dekzand uitgegraven tracé voor de nieuwe Waddendijk, die ter plaatse binnen de oude 
wordt aangelegd. Ze sluiten direct aan bij een tijdens de veldkartering vastgestelde 
vondstenconcentratie. De vondsten wijzen op een Romeinse of post-Romeinse 
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datering van het kleidek ten oosten van De Waal en Oosterend (afb. 11). 
Een archeologische bevestiging van de Romeinse of latere datering van een uitloper 
van de oude duinen aan de zuidzijde van de Polder Gerritsland werd verkregen in een 
tot nu toe onbekende nederzetting uit Late IJzertijd- Vroeg-romeinse Tijd. Deze ligt 
op dekzand en is overstoven door duinzand. 
Een profiel met een minstens I m dik kleiig humeus ophogingspakket met brand
lagen geeft aanwijzingen voor terpvorming in de Late Middeleeuwen in de omgeving 
van Spijkdorp, tussen De Waal en Oosterend. Vondsten: onder meer Pingsdorf
aardewerk. 

Uitgeest zie p. 272 

Velsen: Noord-Spaarndammerpolder Wederom in plezierig overleg met het Project
burau Spaarnwoude (Stichting Beheer Landbouwgronden, Haarlem) en bij voortduring 
mogelijk gemaakt door een subsidie van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, 
is in 1978 het onderzoek der Vroeg-Romeinse resten in de Noord-Spaamdammer
polder voortgezet, in samenwerking met de Werkgroep Velsen van de A WN-afdeling 
Kennemerland. 
Van 14 november tot 12 december werd een groot deel onderzocht van een perceel dat 
de 'aansluiting' moest opleveren tussen het onderzoek in 1974-1975 in het westen en 
- na de sleuvencampagne in 1976- het onderzoek in 1977-1978 in het oosten, 
respectievelijk de 'kaden' en 'kuilen en slootjes' (o.a. waterputten). In het verslagjaar 
werd voorts door J. Morel , student IPP, aangevangen met een analyse van de sporen
kaart in zijn tota liteit, waarbij het onderzoek in 1978 een essentieel gegeven opleverde: 
aansluitend aan en in samenhang met kadewerken op de zuidelijke oever van het 
Oer-IJ tekent zich een, via een poort toegankelijk, versterkt havenfront af. Hiermee is 
aan de discussie over 'verspoeling', die zozeer in de gedachtenvorming sedert 1964 
over Romeins V eisen de boventoon voerde, vaste grond onder de voeten gegeven; 
verder is een - onverwacht en verrassend - antwoord gegeven op de in de bijdrage van 
P. V ons aan de Feestbundel Calkoen (Vans 1974) vervatte vraag. Van de diepere 
sporen van de versterkte aanleg is vermoedelijk voldoende bewaard gebleven om een 
getrouwe reconstructie mogelijk te maken. Een van de verrassingen van het 
A WN-onderzoek in 1978 was· de constatering dat de westwaarts verlopende strekdam 
eindigt in een halfronde paalzetting. De discussie 'zeeniveau Romeinse tijd' versus 
'klink in de Noord-Spaarndammerpolder' is zeker nog niet ten einde. 
Op het in september 1979 in Stirling, Schotland, gehouden twaalfde internationale 
Limescongres, is over de opgravingen in Velsen een samenvattend verslag uitgebracht. 
IPP, Amsterdam M. D. de Weerd 

Zaanstad: Assendelft 1 Door het IPP zijn in de Assendelfter polders twee inheemse 
vind~laatsen uit de Romeinse Tijd onderzocht. Beide zijn gelegen op de oeverwallen 
van een oud krekensysteem, behorend tot de Afzettingen van Duinkerke I. De eerste 
vindplaats leverde een aantal kavel- en huissloten op, die behoren tot tenminste twee 
fasen, Naast veel inheems-Romeins aardewerk werden ook enkele splinters terra 
sigill~ta gevonden. 
Op de tweede vindplaats bleek zich een (huis)terpje te bevinden, waarin tenminste 
twee ophoging~n en enkele zijdelingse uitleggingen werden geconstateerd. De voet van 
het terpje was omgeven door enkele sloten. Het materiaal van deze vindplaats omvat 
onder meer streepband-aardewerk en enkele terra sigillata scherven uit de eerste 
eeuw. In 1979 wordt het onderzoek op deze plek voortgezet. 
IPP Amsterdam R. W. Brandt 
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Zaanstad: Assendelft 2 Leden van de A WN-afdeling Zaanstreek deden vondsten en ' ' • 
waarnemingen op verscheidene plaatsen in de Zuiderpolder: 
Op kort tevoren gefraisd land werd inheems-Romeins aardewerk verzameld {vind
plaats Assendelft 67). 
In een bobbelig weiland op enige afstand ten westen van Assendelft werden 
I 2e-13e-eeuwse bewoningssporen (woonlaag) en vondsten (Pingsdorf-, Paffrath-, 
Andenne- en kogelpotaardewerk) ontdekt. 

Middeleeuwen en later 

Alkmaar: centrum Het Stadskernonderzoek in deze plaats werd voortgezet. Een 
nieuwe uitbreiding van het Stadhuis bood de gelegenheid tot archeologisch onderzoek 
in een grote bouwput tussen Breedstraat en Langestraat, aansluitend aan een al in 
I 968 onderzochte bouwput. Opnieuw werden gegevens verkregen over de 
I le-12e-eeuwse bewoning in dit gebied (onder meer het resterende gedeelte van een in 
de aangrenzende bouwput al gelokaliseerde houten behuizing) en over latere 
ophogingen. De opgraving stond onder supervisie van de ROB en vond plaats 
vanuit Openbare Werken Alkmaar, onder dagelijkse leiding van prof. dr. E. H. P. 
Cordfunke te Schoor!. 
Bij rioolaanleg in de Spanjaardstraat werden vondsten gedaan die wijzen op de 
aanwezigheid van een pottenbakkersoven uit de tweede helft van de 15e eeuw: 
ovenrestanten, aardewerkafval en proenen. Waarnemingen en vondsten door prof. dr. 
E. H. P. Cordfunke, Schoor!. 

Alkmaar: Huiswaard Door (onder anderen) A. Schermer en H. Olie werden op het 
noordelijke uiteinde van de strandwal van Huiswaard, in het in uitvoering zijnde 
gelijknamige uitbreidingsplan, de restanten van twee Vroeg-Middeleeuwse welputten 
onderzocht. Een balkenvierkant diende als fundering voor de, uit plaggen 
opgebouwde, putwand. De vulling van een der putten leverde fragmenten 
Karolingisch draaischijfaardewerk op (onder meer Badorf). Vergelijkbaar materiaal 
kwam uit een geulvulling in de directe nabijheid. 

