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~~o Archeologische kroniek van Holland over 1979 
onder redactie van 

H. Sarfatij 

De kroniek verschijnt in twee delen: Noord-Holland in aflevering 5, 
Zuid-Holland in aflevering 6 van deze jaargang van Holland. 
De kroniek is verdeeld in drie perioden: Prehistorie, Romeinse Tijd 
en Middeleeuwen-en-later. Binnen de perioden zijn de vindplaatsen 
alfabetisch geordend. Bij de berichten bevinden zich bijdragen van 
derden en ontleningen aan bestaande literatuur. Ter onderscheiding 
is het volgende aangehouden: 
bijdragen van derden zijn ondertekend; 
berichten met een volledige literatuuropgave zijn Ietterlijk over
genomen; 
berichten met bronvermelding zijn extracten uit mededelingen of uit 
literatuur die in de literatuurlijst vermeld wordt; 
berichten zonder onderschrift, tenslotte, zijn geschreven door de 
auteur van de kroniek. 
Het aardewerk is afgebeeld op schaal I : 4; de profielen vaq het 
handgevormde aardewerk zijn wit, die van gedraaid aardewerk zijn 
zwart getekend. 
Aan allen die aan deze kroniek op enigerlei wijze hebben meege
werkt gaat onze dank uit. 

Afkortingen 
A WN Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
B Bronstijd 
BAl Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversi

BKNOB 

BP 
BROB 

D 
IPP 

LM 
M 

teit te Groningen 
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheid
kundige Bond, 6e serie 
Before present= voor I 950 
Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek 
Diverse perioden 
Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- en Proto
historie van de Universiteit van Amsterdam 
Late Middeleeuwen (I 000- I 500) 
Mesolithicum 

N Neolithicum 
NKNOB Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oud

heidkundige Bond 
NT Nieuwe tijd (na I 500) 
P Paleolithicum 
R 
RMO 
ROB 

VM 
WFON 
IJ 

Romeinse Tijd 
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
Amersfoort 
Vroege Middeleeuwen (voor I 000) 
West-Frieslands Oud en Nieuw 
IJzertijd 

Drs. P.J. Woltering is provinciaal archeoloog van Noord-Holland; 
adres: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
Kleine Haag 2, 38 I I HE Amersfoort; tel. (033) I 26 48. 

229 

-------

1500 
1000 

400 
0 

700 

1700 

4400 

8000 

55000 

Recente TIJd 
Late Mlddeleeuwen 

Vroege Mlddeleeuwen 
Romeinse tijd 

IJzertijd 

Bronstijd 

Neolithicum 

Mesolithicum 

Paleolithicum 



.. Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1979 

., 

230 

7• e25 
e28 

29 •• 30 

31.=:•·····_.33 
3~ e32····· 

· 35 e36 

37ee3a 

....._ /') 

/ 
/ 

I 
J . j 
.'- .-" ·,-. ., /' ~ .._ _ _..... .r · 

~ / 

I 

0 

24 

: 
a"••. 

Î c/ ~· 
r' 
'I 
? 

-..__ 

-~ -
.. . " 

20··· . . :.··· 
23 

44 

e43~ 
45 I 

I 
- , } 

/ I L__ 

2 5km 

46 



Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1979 

P.J. Woltering 

Prehistorie 

Barsingerhorn: Kolhom Door het BAl is een opgraving uitgevoerd in het in 1973 
ontdekte Laat-Neolithische (Standvoetbekercultuur) nederzettingsterrein in de Polder 
Waard ten noorden van Kolhom (zie Woltering 1976, 235-7, afb. 4; 1977, 187; 1978, 
251). Dit onderzoek vormde het eerste van een reeks campagnes, en zal er uiteindelijk 
toe leiden dat een groot deel van het door middel van boringen in kaart gebrachte 
nederzettingsareaal wordt opgegraven. Het is noodzakelijk omdat pogingen het 
bewuste terrein als archeologisch monument te beschermen zijn afgestuit op steek
houdende bedrijfstechnische bezwaren van de gebruiker. De opgraving is uitgevoerd 
met subsidie van de provincie Noord-Holland. Over de resultaten van 1979 zijn nog 
geen gegevens beschikbaar. 

Blaricum G. C.L. Vlamings vond in 1977 op de heide ten westen van Blaricum een 
fragment van een vuurstenen bijl van het Vlaardingen-type. Datering: Laat
Neolithicum of eind Midden-Neolithicum (mogelijk Trechterbekercultuur). 
Bron: Addink-Samplonius/Vlamings 1979. 

Heemskerk 1 Leden van de Werkgroep Beverwijk, A WN-afdeling Kennemerland, 
deden waarnemingen en vondsten in het uitbreidingsplan Meerestein II en bij de 
Hoogdorperweg. Beide vindplaatsen leverden inheems aardewerk uit IJzertijd en 
Romeinse Tijd op. 

Hoogkarspel In verband met de ophanden zijnde ruilverkaveling vond een nood
opgraving plaats op het perceel achter Streekweg 54-58, Hoogkarspel, van 4 april tot 
15 mei 1979, onder leiding van R . W. Brandt, Instituut voor Pre- en Protohistorie, 

Afb. I Overzicht van vindplaatsen en veldkarteringen Manniekendam 39 (LM) 
in Noord-Holland in 1979. Tek. ROB. Noorderkoggenland 16 (N) 

Opmeer 18 (LM) 

Polder Het Grootslag I en 2 19 (B) 
Alkmaar: centrum 25 (LM) p. 245 Schagen IJ (R, VM, LM) 
Amsterdam 41 (LM) p. 246 Schagen: centrum 9 (LM) 
Barsingerhom: Schagen: Polder Burghom 5 (NT) 
Hemmerdijk 13 (LM) p. 247 Sint Maarten: Ringpolder 8 (LM) 
Barsingerhom: Kolhom 14 (N) p. 231 Sint Maarten: Valkkoog 7 (LM) 
Barsingerhom: Koningsweg 10 (LM) p. 247 Stede Broec: Bovenkarspel 22 (B) 
Barsingerhom: Slikvenpolder 12 (R, LM) p.247 Stede Broec: Lutjebroek 21 (B,LM) 
Beverwijk 35 (LM, NT) p. 247 Texel I (B-11, IJ, 
Blaricum 43 (N) p.231 R, VM, LM) 
Castricum 28 (R, VM, LM) p. 248 Texel: Den Burg 2 (11-R, VM, LM) 
Castricum: Bakkum 27 (NT) p.248 Uitgeest 30 (R, VM, LM) 
Castricummer Polder 29 (R) p.240 Uitgeest: Assum 32 (LM) 
Enkhuizen 46 (NT) p. 248 Uitgeest: Polder de Uitgeester-
Het Gooi 45 (B-IJ, VM, LM) p. 249 en Heemskerkerbroek 33 (IJ, R, LM) 
Haarlem 42 (LM) p.249 Velsen: Driehuis 37 (B-IJ) 
Heemskerk I 31 (IJ,R) p.231 Velsen: Noord 
Heemskerk 2 34 (R) p. 241 Spaamdammer polder 38 (R) 
Hoogkarspel 20 (B) p. 231 Waterland 40 (LM) 
Hoorn 24 (NT) p. 249 Westwoud 23 (B-IJ) 
Huizen I 43 (N) p. 232 Wieringen 3 (LM) 
Huizen 2 44 (P-M) p. 232 Wieringermeer 15 (N) 
Limmen 26 (IJ-R) p. 241 Zaanstad: Assendelft . 36 (IJ-R) 
Medemblik: Zijpe: Schagerbrug 4 (LM) 
Opperdoes I en 2 17 (B, IJ) p. 233 Zijpe: Sint Maartensbrug 6 (R) 
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Amsterdam (dagelijkse leiding: L. Therkorn). Deze opgraving was een voortzetting van 
het grootschalige onderzoek naar nederzettings-patronen uit de Bronstijd in het gebied 
rondom Hoogkarspel en vormde met name een vervolg op de onderzoeken, die van 
1964-1967 in de drie in oostelijke richting aangrenzende velden werden verricht. Het 
onderzoek vond plaats op de meest noordelijke van de twee zandruggen in genoemd 
perceel. Het ongeveer l ha grote gebied kon relatief snel machinaal worden opge
graven, daar eerder uitgevoerde egalisaties (voor de bloembollenteelt) een eventueel 
aanwezige stratigrafie hadden vernietigd. 
Behalve de veldsystemen en vele kringgreppels uit de Bronstijd werden op drie 
plaatsen concentraties van (bewonings-)activiteiten waargenomen: 
Het (oostelijke) einde van een huisplattegrond, oriëntatie 0-W, bestaande uit paal
gaten, omsloten door een huissloot (afgerond rechthoekig met een opening aan de 
korte zijde) welke opzettelijk dichtgegooid was. Het overige deel van de plattegrond 
was vernietigd door een moderne sloot. Alle vondsten uit dit areaal wijzen op een 
datering in de Midden-Bronstijd. 
Een tweede huisplattegrond, oriëntatie 0-W, bestaande uit de gebruikelijke dubbele rij 
paalgaten van staanders, welke alle tenminste drie keer vernieuwd waren. Er restten 
slechts vage aanduidingen van de plaats der wanden. De afmetingen van dit gebouw 
zijn ca 20 x 6 m. Twee sloten, parallel verlopend met de lange zijden, dienden als huis
sloten. Vondsten uit paalgaten en sloten wijzen op een datering in de Midden
Bronstijd en bevatten, naast het bekende Hoogkarspel-oud aardewerk en (vooral) 
runderbotten, ook een fragment van een bronzen voorwerp dat nog niet nader is 
onderzocht. 
Het derde areaal bevatte drie aaneensluitende omheiningen, gevormd door sloten; één 
daarvan bevat twee kleinere omheiningen bestaande uit kleine paalgaatjes op regel
matige afstand van elkaar. Resten van vuurkuiltjes werden aangetroffen aan de buiten
zijde van dit complex. Het gehele areaal (ca 31 x 33 m) is omringd door een serie van 
sloten, die ontstond door een herhaaldelijk verleggen van één sloot naar buiten toe. Er 
waren geen aanwijzingen voor de veronderstelling dat zich binnen deze concentrische 
sloten een terpUe) bevonden heeft; de sloten, die de kleinere omheiningen vormen en 
tot 60 cm diep zijn , laten ook geen duidelijke tekenen zien, die wijzen op een opzet
te lijk dichtgooien ervan. Echter, men kan op grond van de vorm- en ervaringen elders 
-toch vermoeden dat een ophoging aanwezig is geweest. Het westelijk deel van dit 
areaal werd doorsneden door de moderne sloot. Het is mogelijk dat het veld aan de 
overzijde hiervan, dat tenminste 40 cm hoger ligt en er "bultig" uitziet, het eventuele 
bijbehorende bewoningsareaal bevat. De vele vondsten in het omheinde gebied, vooral 
afkomstig ·uit de kleinere sloten, dateren alle uit de Late Bronstijd (Hoogkarspel-jong). 
Deze drie arealen liggen respectievelijk aan de ZO, ZW en NW zijde van de opgraving; 
het tussenliggende, hogere, deel is bedekt met het veldsysteem en de kringgreppels, die, 
voor zover dat nu gezegd kan worden, behoren bij de bewoning in areaal l en 2. Het 
geheel wordt doorsneden door een Middeleeuws verkavelingssysteem, een vooiizetting 
var} dat gevonden in Hoogkarspel D, E en F. 
Lit: : Therkorn, L., 1980: Hoogkarspel (West-Friesland), BKNOB 79 , 42-3. 

Huizen 1 G. C. L. Vlamings vond in 1977 op de heide ·ten westen van Blaricum het 
achterste deel van een bij het steelgat gebroken strijdhamer. Datering: Laat
Neolithicum (waarschijnlijk Standvoetbekercultuur). 
Bron': A.ddink-Samplonius!Vlamings 1979 . 

