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Bronstijd. Van de schedel is een reconstructie gemaakt die nu te
zien is in Huis van Hilde.

De provincie Noord-Holland heeft een indrukwekkende collectie
archeologische vondsten. Deze voorwerpen worden bewaard
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in Huis van Hilde in Castricum, dat bestaat uit een depot en een
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museaal deel, waar meer dan duizend objecten te zien zijn.
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diepte gevonden. Het schip verging in 1715.
Het verhaal van de geschiedenis van Noord-Holland kan
dankzij deze nieuwe vondsten weer een stukje verder
worden aangevuld .
De onderzoeksmogelijkheden worden steeds beter.
Daardoor kunnen er nu onderzoeken plaatsvinden die
van archeologische vondsten is en blijft dus ontzettend
belangrijk. Ook voor de toekomst!
Jack Chr. van der Hoek
Gedeputeerde Cultuur, Provincie Noord-Holland

Reconstructie van de vrouw van 20-24 jaar ('Drechtje') die bij de opgraving
in Houterpolder-West werd gevonden. ( zie N23-Westfrisiaweg, p.8)
Gezichtsreconstructie Maja d'Hollosy, foto Rob van Eerden.

men lange tijd onmogelijk achtte. Behoud en beheer
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1. Markerwaardweg 2. Streekweg 3. Hoogkarspeltunnel
4. Binnenwijzend 5. Slimweg 6. Houterpolder-West
7. Houterpolder-Oost 8. Voetakkers.
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Type spoor
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kuilenkrans

0

139000

523200

< Overzicht van de onderzoekslocaties van de N23.

Uitsnede van het

sporenoverzicht op de

523400

Markerwaardweg
Deze vindplaats is illustratief voor de Westfriese nederzettingsterreinen. Dankzij het
grootschalige karakter van deze opgraving
(circa 12 hectare) krijgen we een goed beeld
van de inrichting van het terrein. De meeste
sporen dateren uit de tweede helft van de
Midden-Bronstijd (1500-1100 voor Chr.)
en vrijwel alle boerderijen (circa 35) zijn
vermoedelijk ook aan deze periode toe te
schrijven. Het aardewerk bestaat uit
dikwandige fragmenten met een grove

magering van steengruis.
Sporen uit de Late Bronstijd (circa 1100-800
voor Chr.) zijn ook goed vertegenwoordigd.
Ze bestaan hoofdzakelijk uit imposante
greppelstructuren. We vermoeden dat dit
erfgreppels zijn, ook al ontbreken sporen van
boerderijen. Over het algemeen wordt er
vanuit gegaan dat in de Late Bronstijd in dit
gebied terpjes werden opgeworpen. Deze
aanname is gebaseerd op de resultaten van
enkele oude opgravingen waar dichte greppelclusters rondom kleine (lege) binnenterreinen
zijn gevonden. De greppels van de Markerwaardweg omgeven echter grote percelen en
lijken in dat opzicht sterk op de greppelsystemen uit de Midden-Bronstijd. De overeenkomst in de inrichting en oriëntatie van
greppels uit beide perioden vormt een aanwijzing dat het terrein continu in gebruik is
geweest.
De greppels uit de Late Bronstijd zijn het rijkst
aan huishoudelijk afval, de vele duizenden
scherven die hieruit zijn verzameld, laten een
gevarieerd vormenspectrum zien. Het overwegend dunwandige aardewerk bestaat uit
grote tweeledige potten, kleine bakjes,
kommetjes, bekers en mysterieuze platte
schijven. Uit één van de late-bronstijdgreppels
kwam een bijzonder depot tevoorschijn,
bestaande uit een vuurstenen sikkel en een
aantal bronzen sieraden. Het gaat om mantelspelden, een serie ringen in verschillende
formaten en rechthoekige plaatjes die

523300

De opgravingen hebben zo’n acht maanden
geduurd; halverwege 2015 zijn de laatste
werkputten gegraven. In totaal is een gebied
van circa 25 hectare onderzocht en in vrijwel
alle werkputten werden bronstijdsporen
gevonden. Dit geeft aan hoe uitgestrekt het
gecultiveerde landschap in de Bronstijd was.
De uitwerking van de onderzoeksgegevens is
momenteel in volle gang. In dit verslag
worden enkele resultaten kort toegelicht.

523200

Foto © ADC/Archol

In het kader van de aanleg van de N23-Westfrisiaweg, in het oostelijk deel van WestFriesland, zijn archeologen van ADC
ArcheoProjecten en Archol BV in november
2014 gestart met een grootschalig onderzoek.
De opgravingen concentreren zich rond het
dorp Hoogkarspel, een gebied met een lange
onderzoeksgeschiedenis en een walhalla voor
bronstijdarcheologie. Het tracé doorsnijdt een
voor Europese begrippen ongekend omvangrijk bewoningsgebied uit de Midden- en Late
Bronstijd (circa 1600-800 voor Chr.). Hiervan
kon, over een afstand van circa 5 km, een deel
onderzocht worden in het tracé van de N23.
De resultaten zijn spectaculair. Door de
grootschaligheid van het onderzoek is het
mogelijk de complexe inrichting van het
prehistorische cultuurlandschap met boerenerven, verkaveling, akkers en grafstructuren
in samenhang te bestuderen.
In de kroniek over 2014 is een kort verslag van
de eerste opgravingen in dat jaar verschenen.

Foto © ADC/Archol

N23 - Westfrisiaweg
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Het bronsdepot van de Markerwaardweg.

vermoedelijk werden gebruikt om de snoeren
van een halsketting van elkaar te scheiden.
Alle voorwerpen waren, vermoedelijk omstreeks 800 voor Chr., als een pakketje in een
met riet begroeide greppel geplaatst. De
vondst is hoogst uitzonderlijk, omdat dit soort
sieraden in Nederland zelden gevonden is,
en dan zeker niet tijdens een archeologische
opgraving, waardoor het mogelijk is de context van de depositie in detail te reconstrueren. De objecten zijn door Restaura BV
in het laboratorium in Roermond minutieus
onderzocht en gerestaureerd en werden
tijdens de Nationale Archeologiedagen gepresenteerd op de Faculteit der Archeologie van
de Universiteit Leiden.
Het depot van de Markerwaardweg sluit heel
goed aan bij een traditie die we in de Bronstijd
in heel Europa en vooral in Scandinavië zien,
waarbij vele duizenden waardevolle voorwerpen opzettelijk zijn achtergelaten in moerassen, rivieren en andere natte gebieden; zelden
worden ze gevonden in graven of tussen
nederzettingssporen. Ook hier zijn bijzondere
objecten doelbewust en zorgvuldig gearrangeerd (de mantelspelden lagen keurig op
elkaar gestapeld) op de drassige oever van een
sloot gedeponeerd. Het is duidelijk dat men
bewust afstand heeft gedaan van deze voorwerpen. Het hoe en waarom van deze deposities staat momenteel centraal in een nieuw
onderzoeksproject aan de Leidse Faculteit der
Archeologie.
De nederzetting van de Slimweg werd door greppels omgeven. Deze

begrenzing vormde een vast element in het landschap, wat blijkt uit

het herhaaldelijk uitgraven van greppels. Hierdoor ontstonden in
de loop der tijd brede greppelbundels, soms tot wel 6 m breed!

De omgreppelde nederzetting van de
Slimweg
De opgraving aan de Slimweg ligt midden in
de weilanden ten zuiden van de Streekweg en
sluit in het westen aan op een terrein van
hoge archeologische waarde. Hier zijn in het
verleden tijdens veldkarteringen veel
bronstijdscherven gevonden en op (oude)
luchtfoto’s zijn bronstijdgreppels te zien. De
opgravingen bevestigen dit beeld; de
oostelijke rand van een nederzetting uit de
Midden-Bronstijd kon goed in kaart worden
gebracht.
Het bijzondere van deze vindplaats is dat er
duidelijk sprake is van een nederzettingskern,
die ook nog eens wordt versterkt door een
imposant greppelsysteem. Op de meeste

Foto © ADC/Archol

Foto © ADC/Archol
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Westfriese nederzettingsterreinen uit de
Midden-Bronstijd zijn grenzen van het erf of
de nederzetting moeilijk vast te stellen. De
terreinen worden meestal gekenmerkt door
een uitgestrekte verkaveling en verspreid
gelegen boerderijen. Bij de Slimweg is de
situatie anders. De greppels zijn precies
gegraven op de overgang van zavelgronden
naar kleigronden. De verschillen in textuur
van de ondergrond zullen in de Bronstijd dus
herkenbaar en relevant zijn geweest.
Te denken valt aan een verschil in afwatering,
klink, bewerking van de grond, begroeiing en
dergelijke. Hierdoor krijgen we inzicht in de
invloed van het natuurlijke landschap op de
keuze van de nederzettingslocatie en de
inrichting daarvan.
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aangelegd op een oude huisplaats.

> Het skelet van Drechtje op de opgraving Houterpolder-West.

Grafstructuren als bijvangst
In de Midden-Bronstijd is het grootste deel
van oostelijk West-Friesland bewoond
geweest. Alle opgravingen in het gebied
hebben tot nu toe de sporen van niet minder
dan driehonderd boerderijen opgeleverd. Het
totaal aan gebouwen dat er in die periode
gestaan heeft, kan in de tienduizenden
hebben gelopen.
We hebben nog geen goed beeld van het
grafritueel uit deze periode. In het gebied zijn
circa tweehonderd grafheuvels bekend;
hiervan zijn er slechts een paar opgegraven.

De enkele met 14C-onderzoek gedateerde
structuren laten een vrij vroege datering zien
(rond 1600 voor Chr.). We nemen aan dat – net
als in de rest van Nederland – een deel van de
overledenen aan het begin van de MiddenBronstijd B nog in grafheuvels werd bijgezet.
Hoe in de daaropvolgende eeuwen met de
doden werd omgegaan, onttrekt zich aan onze
waarneming. Grafstructuren gelijktijdig met
de ‘explosie’ van bewoningssporen vanaf circa
1400 voor Chr. ontbreken nagenoeg.
Wellicht zal het N23-onderzoek meer duidelijkheid kunnen geven over het grafritueel

Foto © ADC/Archol

Drechtje werd gevonden in een grafstructuur die was

Foto © ADC/Archol

Foto © ADC/Archol

Foto © ADC/Archol
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Tijdens het kleinschalig onderzoek van Binnenwijzend kwam onverwacht een grafheuvel met bijzettingen
tevoorschijn. Het heuvellichaam en de ringsloot zijn op de achtergrond te zien.
Eén van de skeletten van de vindplaats Binnenwijzend.

uit die periode. Bij Houterpolder-West werden
twee grafstructuren gevonden, hiervan
waren de ringsloten bewaard gebleven.
Binnen één ervan vonden we een inhumatiegraf: een gaaf skelet van een jonge vrouw van
20-24 jaar oud, die inmiddels bekend staat als
‘Drechtje’. Haar graf is aangelegd op de plek
van een oude huisplaats. Dit is uitzonderlijk,
omdat van de meeste grafstructuren wordt
verondersteld dat ze tot een zeer vroege
bewoningsfase horen. We weten niet veel
over boerderijen en erven uit deze vroege fase.
Hebben we hier te maken met een zeer vroege
woonplaats of is de grafstructuur een stuk
jonger dan verwacht? We hopen dat we met
behulp van 14C-onderzoek deze vragen
kunnen beantwoorden.
Ook tijdens het onderzoek aan de Markerwaardweg werd een inhumatiegraf gevonden;
in de grafkuil lagen de resten van een jonge
man van 26-35 jaar oud. Hij was op afwijkende
wijze begraven, namelijk op de buik, en dit
zou kunnen samenhangen met het feit dat er,
in afwijking van het gangbare gebruik, geen
randstructuur rond zijn graf is gevonden.
Het onderzoek op de vindplaats Binnenwijzend leverde een spectaculaire ontdekking
op. Op de locatie waar een middeleeuwse
huisterp werd verwacht, bleek een grafheuvel
met een deels intact, door klei afgedekt,
heuvellichaam te liggen!
Slechts een deel van de heuvel kon worden
onderzocht, maar alleen in dit stuk werden al
drie inhumatiegraven gevonden. Het gaat om
twee vrouwen van respectievelijk 30-60 en 3645 jaar en een man van 50-65 jaar. Op twee
andere locaties werden enkele losse

10 |
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In de ringsloot rond de grafheuvel werd een

fraaie bronzen beitel uit circa 1600 voor Chr.