Alkmaar: Oudorp Waarnemingen door prof. dr. E. H. P. Cordfunke tijdens grond
werkzaamheden op een terrein waar mogelijk een Carmelietenklooster heeft gestaan. 
Sporen van funderingen waren niet meer aanwezig; wel werden de onderste lagen van 
twee bakstenen waterputten teruggevonden. 

Anna-Paulowna Dr. P. Smit, Den Helder, deed waarnemingen en vondsten na het 
diepploegen en egaliseren van een Laat-Middeleeuwse vindplaats: het zg. kerkhof aan 
Het Razend Zwin in de Anna-Paulowna Polder (zie Westenberg 1961 ). Tot de uit de 
bouwvoor opgeraapte vondsten behoren: menselijk bot, aardewerk (Paffrath, 
Pingsdorf, Andenne, kogelpot), delen van half-bolvormige ijzerslakken en maalsteen
fragmenten (basaltlava). Het ontbreken van Karolingisch en 13e-eeuws materiaal wijst 
op een datering van deze vindplaats in de I Ie- I 2e-eeuw. 
Het Westfries Museum te Hoorn (T.Y. van de Walie-van der Woude) meldde de 
verwerving van vier aaneenpassende fragmenten van een benen kam met puntcirkel
versiering en dubbele rij tanden, vermoedelijk afkomstig van hetzelfde terrein. 

Beverwijk Op verschillende plaatsen in Beverwijk (Breestraat en Kuikensweg) werd 
Laat-Middeleeuws aardewerk gevonden. Vinders: leden van de Werkgroep Beverwijk, 
A WN-afdeling Kennemerland. 

Castricum zie p. 256 
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Den Helder: Balgzand Dr P. Smit uit Den Helder meldde nieuwe waarnemingen en 
vondsten van een al bekende vindplaats op het Balgzand: een bronzen ruiterspoor van 
Karolingisch type, Badorf- en reliefband-aardewerk, ijzerslakken in halve bolvorm en 
een rechthoekige paalzetting. 
Uit geulen ten noorden van het Balgzand werd Badorf-aardewerk opgevist. 

Haarlem 1 Van april tot oktober 1978 werd in het stadscentrum van Haarlem de 
bouwput gegraven voor het zgn. Brinkmanncomplex, omsloten door de Grote Markt, 
de Barteljorisstraat, Schoutensteeg en Smedestraat. Behalve de monumentale panden 
langs de Grote Markt (noordzijde) werden voor dit grootschalig nieuwbouwproject 
bijna alle huizen gesloopt. Na de sloop bleek vrijwel het gehele terrein door kelders in 
beslag te worden genomen. Zij waren aanzienlijk dieper ingegraven dan het diepste 
niveau van de Middeleeuwse cultuurlagen op het oude duin (niet veel meer dan een 
meter beneden het straatniveau). Voor het onderzoek van deze laatsten was daarom 
alleen nog maar op enkele onbebouwde strookjes gelegenheid. Middeleeuwse sporen 
ouder dan de 12e eeuw werden daarbij niet gevonden; op een dieper niveau in het 
oude duinzand werden wel sporen uit de prehistorie aangetroffen. Het archeologisch 
onderzoek kon tussen de voorbereidende bouwwerkzaamheden door geschieden 
dankzij de medewerking van de uitvoerder van Intervam en de inzet van de werkgroep 
Haarlem van de A WN onder leiding van de heer J. Schimmer. Met het uitgraven van 
de talrijke 16e- en 1 7 e-eeuwse beerputten belastte zich de Historische Werkgroep 
Haarlem. 
Langs de Grote Markt was het enige pand dat gesloopt werd de voormalige 
Rembrandtbioscoop. Dit pand bleek nooit onderkelderd te zijn geweest. Omdat hier 
ook geen diepe bouwput nodig was kon dit perceel, met uitzondering van de reeds 
gesloopte fundering van de achtergevel, gelukkig nog volledig worden opgegraven 
(afmetingen van de werkput 8 x 8 m). Het afgebroken pand, met een gevelbreedte van 
8 m, bleek in zijn geheel op een fundering van kloostermoppen te hebben gestaan die 
tevens de enige en oudste fundering ter plaatse was. De aanlegbreedte ( 1.20 m) en het 
baksteenformaat (30/29 x 14 x 7/6.5 cm) wezen naar de 13e eeuw, hetgeen bevestigd 
werd door het feit dat geen materiaal jonger dan 1300 in de grondsporen onder het 
huis gevonden werd (het jongste materiaal wordt vertegenwoordigd door vroeg 
steengoed met radstempel op de rand). Gezien de situering aan de Grote Markt hebben 
wij hier zeker met een van de oudste stenen huizen in Haarlem te doen. Door deze 
vondst weten wij nu ook zeker dat ca 1300 de huidige rooilijn van de Grote Markt als 
'civic centre' reeds vast lag. 
Aan de 13e-eeuwse steenbouw zijn meerdere bewoningsfasen voorafgegaan. De jongste 
laag ,bestaat uit een aantal kuilen met as gevuld. De op één na jongste fase wordt 
vertegenwoordigd door twee parallelle, noord-zuid verlopende greppels die ruim twee 
meter uit elkaar liggen. Beide zijn één meter breed en diep en dichtgegooid met 
matbriaal, waarin zich nog 13e-eeuwse scherven bevinden. In de zandvulling bevindt 
zich,bovendien opmerkelijk veel afbraak materieel van tuf- en kalksteen, naast 
fragmenten van molenstenen van bazaltlava en brokken verbrande hutteleem. 
Mogêlijk markeren de greppels twee door een smalle strook gescheiden huiserven en 
wijzen de onderbrekingen op toegangsdammetjes tot huizen die met riet waren bedekt. 
De greppels dqorsnijden een brandlaag, die de onderste cultuurlaag afdekt; er werden 
resten van verkoolde balken in aangetroffen. In de natuurlijke ondergrond tekenden 
zich ten westen en ten oosten van de greppels meerdere paalkuilen af. Aangezien de 
scherven in de brandlaag-behalve één Karolingische- uit de 12e eeuw dateerden zal 
het hier om een ouder verbrand huis uit die periode gaan, het eerste ter plaatse. 
Opmerkelijk bij het verwerken van het 12e- tot 13e-eeuwse schervenmateriaal was dat 
38% daarvan uit het Maasgebied afkomstig was, een percentage dat nog hoger wordt 
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(72%) als het alleen tegenover de andere importen (Pingsdorf, Paffrath en vroeg steel4- . 
goed) wordt gesteld. Het percentage beschilderd Pingsdorf aardewerk bedroeg 7%. 
Hoewel enig lichtrood geglazuurd aardewerk gevonden werd, kon daarvan niets met 
zekerheid aan de nog niet nauwkeurig gedateerde Haarlemse ovens worden 
toegeschreven. 
Sporen van prehistorische bewoning werden behalve in de opgravingsput aan de Grote 
Markt op verschillende plaatsen in de bouwput waargenomen. Het betreft hier een 
lichtgrijze cultuurlaag met houtskooldeeltjes ter hoogte van NAP (ca 2.50 m beneden 
straatniveau), waarin een deel van een vuurstenen sikkel werd gevonden alsmede enig, ~ 