Huizen 2 Mevr. J. Offerman-Heijkens (A WN-afdeling Naerdincklant) meldde de 
vondst van vuursteenfragmenten met sporen van bewerking. Het materiaal is ver
zameld uit opgespoten zand uit de Jachthaven van Huizen. Het omvat artefacten en 
afslagen uit Laat-Paleolithicum-Vroeg-Mesolithicum (determinatie D. Stapert, BAI). 
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Afb. 2 Medemblik: Opperdoes. 
Gedeelte van een proflel door een 
woonplaats uit de Late IJzertijd op 
terrein !I. I. Afzetting van Calais 
IV A2 (zandig); 2. Afzetting van Ca
Iais IV A2 (kleiig); 3. Kuil uit Late 
Bronstijd of IJzertijd. Kuilen van dit 
type zijn op terrein I! veel aangetrof-

ten en zijn het resultaat van de pre
historische winning van Calais. 
IV A2-klei. 4. Bronstijd-IJzertijd ak
kerlaag; 5. Nederzettingslaag, grep
pel en paalkuil uit de Late IJzertijd; 
6. Vroeg- of Laat-Middeleeuwse 
klei-afzetting; 7. Moderne bouw
voor. Foto ROB. 

Medemblik: Opperdoes I (afb. 2) In de Polder De Vier Noorder Koggen is in de pe
riode 197 5-1977 door het IPP, voorafgaand aan de herverkaveling van dit gebied, een 
veldkartering uitgevoerd. Deze heeft vondsten opgeleverd uit Laat-Neolithicum (Kiok
bekerperiode), Late IJzertijd, Vroege Middeleeuwen (Karolingische periode), en Late 
Middeleeuwen (zie Hallewas 1976). Aansluitend aan deze kartering zijn sindsdien 
enkele nieuwe en al eerder bekende vindplaatsen door middel van opgravingen onder
zocht: 
a. in 1976 (door het IPP) een vindplaats van Vroeg- en Laat-Middeleeuws aardewerk 
te Hauwert, waar echter vooral akkersporen uit Midden-Late Bronstijd werden aan
getroffen (Brandt/Hallewas I 977); 
b. in 1976-77 (door het IPP) een vindplaats van Vroeg-Middeleeuws (Karolingisch) 
aardewerk ten zuiden van Medemblik (Hallewas I 978); 
c. in 1977-78 (door het IPP) een vindplaats van Laat-Middeleeuws aardewerk te 
Midwoud (Guiran/Hallewas I 979); 
d. in I 978 (door het BAl) een terrein bij Oostwoud, waar bij eerder onderzoek al graf
heuvels en nederzettingssporen uitLaat-Neolithicum-Vroege Bronstijd (Klokbeker
Wikkeldraadbekerperiode) en Midden-Bronstijd waren aangetroffen (Lanting I 979). 
In de omgeving van Opperdoes werd tijdens de veldkartering een groep van veertien 
vondstenconcentraties en een hoeveelheid verspreide vondsten met aardewerk uit de 
Late IJzertijd aangetroffen (een eerdere interpretatie van het materiaal was Romeinse 
Tijd). De positie van de vindplaatsen blijkt duidelijk gebonden aan de hogere delen in 
het gebied: de zandig-zavelige ruggen van een geulstelsel uit de Calais IV A2-periode. 
De toppen van deze geulruggen reiken, inclusief een baggerdek, tot enkele centimeters 
boven NAP. De laagste delen van het gebied buiten de ruggen liggen rond 2 m- NAP. 
Op de geulruggen wordt intensieve tuinbouw bedreven, met als belangrijkste produkt 
een vroege aardappel: de Opperdoezer ronde. De bij de veldkartering ontdekte vind
plaatsen bleken vrijwel alle in zogenaamd ronde-land te liggen. Midden I 978 werd 
duidelijk dat ook in het gebied rond Opperdoes op grote schaal geëgaliseerd zou 
worden. Dit zou leiden tot vernietiging van de veertien pas ontdekte, voorlopig als 
nederzettingen geïnterpreteerde monumenten. Veel tijd voor onderzoek was er niet, 
want het werk zou al in de tweede helft van 1979 worden uitgevoerd. 
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Intensief overleg van de ROB met de Dienst Landinrichting, de Plaatselijke Commissie 
voor de Ruilverkaveling De Vier Noorder Koggen, met vertegenwoordigers van het 
kadaster, en -in laatste instantie- met de eigenaars van de betreffende percelen heeft 
de volgende resultaten gehad: 
a. Drie omvangrijke terreinen (twee in de gem. Noorderkoggenland, één in Medem
blik), waarbinnen in totaal zes van de veertien nederzettingspiekken liggen, konden 
voor al te omvangrijke grondbewerkingen worden behoed. Ze zijn voorgedragen voor 
bescherming volgens de monumentenwet. 
b. Besloten werd een deel van de overige vindplaatsen, alle gelegen in terreinen waar 
egalisaties onvermijdelijk waren, voorafgaand aan de ruilverkaveling geheel of gedeel
telijk op te graven. Onderzoek bleek uiteindelijk mogelijk op vier vindplaatsen. De 
vier resterende nederzettingen zijn inmiddels ononderzocht verdwenen. 
Het onderzoek bleek niet zonder meer te kunnen worden uitgevoerd. Anders dan in, 
bijvoorbeeld, de Ruilverkaveling Het Grootslag wordt een groot deel van het land in 
De Vier Noorder Koggen door de eigenaars zelf, in een zogenaamde fifty-fifty-regeling, 
verkaveld. Het gevolg hiervan is dat kavelruil van de ene op de andere dag plaatsvindt. 
Voor archeologisch onderzoek is bij een normale gang van zaken geen ruimte. De 
planning voor het gebied rond Opperdoes hield in dat het ruilverkavelingswerk direct 
na de aardappeloogst van juni 1979 zou beginnen. Onderzoek zou voor die tijd 
moeten plaatsvinden en op de meeste terreinen onvermijdelijk tot aanzienlijke 
bedrijfsschade leiden. Betrekkelijk gunstige omstandigheden leken aanwezig in een 
terrein ten oosten van Opperdoes, direct ten noorden van het Noorderpad en de spoor
lijn Hoorn-Medemblik, waarin twee vindplaatsen waren gelegen. Dit terrein werd niet 
(meer) voor aardappelteelt gebruikt en zou in grasland worden omgezet. 
Het tracé van de nieuw aan te leggen Markerwaardweg leek aanvankelijk eveneens 
goede mogelijkheden voor onderzoek te bieden. Deze weg passeert Opperdoes aan de 
oostzijde in ongeveer noord-zuid richting en zou enkele vindplaatsen dicht naderen of 
doorsnijden. Ten noorden van het Noorderpad grenst hij aan het bovengenoemde gras
land. 
In het najaar van 1978 ging de opgraving in dat deel van het wegtracé van start, met de 
aanleg van zoeksleuven ter plaatse van de toekomstige bermsloten (in het wegtracé zelf 
kon niet worden gegraven). In 1979 kon het onderzoek worden uitgebreid tot op het 
aangrenzende perceel, waarvan de eigenaar bovendien bereid bleek het ruilver
kavelingswerk eventueel tot ·in het najaar op te schorten. Het onderzoek op dit terrein 
(in het vervolg terrein I genoemd) werd in 1979 afgerond. De resultaten worden hier
onder kort samengevat. Ze waren aanleiding om nog in hetzelfde jaar met een tweede 
opgraving. te beginnen in een enkele honderden meters ten zuiden van spoorlijn en 
Noorderpad gelegen terrein. Hier waren tijdens de veldkart~ring eveneens twee vind
plaatsen vastgesteld. De eigenaar van terrein II bleek bereid de egalisatie en verkave
ling; van bijna 5 ha land voor een jaar uit te stellen. Het onderzoek op terrein II bleek, 
doordat hier sprake is van tuinbouwgrond, aanzienlijk grotere financiële consequenties 
(in :de vorm van schadevergoedingen) te hebben dan dat op terrein I (toekomstig gras
land). De opgraving op terrein II is nog niet afgesloten en kan in ieder geval tot in de 
tweède helft van juli 1980 worden voortgezet. De resultaten zullen in het verslag over 
dat jaar worden besproken. 
Op terrein I is 1,6 ha opgegraven. Eén veldkarteringsvindplaats is (met ruime 
omgeving) geheel onderzocht, een andere grotendeels. Zoals op grond van onderzoek 
in HetGroot~lag al werd verwacht, blijken mobiele vondsten en grondsporen niet tot 
de gekarteerde vindplaatsen beperkt. Binnen het opgegraven gebied strekken ze zich 
over de hele geulrug uit. Grondsporen omvatten greppels, kring- en achtvormige grep
pels, kuilen (die soms als onbeschoeide waterputten kunnen worden opgevat), paal
kuilen en eergetouwkrassen. Mobiele vondsten dateren de bewoning hier vanaf 
Midden-Bronstijd tot in Late IJzertijd. Het vroegste aardewerk is vergelijkbaar met de 

234 



Archeologische kroniek van Noord-Holland over I 979 

-<=>- --<==:>-
5 

--~-

-<=>-
3 

Afb. 3 I. Stede Broec: Bovenkar
speL Stenen bijl (verg. afb. 8); 
2. Wieringermeer. Vuurstenen bijl 
(verg. afb. 12); 3. Polder Het Groot
slag. Vuurstenen sikkel (verg. afb. 7); 

4. Medemblik: Opperdoes 2. Vuur
stenen sikkel (verg. afb. 4); 5. Texel. 

Fragment van een vuurstenen sikkel 
(verg. afb. 9). Schaal I : 3. Tek. IPP 
(nr. I) en ROB (nr. 2-5). 

-<=>-

4 

uit Het Grootslag bekende Hoogkarspel I en U-vormen en dateert uit Midden- en Late 
Bronstijd. Aardewerk van de typen Ruinen-Worumels I, II, III en IV? (waaronder 
streepband) toont aan dat de bewoning rond Opperdoes niet aan het eind van de Late 
Bronstijd afbreekt (zoals wat verder naar het zuidoosten in Het Grootslag het geval is) 
maar mogelijk zonder onderbrekingen doorloopt tot aan het eind van de IJzertijd. 
Verdikte, al dan niet gefaceteerde randen, die als kenmerkend voor de Romeinse Tijd 
kunnen worden beschouwd, ontbreken. 
Het merendeel van de paalkuilen behoort tot een dichte, nog niet ontwarde zwerm. 
Deze ligt ongeveer ter plaatse van een van de veldkarteringsvindplaatsen. Hier 
bevinden zich ook resten van een woonlaag, terwijl tevens duidelijk isdat materiaal 
hieruit door landbouwactiviteiten (ploegen, woelen) in de recente bouwvoor en dus 
aan de oppervlakte terecht is gekomen. Op de veldkarteringsvindplaatsen in terrein II 
is een vergelijkbare situatie aangetroffen. Een en ander wijst erop dat de veldkartering 
uit de tijdens de opgraving herkende nederzettingspiekken een bepaalde categorie 
selecteert. Het gaat daarbij om die nederzettingen die tot de eindfase van de bewoning 
behoren en waarvan de woonlaag niet of slechts weinig door latere prehistorische 
akkerbouw is verstoord en zodoende nog voldoende materiaal bevat dat bij recente 
landbouwwerkzaamheden aan deopervlakte kan komen. De veertien veldkarterings
vindplaatsen vormen dus een selectie van nederzettingspiekken uit de Late IJzertijd, in 
een gebied waarin de bewoningssporen teruggaan tot in de Midden-Bronstijd. Hierbij 
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Afb. 4 Medemblik: Opperdoes 2. 
Vuurstenen sikkel (verg. afb. 3 : 4). 
Foto ROB. 