Foto © ADC/Archol

gevonden.

menselijke resten gevonden (verstoorde
graven?), waaronder die van een kind. Het is
duidelijk dat in de grafheuvel veel personen
zijn bijgezet.
De dateringen van de graven en heuvel zijn
nog niet bekend, maar in de vulling van de
kringgreppel werd een vondst gedaan die
wijst op een vrij vroege datering van de
grafstructuur: een fraaie bronzen beitel die
rond 1600 voor Chr. kan worden gedateerd.

N241 - Schagen en Hollands Kroon

Uitwerking van de gegevens
Bovenstaande is uiteraard slechts een selectie
van de resultaten van het onderzoek in het
tracé van de N23. Momenteel wordt het
vondstmateriaal, dat vooral uit botmateriaal
bestaat bestudeerd (circa 30.000 stuks). Het
aardewerk is met 7.000 fragmenten ook goed
vertegenwoordigd. Het gaat vooral om
materiaal uit de Late Bronstijd dat door het
harde baksel goed bewaard is gebleven. De
overige materiaalcategorieën bestaan uit
natuur- en vuursteen en houten voorwerpen.
Het hout is afkomstig uit diepe greppels of
kuilen en bestaat uit kommetjes, bewerkte
planken en een peddel.Het onderzoek naar de
vele honderden monsters (14C, OSL, micromorfologie, hout, zaden, pollen, diatomeeën,
mollusken, isotopen, DNA en parasieten) zal
nog enige tijd in beslag nemen. De meeste
resultaten van de deelonderzoeken verwachten we eind 2016, en in 2017
hopen we de omvangrijke publicatie
over dit prachtige onderzoek te
publiceren.

De N241 tussen Verlaat en het kanaal Schagen
-Kolhorn doorsnijdt een zeer rijk archeologisch gebied. De verbreding van de al bestaande hoofdrijbaan zal nauwelijks bodemingrepen met zich meebrengen buiten de eerder
verstoorde ondergrond. Bij de aanleg van de
parallelweg, de aanleg/verlegging van de
bermsloten én van enkele rotondes zullen
echter grondwerkzaamheden plaatsvinden
die eventueel aanwezige archeologische
resten kunnen verstoren.
Vanaf 2009 is begonnen met het in kaart
brengen van de archeologische waarden.

Het hout dat werd gevonden is afkomstig uit diepe

greppels of kuilen en bestaat uit kommetjes, bewerkte
planken en, zoals hier te zien is, een peddel.

Collectie Waterlands archief

Foto © ADC/Archol

ADC ArcheoProjecten, Wouter Roessingh &
Archol BV, Adrie Tol

Een uitgebreid bureauonderzoek was aanleiding voor achtereenvolgens een reeks booronderzoeken, proefsleuvenonderzoeken en
opgravingen die in 2015 en 2016 hun beslag
kregen.
Blokhuizen
Blokhuizen ligt aan de Zijdewind, een oude
dijk tussen Schagen en Niedorp. De naam
komt voor op de oudste kaart van de omgeving
uit het midden van de 16de eeuw waarop vijf
aan elkaar vastgebouwde huizen van steen
staan afgebeeld. Voor een buitengebied is dit
heel uitzonderlijk.

Vlakbij de stenen gebouwen bleek er schuin
door de verkaveling heen een nauwelijks meer
zichtbare waterloop van west naar oost te
lopen. Mogelijk werden beide einden van de
waterloop bewaakt door een blokhuis. Het
westelijke blokhuis lag waar de vijf huizen
stonden en waar ook de sluis lag; het oostelijke blokhuis lag bijna twee kilometer verder
aan de rand van het Witsmeer, dat westelijk
van de Zijdewind lag en waarvandaan het
mogelijk was om door te varen naar Alkmaar.
Wie van deze route gebruik wilde maken,
moest tol betalen voor de sluis en die tolinkomsten waren blijkbaar zo hoog dat de
route met twee kleine kastelen bewaakt werd.
De oudste vermelding van de sluis bij de
blokhuizen stamt uit 1319 en laat zien dat de
zeer aanzienlijke familie Van Egmond grote
delen van het gebied in leen of bezit had.
Het kan bijna niet anders dan dat niemand
minder dan de graaf van Holland hun dit leen
had gegeven. Maar hoe kwam dit grote gebied
in handen van de Hollandse graaf? WestFriesland had immers pas in 1289 vrede gesloten met Holland en het is onwaarschijnlijk
dat de waterverbinding in zo korte tijd,
namelijk tussen 1289 en 1319 gegraven was.
Waarschijnlijker is dat lokale, West-Friese
adel hun bezittingen moest afstaan en dat de
graaf het beheer over deze gebieden vrijwel
direct in handen gaf van hem loyale Hollandse adellijke geslachten.

Kaart van Beeldsnijder uit 1575 (detail) met daarop
aangegeven de locatie van de blokhuizen.

Verloren gegaan en verlaten land dat niet
werd opgeëist, werd automatisch geclaimd
door de graaf, maar dat kon voor de 13de eeuw
zeker niet de graaf van Holland zijn. Floris
de Vijfde eiste echter wel alle onbewoonde
gebieden op als ‘Valkenlanden’. Slechts een
enkel perceeltje in het gebied van Geddingmore draagt in de 17de eeuw nog de naam
‘Valkenbosch’.
Op de kruising van de Middenweg met de
Provinciale weg (N241) is een proefsleuf gegraven met als doel de mogelijke resten van de
sluis of de invaart hiervan vast te leggen.
Door de grote hoeveelheid kabels en leidingen
die hier langs en onder de weg lagen, kon
niet meer dan een kleine sleuf van circa 10 m
lengte gegraven worden. Deze sleuf liet een
stratigrafie zien die geduid kon worden als
afzettingen in open water. In de afzettingen
zaten enkele paalgaten die door gebrek aan
vondsten niet gedateerd konden worden. Op
de bodem van dit water is middeleeuws aardewerk gevonden (Pingsdorf, circa 12de eeuw).
Mogelijk was dit het water waar de sluis op
uitkwam. Andere sporen van archeologisch
belang zijn niet gevonden.

< Blokhuizen, proefsleuf met op de bodem de donkere

Foto © Hollandia

meerbodemafzettingen.

Verlaat: Niedorper Boome,

plaggenophogingen uit de 13de eeuw. >
Niedorper Boome, overzicht van de huisjes

van de voormalige buurtschap. >>

Verlaat (Niedorper Boome)
In juni 2015 zijn bij de aanleg van de bermsloten van de nieuwe N241 sporen gevonden
die wijzen op het aansnijden van de resten
van het plaatsje Niedorper Boome. Dit dorpje
bestond uit een paar huizen aan weerszijden
van de voormalige dijk. Aan de hand van
historische bronnen en archeologische vondsten blijkt dat de nederzetting teruggaat tot in
de Late Middeleeuwen (vermoedelijk 13de
eeuw) en ophoudt te bestaan in de 18de eeuw.
In de 17de eeuw stonden er negen huizen.
Langs de westzijde van de N241 was een groot
deel van een sloot uitgegraven. In de steilkanten van deze ontgraving waren sporen in
de vorm van greppels en kuilen zichtbaar met
zeer veel aardewerk. De vondsten komen
vooral uit de periode 1400-1600.

Foto © Hollandia
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Door het trekken van een proefsleuf aan de
westzijde van de N241 is geprobeerd een deel
van deze nederzetting in kaart te brengen.
In de hele werkput werden ophogingslagen
gevonden die plaatselijk bestaan uit plaggen
en puin. Mogelijk gaat het hier om een deel
van een huisterp of een gerelateerde
verhoging (wal, weg etc.). In de onderste
ophogingslaag werd kogelpot-aardewerk
gevonden, wat deze fase ongeveer in de 13de
eeuw dateert. De hogere lagen bevatten
voornamelijk 18de-eeuws materiaal. In het
noordelijk deel van de werkput bevond zich
tussen de ophogingslagen en de natuurlijke
ondergrond een circa 5 cm dikke laag met
geoxideerd materiaal, mogelijk veen. In het
midden van de put werd een sloot
aangesneden met aan de zuidkant een

beschoeiing van palen en aan de noordkant
een mogelijk restant van een 18de-eeuwse
fundering die deels in de sloot was gezakt. De
sloot was opgevuld met voornamelijk 17deeeuws materiaal en mest.
Ten noorden van deze proefsleuf is een tweede
sleuf aangelegd om de begrenzing van de
nederzetting vast te stellen. Hier zijn geen
middeleeuwse sporen meer gevonden, wel
kwamen er enkele paalsporen met aardewerk
uit de IJzertijd tevoorschijn.
Verder onderzoek was in het kader van de
herinrichting van de N241 om procedurele
redenen niet meer mogelijk, waardoor
gevreesd moet worden dat een belangrijk deel
van de laatmiddeleeuwse nederzetting aan de
Niedorper Boome verloren zal gaan.

PRIGGEDIK

wiel

JERICHO

poort naar Emaus

EMAUS

JERUZALEM

boerderij Priggedik
16e eeuw- 1930

N241

Foto © Hollandia

wiel

Kaart met de dijk, de wielen en de hofstedes Jericho, Emaus en Jeruzalem.

Haringhuizen, Priggedik
Op de locatie Priggedik (Emaus) is een lange
sleuf aangelegd die in ieder geval een groot
wiel aansneed en aan de zuidzijde een doorsnede maakte door de Priggedik. Beide zijn in
de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd te dateren.
De Priggedik is een dijk die aangelegd is om
de twee wielen heen, in feite een omlegging
van de Zijdewind. De dijk heeft tot in de eerste
helft van de 20ste eeuw gefunctioneerd als
weg tussen Schagen en Zijdewind.
De bovengrond is door de aanwezigheid van
een bos, dat gerooid was voordat het onderzoek begon, sterk doorworteld en dat bemoeilijkte op een gegeven moment de zichtbaarheid van de archeologische sporen in het
noordelijke deel.
De opgraving zou de toegangsweg naar en de
plaats van het poortgebouw van de 15deeeuwse hofstede Emaus moeten doorsnijden,
maar hiervan zijn geen overtuigende sporen
gevonden. Emaus maakte deel uit van een
buurtschap van drie bij elkaar horende boerderijen met de namen Jericho, Emaus en
Jeruzalem, die tot aan de reformatie eigendom waren van het Catharinaklooster in
Alkmaar. Alleen op de locatie van Jeruzalem
staat nu nog een (jonger) huis. Binnen is een
gevelsteen van een ouder gebouw bewaard
gebleven met het opschrift ‘Jeruzalem’.
In het noordelijk deel van de werkput lag de
natuurlijke ondergrond op een hoger niveau
dan in het zuidelijk deel. Het werd al snel
duidelijk dat dit in het zuidelijk deel kwam
door een van de twee wielen, die mogelijk in
de 16de/17de eeuw tijdens een dijkdoorbraak
zijn ontstaan. In een van de onderste
vullingen van het wiel is steengoed uit de

15de eeuw gevonden. Uit de lagen daarop komt
18de-eeuws materiaal. Het wiel is na die
periode gedempt met klei, zandige klei en
zand. De laatste vulling is een zandpakket.
Verder zijn er drie gedempte sloten
waargenomen en een kuil. Hieruit is
materiaal verzameld. Bij een sloot lag in het
noordelijk deel een ovale kringgreppel met
daarin een slijpsteen. Het is onduidelijk

Foto © Hollandia
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waarom de greppel ovaal is. Deze greppel
dateert waarschijnlijk uit de Late Middeleeuwen.Op twee plaatsen is een doorsnede
van de Priggedik gedocumenteerd. Het dijklichaam bestond uit opgebrachte kleigrond,
onderverdeeld in drie lagen. Geheel onderop
lagen wat vondsten van leer en baksteen. Op
de dijk ligt verharding van een weg waarvan
de bovenste laag uit klinkers bestaat.

Priggedik: de bovenzijde van de Priggedik met verschillende
verhardingen.

< Priggedik: doorsnede van de dijk (lichtgrijs) met op de

achtergrond de lichte verkleuring van de oever van het wiel.

16 |
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laatmiddeleeuwse greppels met daartussen
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restanten van een ijzertijdakker.