deels versierd aardewerk uit de Late Bronstijd, ca 800 v.C. Op een wat hoger niveau 
(60 cm beneden het Middeleeuws niveau) bevond zich een tweede cultuurlaag met 
materiaal uit de latere IJzertijd (ca 200 v.C.). In het centrum van de bouwput kon door 
de Rijks Geologische Dienst bovendien een veenlaag worden bemonsterd die zich in 
een voormalige depressie in het duinzand bevond. 
Bron: Van Regteren Altena/Numan 1979 

Haarlem 2 De werkgroep Haarlem, A WN-afdeling Kennemerland, zette, onder 
supervisie van de ROB, haar stadskernonderzoek in deze plaats voort. Naast het onder 
leiding van het IPP, Amsterdam, uitgevoerde onderzoek in het Brinkmann-complex 
aan de Grote Markt (zie Haarlem I) werd aan de Groendaalsteeg, ter plaatse van 
enkele gesloopte panden, een kleine opgraving verricht. De vroegst dateerbare 
vondsten bestaan uit 14e-15e-eeuws aardewerk. 

Heemskerk zie p. 24 7 

Heiloo Bij de aanleg van een aardgasleiding in het gebied tussen de provinciale weg 
Heiloo-Alkmaar en de rijksweg Uitgeest-Alkmaar werden op verscheidene 
plaatsen Vroeg- en Laat-Middeleeuwse vondsten gedaan (o.a. Karolingisch draai
schrijfaardewerk, Paffrath, Pingsdorf, blauwgrijs, steengoed en kogelpot-aardewerk). 
Vinders en melders: A. Lawant, Heiloo, en F. Diederik, Schagen. 

Hoogkarspel 2 Tijdens de veldverkenningen in de ruilverkavelingspolder Het 
Grootslag werden in 1977 op een terrein in het tracé van de Oude Dijk menselijke 
skeletresten en fragmenten van aardewerk en tufsteen aangetroffen. Deze vondsten 
vormden een duidelijke aanwijzing voor de aanwezigheid van een verlaten Laat
Middeleeuws kerkhof (zie Jaarverslag ROB 1977, 22). Het terrein lag juist ten oosten 
van een .verspringing in de Oude Gouw, waar deze sloot zijn loop van de noordzijde 
van de geslechte dijk verlegt naar de zuidzijde. De sprong maakt deel uit van de noord
zuid lopende Kerksloot, die verder naar het zuiden op het terrein van de kerk van 
Hoogkarspel uitkomt. Ten oosten van het terrein ligt het Klokkeweel, een oud wiel dat 
is ontstaan bij een doorbraak in de tijd dat de dijk nog functioneerde . 
Van 7 augustus- 15 september is op het bewuste terrein een opgraving uitgevoerd. 
In de ondergrond van klei- en zavelafzettingen bleken lokaal twee humeuze niveau's 
voor te komen. In boven deze niveau's gelegen kleipaketten werden hier en daar 
schelpen, meest kokkels en platte slijkgapers, waargenomen. In het bovenste humeuze 
niveau werden enkele aardewerkscherfjes gevonden; één ervan is vermoedelijk voor
zien van een wikkeldraadstempeL Als deze diagnose juist is dan scheidt het bovenste 
humeuze bandje hier waarschijnlijk Afzettingen van Calais IV B van die van 
Duinkerke 0. Op de klei- en zavelafzettingen ligt een moerige laag die voor het oog uit 
twee veenlagen is opgebouwd. Hierop ligt een humeus dek met bovenin de bouw
voor. Tussen de moerige laag en het humeuze dek werd hier en daar het restant van 
een vuile kleilaag aangetroffen. 
De opgraving bracht drie verschijnselen aan het licht die direct met een Laat-
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Middeleeuws kerkhof in verband kunnen worden gebracht. 
In de eerste plaats lagen op of net in de bovenste laag veen, en in het restant van de 
vuile laag klei, talrijke menselijke botten met een globale west-oost oriëntatie: de 
resten van vele Middeleeuwse begravingen. Van enkele skeletten lagen de botten nog 
in een waarneembaar verband; het merendeel van de beenderen was echter niet meer 
aan bepaalde skeletten toe te schrijven. Het bot verkeerde in een slechte conservatie
toestand. De skeletresten werden gevonden op een de vorm van een rechthoek 
benaderend oppervlak van ongeveer 42 x 32 m. Noch in het vlak, noch in een van de 
profielen kon een van een grafkuil afkomstige insteek worden vastgesteld: de boven
grond was tot op het niveau van de skeletresten verwerkt. 
Midden in de westzijde van de begraafplaats bevond zich een west-oost gerichte strook 
van ongeveer 22 m lang en 12 m breed, waarin slechts enkele skeletresten 
voorkwamen. Aan de westzijde van deze 'uitsparing' werd het tweede fenomeen 
aangetroffen: een U-vormige sleuf, volgezet met slieten. De basis van de U was 5.5 m 
lang en bevond zich aan de westzijde van de begraafplaats, ongeveer in de noord-zuid 
verlopende lijn van de meest westelijk aangetroffen skeletresten. De armen van de U 
maten bijna 3 m; zowel aan het begin als aan het einde van de zuidelijke arm werd een 
kuil geconstateerd. De sleufwas door het veen tot in de ondergrond gegraven. 
Kennelijk betrof het de fundering voor een zware muur. Op de vulling van de 
U-vormige sleuf, en binnen de U op het veen, lag onder het humeuze dek een 
opgebrachte laag vuile zavel, tussen 10 en 20 cm dik. Verondersteld wordt dat zowel 
de ruimte met weinig begravingen, als het U-vormige fundament op de vroegere aan
wezigheid van een kapel of kerkje wijzen, dat geheel of gedeeltelijk Vqn tufsteen was 
opgetrokken. Een compleet blok tuf (afmetingen ongeveer 46 x 25 x I 0 cm) en veel 
brokjes van dit materiaal, die ter plaatse werden gevonden, wijzen hier eveneens op. 
De opgebrachte zavel zal onder de vloer van het gebouw hebben gelegen. 
Het derde element is een mogelijk rond de begraafplaats gelegen dichtgeraakte sloot. 
Van deze sloot werden alleen een oostelijk en een noorderlijk tracé, dat aan de west
zijde naar het zuiden ombuigt, teruggevonden. Aan beide teruggevonden uiteinden 
werd de sloot door de Oude Gouw versneden. Door de correlatie in de opgravings
plattegrond tussen de verbreiding van de begravingen en de loop van de sloot en 
doordat bovenin de slootvulling vondsten zijn geborgen die verband lijken te houden 
met het kerkhofwordt voorlopig aangenomen dat (ondanks enkele stratigrafische 
bezwaren) de sloot in aanleg bij het kerkhof hoort. 
Naast de drie beschreven tastbare fenomenen is er nog een vierde, verdwenen, 
fenomeen: de dijk die ter plaatse van het kerkhof heeft gelegen. Met het 
slechten van de dijk is hier tevens het terrein van het kerkhof afgegraven, met als 
gevolg dat vande - waarschijnlijk opgebrachte - grond waarop de kapel of het kerkje 
stond en waarin de graven werden gedolven slechts plaatselijk een dun laagje werd 