speelt ook een rol dat de nederzettingen uit de (Late) IJzertijd hoger liggen dan die uit 
de Bronstijd en in het algemeen meer kans lopen bij recente akkerbewerking te worden 
geraakt. 
In hoeverre zich in de loop van de bewoning veranderingen in het nederzettings
patroon voordoen valt op grond van de opgravingsresultaten in terrein I en in dit 
stadium van de uitwerking van het materiaal nog moeilijk vast te stellen. Enkele in
complete huisplattegronden uit Midden- of Late Bronstijd hebben een duidelijk lagere 
ligging dan de al genoemde met IJzertijd-vondsten samenhangende palenzwerm. 
Waarschijnlijk is dus sprake van een opschuiven van de bewoning naar de hogere 
plekken. Er zijn aanwijzingen dat ook hier de vematting van het landschap (aan het 
eind van de IJzertijd) uiteindelijk heeft geleid tot het wegtrekken van de bewoners. 
Waarschijnlijk ging men in westelijke richting: de oudste vondsten in het gebied rond 
Schagen zijn gelijktijdig met de jongste IJzertijd-nederzettingen rond Opperdoes (zie 
Woltering 1979,243-6: Barsingerhom: Haringhuizen). 
De uitwerking van de zadenmonsters leerde tot nog toe dat er in de IJzertijd gerst, vlas 
en wellicht huttentut en duivenboon werd verbouwd. Het voorlopige onderzoek van 
enkele grondmonsters toont aan dat landbouw in IJzertijd-Opperdoes minder 
belangrijk was dan in Bronstijd-BovenkarspeL Visvangst heeft in Opperdoes een zeer 
belangrijke rol gespeeld. 
Hetonderzoek bij Opperdoes wordt uitgevoerd door de ROB (P.J. Woltering, 
J. B~urman, G. F. IJzereef, H. ter Schegget, P. Alders, C. van Duyn, P. Wijnmaalen en 
W. J. Ebens). De campagne in 1979 vond plaats in de periode 12 maart-2 1 december. 

I 

Dat; opgravingen op deze schaal kunnen worden verricht is mede te danken aan een 
subsidie door de provincie Noord-Holland. 

Medemblik: Opperdoes 2 (afb. 3 nr. 4, afb. 4) C. de Vries te Amsterdam is in het bezit 
van ~en complete vuurstenen sikkel. Het voorwerp werd door hem in 1970 gevonden, 
bij he,t Rollenr_ooien op een perceel in de Brakepolder, ten zuidoosten van Opperdoes. 

Noorderkoggenland (afb. 5) Door P. Mazereeuw uit Opperdoes werd een Laat
Neolithisch stenen bijltje voor onderzoek aangeboden. Het was gevonden bij de ruil
verkavelingswerkzaamheden ten westen van Opperdoes. Het bijltje is vervaardigd uit 
metamorfe, sillimaniet-houdende kwartsiet en bruingrijs van kleur. Deze steensoort 
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Afb. 5. Noorderkoggenlarid. Ste
nen bijl. Foto IPP. 

komt in Nederland voor in de vorm van zwerfstenen van Skandinavische herkomst 
(determinatie van het gesteente door P. H. de Buisonjé, Geologisch Instituut 
Universiteit van Amsterdam). Het bijltje is door gebruik sterk afgesleten, de lengte· is 
6,2 cm, de breedte van de snede is 5,0 cm, de grootste dikte is 2,2 cm. 
Westfries Museum, Hoorn T. Y. van de Walie-van der Woude 

Polder Het Grootslag 1 (afb. 6) Tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling in polder 
Het Grootslag in 1979, ten zuiden van de Streekweg, werd, evenals in 1978, door het 
IPP een uitgebreide luchtverkenning ondernomen. De hoeveelheid gegevens die door 
middel van dit onderzoek werd verkregen is groter dan in 1978 het geval was, wat 
moet worden toegeschreven aan gunstiger omstandigheden (de geologie, de wijze van 
grondbewerking en eventueel de hoeveelheid prehistorische sporen). Een van de fasen 
van de uitvoering van de verkavelingswerkzaamheden bestond uit het diepploegen van 
de percelen, waardoor gedurende korte tijd de bovenste laag van de zandig-kleiige 
ondergrond aan de oppervlakte kwam te liggen, boven op de naar onder geploegde 
bouwvoor. Luchtverkenningen en -fotografie tijdens dit stadium van de werkzaam
heden leverden het volgende op: 
Nieuwe en aanvullende gegevens zijn verkregen bij door het IPP in de jaren 1965-68 
en 1979 verrichte opgravingen te Hoogkarspel, ten zuidwesten van het Mederoblikker 
Tolhuis (Bakker e.a. 1966, 1967, 1978; Therkorn 1980). Naast een vollediger over
zicht van het verloop van gedeeltelijk opgegraven afwateringssloten en verkavelings
greppels zijn op dezelfde percelen, zuidelijk van de opgravingen twee (mogelijk drie) 
grafheuvelzolen ontdekt (Brandt 1980, Fig. 8). Bovendien kwamen ten zuidoosten 
hiervan, tussen de spoorbaan Enkhuizen-Hoorn en de Slimtocht een grafheuvelgroep 
en prehistorische greppelsystemen te voorschijn. 
Ook geheel nieuwe vindplaatsen of vindplaatsen waarvoorEnte reeds tijdens zijn 
bodemkundige kartering van De Streek aanwijzingen had aangetroffen (Ente 1963) zijn 
waargenomen. De uitgebreidste hiervan was een nederzetting te Enkhuizen/ 
Bovenkarspel, begrensd door Broekerhaven, het industrieterrein Enkhuizen en de 
spoorbaan. Hier werden huisplattegronden, afwaterings-en perceleringsgreppels en 
ronde en rechthoekige ringsloten van grafheuvels vastgelegd. Om enig inzicht te 
verkrijgen in de mate van verstoring door de ruilverkaveling en de betrouwbaarheid 
van de verkregen gegevens is daar een plattegrond van een Bronstijd-boerderij 
gedurende een kort oudheidkundig bodemonderzoek blootgelegd. Zoals verwacht 
was er sprake van een drieschepige boerderij van het type Hoogkarspei!Bovenkarspel 
(Brandt 1980). De afmetingen van de afgerond rechthoekige binnenste greppel 
bedragen 35 x 10 meter. Hierbinnen werden verkleuringen van twee rijen staanders 
aangetroffen. De vondsten bestonden uit slechts enkele kleine scherfjes en stukjes bot. 
Een zekere geruststelling was dat de onderkanten van de diepste grondsporen die 
tijdens de luchtverkenning fotografisch waren vastgelegd nog in de ongeroerde grond 
aanwezig bleken. Slechts de bij het veldonderzoek aangetroffen paalverkleuringen 
waren vanwege hun geringe oppervlak niet op de luchtfoto's zichtbaar. Tijdens het 
ploegen had een verschuiving van de sporen van ca I ,5 meter in de ploegrichting 
plaatsgevonden. Dit is goed waar te nemen op afb. 6: de 'knik' in de boerderij platte-
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Afb. 6 Polder Het Grootslag I. In 
juist' geploegde grond bij Enkhuizen 
zijn sporen zichtbaar van twee 
Brohstijd-boerderijen (rechtsboven 
en linksmidden, de laatste is opge
graven en wordt in de tekst bespro
ken} en van daarbij behorende per
celeiingssloten. Door het ploegen in 
twe~ richtingen hebben de greppels 

" ~ ~ 

om de boerderijen een verschuiving 
van ca. 3 meter gekregen, waardoor 
een verkeerde verhouding is ont
staan. Om een indruk te krijgen van 
de schaal: linksonder bevindt zich de 
Provinciale weg Hoorn-Enkhuizen 
met hierop een auto. Foto IPP 
(79-12-15). 

gronden is het gevolg van het ploegen in twee richtingen. 
Van de nederzettingssporen, die op andere plaatsen zijn aangetroffen, zullen twee 
vindplaatsen te Venhuizen, ten noorden van de Buurt, in het najaar van 1980 nader 
worden onderzocht om een juiste interpretatie van de sporen te verkrijgen. 
IPP, Amsterdam W. H. de Vries-Metz, J.-M. A. W. Morel 
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Afb. 7 Polder HefGrootslag 2. 
Vuurstenen sikkel (verg. ~tb . 3 : 3). 
Foto ROB. 

Polder Het Grootslag 2 (afb. 3 nr. 3, afb. 7) E. J. Feenstra te Ermelo is in het bezit van 
een vuurstenen sikkel en meldde dit via R. S. Hulst, provinciaal archeoloog van 
Gelderland. Het voorwerp is in 1957 op een akker gevonden door J. N. Groot, Hoog
karspel, en is naar mag worden aangenomen afkomstig uit Het Grootslag. Het kadas
ternummer van het betreffende perceel is bekend. 
P. Kesteloo te Venhuizen deed waarnemingen en vondsten op verschillende plaatsen 
in blok 79 van deze polder, tijdens en na de uitvoering van ruilverkavelingswerkzaam
heden. 

Stede Broec: Bovenkarspel (afb. 3 nr. 1, afb. 8) Onlangs werd bekend dat in 1972, bij 
graafwerk aan de Hertog Albrechtstraat te Bovenkarspel, een smal- en duntoppige zgn. 
groenstenen bijl met ovale dwarsdoorsnede werd gevonden. De bijl is 10,3 cm lang, 
4,8 cm breed en 2,4 cm dik. De ouderdom van de zich ter plaatse bevindende Afzet
tingen van Calais IVB wijst op een datering in de Bronstijd (na ca 3650 voor heden). 
De bijl werd gevonden door P.C. Snijders te Wognum en is in het bezit van 
A. Terpstra in dezelfde plaats, die de vondst meldde. 

Texel (afb. 3 nr. 5, afb. 9) De veldkartering op Texel werd voortgezet. Opnieuw kon 
een aantal tot dusver niet belopen terreinen in het onderzoek worden betrokken. In 
totaal werden 34 nieuwe vindplaatsen geregistreerd. Hiervan zijn er 8 als neder
zettingen of waarschijnlijke nederzettingen geïnterpreteerd - een deel ervan kan gezien 
worden als uitbreiding van al eerder gelokaliseerde nederzettingen. Ze dateren uit 
Vroege-Late IJzertijd (2x), Late IJzertijd-Romeinse Tijd (4x) en Late Middeleeuwen 
(2x). De losse vondsten (26 vindplaatsen) omvatten materiaal uit IJzertijd, Romeinse 
Tijd, Vroege en Late Middeleeuwen. Het onderzoek is uitgevoerd door de ROB 
(P.J. Wol tering, J. W. Noordam, M. J. A. de Haan) in de periode I 0-21 december. Het 
zal worden voortgezet. 
G. J. van Noort te Den Burg zoekt geregeld naar archeologisch materiaal op enkele 
akkerpercelen in NoordhaffeL Dit heeft tot nu toe een aantal vuursteenfragmenten met 
sporen van bewerking en gebruik, een fragment van een vuurstenen sikkel, en enkele 
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Afb. 8 Stede Broec: BovenkarspeL 
Stenen bijl (verg. afb. 3 : I). 
Foto IPP. 

Afb. 9 Texel. Fragment van een 
vuurstenen sikkel (verg. afb. 3 : 5). 
Foto ROB. 

aardewerkscherven opgeleverd. Het sikkelfragment, te dateren in Late Bronstijd
IJzertijd, vertoont de kenmerkende hoogglans en is iets verbrand. Een aardewerk
fragment dateert uit de Late IJzertijd of Romeinse Tijd. Het vuursteen is nog niet 
nader gedetermineerd. 
P. Groot uit De Waal meldde de vondst van een slijpsteenfragment en van een rand
fragment inheems-Romeins aardewerk uit Zevenhuizen. 
G. Gerrits te Den Burg deed op verschillende plaatsen waarnemingen bij weg- en 
leidingaanleg. 