Haringhuizen, Muggenburgerweg
Een deel van het Archeologische Monumentenkaart-terrein (AMK 10588) wordt doorsneden door de nieuwe aanleg van de weg.
Uit een proefsleuvenonderzoek in juni 2015
bleek dat er sporen (greppels en kuilen) uit de
IJzertijd/ Romeinse Tijd, Late Middeleeuwen
en Nieuwe Tijd liggen. Twee gebiedjes aan de
noordwestzijde van de kruising (respectievelijk 15 x 20 m en 15 x 10 m) zijn enkele weken
later opgegraven. Tijdens dit onderzoek
werden verschillende west-oost en noord-zuid
georiënteerde sloten en greppels uit de Late
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd gevonden.
Uit een laatmiddeleeuwse waterput kwam
een grape uit de 15de eeuw.
Vlak daarbij lag een andere kuil met daarin
organisch gemagerd handgevormd aardewerk
uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd.
In het profiel is een duidelijke spitsporenlaag zichtbaar. Daartussen zitten humeuze
brokken,mogelijk veraard veen, die in de laag
zijn doorgewerkt. De ondergrond bestaat uit
een gelaagd zandpakket met dunne kleilaagjes, waar op een gegeven moment een kleilaag
op is afgezet. Deze kleilaag ligt onder het
verspitte niveau. Her en der zijn natuurlijke
geulen aangesneden die opgevuld waren met
dezelfde klei als in het profiel. Hieruit
kunnen we afleiden dat het onderzoeksgebied
voornamelijk een wadachtig gebied was dat
op een gegeven moment vernatte door meer
invloed vanuit zee. Het gevolg was dat er
veel klei is afgezet. Dat veronderstelt dat het
gebied in de Late IJzertijd/Romeinse Tijd
droog genoeg was om te akkeren. Het kan zijn
dat er nog een fase is waarin er veen groeide

dat geoxideerd zou zijn door bewoning,
waardoor er weer een kleilaag kon worden
afgezet. Het humeuze restant van het
veenlandschap is dan opgenomen in de
akkerlaag.

Opgraving van een middeleeuws huis.

Foto © Hollandia

Haringhuizen Muggenburgerweg,

Kruising Haringhuizerweg
Tegen de kruising van de Haringhuizerweg
en de Provinciale weg N241 liggen twee
Archeologische Monumentenkaart (AMK-)
terreinen: 1742 en 10747. Ter voorbereiding van
de verbreding van de N241 zijn twee stroken op
deze terreinen, die door de wegaanleg worden
verstoord, opgegraven. In 2014 is door middel
van een proefsleuvenonderzoek vastgesteld
dat er inderdaad archeologische sporen uit de
Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen te
vinden zijn. Op AMK-terrein 1742, ten noor-

den van het kruispunt, werden de sporen van
een middeleeuwse boerderij en bijbehorende
waterput blootgelegd.
Afgaande op het vele prehistorische vondstmateriaal dat tijdens het onderzoek op de
locatie Haringhuizerweg gevonden is, zijn er
door de oxidatie van het veen waarschijnlijk
veel sporen verloren gegaan. De sporen die
zijn gevonden, bestaan voornamelijk uit
(ontwaterings)greppels. Daarnaast zijn nog
een kuil en een botconcentratie gevonden. De
laatste is eigenlijk geen afzonderlijk spoor,
maar onderdeel van een cultuurlaag die ligt
in het verlengde van een greppel. De greppel
is met de oxidatie van het veen grotendeels
verdwenen, maar hij was op enkele plaatsen
net iets dieper uitgegraven of uitgesleten,
waardoor de bodem van de greppel tot onder
het veen reikte. De botconcentratie moet dan
waarschijnlijk gezien worden als overblijfsel
van de vulling van deze greppel.
Het prehistorisch aardewerk concentreert zich
vooral in twee relatief grote zones. In deze
zones neemt het aantal scherven prehistorisch aardewerk per vierkante meter exponentieel toe, naar circa twintig. Waarschijnlijk
moeten deze zones daarom als vroegere huisplaatsen worden gezien. Deze lijken door de
oxidatie van het veen volledig verdwenen te
zijn. Op locatie Trambaan-De Leets is een
vergelijkbare zone gevonden waar wel duidelijke sporen van een huisplattegrond aanwezig zijn.
De sporen uit de Middeleeuwen bestaan voornamelijk uit (afwaterings-/perceels)greppels
die een beeld geven van de middeleeuwse
landindeling.

In het noordelijke deel (noordzijde van de
Haringhuizerweg, AMK 1742) zijn de
paalkuilen van een 13de-eeuwse constructie
gevonden, die waarschijnlijk als huis
geïnterpreteerd kan worden. Dit éénschepige
huis heeft een omvang van 14,8 x 5 m. Met de
genoemde afmetingen zou dat een relatief
klein huis zijn, maar huizen met deze afmetingen zijn uit de 12de en 13de eeuw wel
bekend. Ten noorden van de boerderij is
mogelijk nog een bijbehorende waterput
gevonden, hoewel de datering van deze put
door het ontbreken van vondstmateriaal niet
met zekerheid is vast te stellen.
In de 14de eeuw stroomde het riviertje de Leets
door het noordelijke deel van het onderzoeksgebied. Precies ter hoogte van het opgravingsgebied maakt de rivier een knik, waardoor de
Leets om de eerdergenoemde huisplaats heen
loopt. De huidige loop van de Leets heeft
langs het zuidelijk deel van Schagen een recht
verloop. Hierdoor lijkt het erop dat de rivier
gekanaliseerd is. We vermoeden dat ook het
deel dat door het plangebied loopt dus door de
mens is gegraven. Op basis van vondstmateriaal uit de vulling van de rivier is deze aanleg
dan in de 14de eeuw te plaatsen. Zowel op
grond van historisch kaartmateriaal als het
vondstmateriaal kan gesteld worden dat het
deel van de Leets dat door het plangebied loopt
ergens in de 18de eeuw wordt gedempt. Ter
hoogte van de huisplaats is in de periode van
de 14de tot de 15de eeuw een U-vormige
greppel aangelegd die met beide uiteinden op
de Leets aansluit. Vermoedelijk omsluit deze
greppel een tweede fase van de huisplaats en
heeft op het binnenterrein een 14de-/15de-
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Opgraving langs de N241.

Overzicht van alle gevonden sporen.

Natuurlijke sporen
Prehistorische sporen
Middeleeuwse sporen
Nieuwe tijdse sporen

531980

Datering onbekend
Natuurlijke geul
zone met hoge
concentratie preh. aw
0

15

30

531890

531920

531950

meters

116710

116740

116770

116800

greppel met aan de binnenkant een palenrij.
De dragende palenrij binnenin het huis lijkt
halverwege het huis te verspringen. Hierdoor
bestaat de indruk dat het huis deels tweeschepig en deels drieschepig is. Dergelijke
huisplattegronden zijn eerder gevonden in het
West-Nederlandse kustgebied, maar komen
niet veelvuldig voor (Type 6, Kodde 2014). Ze
worden in de periode van de Late IJzertijd tot
de 2de eeuw na Chr. gedateerd; dit lijkt goed
overeen te komen met de datering van het
aardewerk dat is gevonden.
De overige sporen uit de Late IJzertijd tot en
met de Romeinse Tijd bestaan uit greppels,
kuilen en een waterkuil. Sporen uit de Volle
Middeleeuwen wijzen op agrarisch landgebruik en bestaan uitsluitend uit (ontwaterings)greppels.
Zijdewind, Provinciale weg 5
In november en december werden de eerste
vijf werkputten onderzocht van een
omvangrijker onderzoeksgebied aan de
Provinciale weg 5 in Zijdewind. De N241 zal
worden verlegd, waardoor de vindplaats
bedreigd wordt. Langs de N241 lag op een
verhoogd deel in het landschap een 19deeeuwse stolpboerderij. Eerder karterend
booronderzoek had rondom de stolp
antropogene grondlagen aangetoond, evenals
een grotendeels intacte veenlaag (Honigh
2015). Dit waren sterke aanwijzingen voor de
aanwezigheid van een terplichaam, eventueel
op een in het verleden door de geologische
dienst gekarteerde meerwalafzetting. Tot
1630 lag er (toen inmiddels op enige afstand)
het Witsmeer.

Foto © Hollandia

veenlaag heen gingen en nog deels in de
onderliggende lagen terechtgekomen zijn.
Dit geeft ook aan dat de veenlaag ten tijde van
de nederzetting niet heel erg dik geweest kan
zijn. Mogelijk is dit een aanwijzing van de
aantasting van het veen door menselijk
ingrijpen.
Het huis heeft aan de oostzijde een wand-

532010

rische sporen bestaan doorgaans uit een
restdiepte van slechts enkele centimeters.
De sporen van de structuur vormen hierop
geen uitzondering.
Aangezien grote delen van de structuur
ontbreken, lijkt het erop dat slechts een klein
deel van de sporen van het huis dusdanig diep
ingegraven zijn, dat zij door de vroegere

531860

Schagen, Trambaan-De Leets
Ten oosten van de bebouwde kom van
Schagen, bij de woonwijk Hoep-Zuid, ligt
Archeologische Monumenten Kaart-terrein
10612. De flank van dit AMK-terrein wordt
doorgraven voor de aanleg van de nieuwe
rijstrook van de N241.
De archeologische sporen op locatie Trambaan- De Leets zijn op te delen in drie periodes, namelijk in sporen uit de Late IJzertijd,
Romeinse Tijd en uit de Volle Middeleeuwen
(11de -12de eeuw).
De archeologische sporen uit de Late IJzertijd
(3de eeuw voor Chr.) en Romeinse Tijd (2de

eeuw na Chr.) bestaan uit paalkuilen, greppels, kuilen en een waterkuil.
De belangrijkste sporen zijn echter de restanten van een mogelijke huisplattegrond, die op
basis van vondstmateriaal in de 3de eeuw voor
Chr. geplaatst kan worden. Dit is een opvallende vondst, omdat er tot nu toe tijdens
archeologisch onderzoek in Schagen geen
ingegraven paalsporen van huizen uit de
IJzertijd of de Romeinse Tijd zijn gevonden.
De reden hiervoor is dat er toen ofwel nog een
laag veen in Schagen aanwezig was of dat de
huizen in deze periode op terpen van veenplaggen stonden. Deze veenlaag of veenplaggen zijn later volledig geoxideerd, waarbij alle
grondsporen van de huizen verdwenen zijn.
In het huidige onderzoeksgebied lijken de
grondsporen van het veronderstelde huis
echter net iets dieper uitgegraven te zijn,
waardoor de onderkanten van de sporen door
het veen heen gegaan zijn en hierdoor
bewaard zijn gebleven.
Een belangrijk argument voor de
aanwezigheid van een huisplattegrond is dat
het aantal scherven prehistorisch aardewerk
in deze zone hoger is dan in de rest van de
locatie. Elders zijn doorgaans slechts 1 à 2
scherven prehistorische aardewerk per m 2
gevonden; op de plek van de vermoedelijke
huisplattegrond stijgt dit aantal naar circa 20
scherven per m 2.
Helaas ontbreekt een groot deel van de
structuur, wat de interpretatie bemoeilijkt.
De structuur wordt enerzijds door greppels uit
de Volle Middeleeuwen (zie legenda) aan de
noordelijke, zuidelijke en westelijke zijde
vergraven. Anderzijds lijkt de constructie
slecht geconserveerd te zijn. Alle prehisto-
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eeuws huis gestaan. Van dit huis zijn geen
sporen gevonden, wat op zich niet vreemd is,
aangezien men in de 14de en 15de eeuw vaak
op stiepen of op houten regels bouwde, die
men op het maaiveld plaatste. Deze bouwwijze laat weinig tot geen grondsporen na.
In de U-vormige greppel is een ingegraven
ton gevonden die mogelijk ook als waterput
gediend heeft. Deze ton was aan de onderkant
echter afgesloten met een deksel, en kon
dus alleen door water uit de greppel gevuld
worden. De plek is na de Middeleeuwen
kennelijk verlaten, want er zijn geen aanwijzingen voor bewoning die uit de Nieuwe
Tijd of later dateren. Naast de huisplaats en
de (gekanaliseerde) Leets zijn er tijdens het
onderzoek nog drie sloten uit de Late
Middeleeuwen en uit de periode van de 17de
tot de 19de eeuw gevonden. Eveneens uit de
Nieuwe Tijd is een aantal dierengraven. Het
lijkt erop dat de opgraving in een zone ligt
waar men in de Nieuwe Tijd dieren begroef
die aan een ziekte overleden waren.

Meissen-porselein uit een sloot. >

Foto © Hollandia

Krimpscheuren in het veen als gevolg van vroegmiddeleeuwse ontginningen.