~ 

teruggevonden. Dat van geen graf de insteek werd gezien is in dit licht niet meer 
verbazingwekkend, evenmin als het feit dat geen fatsoenlijke gebouwplattegrond kon 
worct,bn opgegraven. De afgraving van de dijk heeft tot gevolg gehad dat het onderzoek 
geen directe informatie over de chronologische relatie tussen kerkterrein en dijk heeft 
opgeleverd. Er zijn aanwijzingen dat het kerkterrein het oudst is. 
Tijdens de ruilverkavelingswerkzaamheden zijn nog twee andere verlaten begraaf
plaats.en aan het licht gekomen: die van Grootebroek en BovenkarspeL Verder naar 
het we§typ ligt in dezelfde lijn de oude begraafplaats van Westwoud, die nog intact is. 
Evenals die va~ Hoogkarspel ligt de begraafplaats van Westwoud in het tracé van de 
Oude Dijk. De begraafplaatsen van Grootebroek en Bovenkarspel zijn ten noorden 
van de dijk gevonden. Dit laat zien dat men voor de plaatskeuze van de begraaf
plaatsen niet aan de hooggelegen dijk gebonden was. Het onderzoek is uitgevoerd door 
de ROB (H. ter Schegget, J. F. van Regteren Altena). 
Bron: Jaarverslag ROB 1978 (J. F. van Regteren Altena). 
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Hoorn Bij werkzaamheden aan de fundamenten van de oostelijke buitenmuurvan het , 
schip van de Oasterkerk te Hoorn (tweede en derde travee vanaf de straatzijde) werden 
waarnemingen verricht. Hierbij werd het volgende vastgesteld: direct onder het maai
veld waren de steunberen verbonden door een 4 7 cm brede muur, waarvan de diepte 
niet kon worden nagegaan. De steunberen zelf hadden ondergronds ontlastingsbogen, 
die volgestort waren met mortel. De kerkmuur kraagde ondergronds uit tot vlakbij 
bovengenoemde muur, maar voor zover na te gaan raakten zij elkaar niet. Ook 
hiervan kon de diepte niet worden vastgesteld. Met de voeting van de kerkmuur 
verbonden, maar niet in verband met de steunmuur gemetseld, waren de basementen 
van vroegere steunberen zichbaar. Geconcludeerd moet worden, dat het huidige schip, 
dat begin 17e eeuw gebouwd is, vanwege bouwvalligheid van het eerste, op de voeting 
van de oude schipmuur is gebouwd. Bovengronds bleek deze theorie bevestigd; de kern 
van de oude muur was nog zichtbaar achter de 'nieuwe'. Bovendien is vastgesteld dat 
de vroegere travee-indeling ruimer was dan de huidige. Ter hoogte van de tweede 
travee kon ook een 20 cm brede en ondiep gefundeerde muur WÇ>rden vastgesteld, die 
op een afstand van ca 15 cm evenwijdig aan de ondergrondse steunmuur liep. 
Vermoedelijk behoort deze tot (de voorganger van?) een huis, waarvan de moet van de 
daklijst nog in de noordelijke muur van het transept zichtbaar is. Uit de 15 cm brede 
ruimte tussen beide muren, die met klei en puin was opgevuld, kwam een 14e-15e
eeuwse laars tevoorschijn. Aan de oostzijde van de huis(?)muur konden twee vloer
niveaus worden onderscheiden. Hieronder bevond zich een mest pakket, dat tot onder 
de muur doorliep. 
In samenwerking met amateurarcheologen van de vereniging Oud Hoorn zijn geregeld 
waarnemingen verricht bij rioleringswerkzaamheden in de omgeving van de Grote 
Kerk en het Gerritsland te Hoorn. Op het kerkplein werden aan de zuidzijde van de 
kerk muurresten aangetroffen van het transept van diens Middeleeuwse voorganger. 
Op het Gerritsland vond men de houten beschoeiing van de gracht terug, die hier in de 
Middeleeuwen gelopen heeft. In de 17e eeuw werd hierbinnen een overkluisd riool 
gemetseld, dat tot 1978 in gebruik is geweest. Aan de westzijde van het Gerritsland, 
waar dit op de Ereestraat uitkomt werden de resten van een tot dan toe onbekend 
sluisje blootgelegd. In de Gasfabriekstraat, een zijstraat van het Gerritsland, 
konden over een grote lengte resten van 16e- en I 7e-eeuwse bebouwing worden 
waargenomen. 
Bij waarnemingen tijdens sloopwerkzaamheden aan het Pelmolenpad te Hoorn 
werden resten van de beschoeiing van de stadsgracht (landzijde), daterend uit het 
midden van de 16e eeuw gevonden. 
Westfries Museum, Hoorn T. Y. van de Walie-van der Woude 

Hoorn: Westerblokker In augustus werd vanuit het Westfries Museum te Hoorn (op 
verzoek van het gemeentelijk Grond- en Woningbedrijf) een klein onderzoek ingesteld 
naar nog aanwezige resten van het Regulierenklooster Onze Lieve Vrouwe ten 
Nieuwlicht, gelegen aan de Koewijzend, in de boomgaard van de gebr. Karsten te 
Westerblokker (per 1.1.1979 gem. Hoorn). In I 834 werd de kloosterruïne met de 
grond gelijk gemaakt, waarbij een plattegrond werd getekend. Deze maakt op niet alle 
punten een even betrouwbare indruk. Ongeveer I 00 jaar later werd een deel van het 
terrein afgegraven, waarbij veel vondsten en muurresten aan het licht kwamen. Een 
klein deel van deze vondsten bevindt zich in het Westfries Museum. In het begin van 
de jaren '50 werden op het terrein door de ROB enkele zoeksleuven gegraven, 
waarover nauwelijks documentatie bestaat. Bij het in I 978 uitgevoerde onderzoek 
kwam vast te staan dat zelfs diep ingegraven muurwerk, dat in 1932 nog was waar
genomen, in de tussenliggende jaren volledig verdwenen was. Vastgesteld konden nog 
worden: de buitengracht, waarvan de om het terrein lopende sloten de overblijfselen 
zijn; een klein gedeelte van de binnengracht in het noordelijk deel van het terrein. 
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MARKEN I MOENISWERF 
W/ 0 - Prol.e l 

Afb. 12 Marken. Schematische 
voorstelling van de opbouw van de 
Laat-Middeleeuwse terp Moeniswerf 

(west-oost-profiel). Verhouding 
hoogte : lengte= I :2. Tek. IPP. 