Velsen: Driehuis (afb. I 0) E. P. Bartels vond bij werkzaamheden in zijn tuin aan de 
Driehuizerkerkweg aardewerkscherven, dierlijke kiezen en een fragment basaltlava 
met duidelijk slijpvlak. Het aardewerk is met steengruis gemagerd en deels versierd 
met nagelindrukken en groeflijnen. Datering: Late Bronstijd-Vroege IJzertijd. De 
vondst werd gemeld door P. V ons te Santpoort. 

Westwoud (afb. 11) R. Beerepoot uit Westwoud meldde de vondst van een vuurstenen 
sikkel. Deze is afkomstig van een door zijn land lopende oude kreekrug en lag ca 30 
cm· onder het maaiveld. De sikkel is uit plekkerig bruingele vuursteen vervaardigd en 
heeft een lengte van 15 cm; het topje is afgebroken . 
Westfries Museum, Hoorn T . Y. van de Walie-van der Woude 

Wi~ringermeer (afb. 12) H. de Vries te Amsterdam is in het bezit van een compleet 
vuçrstenen bijltje, door hem in 1970 gevonden bij bollenrooien op een perceel aan de 
Oudelanderweg. Het bijltje heeft een smalle, spitse top, een ovale dwarsdoorsnede, en 
is g~deeltelijk geslepen. Het is gemaakt van grijze vuursteen en vertoont enkele recente 
beschadigingen. Afmetingen: 8,3 cm lang, 4,6 cm breed, 1,5 cm dik. Datering: Laat
Neolithicum, waarschijnlijk Standvoetbekercultuur. 

Romeinse Tijd 

Castricum: Castricummer Polder Op een gediepploegd perceel in het uiterste oosten 
van de Castricummer Polder, tegen de gemeentegrens met Uitgeest aan, werd door 
mr. H. van den Heuvel, Uitgeest, inheems-Romeins aardewerk verzameld. 
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/1 GJ 
Afb. 10 Velsen: Driehuis. Aarde
werk uit Late Bronstijd-Vroege 
IJzertijd. Schaal I : 4. Tek. ROB. 

Castricum zie p. 248 

J)- !)-

Heemskerk 2 Leden van de Werkgroep Hoogovens, A WN-afdeling Kennemerland, 
deden waarnemingen in een bouwput op het Hoogoventerrein (De Caeg). Onderin de 
4,5 m diepe put bevond zich een ca 5 cm dikke cultuurlaag met inheems-Romeins 
aardewerk. Deze laag was afgedekt door een ca 30 cm dikke veenlaag. 

Limmen Prof. dr. E. H. P. Cordfunke te Schoor! meldde de vondst van een complete 
pot met streepband-versiering. Datering: Late IJzertijd- Vroeg-Romeinse Tijd. 

Schagen Leden van A WN-afdeling Noord-Holland Noord deden in het verslagjaar 
waarnemingen en vondsten in en om Schagen. 
In het toekomstige uitbreidingsplan Muggenburg werd uit molshopen op een als 
monument besche~md terpje (nr. 14D-10 op de Archeologische Meldingskaart van 
Noord-Holland) Vroeg- en Laat-Middeleeuws aardewerk verzameld. De onverwachte 
Vroeg-Middeleeuwse vondsten (fragmenten van Karolingische kookpotten) onder
strepen nog eens het belang van dit monument. 
Uit de slootkanten van een nabijgelegen, bij de aanleg van de weg Alkmaar-Schagen 
gehalveerd terpje (eveneens in plan Muggenburg), werd opnieuw Laat-Middeleeuws 
materiaal verzameld: onder meer kogelpot-, Pingsdorf-, Paffrath- en Andenneaarde
werk. 
Op een terrein direct ten oosten van Schagen, in de hoek gevormd door de provinciale 
weg en de oude trambaan, werd een fragment inheems-Romeins aardewerk en tevens 
Laat-Middeleeuws aardewerk (Pingsdorf, kogelpot) gevonden. 
F. Di ederik te Schagen meldde een reeks door hem in de jaren 197 5-1977 in de gem. 
Schagen gedane vondsten. Het gaat om 7 vindplaatsen, die in 4 gevallen inheems
Romeins, in 2 gevallen Vroeg-Middeleeuws, en in 6 gevallen Laat-Middeleeuws aarde
werk opleverden. Bij het inheems-Romeinse materiaal gaat het, gezien de geringe 
aantallen, om losse vondsten. De beide Vroeg-Middeleeuwse vindplaatsen zijn naar 
alle waarschijnlijkheid nederzettingen. Eén ervan werd aangetroffen bij stadsuit
breiding ten westen van de Tjallewallerweg; de andere ligt in bouwland ten oosten van 
St. Maarten, in de nog niet herverkavelde Polder Burghom. Beide vindplaatsen hebben 
Karolingisch import-aardewerk opgeleverd. Bij de Laat-Middeleeuwse vindplaatsen 
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Afb. 11 Westwoud. Vuurstenen 
sikkel. Foto IPP. 

Afb. 12 Wieringermeer, Vuurste
nen bijl (verg. afb. 3 : 2). Foto ROB. 

,. 
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gaat het in drie gevallen om terpen (De Dorpen in het centrum van Schagen, Cornetis
senwerf ten zuidwesten, en De Mi ede ten oosten van Schagen). 

Texel zie p. 239 

Texel: Den Burg zie p. 255 

Uitgeest zie p. 256 

Uitgeest: Polder de Uitgeester-en Heemskerkerbroek In overleg met vertegenwoor
digers van het IPP-project 'Regionale relaties/Een archeologisch onderzoek naar de 
nederzettingspatronen in de Zaanstreek gedurende de (Romeinse) IJzertijd' werd 
besloten dat de ROB zou proberen in het gebied van de toekomstige Ruilverkaveling 
Uitgeest een verkenning uit te voeren. Het gebied is overwegend als grasland in 
gebruik, wat tot een andere gedragslijn bij de veldkartering noopte dan bijvoorbeeld op 
Texel of in de Ruilverkaveling Het Grootslag werd toegepast. Daar komt immers 
geploegd land voor waar door over dit land te lopen naar eventuele bovengeploegde en 
daarna schoongeregende vondsten kon worden gezocht. In weiland is dit niet mogelijk, 
zodat in navolging van de werkwijze van de A WN-Afdeling Zaanstreek en omstreken 
in eerste instantie werd gekozen voor het afzoeken van de uitgebaggerde grond langs 
geschoonde sloten. Dit was in overeenstemming met de doelstellingen van de 
ver~enning. In willekeurige volgorde waren dat de volgende: Het verifiëren van de 
reeds, meestal door de A WN, ontdekte vindplaatsen (zie tot 1971: Westerheem 20, 
197. 1, 1-1 00) en het eventueel ontdekken van nieuwe, vooral in verband met de 
bes~herming van archeologische monumenten in het gebied van de toekomstige ruil
verkaveling. Doordat het gebied aan de noordzijde van het genoemde IPP-project 
grenst zou de verkenning daarnaast een uitbreiding van het in het kader van dat 
project verkende areaal kunnen betekenen. 
Tot nog toe zijn deze gedachten een droom gebleken: De vondsten van een maand 
1oper:l waren ~o pover dat het onderzoek na die maand voorlopig is gestaakt. Er 
werden negen vindplaatsen aangetroffen, waarvan de meeste reeds bekend waren. Op 
deze vindplaatsen werden bij elkaar zestig aardewerk-fragmenten verzameld, die 
afkomstig waren uit de IJzertijd, de Romeinse Tijd en de Volle en Late Middeleeuwen 
(P. J . Woltering en A. Bruyn, ROB, hielpen bij het determineren van de vondsten). 
Van die zestig komen er vierenvijftig uit de Middeleeuwen. De zes vondsten uit de 
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IJzertijd en de Romeinse Tijd zijn verdeeld over vijf vindplaatsen, de Middeleèuwse •; ' 
ook. 
De ondergrond van de vindplaatsen kan met behulp van de bodemkaart van De Roo 
(I 9 53) worden gekarakteriseerd. Twee vindplaatsen van meerdere Middeleeuwse 
vondsten lagen op de meest zuid-westelijke van de twee kleine voorkomens van Oud 
Duin bij Assum, juist ten zuiden van Uitgeest. Op een van deze vindplaatsen werden 
tevens twee fragmenten van inheems aardewerk uit de Romeinse Tijd aangetroffen. De 
derde vindplaats van meerdere Middeleeuwse vondsten bevond zich op hooggelegen 
Duinkerke I-plaatafzettingen in het IJ-estuarium ten noord-oosten van Assum. De 
andere twee vindplaatsen van Middeleeuws materiaal werden op laaggelegen 
Duinkerke I-plaatafzettingen oppervlakkig vermengd met pikklei en op een plaats 
waar pikklei op veen op venige klei ligt gevonden. 
De vier overige vindplaatsen, die ieder één scherf opleverden, en wel uit de IJzertijd, of 
de Late IJzertijd of de Romeinse Tijd, lagen op de zich als ruggen manifesterende 
Duinkerke I-geulafzettingen of daar net naast. 
De resultaten van de tot nu toe in deze omgeving verrichte opgravingen laten zien dat 
de meeste vondsten uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd hier van nederzettings
terreinen afkomstig zijn. Interpretatie van de vondsten uit de Middeleeuwen is 
moeilijk omdat geen duidelijke resultaten van opgravingen voorhanden zijn. Resul
taten van in de wijde omgeving verrichte veldkarteringen suggereren echter dat wat het 
Middeleeuwse materiaal betreft, dit niet alleen van nederzettingsterreinen, kerken en 
kapellen, grafvelden en kerkhoven etc. afkomstig kan zijn, maar ook van het toen
malige bouwland waar het met de stalmest terecht kwam (zie bijvoorbeeld Dekker 
1980). 
De magere oogst is door een aantal factoren veroorzaakt. Allereerst is er de factor hoe 
het gebied in opeenvolgende perioden was ingericht. De nederzettingen, de vondst
leveranciers, lijken op de hogere terreingedeelten van dit lage land te hebben gelegen. 
De verbreiding van de vondsten uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd geeft aan dat de 
huizen toen op ruggen Oud Duin, hooggelegen Duinkerke I-plaatafzettingen en hoog
gelegen Duinkerke I-geulafzettingen werden gebouwd. Middeleeuwse bewoning lijkt 
op de laatstgenoemde afzettingen te ontbreken. Dit betekent dat, afgezien van Middel
eeuwse 'mestvondsten', slechts van een beperkt gedeelte van het onderzochte gebied 
vondsten lijken te kunnen worden verwacht; het grootste deel van het gebied bestaat 
namelijk uit laaggelegen Duinkerke I-plaatafzettingen en voorallaaggelegen venen, 
beide bedekt door Afzettingen van Duinkerke lil. De mogelijkheid dat in de toekomst 
nog vindplaatsen op het veen worden aangetroffen kan echter niet worden uitgesloten. 
Juist ten zuid-oosten van het verkende gebied zijn in de Assendelfter Polder neder
zettingsresten uit de Romeinse Tijd op het veen ontdekt. 
Een tweede factor die de verkenning ongunstig heeft beïnvloed is de wijdmazigheid 
van het denkbeeldige net van de waarnemingstracés. Op enkele akkers tussen Assum 
en Uitgeest na waren het immers de slootkanten die de oogst aan vondsten moesten 
opbrengen. Veel sloten bleken niet of nauwlijks geschoond. In de uitgebaggerde zware 
klei waren eventuele vondsten bovendien slecht zichtbaar. Het onderzoek is uitgevoerd 
in de periode 1 oktober-2 november (J. F. van Regteren-Altena, J. W. Noordam). Het 
zal nog worden voortgezet. 
Bron: Jaarverslag ROB 1979 (J. F. van Regteren Altena) 