In de meeste noordelijk gelegen werkputten
werden archeologische resten uit de Vroege
Middeleeuwen, de Late Middeleeuwen en de
Nieuwe Tijd aangesneden. De archeologische
resten uit de Vroege Middeleeuwen bestonden
uit kuilen, die in het veen waren gegraven.
De kuilen beperkten zich tot de onderkant van
het veen, waardoor deze als veenwinningskuilen werden geïnterpreteerd. De kuilen
waren opgevuld geraakt met natuurlijke klei,
waarschijnlijk vanuit het Zijper Zeegat. Over
het veen, dat krimpscheuren vertoonde en
waarvan de top geoxideerd was als gevolg van
de menselijke ingrepen, lag een sterk schelphoudende jongere overstromingslaag van
klei.
De kleivulling van de veenwinningskuilen
leidde tot een fenomeen dat het beste verklaard kan worden als inversie. De kleivulling
komt hoger te liggen doordat het omliggende
veen verder zakt.
De archeologische resten uit de Late Middeleeuwen bestonden uit een paalkuil met daarin een scherf grijs aardewerk.
Parallel aan en haaks op de Provinciale weg
lagen gedempte sloten. Uit een sloot kwam
een dozijn 20ste-eeuwse porseleinen schoteltjes uit onder andere Duitsland (Meissen). De
schoteltjes zaten in een geëmailleerde pan en
lijken met opzet te zijn weggegooid. Wellicht
dat het servies iemand niet aanstond. De
voormalige eigenaren van de stolp konden
het zich in ieder geval niet herinneren.
Hollandia archeologen, Koert Salomons

Onder het fotobordje is in het profiel micro-inversie te zien.
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Kaart van de onderzoekslocatie aan de Molenbuurt (nieuwbouw geel gerasterd, afgebroken pandje bruin
gerasterd). Het noorden is boven.

Alkmaar | Molenbuurt naast de
Bergerbrug
In oktober 2015 werden bij een kleine
opgraving in de voormalige vestingwal bij de
Molenbuurt, op de hoek met Zevenhuizen,
enkele resten van een verdwenen 16de-eeuws
klooster gevonden. Voor de verbouwing van
kebabzaak Bodrum naast de Bergerbrug werd
een ondiepe bouwput gegraven en een diepere
kuil voor een keldertje van 3,5 x 4,5 m. In dit
gebied werden in 1573, net buiten de
middeleeuwse Geesterpoort, huizen en een
vrouwenklooster gesloopt voor de aanleg van
de nieuwe vestingwal en het uitgraven van de
singelgracht. Het was de vraag of hiervan nog
resten te vinden zouden zijn, gezien het grote
grondverzet bij de vestingbouw en daarna. Er
is besloten om bij het graafwerk een kijkje in
de bodem te nemen. Met een onverwacht
succes.

Van het in 1572-1573 afgebroken klooster is
heel weinig bekend, onder andere omdat er
weinig archiefstukken bewaard zijn gebleven.
Dat het gaat om een vrouwenklooster, gewijd
aan St. Clara, weten we wel. Waarschijnlijk
volgden de Alkmaarse Clarissen, net als hun
zusters in Hoorn en Enkhuizen, nóg strengere
regels dan de andere vrouwenkloosters in de
binnenstad. Ze hadden niet alleen een gelofte
van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid
afgelegd, maar ze hadden ook een zwijgplicht
en leefden in afzondering van de buitenwereld. De Clarissen werden naar aanleiding
van hun kleding ook wel aangeduid als
‘grauwzusters’ of zelfs ‘barrevoetenzusters’
(Schrickx 2015, 65-72). Ze leefden uitsluitend
van de liefdadigheid van de Alkmaarders en
vulden hun dagen met gebeden. Hoewel de
bisschop al in 1492 permissie gaf voor de
oprichting, werd het klooster pas in 1505

Het Clarissenklooster op de kaart van Alkmaar (het

zogenaamde ‘witte kaartje ‘) door Jacob van Deventer, circa

1561. Links het Clarissenklooster, omschreven als ‘Clarisse’, met

ernaast een landweggetje noordwaarts. Ten oosten ervan loopt
de oude stadsgracht. De Geestpoort (op de kaart aangegeven
met ‘porta’) gaf hier toegang tot de binnenstad. Rechtsonder
staat de Grote Kerk (‘templum’).

gesticht. Clarissen uit Gouda namen er in
eerste instantie hun intrek, later volgden ook
Alkmaarse vrouwen. De bouw werd bespoedigd door een genereus legaat van maar liefst
3600 pond die de Alkmaarse magistraat Claes
Corff in 1506 naliet. In 1509 werd de kapel
gewijd (Vis 2007, 128-129). Vermoedelijk werd
het klooster bediend door een priester uit het
nabijgelegen Minderbroedersklooster in de
stad.
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< De kloosterfunderingen waren tot 1 m

a) baksteenfunderingen,

b) mortellaag van een plavuizenvloer,
c) baksteenstraatje,
d) betonnen vetput,

e) stoepband langs plantsoen (20ste-eeuwse
sporen zijn grijs).

Er is slechts één topografische bron voor het
klooster; een schetsmatige weergave op de
stadskaart van Jacob van Deventer uit circa
1561. Hier ligt de kapel van de Clarissen direct
ten noordwesten van een landweggetje langs
de oude vestgracht. Op de kaart van Van
Deventer zijn gebouwen niet altijd volgens
hun werkelijke oriëntatie afgebeeld. Zo is de
kapel van het Clarissenklooster bijvoorbeeld
niet onder de juiste hoek getekend. De locatie
van het complex is echter wel goed te bepalen,

Archeologen Peter Bitter en Nancy de

Jong met in het midden Adem Özdemir,

eigenaar van Bodrum Kebap. >

met links van het klooster nog de ommuurde
kloostertuin.
In 1572 werden tijdens de reformatie de 28
zusters door de geuzen uit hun klooster
verdreven. Een aantal van de zusters trok naar
het zuiden dat katholiek was gebleven, maar
er waren ook zusters die in de stad gingen
wonen.
Het kloostergebouw werd afgebroken en de
stenen werden gebruikt voor het versterken
van de nieuwe stadswallen. Deze werden in

foto©gemeente Alkmaar

Overzicht van de sporen:
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hoogte in de bodem bewaard.

1573 - vlak voor de komst van de Spaanse
troepen - in grote haast aangelegd. De nieuwe
vesting werd langs de west- en zuidkant ruim
om de oude middeleeuwse omgrachting van
de stad aangelegd. De grond die vrijkwam
tijdens het graven van de vestgracht (de
tegenwoordige singels) werd gebruikt voor een
aarden omwalling. Voordat die er was, was de
Molenbuurt een landweg die aan de buitenkant van de oude gracht liep, maar nu binnen
de nieuwe vesting was komen te liggen. Het
bastion op de westhoek van de vesting kreeg
de naam van het verdwenen klooster, het
Clarissenbolwerk. Het Munnikenbolwerk
aan de noordhoek werd vernoemd naar het
verdwenen Minderbroedersklooster bij de
Paardenmarkt en een nieuwe wijk tussen
de oude vestgracht en de Geestersingel kreeg
de naam Clarissenbuurt, hoewel het in feite
ruim naast het vroegere kloosterterrein lag.
In de 19de eeuw werd de vesting ontmanteld
en de omwalling geëgaliseerd voor de aanleg
van het stadspark.
In de bouwput werden al vrij snel, op slechts
0,5 m onder het maaiveld, bakstenen funderingen gevonden met de resten van een
cementen ondervloer waarop plavuizen
hadden gelegen.
Het muurwerk was een-steens dik en in kruisverband gemetseld van geel en rood dooraderde bakstenen met een afmeting van 20,5/22 x
10,5 x 5,5 cm. Vijf lagen zijn 32 cm dik. De
onderzijde van het muurwerk, verbreed tot
anderhalf steens, ligt op 1,5 m onder het
maaiveld, op 0,26 m boven N.A.P. De plavuisafdrukken zijn 19 x 19 cm. De plavuizen waren
gelegd in een dambordpatroon tussen de
muren. De muurresten omsluiten aan drie
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zijden een ruimte van maar 3 m breed, en
liepen naar het noordwesten en zuidwesten
door. Aan de zuidkant sluit op de ruimte een
baksteenbestrating aan – dit is mogelijk een
buitenruimte geweest, bijvoorbeeld een
voorplaatsje aan de Molenbuurt.
De oriëntatie wijkt af van de huidige Molenbuurt, maar dat komt ook door de aanpassing
van de Molenbuurt aan de vesting van 1573,
toen de straat is omgelegd tot een achterom
langs de vestingwallen. De oriëntatie van de
funderingen komt ongeveer overeen met die
van de huidige straat Scharlo, de oude weg die
vanaf de Geesterpoort in de 16de eeuw naar de

oever van de Bergermeer leidde.
Het muurwerk is zonder twijfel een restant
van het Clarissenklooster. De vindplaats ligt
precies op de plek waar Van Deventer dit
klooster weergeeft. Dit betekent dat er in de
strook grond tussen de Molenbuurt en de
singelgracht nog meer funderingen onder het
gras zullen liggen! Als gevolg op deze onverwachte ontdekking, beraden we ons nog op
een niet-gravend bodemonderzoek.
Peter Bitter en Nancy de Jong, vakgroep erfgoed van
de gemeente Alkmaar

Alkmaar | Langestraat 58, 60 en 62
Op nieuwjaarsdag legde een grote brand drie
winkelpanden bij Langestraat 58, 60 en 62 in
de as en een vierde winkelpand op nummer
54/56 raakte beschadigd. In de zomermaanden van 2015, toen de eerste schetsen voor
de herontwikkeling nog op de ontwerptafel
lagen, werd door de gemeente een
omvangrijke opgraving uitgevoerd; met een
oppervlakte van 1100 m 2 de grootste in jaren.
In acht weken tijd is in juni en juli 2015 de
volledige bouwlocatie opgegraven, mede
dankzij de inzet van vrijwilligers en het
inhuren van extra archeologen, onder wie
Jan de Koning (Hollandia Archeologen,
Zaandijk), die de dagelijkse veldleiding had.

Naar verwachting wordt het onderzoek in de
zomer van 2016 nog uitgebreid met de opgraving van Langestraat 52. De resultaten leveren
volstrekt nieuwe inzichten in de vroegste
stadsontwikkeling van Alkmaar, maar ook
zijn tal van bijzondere sporen en vondsten uit
latere eeuwen ontdekt. De Langestraat was de
middeleeuwse hoofdstraat. Hij verbindt de
omgeving van de Grote Kerk en het stadhuis
aan de westkant met de havenzone bij de
Houttil en Mient aan de oostkant. De Langestraat steekt wel een meter uit boven de omgeving, wat in de zijstraten goed te zien is. Dat
hoogteverschil is steeds in verband gebracht
met de aanleg van de ‘Dijk van Alkmaar naar
Bergen’, die rond 1200 in een schriftelijke

bron wordt vermeld. Vanuit deze dijk zou dan
de stad in de 13de eeuw ontwikkeld zijn (Bitter
2009). In de loop der jaren zijn op
verschillende locaties in de Langestraat steeds
kleine archeologische onderzoeken gedaan.
Meerdere keren werden daarbij gedeelten van
grote bakstenen huizen gevonden, die tussen
circa 1300 en 1350 gedateerd kunnen worden
(Roedema & Bitter 2013a). Onder meer
kwamen onder Langestraat 66, op slechts 15 m
ten westen van de brandlocatie van 2015, de
overblijfselen van het imposante huis Het
Reket aan het licht. Het was opmerkelijk dat
duidelijke resten uit de 13de eeuw ontbraken,
maar dit werd steeds verklaard door de
kleinschaligheid van de opgravingen.

< Hoogtekaart van de huidige binnenstad binnen de stads-

omwalling (geel en oranje zijn het hoogst, paars het laagst),

met opgegraven huisresten uit circa 1275-1350 van houtbouw (1)
en baksteen (2) en de opgravingslocatie van 2015 (3).