~m 

Hierin werden ter hoogte van de vroegere kloosterkerk sloopresten van het leiendak 
gevonden. Voor het overige was de binnengracht zeer vondstarm. 
Westfries Museum, Hoorn T. Y. van de Walie-van der Woude 

Marken (afb. 12) Van 30.5.78 t/m 8.6.78 werd op de Moeniswerf op Marken een 
beperkt onderzoek uitgevoerd door het IPP. Ter plaatse van een bouwput ten 
noorden van de weg (Moeniswerf 1 0) werd met medewerking van de eigenaar van het 
terrein, de heer K. S. Pereboom (die reeds vondsten van het terrein verzameld had) een 
profiel parallel aan de weg, d.w.z. in 0-W richting, tot in het natuurlijke veen 
gegraven, met haaks daarop in noordelijke richting een minder diepe profielsleuf. 
Hierdoor kon een beeld verkregen worden van de opbouw van het centrum van 
de terp. 
De Moeniswerf is de meest oostelijke, nog bebouwde terp van Marken. Bij de over
stroming in 1916 zijn de oude huizen verdwenen. Daarna is de zuidzijde opnieuw 
bebouwd, maar volgens een veel ruimere opzet dan voorheen. Het centrum van de 
terp wordt nu door een weg in beslag genomen, een verschijnsel dat op de oudere 
werven ontbreekt. De noordzijde bleef onbebouwd tot 1971. Toen werd vrijwel de 
halve terp tot op het maaiveld afgegraven om plaats te bieden aan drie huizen: een 
unieke, doch gemiste - want niet doorgegeven! - kans voor onderzoek. Bij die gelegen
heid zijn diverse, meest 17e-eeuwse en latere funderingen bloot gekomen, deels 
aangelegd op zeer brede eiken planken (oud scheepshout). 
In geen van de Markerterpjes is tot nu toe archeologisch onderzoek verricht. Naar 
analogie van de terpontwikkeling op Schokland neemt Vervloet (1974, p. 16) aan dat 
ze op zijn vroegst in de 14e eeuw zijn ontstaan. In 1345 is er sprake van het Westhuis 
(= Monninkenwerf/ Kerkbuurt?) en het Oosthuis (Kloosterwerf?) van de monniken van 
Mariëngaarde, tevens van' 12 husen van den westende' en '9 husen' zonder plaats
bepaling (bij het oosthuis?). Vervloet neemt voor de overige terpen een datering in de ' . 
15e èeuw of later aan (p.l8). 
Een aantal van de terpen is naar een persoon genoemd (o.a. Moenis), hetgeen 
sugg~reert dat ze oorspronkelijk voor één hoeve waren bestemd. 
Het doel van het onderzoek was om de ouderdom en structuur van de Moeniswerf te 
bepalen, waarbij de volgende vragen centraal stonden: is er sprake van een neder
zettirtg op het oorspronkelijke maaiveldniveau? G ing aan de terpbouw aanzienlijke 
sedim,entatie vooraf of is men direct op het veen gaan ophogen? Zijn in de ophoging 
duidelij[s fasen te onderscheiden die gecorreleerd kunnen worden aan verhoogde 
activiteit van dè zee? Zijn er nieuwe gegevens betreffende de verziltingsgeschiedenis 
van de Zuiderzee? Hebben zich veranderingen in de economie voorgedaan? (In de loop 
van de 14e eeuw zou veeteelt plaats maken voor visserij als belangrijkste middel van 
bestaan - zie Vervloet 1974, p. 2 1). 
De aard van de opgraving (alleen profielen) maakte het niet mogelijk iets over de 
structuur van de bebouwing van de terp te zeggen. 
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Hier volgen in het kort de voorlopige resultaten van het onderzoek: 
Het profiel buiten de terp. 
Ten noorden van de terp is een boring gezet. Het maaiveld bevindt zich op 0.77 -, 
hieronder kleiafzettingen tot 1.97 -, dan veen tot 5.67, onderbaken door een 
kleibandje op 2.77- NAP. 
De opbouw van de terp. 
De top van de terp bevindt zich op 2.00 +, de onderkant op 3.80- NAP. De top van 
het rode veen bevindt zich op 4.00- NAP: de terp heeft derhalve een klink van ca 2 m 
veroorzaakt. Op dit veen ligt een 20 cm dikke kleiige rietveenlaag, waarop een zeer 
dun kleibandje. Op de scheiding van het rode en kleiige veen werd een moeilijk 
dateerbaar scherfje ( 12e/ l3e eeuw?) gevonden . Hoe de kleiige veenlaag is ontstaan 
(natuurlijk, verslagen, gebaggerd?) blijft onduidelijk. 
Voor een nederzetting onder de terp ontbreekt iedere aanwijzing. De kern van de terp 
bestaat uit een pakket kleizoden van 1.40 m dikte. Hierna heeft de groei zich meer 
geleidelijk voltrokken: een opeenvolging van over het algemeen dunne klei-, mest- en 
venige lagen. Met enige moeite kunnen een aantal (ca 7) woonniveau's worden 
herkend (puin, as vondstenconcentraties e.d.). De groei heeft zich vooral in de 14e, 
17e/18e en 20e eeuw voltrokken. De bovenste 80 cm dateert van na 1916 en uit zeer 
recente jaren. Een 19e-vroeg 20e-eeuws niveau lijkt verdwenen te zijn. Wel werd een 
zeer vondstenrijke ingraving (beerput?) uit de 19e eeuw gevonden. De 17e/ !Se-eeuwse 
lagen kenmerken zich door grote asplekken en een golvend verloop, mogelijk mede 
veroorzaakt door plaatselijke klink ten gevolge van ingravingen. Opvallend is de grote 
hoeveelheid mest die in de Middeleeuwse ophoging is verwerkt. De mestlagen worden 
dikker naar de rand van de terp toe, waarschijnlijk omdat hier de erven achter de 
huizen lagen. De tendens van de ophoginglagen om enigszins te dalen in de richting 
van het centrum van de terp is te verklaren als een secundair klinkverschijnseL De 
paaltjes en balken die hier en daar werden aangetroffen geven geen enkele duidelijke 
aanwijzing voor de aard en plaats van de bebouwing van de terp. Opvallend is het vrij 
grote aantal grote bakstenen dat verspreid in de 14e-eeuwse lagen werd aangetroffen 
(formaten 12/13/14 x 6/6.5 x 26 en 14/14.5 x 9 x 25). 
De datering van een en ander is vastgesteld aan de hand van een voorlopige indruk van 
het aardewerk. Het vroegste aardewerk bestaat uit vroeg steengoed, kogelpotten met 
bezemveeg- en diagonale vingerstreepversiering. Het gaat om een betrekkelijk kleine 
hoeveelheid . Het blauwgrijze aardewerk is veel rijker vertegenwoordigd. 
Omdat niet precies bekend is wanneer genoemde kogelpottypen ophouden en 
blauwgrijs begint is ook niet zeker of de terp reeds in de late 13e eeuw of pas in de 14e 
eeuw bewoond was. Het eerste lijkt het meest waarschijnlijk. Pingsdorf, het hele grove, 
vroege steengoed, Paffrath en Andenne ontbreken volledig. Een vondst die speciale 
vermelding verdient is een ijzeren schop uit de vroegste kleiophoging. 
Lit.: Besteman, J.C./H.A. Heidinga, 1979: Moeniswerf(gem. Marken), BKNOB 78, 
92-4. 