Velsen: Noord Spaarndammer polder (afb. 13, zie p. 252-3) In 1979 is door het Albert 
Egges van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit van 
Amsterdam het onderzoek van de Vroeg-Romeinse resten in de Noord Spaarndammer 
polder voortgezet. Dit gebeurde in samenwerking met de Werkgroep Velsen van de 
A WN-afdeling Kennemerland. Ook deze campagne werd mogelijk gemaakt door een 
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subsidie van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland en de medewerking van het 
Projektbureau Spaarnwoude. 
De plaatsen waar in 1979 onderzoek verricht werd, waren vooral bepaald door de 
dreiging van de op handen zijnde bouw van de zgn. Wijkeftunnel die tussen 1981 en 
1985 zal aanvangen. De aanleg hiervan zal de gehele westelijke h~lft van het onder
zoeksgebied volledig verwoesten. De analyses van het afgelopen jaar (De Weerd 1979, 
260) van de veldgegevens van 1973-1978 maakten het noodzakelijk om het onderzoek 
meer specifiek op drie problemen toe te spitsen: plaats en omvang van het bij de 
havenwerken van Velsen I behorende castellum, karakter en omvang van de haven
werken en de loop en samenstelling van de sporen c.q. afzettingen van de oever van 
het zgn. Oer-IJ. Daartoe zijn drie gebieden binnen het opgravingsterrein onderzocht: 
het nog niet door vorig onderzoek verdwenen deel bij de zgn. westpier (werkput I), de 
kop van de zgn. noordpier met directe omgeving (werkput II) en een gebied in het 
zuidelijke deel van het opgravingsterrein waar de A WN vermoedde paalkuilen van een 
hoektoren aangetroffen te hebben, zodat mogelijk meerdere gegevens omtrent plaats en 
omvang van het casteliurn (of basis) verkregen zouden kunnen worden (werkput III). 
Zie voor de hierna volgende letters de afbeelding. 
WP I. In dit, helaas reeds sterk verstoorde, gebied bleken zich meerdere zware houten 
palen te bevinden (20-25 cm doorsnee) die aansloten bij reeds in 1974 ten noordoosten 
van deze put aangetroffen palen (a). Het blijkt hierbij te gaan om een steiger van steeds 
drie palen op een rij, aan de kop van een dichte, in het Oer-IJ uitstekende, dam. Dit is 
ook het geval bij de noordpier (zie hieronder) en de westpier. Van één van deze palen 
is nagegaan hoe diep deze nog in de grond stak; daar de putranden door onderspoeling 
vrijwel direct instortten, is dit voor de andere palen achterwege gelaten. De paal stak 
ruim 4 m onder het opgravingsvlak (ruim 6,5 m- NAP!). 
WP I!. Dit gebied was reeds eerder gedeeltelijk opgegraven. Daar toen echter hoofd
zakelijk vlaktekeningen van aangetroffen palen gemaakt zijn bleek nader onderzoek 
noodzakelijk. De vroegere opgravingen wezen op de aanwezigheid van een dichte 
dam (b): de onderzijden van dicht opeen staande paaltjes van de beschoeiing zijn nog 
aanwezig. Aan de kop van de dam leken twee open steigers toegevoegd te zijn, elk 
bestaande uit een serie van steeds drie palen op een rij (c end). Het einde van deze 
steigers was toen echter nog niet bereikt. Dit einde is tijdens de afgelopen campagne 
echter wèl bepaald. Verder bevonden zich in deze put fraaie sporen van de afzettingen 
aan de zuidoever van het Oer-IJ (e). De sporen wijzen op een vrij krachtige stroming 
vanuit het westen. De bij de afzettingen behorende schelpen wijzen op een marien tot 
marien-brak milieu, hetgeen in tegenspraak lijkt te zijn met de theorieën omtrent een 
zoet milieu ter plaatse in de Romeinse Tijd. De havenwerken bestonden in de eerste 
fase waarschijnlijk uit dichte dammen. Daar deze echter een versterking van de aan
slibbing teweeg brachten, is klaarblijkelijk overgegaan op een (gedeeltelijke) vervanging 
vap. de dichte dammen door open steigers, die het water minder tegenhielden. De Oer
IJ-afzettingen zijn duidelijk door dammen en steigers beïnvloed, ze lijken de veronder
stelde fasering te bevestigen. Om deze redenen wordt aan de oeverafzettingen grote 

I 
aapdacht besteed d.m.v. zeer nauwkeurige tekeningen, foto 's, monstername en 
inschakeling van specialisten. 
WP JIJ. Naar aanleiding van de door de A WN mogelijk geachte aanwezigheid alhier 
vaÓ een hoektoren, werd ten westen van de ter plaatse aanwezige sloot een put uit
gezet. Al spoedig bleek dat de hier aangetroffen paalkuilen geen poort- of hoekgebouw 
vormden, m;;1ar een hal-achtig gebouw van ong. 20 x 6 m (f). Dit was het eerste gebouw 
dat überhaupt ooit in Velsen is aangetroffen. Nog groter was de verrassing toen ten 
oosten van voornoemde sloot een tweede gebouw van eenzelfde type werd aangetroffen 
(g). Gissingen omtrent de functie van beide gebouwen zijn vooralsnog zeer speculatief: 
horrea? barakken? of- gezien de nabijheid van het Oer-IJ- scheepshallen? 
Bij het voortzetten van de put naar het zuiden kwamen eerst een 3 m brede zandbaan 
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en vervolgens meerdere parallel lopende greppels te voorschijn. Hierbij kon voor het .; • 
eerst worden aangetoond dat zich hier verdedigingswerken in twee fasen bevonden. 
Reeds in 1978, bij de analyse van de grondsporen, ontstond het vermoeden dat de 
eerder als (nederzettings)slootje (De Weerd 1978) omschreven greppel wel degelijk de 
rest van een spitsgracht zou kunnen zijn. De thans aangetroffen sporen van spits
grachten sluiten hier bovendien op aan, zodat dit vermoeden bevestigd werd. 
Opmerkelijk is het verschil in aanleg van de twee fasen van de verdedigingswerken. In 
fase I bestonden deze uit een zogenaamde Holz/Erde-Mauer waarvan de funderings
sleuven met paalgaten op een onderlinge afstand van I ,30 m bewaard zijn gebleven (i) 
en direct daarvoor één spitsgracht met slot (j). In een tweede fase heeft men de spits
gracht dichtgegooid met aarde en plaggen en de muur uit hout en aarde geslecht. Het 
geheel werd vervangen door een- ten opzichte van de 'oude' verdediging iets gedraaide 
-aanleg van drie spitsgrachten (k) met een waarschijnlijk aarden wal. Alleen de 
buitenste (meest zuidelijke) van de drie spitsgrachten was voorzien van een slot, zoals 
dat ook bij de gracht uit fase I te constateren viel. Nog iets ten zuiden van de grachten 
bevond zich een smalle greppel met houtskoolresten en zeer dicht gezette paalgaten 
van een pallisade(?) (!). Het is mogelijk dat deze pallisade als scherm gediend heeft ten 
tijde van de aanleg van de verdediging uit fase II en mogelijk na beëindiging hiervan 
verwijderd werd. Van de eventuele wal ten noorden van de drie grachten is geen 
werkelijk spoor bewaard gebleven. De zandbaan (m) op deze plaats lijkt echter veroor
zaakt door de druk van de mogelijke aarden wal, zodat hier het op de uit klei 
bestaande ondergrond aanwezige (en elders totaal weggeërodeerde) zand ingedrukt en 
daardoor bewaard gebleven is. Hierdoor heeft de wal als het ware een 'schaduw' achter 
gelaten. Tijdens de campagne van I 980 zullen grachten en zandbaan nauwkeurig 
onderzocht en bemonsterd worden, daar tijdsgebrek en weersomstandigheden dit aan 
het einde van de campagne van I 979 onmogelijk maakten. De opgravingen tonen 
thans eindelijk de aanwezigheid en globale omvang aan van een aan de reeds bekende 
havenwerken gekoppelde basis. 
N.B. Spitsgracht met slot: in doorsnee V-vormige gracht met rechthoekig uitgespitte 
punt. 
IPP, Amsterdam J.-M. A.W. Morel 

Zaanstad: Assendelft Het IPP heeft haar onderzoekingen in de Noorder- en Zuider
polder te Assendelft voortgezet. Het onderzoek vindt plaats in het kader van een als 
driejarig gepland project: 'Regionale relaties/Een archeologisch onderzoek naar de 
nederzettingspatronen in de Zaanstreek gedurende de (Romeinse) IJzertijd'. Over de 
resultaten van I 979 (de tweede onderzoekscampagne) zijn nog geen gegevens beschik
baar. 

Zijpe: Sint Maartensbrug F. Diederik te Schagen meldde een vondst uit 1977 van 
inheems-Romeins aardewerk. Waarschijnlijk is hier sprake van een nederzettingsplek. 

Middeleeuwen en later 

Alkmaar: centrum Het stadskernonderzoek werd voortgezet. Verreweg de meeste tijd 
vergde dit jaar de archeologische begeleiding van de werkzaamheden voor de nieuwe 
riolering, die vanaf het Kerkplein door de gehele Langestraat werd gelegd. Dit vormde 
een unieke kans om door middel van profielen de structuur van de grond dwars door 
de oude kern van Alkmaaren-daaraan aansluitend- van de aangeplempte Voormeer 
te volgen. Het werk werd parallel in twee gedeelten uitgevoerd: vanaf het Kerkplein 
naar de Langestraat en vanaf de Langestraat naar de Mi ent. Het was niet mogelijk één 
lang profiel op te meten, gezien het tempo waarin het werk werd uitgevoerd. Daarom 
werd volstaan met een groot aantal profielen, die op zo kort mogelijke afstand van 
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Afb . 14 Amsterdam. Overzicht van 
de opgraving. Foto Archeologische 
Dienst, Amsterdam. 

elkaar werden opgemeten. De meer dan 50 profielen geven aldus een goed inzicht in 
de stratigrafie van het hart van de stad. 
In de Langestraat bestonden de onderste lagen duidelijk uit Voormeer afzetting, een 
lichtgrijze klei waarin op enkele plaatsen scherven werden aangetroffen. De op
hogingslagen, bestaande uit donkere, humeuze klei, waren daarboven zichtbaar. 
Opvallend was de duidelijke perceelsgewijze ophoging via 'vakken' van hout met een 
duidelijk kwaliteitsverschil in de uitvoering van de 'vakken'. Het totaal ontbreken van 
Rijnlandse import uit de 14e eeuw is een aanwijzing dat deze ophoging nog vóór 
omstreeks 1300 was voltooid; dit is in overeenstemming met eerdere waarnemingen. 
Op het Kerkplein was het van vorig onderzoek reeds vertrouwde beeld te zien van de 
afzetting van duinzand op veen. Enkele ingravingen gaven geen aanwijzingen voor 
bewoning ter plaatse ouder dan de 12e eeuw. 
Aan de Mosterdsteeg werd, na afbraak van enkele door brand verwoeste panden, een 
gemetseld oventje aangetroffen en ingemeten. Datering eind 16e-begin 17 e eeuw. 
In februari werd een begin gemaakt met de sloop van de bebouwing van de Dubbele
buurt. De terreinen zijn gelegen op de Geestrug, niet ver van de plaats waar eerder de 
oudste kern van Alkmaar kon worden gelokaliseerd. In april volgde een onderzoek, 
waarbij een lange sleufwerd gegraven over het gehele terrein, loodrecht op de Geest
rug. De waarnemingen toonden aan dat het terrein eerst in de Late Middeleeuwen in 
gebruik werd genomen. Voor de bepaling van de omvang van de oudste kern is dit 
onderzoek een welkome aanvulling op de bestaande gegevens. Enkele gemetselde 
16e-17e-eeuwse waterputten, een vierkante, gemetselde afvalkoker, alsmede de stenen 
fundering van een Laat-Middeleeuws huis, konden op tekening worden vastgelegd. 
Vo~orafgaande aan de bouw werden op het vroegere parkeerterrein aan het Torenburg 
archeologische waarnemingen gedaan. Omdat slechts een beperkt gedeelte van het 
tertein beschikbaar was, moest het onderzoek gering van omvang blijven. Niettemin 
was het mogelijk een goed inzicht te verkrijgen in de stratigrafie van het terrein, dat 
teg~n het einde van de 14e eeuw door aanplemping uit de Voormeer werd verkregen. 
Het onderzoek is als gewoonlijk verricht vanuit Openbare Werken Alkmaar, onder 
SUP,ervisie van de ROB. 
Bro,n: Jaarverslag 1979 Openbare Werken Alkmaar (E. H. P. Cordfunke) 

1f ~ ,. . 