Reconstructiekaart van Alkmaar rond 1325, met de bebouwde

kom in roze en de opgravingslocatie in groen aangeduid. De ‘dijk
van circa 1200’ loopt langs de Koningsweg en verbindt de

strandwal (geel) met de Geestmerambachtsdijk langs de
oostoever van de rivier de Rekere en de noordoever van de

waterloop het Zeglis. De roze stip markeert het verdwenen

Langestraat 62, 60 en 58 op

grafelijk kasteel Torenburg.

kaat©gemeente Alkmaar
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nieuwjaarsdag 2015. >
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De eerste bewoning op de onderzoekslocatie
blijkt namelijk niet van vóór 1300 te dateren.
Uit de eerste ophogingen en sporen van
bewoning komt 14de-eeuws Duits steengoed
uit Siegburg en Langerwehe (nabij Aken)
tevoorschijn. Dat maakt de hypothese over de
‘dijk van rond 1200’ onder de Langestraat en
Houttil wel erg onwaarschijnlijk, want dan
zouden de Alkmaarders ongeveer een eeuw
naar een kale dijk hebben gekeken, voordat ze
op het idee kwamen om aan de dijk bij de

Mientgracht een havengebied te creëren. En
dat terwijl de kooplieden al sinds 1254 - toen
het stadsrecht werd verleend - konden profiteren van tolvrijheid en andere privileges. De
dijk van 1200 zal waarschijnlijk ergens anders
hebben gelegen, namelijk onder de Koningsweg en doorgelopen hebben naar de straat
met de juiste naam, de Dijk. Het oostelijke
stuk van de dijk (bij de Dijk) is dan een
afdamming van de Rekere geweest, waar een
spuisluis ingezet moet zijn voor de afwatering

naar de Zijpe in het noorden.
Tijdens de opgraving werden aan de straatzijde twee verschillende ‘huisterpen’ zichtbaar, een onder Langestraat 60-62 en een
onder Langestraat 58. Tussen deze percelen
lagen in eerste instantie afwateringssloten
die uitkwamen op een achtersloot, die 17 m
van de straat lag. Onder nummer 60-62 was
een 8-10 m brede terp opgeworpen van grote
kluiten grijze klei, die daarna met allerlei
grondlagen verder was opgehoogd. De 7 m

brede terp van nummer 58 bestond geheel uit
lagen slappe bruine klei, mest, veenbrokken
en zand. Deze verschillen geven aan dat hier
geen sprake is van een allesomvattend
bouwproject, maar van bouw door afzonderlijke eigenaren. De tussenslootjes waren al
verdwenen bij de eerste ophoging in de vroege
14de eeuw.De Langestraat lijkt een aaneenschakeling van terpen te zijn geweest. Deze
kan in theorie nog wel aangelegd zijn tegen
een (buiten de opgraving gelegen) dijk onder

de straat, met een weg erop, maar die dijk zal
dan eveneens van rond 1300 zijn. De ophogingen zetten zich niet alleen voort langs de
Houttil en Boterstraat; ook aan de overkant
van de Mientgracht is circa 1290 het gebied
tussen de straten Voordam en Achterdam tot
hetzelfde niveau verhoogd (Bitter & Roedema
2009 en 2010; Roedema & Bitter 2013b; Jacobs
e.a. 2007). Alles bij elkaar lijkt er kort voor
1300 sprake van een geplande aanleg van het
havengebied rond de Mientgracht. Zou dit
verband houden met de onderwerping van

< Fotomontage van de afzonderlijk
aangelegde zuidprofielen, met het
publiek in de Langestraat op de

achtergrond. De oudste aanleg is met
een oranje lijn ingetekend. Links is de
huisterp van nummer 58 met aan

weerszijden een erfsloot, rechts de
huisterp van nummer 60-62. De

vlechtwerkbeschoeiing van de sloot

tussen beide erven is op een bepaald

foto©gemeente Alkmaar

moment ingeklapt.

West-Friesland door Floris V in 1282-1290? In
die periode richtte Floris V ook meerdere
dwangburchten op om de hoofd(vaar)wegen
veilig te stellen. Wellicht was hij van plan om
Alkmaar tot economisch en strategisch
middelpunt te maken door de aanleg van een
nieuw havengebied.
Van tevoren hadden we gerekend op een
viertal 14de-eeuwse huizen naast elkaar, als
voorloper op de 17de-eeuwse situatie, met
daartussen minstens één groot bakstenen
huis of wellicht zelfs een stadskasteel. Tot
onze verbazing was dit niet het geval en
vonden we in de oudste fasen geen bakstenen
gebouw, maar wel de neerslag van een 14deeeuwse leerlooierij! Dit ambacht is berucht
vanwege de enorme stankoverlast en watervervuiling, nota bene op zo’n 15 meter van het
stadskasteel Het Reket. Wellicht liep het
bedrijfsterrein zelfs westwaarts door tot aan
dit huis. Achter Langestraat 54/56 kwamen
ook kuilen met looiersafval aan het licht en
het bedrijf kan zich zelfs nog verder oostwaarts hebben voortgezet.
De opgraving heeft unieke informatie opgeleverd over de inrichting van het werkterrein en
over de manier van werken in een leerlooierij.
Op de terp van nummer 60-62 kwamen paalsporen en planken tevoorschijn van elkaar opvolgende houten gebouwen, in elk geval van
drie, maar mogelijk wel van vier bouwfasen.
In en rond deze sporen kwamen op veel
plaatsen vette kalk in de tussentijdse ophogingen voor. Ook waren enkele kuilen gevuld
met kalk, soms in combinatie met een partij
grasachtig materiaal. Dit moeten de resten
zijn van de voorbehandeling van verse huiden
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toont het afschrapen van haar en

vleesresten op de looibok en linksachter
het ‘touwen’ (plat trappelen) van het

gelooide leer. De plaats van handeling is

Prentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam

aan en zelfs ín een stadsgracht!

met kalk om de haren en vleesresten te
verwijderen. Hiervoor werd gebrand schelpgruis fijngemalen tot ongebluste kalk en in
water opgelost tot kalkmelk. Het is opvallend
dat er geen grote ingegraven houten kuipen of
bakken zijn gevonden, die (vooral in later tijd)
tot de standaardinventaris van een leerlooierij
behoren. Diverse kalkplekken hebben een
ondiepe, bijna ronde vorm met een diameter
van 40-55 cm; dit zijn mogelijk de afdrukken
van tonnetjes die naderhand weer afgevoerd
zijn. Wellicht werkte men met bovengrondse
houten kuipen, die geen grondsporen hebben
nagelaten. Los verspreid in verschillende
lagen en andere sporen werden her en der ook
natuurstenen keien gevonden van een paar
decimeter groot. Uit latere perioden is bekend
dat de huiden, die door de kalkmelk opzwollen, op hun plaats gehouden werden met
planken en stenen.
Aan de achterzijde van nummer 60 en in de
hele terp van nummer 58 kwamen grote ronde
en rechthoekige kuilen tevoorschijn die waren
gevuld met gemalen eikenschors oftewel
‘run’.
Run is rijk aan de stof tannine, de looistof
waardoor de huiden houdbaar werden
gemaakt. De looiers gebruikten aanvankelijk
geen houten kuipen, maar groeven looikuilen
met steile wanden en een vlakke bodem. De
huiden werden hier laagsgewijs in gelegd met
laagjes run ertussen. De looikuilen werden
afgedekt met planken en keien. De huiden
bleven zo één tot anderhalf jaar liggen.
Daarna waren ze gelooid. De meeste looikuilen bevonden zich gewoon in open terrein.
Tussen de kuilen vonden we op nummer 58
aan de straatzijde nog drie of vier baksteen-

Coupe door een runkuil die aan de zijkant

(rechts) is versterkt met een houten schot.

Eén van de runkuilen gevuld met roodbruine gemalen eikenschors,

met rechts ervan twee kleine baksteenpoertjes. Op de achtergrond

de rechthoekige bodemplaat van klei onder een verwijderde houten
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< ‘De leerbereider’ van Jan Luijken, 1694,

foto©gemeente Alkmaar
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looikuip. Langestraat 58, vanuit het westen gezien. >

poertjes, lichte funderingen voor de houten
staanders van een gebouwtje.
Uit de laatste fase waren er bij nummer 58
drie merkwaardige sporen over. Het best
bewaard was een rechthoekige plak klei van
1,3 x 2,1 m en 10-15 cm dik, aan de zijkanten
strak afgesneden, met langs de zijkanten een
5 cm dikke en nog tot een decimeter opstaande rand van klei, eveneens strak in model
met scherpe randen. Ernaast werden nog
twee van dergelijke sporen aangesneden.
Het zijn waarschijnlijk de kleiresten waarmee rechthoekige houten looibakken waren
gedicht. De bakken zijn naderhand verwijderd
en de klei bleef achter.

De houtbouw op nummer 60 maakte omstreeks 1350 plaats voor een bakstenen huis.
Door 19de-eeuws funderingswerk waren van
dit huis de zijmuren vergraven, maar de
tussenmuren en achtergevel werden nog
gevonden. Het huis was in drie vertrekken
verdeeld met langs de oostzijde een gang met
baksteenvloer. In het middenvertrek werd een
deel van een ronde baksteenconstructie
gevonden die waarschijnlijk een houten kuip
met een diameter van circa 2 m op zijn plaats
hield.
Een looierij had grote hoeveelheden water
nodig, omdat de huiden voor, tijdens en na
het ontharen een paar keer gewassen moesten

worden, en vervolgens nog een paar keer
bij het looien in de run. De locatie aan de
Langestraat is ook om die reden verrassend –
looierijen liggen eigenlijk standaard aan
een (afgelegen) waterloop. Er zijn maar twee
14de-eeuwse waterputten gevonden, gemaakt
van houten tonnen. Deze twee waterputten
kunnen nooit hebben voorzien in de waterbehoefte. Achter nummer 60 is wel een
houten goot gevonden, die op een bepaald
moment ook nog is vernieuwd, en die vuil
water kon afvoeren naar het noorden. Het
meermalen spoelen van alle huiden moet dus
wel in de Nieuwesloot zijn gebeurd, waardoor
deze gracht zwaar vervuild moet zijn geweest!
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1 (vanaf circa 1300), 2 (vanaf circa 1325),

3 (vanaf circa 1350), 4 (vanaf circa 1375),

5 (vanaf circa 1425) en 6 (vanaf circa 1550).

De resten van de baksteenbouw van de looierij, circa 1375, liggen

vrij dicht onder het straatpeil. Middenin de tussenmuur met

rechts een halfronde ‘afdruk’ van een ronde looierskuip, op de

voorgrond twee ronde kalkplekken, op de achtergrond de

rechthoekige haard in het voorvertrek doorgraven door kalkkuilen. Gezien vanuit het noorden.

Tussenmuur van de baksteenfase van de leerlooierij op

Langestraat 60, circa 1375. De halfronde vorm zal een houten

foto©gemeente Alkmaar
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looierskuip hebben omvat. Gezien vanuit het noorden. >

Behalve run vonden we in de kuilen ook
pakketten leerfragmenten. Een deel is
herkenbaar als afsnijdsels door de leertouwer.
De term ‘touwen’ betekent ‘trappen’ en
verwijst naar het met blote voeten pletten
en aanstampen van de huiden. Vervolgens
werden de huiden met een mes geschrapt om
het leer dunner te maken en nabehandeld met
raapolie, lijnolie of dierlijk vet. Een ander deel
van de afsnijdsels bestaat uit schoenmakersafval, met de contour van de schoenenonderdelen herkenbaar als de gebogen uitsneden
uit min of meer driehoekige fragmenten.
Er moet dus aan de leerlooierij een schoenmakerij verbonden zijn geweest. Bij het afval
zijn bovendien versneden schoenfragmenten,
afkomstig van herstelwerk, gevonden.

foto©gemeente Alkmaar

< Plattegronden van bewoningsfasen

Omstreeks 1425 werden op de plaats van de
looierij huizen gebouwd. Toen pas ontstond de
tot 2014 bestaande percelering. De huizen
stonden vanaf het begin dicht naast elkaar,
zonder stegen ertussen. Aan de achterzijde
waren er wel stegen richting de Nieuwesloot.
Er kwamen vier bakstenen huizen van
verschillende breedte en circa 18 m diep, elk
met een eigen beerput direct achter de
achtergevel. Ze hadden een indeling met drie
vertrekken achter elkaar met een gang langs
het middenvertrek. In de 17de eeuw had alleen
nummer 60 een verdieping – de andere drie
hadden slechts een zolderverdieping boven de
begane grond. Desondanks gingen deze
huizen in die tijd voor flinke verkoopprijzen
van de hand (54/56, 58-Oost en 58-West voor

Uitsnede uit de stadsplattegrond van Cornelis Drebbel (1597) met rood ingekleurd de
vier afgebrande bakstenen panden en bruin ingekleurd twee houten huizen bij

nummers 54/56 en 52. Nummer 60 is het enige pand met een verdieping. NB het derde
huis ten westen (links) is het stadskasteel Het Reket, met fraaie traptoren, waarvan
foto©gemeente Alkmaar

het hoofdgebouw van omstreeks 1300 dateert (opgraving 2001).