Noorder-Koggenland: Midwoud (afb. 13) Van 27.7-11.8 .1977 en 24.4-25 .8.1978 werd 
een onderzoek ingesteld op een site in het ruilverkavelingsgebied van de polder De 
Vier Noorder Koggen waar bij veldverkenning een concentratie Middeleeuws 
aardewerk, uit de 12e-13e eeuw, was aangetroffen. De site is gelegen tussen Oostwoud 
en Hauwert aan de Papenveersloot aan het eind van de Oude Gouw. Na een kleine 
proefgraving in 1977 waarvan de resultaten nogal teleurstellend waren, werd het 
onderzoek in 1978 voortgezet. Begonnen werd met een 'Feinbegehung' van een deel 
van het beschikbare terrein. Daarvoor werd een 'grid' met vakken van 8 x 8 m 
uitgezet. Uit de helft van deze vakken werden alle aan de oppervlakte liggende 
arcbeologica verzameld; daarbij werd steeds om en om een vak wel en een vak niet 
bekropen. Uit de zo verkregen gegevens bleek dat de meeste vondsten in het 
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1m - N.A.P. 

5m 

10m 

15m 

Afb. 13 Noorder-Koggenland: 
Midwoud. Laat-Middeleeuwse 
waterput. I. zand ; 2. klei; 3. 
veen. A-D: zie de tekst. Tek. 

ROB. 

noordelijke deel van het terrein lagen, het deel waarin in 1977, door daar nog aan
wezig gewas, slechts één sleuf kon worden gegraven. 
Het gebied waarin de op deze manier verzamelde vondsten zich concentreren (een 
terrein van ca 100 x I 00 m), kon in 1978 geheel worden opgegraven. Op de plaatsen 
waar de aantallen aan de oppervlakte gevonden arcbeologica het grootst waren werden 
ook bij de opgraving de meeste mobilia geborgen. In het oostelijke deel van het terrein 
was een tot op enkele plaatsen ca 50 cm dikke laag vuile klei met veel scherven en 
botmateriaal aanwezig. Op deze laag werd, onder de bouwvoor, zeer lokaal een dun 
laagje schone klei aangetroffen. Dit laagje moet gezien de datering van de daaronder 
liggende vondsten in de 13e eeuw of later zijn afgezet. De ondergrond bestond hier uit 
dekafzettingen en afzettingen van een klein geultje gedeponeerd tijdens de Calais 
IV A2-transgressiefase. In het westelijk deel van het terrein lagen arcbeologica op het 
grensvlak van bouwvoor en veen, dat een maximale dikte van ca 90 cm bereikte. 
Onder het veen waren dekafzettingen van Calais IV A2-ouderdom aanwezig. Het 
aan~etroffen schervenmateriaal dateert uit de tweede helft van de 12e en de eerste helft 
van de 13e eeuw. Naast scherven werd veel botmateriaal aangetroffen: glissen en een 
nie~ afgewerkt benen fluitje . 
Sporen van huizen werden niet vastgesteld. Wel werd een aantal palenrijen evenwijdig 
aan en in één geval haaks op de richting van de Middeleeuwse verkaveling gevonden. 
De palen variëren sterk in dikte (3-12 cm); ook zijn ze tot zeer verschillende diepte in 
de grond geslagen (van 10 cm tot 2 m onder het toenmalige oppervlak). Vaak staan ze 
onder een min of meer scherpe hoek met het oppervlak. Langs de palenrijen loopt een 
zone met tam~lijk veel kuilen. In een aantal van deze kuilen werd veel mest en neder
zettingsarval aangetroffen, in een aantal andere veenbrokken met zeer weinig 
archeologica. De laatste dateren waarschijnlijk uit een aan de bewoning voorafgaande 
fase , maar moeten na de eerste Middeleeuwse ontginningen gegraven zijn. Sommige 
van de kuilen met veel nederzettingsarval hebben waarschijnlijk lang open gelegen 
blijkens op de bodem aanwezige gyttjalagen en soms veen dat kennelijk in de kuilen 
gevormd was. Op de bodem van vijf kuilen (afb. 13 , A) werd op de top van een houten 

268 



Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1978 

koker (C) gevonden. Deze kokers liepen loodrecht de grond in tot ca 1.5 m onder de '' 
bodem van de kuil. Vier van de kokers bestaan uit planken, aan elkaar verbonden 
door pen op gat verbindingen; één keer was een kleine ton van duigen gebruikt. Op de 
koker lag in twee gevallen een zwerfkei (B). Bij dieper graven bleek dat onder de 
kokers door klei en veenlagen geboorde gaten met een diameter van ca 20 cm (D) 
aanwezig waren. In één geval kon door middel van een boring worden vastgesteld dat 
het in de Middeleeuwen geboorde gat tot ca 9 m - NAP reikte, waar het eindigde in 
een zandlaag van waarschijnlijk Calais lil-ouderdom. De kuilen met de kokers zijn 
ongetwijfeld als waterbron gebruikt. De noodzaak om op een dergelijke omslachtige 
manier in de waterbehoefte te voorzien werd waarschijnlijk veroorzaakt door een 
sterke verbrakking van het water aan de oppervlakte, veroorzaakt door de zich in die 

tijd sterk uitbreidende Zuiderzee. 
Lit.: Guiran , A. J./0. P. Hallewas, 1979: BKNOB 78 , 98-9. 