Amsterdam (afb. 14) Gedurende de zomermaanden van 1979 kon in Amsterdam op 
het terrein van de afgebrande bioscoop Royal een relatief grootschalig onderzoek 
verricht worden. Een groot deel van een Middeleeuws woonkwartier, begrensd door de 
Nieuwe Nieuwstraat, Nieuwendijk, Spanjaardspleintje en de Dirk van Hasseltsteeg, 
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werd opgegraven. Deze gunstige voorwaarden voor het archeologisch onderzoek " ' 
maakten het mogelijk voor het eerst het 13e-eeuwse Amsterdam duidelijk te traceren. 
Een kreekrug ontstaan in de Romeinse Tijd of Vroege Middeleeuwen bedekt met veen 
en wederom natuurlijk verhoogd met een oeverafzetting van het IJ/ Amstel estuarium 
leverde het uitgangspunt voor de nederzetting aan de westzijde. Een terp, perceels-
gewijs in lintvorm uitgegroeid, bepaalt het beeld. Aangenomen mag worden, dat de 
situatie aan de oostzijde, de Warmoestraat, identiek is, echter met de kanttekening, dat 
de westzijde, gunstiger als zij ligt, langer lijkt geweest dan de oostzijde. 
De frekwentie van het ophogen per perceel is zeer hoog geweest. In perioden van vijf 
tot tien jaar werd een erf opgehoogd en een nieuw huis opgetrokken. Dit resulteerde in 
de opgraving in vele stookplaten van kloostermoppen boven elkaar, gepaard gaande 
met evenzovele fragmenten van vlechtwanden van wilg en hazelaar. De huizen staan 
als regel met hun lengteas op de rivier. Zij zijn ongefundeerd. Op de vloeren van aan
gestampte aarde werden ronde en ovale matten van gevlochten tenen aangetroffen. De 
opbouw lijkt verder bestaan te hebben deels uit eiken planken, d~els uit vlecht
wanden. 
In totaal zijn drie percelen opgegraven. Sloten en vlechtwanden fungeerden als erf
afscheidingen. Het oudste perceel is gedurende enige generaties bewoond geweest door 
een smid. Kolenopslag, sintels, schroot, bedrijfsafval, gereedschappen en een smids
vuur geven een indruk van zijn ambacht. Nader technologisch onderzoek is nodig om 
een inzicht te krijgen in de technologisch aspecten van zijn bedrijf. Bewerkte hij ijzer
erts, wolf of baren ijzer? Een groot aantal halffabrikaten geeft een indruk van zijn 
produktie. Er zijn, althans in de oudste lagen, gezien de grote variëteit aan produkten, 
nog weinig aanwijzingen voor specialisatie in de metaalbewerkende sector in de 
nederzetting. 
Gedurende de 14e eeuw vindt een duidelijke verandering plaats in de bebouwing. De 
percelen verdichten zich tot een gesloten bebouwingsindeling met vaste rooilijn. De 
huizen worden geheel in steen uitgevoerd, met een schouw aan de wand (zie foto). Er 
is nu sprake van de vorming van stegen met bebouwing in hout (Dirk van Hasselt
steeg). Het terrein van de oorspronkelijke nederzetting, in totaal zo'n dertig meter 
breed, breidt zich zowel aan land als aan waterzijde schoksgewijs, vaak niet meer per 
perceel, uit met vele tientallen meters. 
Op het moment dat de 16e- en 17e-eeuwse huisplattegronden uit de opgraving 
gerelateerd kunnen worden aan de archivalische gegevens, is het duidelijk, dat de 
percelen met meerdere stenen huizen achter elkaar een lengte bereiken van dertig 
meter! 
Dienst der Publieke Werken, Amsterdam J. M. Baart 

Barsingerhorn: Hemmerdijk W. B. Kleinsman, Stichting voor Bodemkartering, 
Wageningen, meldde de vondst van meerdere fragmenten Laat-Middeleeuws aarde
werk (Paffrath en kogelpot met bezemveegomament). Het materiaal werd gevonden bij 
bodemkarteringswerkzaamheden ter plaatse van de afgegraven Hemmerdijk. Het lag 
deels op pikklei, deels in een vanaf de top van de pikklei in het onderliggende veen 
gegraven kuil. 

Barsingerhorn: Koningsweg Op een terpje aan de Koningsweg werd door F. Diederik 
te Schagen Laat-Middeleeuws aardewerk (kogelpot, steengoed) gevonden. 

Barsingerhorn: Slikvenpolder F. Diederik te Schagen meldde de in 1976 gedane vondst 
van inheems-Romeins en Laat-Middeleeuws aardewerk (Pingsdorf, Paffrath, kogelpot). 
Het materiaal is afkomstig van een terpje of dij krest. 

Beverwijk Leden van de Werkgroep Beverwijk, A WN-afdeling Kennemerland deden 
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I \ 0 Afb. 15 en 16 Castricum. Vroeg
Middeleeuwse schijffibula van de 
Goudduinen. Tekening I : I. Tek. 
en foto ROB. 

op verschillende plaatsen waarnemingen. Resten van Laat-Middeleeuwse en jongere 
bewoning werden aangetroffen: I) aan de Koningstraat (een 14e-16e-eeuwse 
behuizing); 2) tijdens de aanleg van een vijver tussen Luxemburglaan en Hoogdorper
weg (onder andere resten van een uit twee houten tonnen opgebouwde put en fragmen
ten van blauwgrijs- en kogelpotaardewerk; 3) op twee plaatsen aan de Ereestraat (Laat
Middeleeuws aardewerk); en 4) aan de Zeestraat (funderingsresten van mogelijk de 
17e-18e-eeuwse buitenplaats Duinwijck. 

Castricum (afb. 15 en 16) Leden van de Werkgroep Castricum van A WN-afdeling 
Noord-Holland Noord deden op verschillende plaatsen waarnemingen en vondsten. 
Aan de Cieweg werd een proefsleuf aangelegd in een voor woningbouw bestemd 
terrein waar bij waarnemingen al eerder een cultuurlaag (waarschijnlijk akker) met 
inheems-Romeins aardewerk was vastgesteld. Doel van de ontsluiting was de nadere 
bestudering van een al eerder aangetroffen opgevulde geul of sloot. Door de 
provinciaal archeoloog enD. P. Hallewas, ROB, is een profiel getekend en 
gefotografeerd en zijn monsters genomen. 
Op het terrein van het vroegere kasteel Kronenburg zijn bij het uitbaggeren van sloten 
opnieuw vondsten gedaan: onder meer een fragment van een benen kam met punt
cirkelversiering. 
Onder de nieuwe vondsten die werden gedaan bij grondbewerking op een onder de 
naam Goudduinen of Goudtuinen bekend staand tuinbouwcomplex bevond zich een 
bijzonder voorwerp: een bronzen schijffibula met ingeschreven Andreaskruis (waarin 
centraal een cirkel), een vulling van rood email en een gegoten naaldhouder. De naald 
ontbreekt. De diameter van de fibula is 18 mm. Het voorwerp dateert uit de 
Merovingische of Karolingische periode. Een vergelijkbaar exemplaar is bekend uit 
Domburg op Walcheren (Capelle 1976, nr. 86). 

~ 

Castricum: Bakkum Tijdens rioolwerkzaamheden werd, door leden van de Werkgroep 
C;;tstricum van de A WN-afdeling Noord-Holland Noord, onder de Heereweg een 
gJologisch profiel met diverse stuifzandlagen vastgelegd. 
In een bouwput aan de Heereweg verzamelde F. Zonneveld, Uitgeest, een hoeveelheid 
Hje-17e-eeuws gebruiksaardewerk. Het materiaal is overgedragen aan de Werkgroep 
Càstricum. 

Enl)h,uizen Op 29 april 1979 werd een melding ontvangen van aardewerkvondsten via 
de he~r A. Winkel, conservator van het stedelijk Waagmuseum, te Enkhuizen. Bij een 
bezoek aan Enkhuizen op 30 april, bleek overeenkomstig de melding, de vondst te 
bestaan uit afvalprodukten van een pottenbakkerij en wel voornamelijk uit schotels. 
Bij het daar op volgend onderzoek werd vastgesteld, dat een oudtijds gegraven kuil van 
ongeveer 3 x 2 x 1,5 m vrijwel geheel was gevuld met halffabrikaten en mislukte eind-

248 



Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1979 

brandprodukten van schotels, kommen en schalen van roodgebakken aardewerk·met ., • 
decoraties in slib-krastechniek. Zowel naar vorm, techniek als beschilderingsmotieven 
is het materiaal nauwelijks of in het geheel niet te onderscheiden van de Duitse pro
dukten, die bekendheid verwierven onder de benaming Wanfried aardewerk of tegen
woordig bij voorkeur Werra Keramik sinds de ontdekking van enkele nieuwe 
produktieplaatsen te Hannover-Münden en Witzenhausen. Even als de Duitse schotels 
zijn de Enkhuizer produkten in veel gevallen voorzien van een jaartal. In Enkhuizen 
werden tot op heden de dateringen van 1603 tot en met 1608 aangetroffen. 
De slibbeschildering op de schotels is in het algemeen als volgt ingedeeld: het centrum, 
de spiegel, bevat een hoofdmotief, dat omgeven is door een spiraallijn van 5 tot 7 
windingen. Buiten deze spiraal is een omamentrand van ongeveer 4 cm breedte 
geschilderd, terwijl de resterende ruimte tot de schotelrand weer is opgevuld met een 
spiraallijn van 8 tot 10 windingen. Voor de omamentrand zijn reeds meer dan 60 
verschillende motieven vastgesteld. Tot de veel voorkomende hoofdmotieven op de 
spiegels behoren bijvoorbeeld dansparen, heiligen, engelen, Adam en Eva, ruiters, 
bloemen, eikels, druiventros, vogel (pauw, haan, e.a.), een, twee of drie vissen, hert, 
hinde, leeuw, vos, beer?, zon en maan. Het belang van deze Enkhuizer pottenbakkerij 
wordt nog verhoogd door een nevenproduktie van enkel slibversierd aardewerk en 
eenvoudig, onversierd keukenaardewerk als grapen, kannen, testen enz. Bovendien 
werden er, in een vorm geperste, groen ofbruin geglazuurde kacheltegels vervaardigd. 
Het ongeveer 8 m 3 omvattende schervenmateriaal, werd geborgen in een campagne 
van 6 weken onderzoek door de ROB (A. Bruyn, H. F. Wijnman). 
Bron: Jaarverslag ROB 1979 (A. Bruyn) 

Het Gooi Leden van A WN-afdeling Naerdincklant (onder anderen J. Koster) zijn 
gestart met een veldkartering in Het Gooi. Het onderzoek heeft tot nu toe voor
namelijk Laat-Middeleeuws en recenter aardewerk opgeleverd; enkele fragmenten 
dateren uit Bronstijd-IJzertijd en Vroege Middeleeuwen. 