< In verscheidene runkuilen was ook leerafval gedeponeerd, niet alleen afsnijdsels

van de leertouwer (sliertjes deels nog met haar, rechts), maar ook schoenmakersafval
(afsnijdsels links, versneden schoeisel midden). Uit sommige kuilen kwamen
honderden van dergelijke fragmenten.

foto©gemeente Alkmaar

circa 2000-3000 gulden; nummer 60 zelfs
voor 4500 gulden). Eind 16de eeuw kwam ook
aan de Nieuwesloot bebouwing; enkele
huisresten en een beerput zijn in de opgraving
aangesneden.In totaal zijn er bij deze huizen
negen beerputten opgegraven, die tot circa
1500 alleen zijn gebruikt voor opvang onder
een latrine. Later gooiden de bewoners er ook
veel huisvuil in. Uit zes beerputten en een
paar afvalkuilen is een enorme hoeveelheid
vondstmateriaal uit de 17de en 18de eeuw
geborgen. De rijke status van de huishoudens
wordt onderstreept door de vondsten van
onder andere luxe aardewerk en veel fraai
glaswerk, lakzegels van brieven, bijzondere
voedselresten, gebrandschilderd glas,
fragmenten van zijde en kant, beeldjes van
aardewerk en porselein, bijzonder schoeisel,
loden musketkogels en twee gouden ringen.
Topvondsten zijn enkele glasscherven van drie
roemers met fraai gekalligrafeerde inscripties, gevonden in een beerlaag uit het tweede
kwart van de 17de eeuw. Ze kunnen worden
toegeschreven aan één van Alkmaars
beroemdste inwoners, de schrijfster Maria
Tesselschade Roemers Visscher. Zij woonde
met haar man Allard Crombalch van 1629 tot
aan haar dood in 1649 op Langestraat 60.
19de-eeuwse historici schiepen een romantisch beeld van de zogenaamde Muiderkring,
een groep rond P.C.Hooft, waartoe naast
Constantijn Huygens, Caspar Barlaeus en
Joost Vondel ook Maria Tesselschade en haar
zuster Anna behoorden. Doordat zij eind 19de
eeuw tot icoon van de vrouwenemancipatie
werd verheven, is er nog menige straat en
school naar Maria Tesselschade vernoemd. Zij
werd destijds net als haar zuster ook geprezen

foto©gemeente Alkmaar
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Regionaal Archief Alkmaar
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De vondstenlaag uit een beerput wordt geheel geborgen in grote

In beerput 3 wordt onder meer huisraad

In totaal werden circa 250 emmers met vondstmateriaal

inwoonster, Maria Tesselschade Roemers

emmers (‘methode Alkmaar’). Er zijn 9 beerputten opgegraven.
meegenomen en op de zeef gespoeld.

om haar graveerkunst op drinkglazen. Tot nu
toe zijn er slechts twee gegraveerde glazen
aan haar toegeschreven, beide in bezit van
het Rijksmuseum (Ritsema Van Eck 1995,
cat.15-16). Een daarvan draagt het opschrift
‘A Demain les Affaires’ en is waarschijnlijk de
roemer die zij in 1632 maakte voor P. C. Hooft,
waarover de correspondentie nog bewaard is
in het Nationaal Archief. Ze schrijft hem zelfs
dat een roemer was gebroken tijdens het
graveren! De gegraveerde scherven uit de
beerput van haar woonhuis lijken in hetzelfde

gevonden van Alkmaars beroemdste
Visscher.

handschrift te zijn geschreven en bevestigen
daarmee dus de toeschrijving.In de zomer van
2016 volgt nog een laatste stukje veldwerk; de
opgraving van Langestraat 52.
Peter Bitter, vakgroep erfgoed van de gemeente Alkmaar
Tip: volg de projecten op de facebook-pagina
van ‘monumenten en archeologie Alkmaar’
en op www.alkmaaropdekaart.nl. Veel onderzoek wordt binnenkort ontsloten op de nieuwe
website www.erfgoedalkmaar.nl.
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Fragmenten van drie gegraveerde roemers, waarvan de kalligrafie kan worden toegeschreven aan Maria Tesselschade Roemers

Visscher, uit de beerput van het pand Langestraat 60. Van een grote roemer met een diameter van 13 cm is driekwart van de tekst

bewaard (‘… boeren Tot be … vreught …’), van een tweede van hetzelfde formaat (linksonder) alleen ‘…iti…’. Een kleine derde roemer

Een roemer uit de collectie van Rijksmuseum. Op de kelk is in

Italiaanse letters de spreuk Sic Soleo Amicos (Zo kan men zijn

vrienden vertrouwen) gegraveerd. De gravering is toegeschreven aan
Maria Tesselschade Roemers Visscher. >

Rijksmuseum Amsterdam

(rechtsonder) met ‘Dem… …aire…’ droeg kennelijk dezelfde tekst als de grote roemer van Pieter C. Hooft uit 1632.

Een groot deel van het dichtbebouwde stedelijk oppervlak van Amsterdam wordt gevormd
door water. De waterbodems in de (binnen)
stad zijn in de loop der tijd gevuld geraakt met
grote hoeveelheden voorwerpen van de meest
uiteenlopende aard, die per ongeluk of expres
te water zijn geraakt. Gezien deze materiële
inhoud worden ook waterlopen opgenomen
in het stedelijk archeologisch programma
aangezien de verzonken resten een directe
afspiegeling zijn van het leven in de stad.
Het onderzoek naar de historische vaarwegen
richtte zich in maart op de Boerenwetering.
Deze werd aan het eind van de 12de eeuw
gegraven voor de ontginning van het Amstelland en speelde vanaf de 17de eeuw een
belangrijke rol als transportweg voor boeren
en tuinders richting de groente-, fruit- en
zuivelmarkten van de stad. Vanwege de

Afvalstort uit 1625-1675 uit de

voormalige Boerenwetering
langs de Hobbemakade.

IJzeren vuilnis- of strontemmer

uit de Boerenwetering. >

foto©gemeente AMsterdam

foto©gemeente Alkmaar

Amsterdam | Boerenwetering en
Singel waterbodems
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< Per locatie werd
het slib van de

Singelbodem in
een beunbak

gestort en op
vondsten

foto©gemeente Amsterdam

doorzocht.

vestinggracht onderdeel werd van de binnenstedelijke grachten. De sliblaag was langs de
kademuur maximaal 1,5 m dik en liep dunner
uit naar het midden van de gracht. Afgezien
van enkele keramiekscherven en rookpijpen
uit de 18de en 19de eeuw zat hier hoofdzakelijk
modern afval in de slibbodem, zoals fietssloten, fietsframes, een imperiaal en automatten. De sliblaag lag op de meeste locaties
direct op de natuurlijke (riet)veenbodem. Op
vier locaties bevond zich een oudere grachtbodem onder het slib met daarin aardewerk
uit de 16de eeuw en een aantal bakstenen
(24,5 x 11,5 x 5 cm), die gezien hun formaat
afkomstig zijn van de gesloopte stadsmuur.
Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie,
Jerzy Gawronski

straat 98. Ter plaatse van Kalverstraat 147 lag
de rietmat op 3,70 m onder N.A.P., wat erop
zou kunnen wijzen dat de buitenbocht van de
Amstel bij het Rokin dieper was uitgesleten.
Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie,
Jerzy Gawronski

Amsterdam | De Jordaan
Bij kleinschalig archeologisch onderzoek op
verschillende locaties in de Jordaan kwamen
sporen van beerputten en verdwenen stegen
aan het licht die detailinformatie bieden over
de inrichting van deze historische stadswijk.
De Jordaan was bij de stadsuitbreiding van
1613 (Derde Uitleg) ontwikkeld als een woon-

wijk voor ambachtslieden. Wonen en werken
waren nog niet gescheiden en er werden hier
vele ambachten uitgeoefend. Dit gebeurde in
huis of op het achtererf waar onder afdakjes
of in de open lucht werd gewerkt. In de 18de
en vooral ook in de 19de eeuw nam de bevolkingsdruk in de wijk zodanig toe dat de oorspronkelijke open binnenterreinen snel
volgebouwd raakten om betaalbare woonen werkruimten te creëren. Deze woninkjes
en werkplaatsen waren via smalle gangen en
stegen vanaf de straat toegankelijk. Eerdere
opgravingen wezen uit dat deze binnenterreinen vaak archeologisch interessant
zijn, met bouwresten die nog dicht onder het
oppervlak en in redelijk tot goede toestand bewaard zijn. Dit was bijvoorbeeld het geval op

De binnenplaats van de Tuinstraat met de opening

Amsterdam | Damrak en het Rokin
Archeologische begeleidingen van het verdiepen van kelders op twee locaties aan de
Warmoesstraat en de Kalverstraat hebben
aanvullende informatie opgeleverd over de
vroegste landwinningsactiviteiten aan het
Damrak en Rokin. Uit eerder onderzoek was
al gebleken dat in de 14de en 15de eeuw bij
aanplempingen aan weerszijden van de
Amstel de rivierbodem eerst werd afgedekt
met een rietmat voordat een ophoging met
klei en veenzoden werd aangebracht. De
waarnemingen op de beide nieuwe onderzoekslocaties bevestigen dat dit een gebruikelijke aanpak was. Op het perceel Warmoesstraat 70 lag de rietmat op 2,70 m onder N.A.P,
vergelijkbaar met de diepte van de rietmat die
in 1967 werd waargenomen onder Warmoes-

van de verborgen waterput.

Op het niveau van de ontgraving op het binnenterrein van de Bloemstraat

tekenden zich muur- en vloerresten af.
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ijzeren strontemmer en verloren bankpassen.
Slechts één locatie leverde een hoge concentratie vondsten op, bestaande uit een afvalstort van aardewerk, glas en rookpijpen uit
de periode 1625-1675, die waarschijnlijk
afkomstig was van één of meerdere woonhuizen die langs de Boerenwetering hebben
gestaan.
In oktober werd een soortgelijke actie uitgevoerd op 14 locaties langs de oostoever van het
Singel, over een afstand van 230 meter tussen
de Haarlemmersluis en de Korte Korsjespoortsteeg vanwege de op handen zijnde vernieuwing van de kademuur. De kade volgde het
tracé van de 15de-eeuwse stadsmuur die in
1603 was gesloopt, waarna de oorspronkelijke

foto©gemeente Amsterdam

voorgenomen aanleg van een parkeergarage
in de waterbodem in het deel tussen de Eerste
Jacob van Campenstraat en de Albert Cuypstraat is een Inventariserend Veldonderzoek
uitgevoerd naar de eventuele aanwezigheid
van vondstconcentraties. Het onderzoeksgebied bestreek 315 meter van het slibtalud
langs beide kadekanten (de Hobbema- en
Ruysdaelkade). Hier was de kans op vondsten
het grootst in tegenstelling tot de vaargeul
die regelmatig was uitgebaggerd. Er zijn op 21
plekken sonderingen uitgevoerd met een
baggerschip. Negen locaties bleken vondstloos
en op elf locaties was een kleine hoeveelheid
19de- en 20ste-eeuws afval aanwezig, variërend van speelgoed en kookgerei tot een
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Het VOC-werfcomplex op Oostenburg op de stadsplattegrond
van Gerrit de Broen uit 1774 met daarop het Zeemagazijn
(1), de scheepsbeschietersloods
(2) en de apotheek

(3). Het noorden ligt rechtsonder.

Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie,
Jerzy Gawronski

Amsterdam | Oostenburg
In juni-oktober is een Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd op twee kavels op
Oostenburg, die in de komende jaren herontwikkeld zullen gaan worden. Op basis van
historische informatie en concrete aanwijzingen vanwege meerdere archeologische
onderzoeken in dit gebied waren op beide
kavels overblijfselen te verwachten van de
17de- en 18de-eeuwse scheepswerf van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).
Het werfcomplex was samengesteld uit vier
eilanden, die in 1660 waren aangelegd door
ophoging van buitendijks rietland en aanplempingen in het IJ. Voor het ophogen was
de klei gebruikt die vrijkwam bij het graven
van de grachten rondom de eilanden. Het
IVO op het voorste werfeiland wees uit dat
zich op 1 m onder N.A.P. nog 17de- en 18deeeuwse loop- en werkniveaus en kades bevonden. Hier stonden oorspronkelijk de scheepsbeschietersloods, waar het binnenwerk van
de Oost-Indië-vaarders werd getimmerd, en
de apotheek, maar hiervan resteerde door
grondige sloop in de 19de eeuw alleen nog
het funderingshout.
Het achterste (derde) werfeiland van 175 x 25 m
was volledig bebouwd met het Zeemagazijn,
het centrale pakhuis dat ook wel het OostIndisch Buitenhuis werd genoemd. Op één
van beide kavels werd ongeveer 80 m van de
oostelijke vleugel van dit gebouw, dat in 1822
was ingestort, getraceerd. Alleen de fundering bestaande uit palen en kespen was nog
bewaard: de paalkoppen lagen op 1,80 m
onder N.A.P. Op één locatie bevond zich een
restant van de voorgevel met een vensteropening die bij de instorting 1,5 m naar

foto©gemeente Amsterdam

situ behouden worden, omdat de ontgraving
niet dieper ging.
Na de melding van een plotse verzakking op
de binnenplaats van Tuinstraat 64 bleek hier
een waterput aanwezig te zijn, die met dunne
planken was afgedekt. Het bovenste deel van
de put was rechthoekig, maar de put zelf was
rond met een doorsnede van 0,78 m. De putwand was opgetrokken in rode baksteen van
18 x 9 x 3,5 cm en had een diepte van 3,10 m.
Onderin stond nog water. De put dateert
waarschijnlijk uit de 17de- of 18de eeuw, toen
op het binnenterrein nog werd gewerkt en
gewoond.
Op het achterterrein van Nieuwe Leliestraat
23 kwam na verwijdering van de betonvloer
van een eerder gesloopte garage een beerput
aan het licht. De bak van 1,60 m x minimaal
1,80 m liep deels door naar het achterliggende
perceel en was gemetseld in rode en gele
baksteen van 17,5 x 8,5 x 3,5 cm. De onderkant
van de putmantel rustte op een houten balk,
2,50 m onder het maaiveld. De put had geen
bodem. Tegen de gemetselde putwand waren
aan de binnenzijde rechtopstaande planken
aangebracht. De bovenste 1,4 m van de put
was gevuld met geelgrijs zand en puin.
Hieronder bevond zich donkerbruin-grijze
beer, die op een paar stukken 18de-eeuws
aardewerk en wat pijpenstelen na verder
vondstloos was. Vermoedelijk is de put in de
laatste gebruiksfase in de 19de eeuw grondig
geleegd alvorens in ongebruik te geraken.

Restant van de bij de instorting van het Zeemagazijn
in de gracht weggezonken voorgevel met venster.

< De fundering van palen en kespen van het Zeemagazijn
foto©gemeente Amsterdam
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het binnenterrein tussen de Bloemgracht 143
en Bloemstraat 150-154 dat in juli en augustus
tot een diepte van 0,40 m onder N.A.P. werd
ontgraven. Ondanks sloopwerkzaamheden in
het verleden waren op dit ontgravingsniveau
nog verschillende muur- en vloerresten en
drie waterkelders bewaard. Eén van de waterbakken was in een steeg, de Dubbele Gang,
aangelegd en diende waarschijnlijk voor
algemeen gebruik. De structuren konden in

met op de voorgrond de damwand van het eiland. Het voorste
deel, tussen de eerste twee parallelle palenrijen, was het
onbebouwde dek voor laden en lossen.

buiten was gedrukt en in een schuine stand
bijna 3 m diep was weggezonken in de gracht.
De onderzijde, die oorspronkelijk boven de
waterlijn van circa 0,4 m onder N.A.P. moet
hebben gelegen, lag nu op 2,80 m onder
N.A.P. De oever van het eiland was versterkt
met een houten damwand om uitspoeling van
de grond tussen de funderingspalen te
voorkomen. Uit het onderzoek bleek dat deze
voorzorgsmaatregel weinig effect had omdat
een aantal palen zo dicht op de damwand was
geplaatst, dat enkele planken uit hun verband
waren gerukt waarmee de waterkerende
functie van de damwand teniet was gedaan.
Het grondplan van de fundering bood belangrijke nieuwe informatie over de opzet en
uitvoering van het Zeemagazijn. De palenrijen vormden een plattegrond van drie
traveeën, terwijl historische afbeeldingen
een gebouw met slechts twee tonen. De meest
waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat
het oorspronkelijke ontwerp voorzag in drie
traveeën, maar dat al kort na uitzetting van
het daarbij behorende palenplan werd besloten tot de aanleg van een smaller gebouw. De
onbebouwde noordelijke travee is vervolgens
ingericht als een dek voor laden en lossen.
Dendrochronologisch onderzoek toont aan
dat de VOC voor de fundering van het Zeemagazijn had geïnvesteerd in nieuw hout,
afkomstig uit het westen van Zweden en
gekapt in 1656-1659 dat in 1661 direct is
verwerkt.
Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie,
Jerzy Gawronski
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Gezien de opschriften waren deze twee grapen

foto©gemeente Amsterdam

in 1686 geschonken aan A.E. Boen.

In de osendrop liep een halfronde goot die was samengesteld
uit hardstenen delen van circa 50 x 18 x 10 cm.

In december is de ontgraving van een achtererf van Singel 97 archeologisch begeleid.
Daarbij werd ter hoogte van de zijgevels van
het voorhuis de osendrop vrijgelegd. Dit is een
strook tussen twee huizen die volgens 16deen 17de-eeuwse bouwvoorschriften 8 duim
(= 20 cm) breed was en open moest blijven om
het hemelwater dat van het dak naar beneden
kwam af te voeren. Deze osendrop bevatte een
halfronde goot die was samengesteld uit
afzonderlijke hardstenen delen van circa 50 x
18 x 10 cm. Ter hoogte van de noordelijke
zijgevel was de goot gevuld met baksteenpuin,
dakpanfragmenten en scherven keramiek uit
de periode 1650-1750. Dit materiaal was er van
bovenaf in gegooid. Onder de aardewerkresten
waren twee met slib versierde grapen met het
opschrift A E BOEN 1686. De grapen zijn van
verschillend formaat, maar horen vanwege de
identieke versiering en opschrift als een setje
bij elkaar. Dergelijk eenvoudig keukengoed
met een naam en een jaartal diende als
huwelijksgeschenk. Vooral in de tweede helft
van de 17de eeuw was het de gewoonte dat een
man zijn echtgenote een grape met haar
naam en het huwelijksjaar schonk.

Amsterdam | De 17de-eeuwse
stadsmuur
Amsterdam was na de stadsuitbreidingen van
1613 en 1663 omgeven door een stadsmuur met
26 bolwerken. Toen de stadswal tegen het
einde van de 18de eeuw zijn defensieve functie
verloor, werd vanaf 1799 gestart met een
gefaseerde sloop. In eerste instantie werd het
metselwerk verlaagd tot circa 60 cm boven de
waterlijn, om zo als oevervoorziening te
kunnen blijven dienen. Gedurende de 19de
eeuw werden, met het gedeeltelijk rechttrekken en aanplempen van de Singelgracht,
op veel plaatsen de laatste resten van de
verdedigingswerken opgeruimd. Ondanks
de sloop kunnen bij archeologisch onderzoek
langs het voormalige tracé onderdelen van
de 17de-eeuwse stadsmuur worden gedocumenteerd.
In september is bij funderingsherstel van
twee woonblokken langs de Marnixstraat 106-

Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie,
Jerzy Gawronski
foto©gemeente Amsterdam
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Amsterdam | Singel 97

138 onderzoek verricht naar het westelijk deel
van de stadswal, tussen de bolwerken Karthuizer en Rijkeroord. Uitgangspunt was het
lokaliseren van de schildmuur, zodat het
palenplan voor de nieuwe fundering hierop
kon worden afgestemd. Ter hoogte van
Marnixstraat 110 lag de fundering van de
schildmuur 2,5 m onder de vloer (0,90 m onder
N.A.P.). Het muurwerk was 1,25 m breed en
opgetrokken uit oranjerode baksteen (22,5 x 11
x 4,5/5 cm). Op 1,80 m onder N.A.P. was de
muur gefundeerd op een 1,55 m brede houten
vloer. Met behulp van een prikstok kon het
tracé van de schildmuur buiten het pand
worden gevolgd en zijn de bouwresten verder
in situ bewaard gebleven.
Tussen februari en mei is de ontgraving van
een bouwput tot 3.00 m onder N.A.P. aan de
Sarphatistraat 102-104 archeologisch begeleid.
Dit deel van de Sarphatistraat bij de locatie
van het voormalige Emma Kinderziekenhuis

< De 18de-eeuwse

kademuur met een schuine
zijde in situ.

> De onderzijde met twee
funderingsbalken die

dendrochronologisch van
na 1728 dateren.
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De gracht voor de damwand bleek in de 19de
eeuw te zijn aangeplempt door zand op zinkstukken van wilgentenen matten te storten.
Op één locatie in de oorspronkelijke grachtbodem bevonden zich op 1,00 m onder N.A.P.
enkele massieve fragmenten van een 3 m
brede muur die als versteviging had gediend
aan de buitenzijde van de stadsmuur. Het
metselwerk was geheel opgetrokken uit
paarsbruine klinkers van 23 x 11/11,5 x 4 cm
die met trascement waren gemetseld en liep
schuin af richting het water. De fundering
lag op 2,60 m onder N.A.P. en bestond uit

onderheide grenen balken van 27 x 18 cm met
inkepingen voor de paalkoppen. Uit dendrochronologische dateringen van het funderingshout bleek dat de muur na 1728 moet zijn
gebouwd. Deze kademuur vormt een onbekende en niet eerder gedocumenteerde aanpassing van de stadswal en zou erop kunnen wijzen dat dit deel van de wal al in de 18de eeuw
in een dermate slechte staat verkeerde dat een
bouwkundige ingreep noodzakelijk was.

Amsterdam | H. J. E.
Wenckebachweg

De waterkelder van een ongeïdentificeerde
buitenplaats langs de Weespertrekvaart.

Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie,
Jerzy Gawronski

< Op 2,5 m onder de vloer van Marnixstraat 110 kwam de
schildmuur van de stadswal in zicht.
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volgt het tracé van de stadsmuur uit 1663
tussen de bolwerken Weesp en Diemen. De
19de-eeuwse sloop bleek hier grondig te zijn
uitgevoerd, want alleen aan de oostzijde van
de bouwput was nog een fragment aanwezig.
Het ging om het restant van een damwand
van rechtopstaande planken waarmee werd
voorkomen dat grond tussen de fundering van
de muur zou wegspoelen, met daarachter nog
enkele funderingspalen (bovenkant op 1,55 m
onder N.A.P.). De toepassing van een
dergelijke damwand is kenmerkend voor de
uitvoering van de stadsomwalling van 1663.