Polder Het Grootslag De archeologische veldkmiering van de ruilverkavelingspolder 
Het Grootslag werd in 1978 , met de verkenning van blok 79, afgerond. Dit blok wordt 
gevormd door een oost-west gerichte strook land tussen enerzijds Hoogkarspel, 
Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel en anderzijds de provinciale weg Boom
Enkhuizen. Het grondgebruik is van aanzienlijke invloed geweest op de resultaten van 
de veldkartering in dit blok. Door recente stadsuitbreidingen van Hoogkarspel, tussen 
de Streekweg en de spoorlijn, en van Grootebroek en Bovenkarspel, ten westen van 
Broekerhaven, en tevens door de aanwezigheid van een groot weidegebied aan de 
westzijde van het blok, was er maar weinig akkerland waarop met kans op succes naar 
archeologisch materiaal kon worden gezocht. Bovendien bleken tijdens de kartering 
veel akkerpercelen niet toegankelijk doordat nog niet was geoogst. 
Als gevolg hiervan slechts werden slechts weinig vindplaatsen gelokaliseerd. Dat deze 
maar nauwlijks een indruk geven van de oorspronkelijke bewoningsdichtheid blijkt 
uit het feit dat P. J. Ente en zijn medewerkers in dit gebied tijdens de bodemkartering 
(in 1952-55) negentien plekken met resten uit de Bronstijd vaststelden (Ente 1963). 
Tijdens de veldkartering werden slechts twee nederzettingsterreinen en negen vind
plaatsen van losse vondsten uit de Bronstijd ontdekt. 
De Vroege Middeleeuwen leverden één losse vondst op, waarvan wordt aangenomen 
dat deze op een secondaire plek werd aangetroffen. 
Uit de Late Middeleeuwen werden 67 vindplaatsen van losse vondsten vastgesteld en 
vier vermoedelijke nederzettingspiekken (twee te Hoogkarspel, juist ten zuiden van de 
Streekweg, een in Grootebroek en een bij Lutjebroek). De betekenis van de 
Middeleeuwse vermoedelijke nederzettingsplekken, die zich van de overige vind
plaatsen onderscheiden door een dichtere strooiing van vondsten, is nog steeds niet 
duidelijk. Op geen van de door het IPP in het gebied van de ruilverkaveling De Vier 
Noorder Koggen onderzochte vindplaatsen van deze aard (Wervershoof- zie 
Woltering 1977, 192-3 en 208-10; Medemblik- zie Woltering 1978, 267-8) werd tot 
nu toe een huisplattegrond aangetroffen. De situering van de beide Hoogkarspelse 
plekken zou er op kunnén wijzen dat deze vindplaatsen niet de ligging van de huis
plaatsen aangeven, maar op de aanwezigheid van huisplaatsen in de nabijheid duiden. 
Ook de vindplaats bij Lutjebroek zal (in 1979) door het IPP worden onderzocht. 
De verkenning van blok 79 is uitgevoerd door de ROB (J. W. Noordam en J. F. van 
Regteren Altena). 
Aan de door vondsten uit de Late Middeleeuwen gekarakteriseerde bewoning in het 
gebied van de ruilverkaveling Het Grootslag is in de tot nu verschenen verslagen over 
de veldverkenning nog betrekkelijk weinig aandacht besteed. Dit komt gedeeltelijk 
doordat deze vondsten, evenals die uit de Vroege Middeleeuwen, in zekere zin een 
bijprodukt zijn van het onderzoek naar de Bronstijd waarvoor Het Grootslag onder
zoek in eerste instantie is opgezet. Een andere, belangrijker, oorzaak is, da~ voor deze 
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bewoningsperiode, enigszins in tegenstelling tot die in de Vroege Middeleeuwen, ook 
andersoortige gegevens ter beschikking staan, die bij de interpretatie van de vondsten 
niet kunnen worden veronachtzaamd. 
Een voorbeeld van dit soort gegevens is het kaartbeeld van voor de ruilverkaveling, 
met zijn talloze ongeveer van zuid naar noord lopende sloten, dat als een codering van 
het verloop van de Middeleeuwse ontginning van de toen hier aanwezige wildernis kan 
worden opgevat. J. K. de Cock heeft enkele jaren geleden geprobeerd om het oude 
kaartbeeld van heel West-Friesland te lezen. Voor het gebied van de ruilverkaveling 
Het Grootslag kwam hij daarbij tot de conclusie dat de ontginning van noord naar 
zuid heeft plaatsgevonden (De Cock 1969). Deze conclusie lijkt door de resultaten van 
de veldverkenning te worden bevestigd. De ontginning is dan uitgegaan van het in de 
Vroege Middeleeuwen gekoloniseerde land aan het 'Meer van Wervershoof en niet 
vanaf een veronderstelde voortzetting in oostelijke richting van de Kromme Leek, 
zoals De Cock schrijft. Het uiteindelijke resultaat van de ontginning, een opstrekkende 
verkaveling met een diepte van ongeveer 7 km, zal niet in een keer tot stand zijn 
gekomen; naar analogie met wat voor vergelijkbare Middeleeuwse ontginningen werd 
aangetoond, zal ook in het gebied van de ruilverkaveling gedurende de ontginning 
enkele keren pas op de plaats zijn gemaakt. West-oost lopende sloten als de Kadijk, 
Oude Gouw en Tocht herinneren waarschijnlijk aan ontginningskaden, die langs de 
zuidelijke rand van het nieuw ontgonnen gebied werden opgeworpen wanneer er 
tijddijk geen wildernis in cultuur werd gebracht. 
De Cock veronderstelde dat in samenhang met de voortschrijdende ontginning de 
'dorpskernen' tweemaal zijn verplaatst: eerst mogelijk naar de Oude Gouw en later 
naar de huidige locatie aan de Streek. Deze idee heeft door het archeologische werk in 
het gebied van de ruilverkaveling een even onverwachte als verrassende bevestiging 
gek~egen door de ontdekking van drie Middeleeuwse begraafplaatsen; de 'dorpskernen' 
bleken alleen wat noordelijker te moeten worden gesitueerd dan door De Cock werd 
vermoed. Twee begraafplaatsen werden na het diepploegen in het kader van de ruil
verkaveling ontdekt. Beiden lagen enkele honderden meters ten noorden van de 
Kadijk. Verder werd bij de veldverkenning juist ten noorden van de Ka dijk en ten 
westep yan het Klokkeweel een terrein gelokaliseerd, waar naast fragmenten van 
Andenne, Pingsdorf, kogelpot en Paffrath aardewerk tevens brokjes tufsteen en 
menselijke skeletdelen konden worden opgeraapt. De tufsteen deed vermoeden dat 
hier een kerkje heeft gestaan. Dit terrein is inmiddels door de ROB onderzocht (zie 
Hoogkarspel 2). Dat het inderdaad om begraafplaatsen van verplaatste 'dorpskernen' 
gaat, blijkt eveneens uit de ligging van de drie vindplaatsen op opstrekkende kavels die 
naar het zuiden toe uitkomen op de plaats waar Middeleeuwse kerken in 
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Afb. 14 en 15 Schagen: centrum. ,, , 
16e-eeuws aardewerk van Rensgars 
3. Foto's ROB. 