Haarlem De Werkgroep Haarlem, A WN-afdeling Kennemerland, zette, onder 
supervisie van de ROB, het stadskernonderzoek in deze plaats voort. Opgravingen en 
verkenningen werden onder meer verricht op de Pandplaats, aan Botermarkt
Tuchthuisstraat, Jansstraat, Kruisstraat en Kleine HoutstraaL 

Hoorn Het stadskernonderzoek in Hoorn werd, voor zover de omstandigheden dit 
toelieten, voortgezet. 
In de loop van de zomer van 1979 werd door de archeologische werkgroep van de 
vereniging Oud Hoorn een kleinschalig onderzoek gehouden op het perceel Gouw 7. 
Van oude kaarten is bekend dat hier in het begin van de 17e eeuw een aantal kleine 
huisjes is gebouwd. Door omstandigheden kon slechts een klein gedeelte van de 
fundamenten worden blootgelegd, waardoor geen duidelijk inzicht was te verkrijgen in 
de plattegronden van de huisjes en hun ligging ten opzichte van elkaar. Wel is zeker, 
dat deze in ieder geval met geen der kaartversies overeenkomt. 
In oktober vond met medewerking van Hoornse amateur archeologen een uitgebreide 
verkenning plaats op het terrein van de voormalige fabriek De Hoorn aan de Italiaanse 
Zeedijk, nadat hier vondsten waren gedaan, die op pottenbakkersafval duidden. De 
aan de oppervlakte nog zichtbare muurresten en andere sporen werden ingemeten; 
enkele gedeelten van het terrein werden diepgaander onderzocht. Naar aanleiding van 
de resultaten werd besloten zo spoedig mogelijk stappen te ondernemen om tot een 
grootschaliger onderzoek te kunnen komen. Dit onderzoek vond plaats in mei 1980. 
Begin september werden waarnemingen verricht tijdens de sloop van enkele panden in 
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Afb. 17 Monnickendam. Een deel 
van het Laat-Middeleeuws oven
complex. Zichtbaar zijn resten van 
twee grote ovens en van een kleine 
rechts daarvan. Foto ROB. 

de Peperstraat, waar men op grote onderaardse gewelven was gestoten. Het bleken de 
moutkelders van bierbrouwerij De Pauw te zijn, stammend uit de 18e eeuw. 
Westfries Museum, Hoorn T. Y. van de Wallé-van der Woude 

Monnickendam (afb. I 7) In het centrum van de stad, nabij de Middeldam, werden aan 
de Kerkstraat (nrs. 49-53) in een bouwput van de Fa. Centerbouw te Enkhuizen de 
bakstenen fundamenten van acht, in plattegrond hoefijzervormige bouwsels met een 
grootste diameter van 2,50 m onderzocht. Dat het hier een complex ovens betreft lijkt 
wel zeker, maar waarvoor zij gediend hebben staat nog niet vast. Naast de hoefijzer
vormige bouwsels komen vijf kleinere, in plattegrond ronde bouwsels voor, waarvan er 
drie direct naast de grotere fundamenten zijn gelegen. In twee kuilen werden sintels, 
slakken, steenkool en een baar ruwijzer gevonden. Het laboratoriumonderzoek 
hiervan, dat wordt uitgevoerd door prof. dr. A. J. Zuythoffte Delft, kan wellicht 
bijdragen tot oplossing van de functievraag. Het begeleidende aardewerk is 14e-eeuws, 
evenals het formaat van de bakstenen (kloostermoppen). Aaneen passende aardewerk
scherven uit verschillende uithoeken van het terrein bewijzen dat het terrein toen nog 
niet in drie percelen opgedeeld was en dat het hier waarschijnlijk om een aaneen
gesloten industrieel complex gaat. Bakstenen vloeren van I ,50 tot 3 m en 1 m in het 
vierkant wijzen wellicht op werkplaatsen. 
Behalve deze baksteenbouwsels waren, meer direct aan de straat gelegen, ook resten 
van een Middeleeuwse houten bebouwing bewaard gebleven (woonhuizen en een stal) 
die·mogelijk reeds uit het einde der 13e eeuw dateert. Een loodrecht op de Kerkstraat 
gegraven profielsleuftoonde aan dat aan de bebouwing een ophoging van terpachtige 
all11re was voorafgegaan. Het aardewerk dat aan de basis van deze ophoging werd 
gevonden lijkt niet ouder dan de tweede helft van de 13e eeuw. 
He~ onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling Middeleeuwse Archeologie van het 
lP~, na een melding door de heer K. Tolman. Het moest snel in de bouwvakvakantie 
gebeuren (van 21.7-10.8.79), hetgeen alleen gelukte dankzij de medewerking van 
talrijke leden van de A WN en de Vereniging Oud Monnickendam, gecoördineerd door 
Jur]en M. Bos, die tevens de dagelijkse leiding voerde. Dankzij een initiatiefvan de 
heer J. G. Berkhout, provinciaal museumconsulent in Noord-Holland, was het boven
dien xupgelijk.een drietal van de kleinere ovenbouwsels op te nemen en onder te 
brengen in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen (1 exemplaar) en in de toren van de 
Grote Kerk te Monnickendam. 
IPP, Amsterdam H. H. van Regteren Altena 

Opmeer Fragmenten van een grote Laat-Middeleeuwse kogelpot (buikdiameter 31 cm) 
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met bezemveeg-ornament, gevonden op perèeel Spanbroekerweg 8 te Spanbroek, na ,, • 
een melding door de familie Koning op dit adres. Het materiaallag onder een ca 
75 cm dikke kleilaag, op venige ondergrond. 
Westfries Museum, Hoorn T. Y. van de Walie-van der Woude 

Schagen zie p. 241 

Schagen: centrum F. Diederik verrichtte waarnemingen op een na sloop van de 
aanwezige bebouwing vrijgekomen perceel aan Het Noord. Ter plaatse bleek zich een 
minstens 2,5 m dik ophogingspakket uit de Late Middeleeuwen te bevinden. Vondsten 
omvatten, naast enkele verdwaalde fragmenten inheems-Romeins aardewerk, onder 
meer grijs kogelpotaardewerk met bezemveegornament en steengoed. 

Schagen: Polder Burghom Op en rondom een van het verkavelingspatroon afwijkend 
. perceel vonden leden van A WN-afdeling Noord-Holland Noord veel bouwpuin en 

17e-18e-eeuws aardewerk. Tot in de vorige eeuw stond hier een boerderij, waarvan de 
funderingen waarschijnlijk nog aanwezig zijn. 

Sint Maarten: Ringpolder F. Diederik te Schagen meldde vondsten uit 1977 van Laat
Middeleeuws aardewerk (kogelpot, Andenne, Pingsdorf) afkomstig van een vindplaats 
aan de Rijperweg. Hier is in het verleden, tijdens ruilverkavelinswerkzaamheden, een 
terp geëgaliseerd. 

Sint Maarten: Valkkoog Leden van A WN-afdeling Noord-Holland Noord deden 
vondsten bij leidingaanleg in de noordelijke terp van Valkkoog: Pingsdorf- en kogel
potaardewerk. 

Stede Broec: Lutjebroek In de periode van 26.3 tot 12.4.1979 werd door de vakgroep 
Middeleeuwse Archeologie van het IPP een proefopgraving gedaan op enkele percelen 
ten zuiden van de Wijzend (coördinaten 141.95-142.50 en 522.60-522.85). De op de 
grens van Hoogkarspel en Lutjebroek gelegen terreinen bevinden zich in blok 79 van 
het ruilverkavelingsgebied Het Grootslag. Het onderzoek vond plaats in het kader van 
de aan de ruilverkaveling voorafgaande systematische veldverkenning in dit gebied 
door de ROB. De ROB beperkte zich tot voor kort wat betreft het opgraven in het ruil
verkavelingsgebied tot de periode van de Bronstijd (van Regteren Altena, 1976). Het 
IPPonderzocht in het kader van de ruilverkaveling De Vier Noorder Koggen een 
aantal Middeleeuwse vindplaatsen. De aanwijzingen voor bewoning op deze vind
plaatsen waren veelvuldig: percee1sscheidingen, vuurplaatsen, waterputten, afval
kuilen, huisraad enz. (Hallewas 1977, 1978 en Guiran/Hallewas, 1979). Toch is het bij 
geen van deze opgravingen gelukt overtuigende sporen van huizen te vinden. 
Nu is bij de veldverkenning in Het Grootslag van de afgelopen jaren een tamelijk 
duidelijk beeld ontstaan van de voortgang van de Laat-Middeleeuwse (lle-13e eeuwse) 
ontginningsgeschiedenis in dit gebied (Jaarverslag ROB 1977, p. 21-22). De 
ontginning ging uit van de in de Karolingische tijd bewoonde oeverzone van 'het meer 
van Wervershoof en bewoog zich in zuidelijke richting. De nederzettingen werden 
mee verplaatst, getuige drie aangetroffen kerkhoven ten noorden van de Kadijk, totdat 
de bewoning zich tenslotte concentreerde in de nog bestaande dorpen langs de Streek
weg. A lleen het kerkhoften noorden van de huidige kerk van Lutjebroek werd gemist; 
op bv. de Kaart van Drechterland en de vier Noorderkoggen uit 1736 staat echter in 
de buurt van de Lutjebroekerweel de toponiem 'kerkhof vermeld, zodat deze leemte is 
opgevuld (zie ook Noordeloos 1956, p. 42). 
Om het boven geschetste beeld nader te onderzoeken staan in het veld ons de volgende 
gegevens ter beschikking: 
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1. Over het gehele gebied verspreid voorkomende losse vondsten van 11 e-13e-eeuws 
aardewerk. Het voorkomen hiervan moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan 
activiteiten als bemesting en ophoging. 
2. Concentraties van 11 e-l3e-eeuws aardewerk en botmateriaal, voorlopig nog 
gekarteerd als veronderstelde nederzettingsplaatsen. 
3. De gedeeltelijk nog intacte Middeleeuwse strokenverkaveling. Regelmatig werden 
dichtgegooide sloten van deze verkaveling bij opgravingen aangetroffen. 
4. De veronderstelde kerkhoven ten noorden van de Kadijk. 
5. (Huis)terpachtige ophogingen in de huidige dorpen. Of deze ophogingen tot de 
genoemde periode teruggaan is nog niet archeologisch vastgesteld. 
De ROB onderzocht in 1978 het veronderstelde kerkhof ten noorden van Hoogkarspel 
bij de KlokkeweeL Er werden inderdaad een kerkhof en de resten van de fundering van 
een Middeleeuws kerkje aangetroffen. Dit bood perspectieven voor het onderzoek naar 
de veronderstelde nederzettingsplaatsen. Het IPP nam op zich een dergelijke plek te 
onderzoeken,' waardoor ook een vergelijking met de resultaten in De Vier Noorder 
Koggen mogelijk zou worden. Gekozen werden enkele vindplaatsen bij Lutjebroek 
Vooral in het noordelijke deel van de schuin op de strokenverkaveling staande lijn van 
Lutjebroek de Hom-Slimgouw (weg resp. water) werd een vrij groot aantal van deze 
vindplaatsen aangetroffen (zie ook Jaarverslag ROB 1977, p. 114). Het gebied ten 
noorden van de Streekweg is echter reeds herverkaveld, zodat onze aandacht op het 
zuidelijke deel (Slimgouw) gericht moest zijn. Op grond van de wat onregelmatige 
verkaveling rond Lutjebroek is in de literatuur (Ente 1963, p. 164) wel verondersteld 
dat er van een oudere ('blok') verkaveling sprake is, die later min of meer in de 
strokenverkaveling werd opgenomen. De lijn De Hom-Slimgouw (met eventuele 
verlenging in beide richtingen) zou dan een oude dorpslijn (ontginningsbasis) geweest 
zijn (De Cock 1979, p. 164). Bij de veldverkenning waren twee nederzettingspiekken 
ontdekt aan het zuideinde van de Slimgouw, ten zuiden van de Wijzend. Het 
(overigens niet bebouwde) gedeelte ter weerszijden van de Slimgouw was nog niet 
belopen. Ter voorbereiding van het onderzoek werden deze terreinen afgezocht, met 
het magere resultaat van één kleine concentratie aardewerk, en een groot aantal losse 
vondsten (I I e-l3e eeuw). 