respectievelijk Hoogkarspel, Grootebroek en Bovenkarspel stonden. Men krijgt 
zodoende de indruk dat in het gebied van de ruilverkaveling alleen een eventuele 
begraafplaats ten noorden van de plaats van de Middeleeuwse kerk van Lutjebroek is 
gemist; zo'n begraafplaats van het vroegere Gommerskarspel, de nederzetting ten 
oosten van Bovenkarspel, zal immers in de voormalige Zuiderzee zijn verdwenen, 
gezien de ligging van de voormalige dorpskerk van Gommerskarspel op de plaats waar 
nu de Westerkerkin Enkhuizen staat. 
Bron: Jaarverslag ROB 1977, 1978 (J. F. van Regteren Altena) 

Schagen: centrum (afb. 14 en 15) Leden van A WN -afdeling Noord-Holland Noord (H. 
de Boer, J. Das, F. Diederik, P. Tol, W. v. d. Wal) deden waarnemingen en vondsten 
aan Rensgars en De Dorpen. 
Aan Rensgars 3 en 6 werden, op binnenkort te bebouwen percelen, enkele proef
sleuven gegraven door de wal waarop de oude westelijke bebouwing van Schagen staat. 
Op beide terreinen werd een kleiig ophogingspakket geconstateerd. De oudste 
aardewerkvondsten aan Rensgars 6- Andenne en grijze kogelpotten met bezemveeg
ornamenten-dateren de ophoging in de 12e eeuw. De ophoging aan Rensgars 3 lijkt 
later (waarschijnlijk eind 13e eeuw). Dit terrein leverde zeer veel materiaal uit de 16e 
eeuw op (stortplaats?). Aan Rensgars 6 werd ook wat inheems-Romeins aardewerk 
aangetroffen maar dit is waarschijnlijk aangevoerd. 
Aan De Dorpen werd een proefsleuf aangelegd in de randzone van de gelijknamige 
terp. Tot de weinige vondsten behoren Andenne- en Pingsdorf-aardewerk. Er werd 
ook wat inheems-Romeins aardewerk gevonden . 

Schagen: Tjallewal Bij de aanleg van de provinciale weg Alkmaar-Schagen werd in 
1976 direct ten noorden van Tjallewal een Middeleeuws terpje doorsneden. Daarbij 
werd een profiel opgetekend en gefotografeerd en werden vondsten verzameld door 
leden van de A WN-afdeling Noord-Holland Noord. Over deze waarnemingen werd 
verslag uitgebracht door F . Diederik te Schagen. De basis van het terpje, dat is 
opgeworpen op veen, ligt op ongeveer 1.25 m- NAP; de top ligt ter hoogte van de 
doorsnijding rond NAP. Het merendeel van de dateerbare vondsten is 12e-13e-eeuws 
(Pingsdorf, Paffrath, Andenne, en veel kogelpot-aardewerk); het stratigrafisch 
verzamelde materiaal wijst erop dat het terpje in deze periode is aangelegd. Enkele 
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Afb. 16 Uitgeest. Vroeg
Middeleeuws aardewerk uit Assum. 
Tek. ROB. 

fragmenten Karolingisch draaischijfaardewerk en inheems-Romeins aardewerk wijzen 
op oudere bewoning of activiteiten ter plaatse. 

Schoort Vondsten van Vroeg-Middeleeuws (Karolingisch) aardewerk, afkomstig uit 
een met duinzand overstoven humeuze laag op ca 2 m onder het huidige maaiveld. 
Waarnemingen door leden van A WN-afdeling Noord-Holland Noord. 

St. Pancras zie p. 258 

Texel zie p. 258 

Uitgeest (afb. 16) Bij graafwerkzaamheden in het ten zuiden van het dorp Uitgeest 
gelegen Assum werden vondsten gedaan die voor leden van de A WN-afdelingen 
Zaanstreek en Kennemerland (G. Graas, E. J. Helderman, W. H. Neuteboom en C. 
van Roon) aanleiding waren deze plek door middel van enkele proefputjes nader te 
verkennen. Vondsten dateren uit: 
Late IJzertijd- Romeinse Tijd: naast veel inheems-Romeins aardewerk ook enkele 
fragmenten import (terra sigillata, ruw- en gladwandig aardewerk). 
Vroege Middeleeuwen (zie afb. 17): twee fragmenten van Merovingische knikpotten (6, 
7); fragmenten van steilwandige potten (1-5 , 11-14); fragmenten Karolingisch 
draai ichijfaardewerk (8 en 9: Badorf, type W II A b-1 in de Dorestad-typologie; 10: 
type W III A 2). 
Late Middeleeuwen: onder meerAndenne-en kogelpotaardewerk. 

Waterland De veldverkenning in Waterland is voortgezetDit onderzoek wordt 
uitgevoerd door de A WN-afdeling Amsterdam, onder supervisie van het IPP. Een 
opme~kelijke vondst uit 1978 is een 16e-eeuws pelgrimsbeeldje, voorstellend St. Jacob. 
Het beeldje is (waarschijnlijk) uit git gesneden. ' .. 
Bron: Bos 1978 · 

Wieringen De veldkartering op Wieringen werd voortgezet. Opnieuw kon een aantal 
tot dusver ontoegankelijke percelen worden belopen. Het onderzoek leverde slechts 
losse vondsten op: twee vindplaatsen met Karolingisch draaischijfaardewerk en zes 
met Laat-Middeleeuws aardewerk. 
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De kartering is uitgevoerd door de ROB (J. W. No01·dam, P.J. Woltering). 

Zaanstad: Assendelft 2 zie p. 261 

Zaanstad: Zaandam Leden van A WN-afdeling Zaanstreek verrichten, onder supervisie 
van de ROB, dorpskernonderzoek ten noorden van de Oostzijderkerk te Zaandam. De 
opgraving vond plaats in verband met toekomstige woningbouw. Aangetroffen werden 
bewoningssporen uit de 17e-18e en 16e eeuw en, op ruim 3 meter diepte, Laat
Middeleeuwse vondsten: laat steengoed, rood aardewerk en kogelpot-aardewerk. 
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