Sporen uit de Bronstijd 
Het oostelijk deel van de onderzochte terreinen ligt volgens de bodemkaart van Ente 
op de westelijke flank van een N-Z lopende rug (zavel) van het grote kreeksysteem 
(van Calais IV B-ouderdom) van oostelijk West-Friesland. Het terrein is op de 
-overigens zeer gedetailleerde- kaart naar het westen toe als kom (klei) gekarteerd, 
met op het meest westelijke terrein een baggerdek Bij de opgraving bleek hier echter 
(een uitloper van) een andere (zavel)rug aanwezig te zijn. Over een oppervlakte van 
minimaal 60 x 100 m werd hier, naast enkele Middeleeuwse sporen, een groot 
aahtal nederzettingssporen uit de Bronstijd aangetroffen. Aangesneden werden 
meerdere sloten (waarvan enkele juist op de grens van de klei en de zavel), een tiental 
ci ~kelvormige greppels en enkele (paal?)kuilen. De hoogte van de deels recentelijk 
vetploegde zwarte tot grijzige laag op de zavel varieert hier van ca 2,10 tot 1,60 m 
-NAP. In de vulling van één van de sloten werd een runderschédel aangetroffen. Al 
het tijdens de opgraving aangetroffen prehistorische aardewerk behoort tot de vroege 
grqep van Hoogkarspel (determinatie R. W. Brandt). 

,ll : ~ 

De Midde!eèuwse sporen 
Overal binnen het opgegraven terrein is op de klei ofzavel ondergrond een kleiige 
zwarte (bij de Bronstijd nederzetting een meer grijze) laag met een dikte variërend van 
5-20 cm aanwezig, waarvan de hoogte van de onderkant varieert van 2,35 tot 1,60 m 
-NAP. Daarboven is op slechts enkele plaatsen een maximaal 20 cm dikke bruine 
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humeuze kleiige laag bewaard gebleven, die een restant moet zijn van het Midde·l
eeuwse bewoningsniveau. Vaak is dezeverploegden in de maximaal 65 cm dikke, met 
bagger opgehoogde bouwvoor opgenomen. 
Het beeld van de Middeleeuwse sporen wordt overheerst door een 8-tal ongeveer N-Z 
lopende en enkele dwars daaropstaande toegeworpen sloten met een bruine tot zwarte 
humeuze vulling. Deze passen geheel in de ook nu nog ten dele aanwezige Middel
eeuwse strokenverkaveling. De breedte varieert van 2 tot 4,75 m; de bodem ligt tussen 
2,10 en 2,65 m- NAP, en de afstand varieert van (de nog bestaande sloten mee
gerekend) 20 tot 3 5 m, met enkele uitzonderingen. Tussen deze sloten in bevindt zich 
een 5-tal smallere, eveneens N-Z gerichte greppels met dezelfde vulling, maar met een 
erg onregelmatige diepte. Dan is er, vooral in het oostelijk deel van het terrein een 
aantal rechthoekige tot vierkante of meer onregelmatige kuilen, waarvan de vulling . 
over het algemeen homogeen venig is, met een enkele keer een duidelijke laag plat
gedrukt veen erin. Er komen weinig vondsten uit deze kuilen (vgl. Guiran/Hallewas 
1979). Verreweg de meeste vondsten (zeer veel botmateriaal, kogelpot aardewerk, 
waaronder fragmenten van pannen met holle steel, veel Pingsdorf-, en verder Paffrath-, 
en Andenne-aardewerk) die vnl. in de 12e eeuw zijn te dateren komen uit de vulling 
van de Middeleeuwse sloten, die blijkbaar al vrij snel na de ontginning zijn dicht
geworpen. Veel vondsten (waaronder een plank met deuvels en gaten) komen uit één 
van de bovengenoemde smallere greppels, die bij verdiepen uit een aaneenschakeling 
van smalle langwerpige kuilen bleek te bestaan. Deze kuilen werden blijkbaar met 
afval opgevuld. 
Uit het proefonderzoek kunnen voor de Middeleeuwse periode de volgende conclusies 
worden getrokken. Er kon niet worden vastgesteld dat de veronderstelde neder
zettingen van de veldverkenning inderdaad huisplaatsen voorstellen. Nog meer dan in 
de Vier Noorder Koggen ontbreken hiervoor de aanwijzingen. Op de onderzochte 
plekken zijn de aan de oppervlakte aangetroffen vondsten waarschijnlijk toe te 
schrijven aan bemesting, zavelwinning, het uitbaggeren van sloten en het opploegen 
van de vulling van dichtgegooide sloten en enkele kuilen met afval. Deze activiteiten 
hebben mogelijk al vanuit de nog bestaande dorpen langs de Streekweg plaats
gevonden. Een beter inzicht in de ouderdom van de bewoning en tevens de vorm van 
de vroegste boerderijen aldaar (boerderijterpjes, ouderdom van op poeren geplaatste 
gebinten?) is dan ook gewenst. De Slimgouw liep vroeger niet verder naar het zuid
westen door dan tot aan de Wijzend, en is waarschijnlijk geen onderdeel van een oude 
dorpslijn. Ook voor een oudere Middeleeuwse verkaveling dan de strokenverkaveling 
zijn geen aanwijzingen gevonden. 
Lit.: Guiran, A. J., 1979: Lutjebroek (gem. Stede Broec), BKNOB 78, 141-3. 

Texel: Den Burg De afbraak van enkele panden aan de Burgwal in het centrum van 
Den Burg is benut voor het instellen van een onderzoek. De ligging van het terrein, 
aan de binnenzijde van de Burgwal, bood de mogelijkheid tot een opgraving in de kern 
van het dorp, binnen een bij eerder onderzoek in het Park, onder het Raadhuis en aan 
de Binnenburg aangetroffen cirkelvormige dubbele gracht van mogelijk Karolingische 
ouderdom. Vooruitlopend op een uitvoeriger bericht worden de resultaten hier zeer 
kort samengevat. 
a. De oudste bewoning ter plaatse dateert uit de Late IJzertijd-Vroeg-Romeinse Tijd 
(onder meer streepbandaardewerk) en ligt op dekzand. 
b. Hierop ligt een uit de Vroege Middeleeuwen (Karolingische periode) daterend 
ophogingspakket waarin bewoningssporen zijn aangetroffen. 
c. Op de Vroeg-Middeleeuwse ophoging ligt een Laat-Middeleeuws pakket. Het totaal 
aan ophogingen heeft een dikte van ten minste 2 m. 
d. Sporen van een binnen de grachtencirkel te verwachten aarden wal, die een 
bevestiging zou vormen van de theorie dat Den Burg zou zijn ontstaan uit een Vroeg-
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Middeleeuwse burcht van het Souburg-type, werden niet aangetroffen. De mogelijk
heid dat deze zich buiten de opgravingsput, onder of net buiten de Burgwal heeft 
bevonden, is theoretisch aanwezig omdat het onderzoek zich niet kon uitstrekken tot 
aan de veronderstelde plaats van de gracht. Ondergrond, woon- en ophogingslagen 
lopen in deze richting geleidelijk af en er zijn aanwijzingen dat zich hier een drassige 
laagte bevond. Dit pleit niet voor de aanwezigheid van een wal. De Burgwal zelf is als 
naam een recent verschijnsel; de straat heette vroeger Nieuwstraat en is aangelegd op 
het 13e-14e-eeuws ophogingspakket. Het onderzoek is uitgevoerd door de ROB 
(P.J. Woltering, M. J. A. de Haan) in de periode 23 mei-22 juni. 

Uitgeest Naar aanleiding van het ontwerp-bestemmingsplan De Koog-sector 3 is door 
leden van de A WN-afdeling Zaanstreek een proefonderzoek uitgevoerd in een hoog
gelegen strook weiland in polder De Zien, direct achter de voormalige Ziendijk. Oude 
kaarten tonen hier de eind 12e- begin 13e eeuw gestichte, in de 18e eeuw verlaten 
buurtschap Benes. In het genoemde ontwerp-bestemmingsplan is juist aan de hoge 
strook de bestemming 'waterberging' gegeven. Realisering van het plan zou inhouden 
dat wat nu nog van Benes rest zou worden afgegraven. Het onderzoek had tot doel vast 
te stellen of zich hier nog bewoningsresten in de grond bevonden. Dit bleek inderdaad 
het geval. 
Vastgesteld werden funderingsresten van een boerderij die aan de hand van de 
vondsten in de 16e-18e eeuw gedateerd kan worden. Op grotere diepte werden 
aanwijzingen gevonden voor bewoning uit de beginfase van Benes (Pingsdorf
aardewerk, kloostermoppen), en voor bewoning of menselijke activiteit in de 
Romeinse Tijd (inheems-Romeins aardewerk). De resultaten van het onderzoek 
vormden voor de ROB voldoende aanleiding het betreffende terrein voor te dragen 
voor bescherming volgens de Monumentenwet. In verband hiermee is met de gem. 
Uitgeest overleg gevoerd over de mogelijkheid Benes in het ontwerp-bestemmingsplan 
in te passen. 
Eveneens door leden van A WN-afdeling Zaanstreek werden waarnemingen en 
vondsten gedaan bij grondverzet (diepspitten, slootaanleg) op een terrein tussen de 
Geesterweg en de Rijksweg Haarlem-Alkmaar. Aanleiding vormde de ontdekking van 
twee rijen van elk drie palen, hoogstwaarschijnlijkafkomstig van een schuur of 
boerderij, die te voorschijn kwamen bij het graven van een sloot. In de directe 
nabijheid zijn enkele proefputten aangelegd. Hierin kon worden vastgesteld dat zich 
ter plaatse op 50-60 cm onder het maaiveld een humeuze kleiige woonlaag bevindt. 
Vondsten hieruit omvatten kogelpotaardewerk, Karolingisch importaardewerk (onder 
meer Badorf), een fragment van een benen kam, stukken natuursteen en botten. Een 
en ander wijst erop dat hier een Vroeg-Middeleeuwse nederzetting verloren is gegaan. 
Een noodonderzoek door de ROB is overwogen, maar kon door verschillende 
oorzaken (met name het feit dat de sporen en vondsten zich nagenoeg op het _grond-

~ 

waterniveau bevonden) binnen het kader van de werkzaamheden op het terrein niet 
wprden uitgevoerd . 

.i 

Oitgeest: Assum In een hoog gelegen weiland zijn door leden van A WN-afdeling 
Zaanstreek enkele proefputjes gegraven. Hierbij werden sporen van Laat-Middel
eeuwse bewoning aangetroffen. 

Uitge,est: P~lder de Uitgeester-en Heemskerkerbroek zie p. 242. 

Waterland De veldkartering in Waterland is voortgezet. Het onderzoek wordt uit
gevoerd door de A WN-afdeling Amsterdam, onder supervisie van het IPP. 

Wieringen Voortzetting van de veldkartering op Wieringen leverde in 1979 slechts 
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twee nieuwe vindplaatsen op, beide met losse vondsten uit de Late Middeleeuwèn. De · 
kartering is uitgevoerd door de ROB (P.J. Woltering, J. Noordam) in de periode 3-7 
december en is afgesloten. 

Zijpe: Schagerbrug F. Di ederik te Schagen meldde een in 197 5 gedane vondst van 
Laat-Middeleeuws kogelpotaardewerk. 
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