In april is de ontgraving van een insteekhaven binnen een groot te ontwikkelen gebied
aan de kop van de Wenckebachweg langs de
Weespertrekvaart archeologisch begeleid.
De vaart die van Amsterdam naar het Gooi
liep, werd vanaf de 17de eeuw populair als
recreatiegebied. Net als aan de Amstel
verrezen ook hier statige buitenplaatsen van
rijke Amsterdammers. Op het bouwterrein
stonden oorspronkelijk de buitens ‘Waslust’
en ‘Solitudo’ met uitgestrekte tuinen waartussen, volgens de kaart van Pieter van den
Berghe uit 1719, ook enkele kleinere complexen langs de trekvaart lagen. Mogelijk ging het
hier om eenvoudige hofsteden; boerderijen
die een deel van het jaar gebruikt werden als
zomerverblijf. Onder een dik pakket recent
opgebracht zand was op 1,75 m onder N.A.P.
het 18de-eeuwse maaiveld slechts op enkele
plekken intact en was de ondergrond grotendeels tot 2,25 m onder N.A.P. afgegraven. Op
dit niveau resteerden nog enkele gemetselde
structuren, waaronder drie anderhalfsteens
poeren van rode baksteen (18,5 x 10 x 4 cm).
Mogelijk fungeerden deze als fundering
voor de gebinten van een houten bouwwerk,
maar vanwege het geringe aantal kon geen
plattegrond worden gereconstrueerd. Op
hetzelfde niveau bevond zich de bovenzijde
van een waterkelder, een tras gemetselde
rechthoekige bak van 2,82 x 1,06 m met een
rechthoekige opening. De aanwezigheid van
deze schoonwatervoorziening in de nabijheid
van de Weespertrekvaart duidt op een zekere
welstand van de gebruiker van het perceel,
hetgeen de veronderstelling van een gebruik

als zomerverblijf ondersteunt. Aangezien op
de eerste kadastrale kaarten van het gebied
(1811-1827) ter plaatse geen bebouwing
voorkomt, is het bouwwerk vermoedelijk
omstreeks 1800 afgebroken.
Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie,
Jerzy Gawronski

Bergen – Schoorl | woonwijk
Evendijk
In verband met de aanleg van een nieuwe
rioleringen in de woonwijk ‘Evendijk’ heeft
Hollandia archeologen in de periode van april
tot en met juli een archeologische opgraving
uitgevoerd. De woonwijk werd in de jaren 60
van de vorige eeuw gebouwd ten noordwesten
van de 13de-eeuwse Evendijk. De dijk, die nu
nog zichtbaar is in het landschap, moest
toentertijd wateroverlast vanuit de rivier de
Rekere voorkomen.
Niet alleen in de Late Middeleeuwen hadden
de bewoners last van overstromingen. Eerder
archeologisch onderzoek ter hoogte van
Schoorldam (Van der Ham 2011) toonde aan
dat men in de Vroege Middeleeuwen activiteiten langs de Rekere moest staken wegens
opkomend zeewater vanuit het Zijper Zeegat.
Het doel van het onderzoek was om door
regelmatige profielopnamen de archeologische resten uit de pre- en protohistorie aan
te tonen, te documenteren en zo nodig
vlakdekkend op te graven zonder dat de civiele
werkzaamheden daarbij oponthoud ondervonden. De samenwerking bleek succesvol,
met verrassende resultaten.
Tegen de flank van het Oud Duinzand had
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plekken subrecente vergravingen voor diverse
kabels en leidingen. Hoewel de Evendijk op
basis van historisch kaartmateriaal door het
plangebied liep, bleek deze moeilijk in een
profiel van enkele meters breed te vatten. Op
de hoek van de Evendijk met de Landestraat

leek het erop dat de dijk was aangesneden,
maar bij nader inzien kon dit niet worden
vastgesteld: daarvoor was de omvang van
deze begeleiding helaas te beperkt.
Hollandia archeologen, Koert Salomons

Een profieldoorsnede op de flank van het Oude duinzand.

Castricum – Bakkum |
Jan Miessenlaantje
In augustus en september 2015 heeft
Hollandia archeologen een inventariserend
veldonderzoek door middel van proefsleuven
uitgevoerd op een locatie aan het Jan
Miessenlaantje te Bakkum in de gemeente
Castricum. Het plangebied is een weiland
waar natuurvriendelijke oevers en sloten zijn
aangelegd. Daarnaast zijn delen van het
terrein afgeplagd en is een duinrel gegraven.
In totaal is tijdens het onderzoek ongeveer
2614 m² onderzocht.
In 2012 is in het onderzoeksgebied door RAAP
een vooronderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd (Van der Laan 2012). Bij dit
onderzoek werden meerdere greppels gevonden en daarnaast ook een deel van een huisplattegrond. Op basis van de vorm van de
huisplattegrond en het aardewerk uit de
greppels en de paalkuilen werd deze vindplaats in de 10de tot de 13de eeuw gedateerd.

De onderzoekslocatie ligt in het noorden van
het Oer-IJ-estuarium, dat actief was van circa
1000 voor Chr. tot aan het begin van de jaartelling toen het estuarium dichtslibde. Uit
paleogeografisch onderzoek blijkt dat het
plangebied tussen 1000 voor Chr. en 100 na
Chr. in een zone van kwelders lag en nabij
voormalige washoversystemen en kwelderwallen. Rond 100 na Chr. lag het deelgebied
op de grens van de duinen en de getijdengeul,
gescheiden door kwelder- en wadafzettingen.
In de loop van de Vroege Middeleeuwen
verlandden ook de zoetwatermeren die ten
zuidoosten van het deelgebied lagen, waarna
deze grotendeels overgroeid raakten met
eutroof (= rijk aan voedingsstoffen) kustveen,
voornamelijk rietveen. De ondergrond van het
plangebied bestaat geologisch gezien overwegend uit afzettingen die horen tot het Laagpakket van Walcheren. In het westen bestaat
de ondergrond uit duin- en strandzanden die
horen tot het Laagpakket van Zandvoort,

Formatie van Naaldwijk, die lokaal zijn
afgedekt met kleiafzettingen die tot het Laagpakket van Walcheren horen. (Floore 2015).
Tijdens het veldwerk zijn nog een greppel en
een sloot gevonden, die horen bij de nederzetting uit de 10de tot 13de eeuw. Naast de
stratigrafische positie van deze sporen levert
de vondst van een fragment Pingsdorf aardewerk uit de sloot een aanwijzing voor de
ouderdom.
De overige sporen dateren uit de Nieuwe Tijd
en bestaan uit ploegsporen, paalfunderingen
van een kleine structuur, zoals een schuur of
boetje, sloten en greppels. Daarnaast werd in
het vlak een stuk van een tankgracht aangesneden, een onderdeel van de Atlantikwall
die aangelegd is in de laatste jaren van de
Tweede Wereldoorlog. De vondst van een
cirkelvormige greppel zorgde kortstondig voor
opwinding. Nadere inspectie leerde echter dat
het geen prehistorische kringgreppel was,
maar een moderne variant hierop. Dit werd

<< De kringgreppel

die weliswaar in
een kring liep,

maar niet oud

foto©Hollandia
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bleek te zijn.
foto©Hollandia

zich tussen 1090-917 voor Chr. (95,4% waarschijnlijkheid) een dunne veenlaag gevormd.
In het lagergelegen deel, op afzettingen
vanuit het Zeegat van Bergen, was de veenlaag uiteraard aanzienlijk dikker.
In de periode vanaf de Late Bronstijd en tot
het moment dat er in de Late Middeleeuwen
weer overstromingen waren, leefden er
mensen op de flank. Er werden een greppel,
enkele scherfjes handgevormd aardewerk en
scherven gedraaid import-aardewerk uit het
Duitse Rijnland en een enkel paalspoor gevonden, maar er bevond zich in een natuurlijke
geul of insnijding ook een fragment van een
kogelpot met bezemstreek-versiering, waardoor het waarschijnlijk wordt dat de meeste
archeologische sporen dateren uit de Late
Middeleeuwen.
Een greppel en een enkele paalspoor doen
voorzichtig vermoeden dat er erven gelegen
hebben. Tot op heden was dat alleen ter
hoogte van de Peecklaan op circa 1 km ten
zuidwesten van het onderzoeksgebied aangetoond (Diederik 2010).
Door het onderzoek werd tevens duidelijk dat
er minder zandverstuivingen waren geweest.
Waren op andere plaatsen in de binnenduinrand opgestoven zandpakketten van enkele
meters gewoon, hier lag het prehistorische en
vroegmiddeleeuwse niveau ten opzichte van
N.A.P. op vrijwel dezelfde hoogte.
De overstromingen in de Late Middeleeuwen
vanuit de Rekere waren zichtbaar in de vorm
van diverse geulen met daarin verslagen veen
en een op het Oude duinzand gelegen kleiafzetting met zandige bijmenging. Op andere
plekken was voor de aanleg van de woonwijk
zand opgebracht. Uiteraard zaten op veel

< De tankgracht
binnen de rode
stippellijnen.

Onderdeel van de
Atlantikwall.
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onderstreept door de aanwezigheid van een
modern glazen flesje en staaldraad in de
vulling van de greppel.
Tijdens het onderzoek is slechts een klein
aantal vondsten geborgen, waaronder een
kleine hoeveelheid scherven uit de Nieuwe
Tijd.
Twee loden musketkogels zijn mogelijk aan
een historische gebeurtenis toe te schrijven
namelijk de militaire handelingen die te
maken hebben met de slag bij Castricum in
oktober 1799. De vondst van een tinnen
soldaatje met een musket in zijn handen
illustreert heel mooi de aanwezigheid van
soldaten in deze periode.

Den Helder – Julianadorp | Duinen
In de duinen bij Julianadorp werd door een
boswachter bij een zandverstuiving een
schedel ontdekt. Bij het blootleggen bleek dat
het om drie skeletten van soldaten ging, die
waren gesneuveld bij de invasie van de
Engelsen op 27 augustus 1799. De lichamen
van de soldaten moeten zwaar toegetakeld
zijn geweest. Een skelet had volkomen
verbrijzelde bovenbenen; het lichaam was
letterlijk doormidden geschoten. Van het
tweede skelet was een bovenarm afgeschoten.

Op het bot van het derde skelet kleefden veel
stukjes metaalschroot,waarschijnlijk doordat
er een granaat vlak bij de soldaat is
ingeslagen. Onder de drie skeletten lagen ook
nog eens de beenderen van een losse arm
zonder hand. Deze treurige constateringen
doen vermoeden dat dit slachtoffers waren
van de beschietingen vanaf zee, die werden
uitgevoerd om de Engelse landingstroepen
dekking te geven. Het is bekend dat op dit
stuk van de kuststrook in de vroege ochtend
van 27 augustus door de Engelsen zware
bombardementen werden uitgevoerd op de

Bataafse troepen die achter de duinenrijen
lagen. Uniformknopen wezen er op dat het
om soldaten van de Bataafse Armée ging.
Opvallend was de vondst van een goed
geconserveerd stukje van een zogenaamde
‘tresse’, een vlechtje dat achter in de nek bij
elkaar werd gebonden met een lint. De tresse
was niet gevlochten van eigen haar, maar
bestond uit verschillende soorten haar of wol
die met kleine koperen krammetjes waren
vastgezet.
Hollandia archeologen, Sjeng Dautzenberg
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De skeletten van de gesneuvelde soldaten worden blootgelegd.

Hollandia archeologen, Pieter Floore

< Loden musketkogels en het
tinnen soldaatje;

Uniformknoop met het cijfer 3 (Derde halve brigade).

Het vlechtje of tresse achter de schedel van het middelste
skelet.
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het soldaatje is 3,7 cm hoog.

De positie van de drie skeletten in de kuil. >
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aanvankelijk een lang voorhuis had en dat
de darsdeur zich in de voorgevel bevond.
In de 19de eeuw is de boerderij grootscheeps
verbouwd, waarbij het voorhuis is verwijderd,
alle gevels zijn vernieuwd en de darsdeur naar
de achtergevel is verplaatst. In de 20ste eeuw
zijn onder meer de voorgevel en een zijgevel
opnieuw vervangen.
Bij het archeologisch onderzoek op het perceel
zijn de funderingen van de gesloopte stolp
onderzocht. Er kwamen sporen tevoorschijn
die uit een oudere bouwfase dateren, waaronder twee schoorsteenfunderingen, binnenmuren, een grote kelder, een waterput en
diverse waterkelders. Op basis van deze
sporen kan de plattegrond van de stolp door
de tijd heen worden gereconstrueerd.
Schellinkhout is een van de weinige dorpen in
het ambacht Drechterland, het zuidoostelijke
deel van West-Friesland, met een kronkelend
dorpslint. De meeste dorpen in deze regio

hebben een kaarsrecht dorpslint. Rechte
wegen, gegraven wateren en zijkades bepalen
grotendeels het cultuurlandschap. Het dorpslint van Schellinkhout volgt daarentegen de
loop van een veenriviertje met de naam de
Drecht dat hier de ontginningsas vormde.
De naam Drechterland is zeer waarschijnlijk
ontleend aan deze Drecht, wat het belang van
dit veenriviertje aangeeft. Het is niet duidelijk vanaf wanneer men hier is gaan wonen.
De oudste bewoningsresten die tot nu toe in
het zuidelijke deel van Drechterland zijn
gevonden, dateren uit de 12de eeuw. In Schellinkhout zijn tot nu toe geen opgravingen
uitgevoerd. In 1995 is op een perceel in de
buurt van Dorpsweg 67 door een detectoramateur een zeer bijzonder maansikkelvormig
gouden halssieraad gevonden. Parallellen zijn
vooral in Duitsland te vinden en dateren uit
de 10de en 11de eeuw. Op hetzelfde perceel zijn
ook nog een fragment van een bronzen

prikspoor, een bronzen gesp en enkele scherven keramiek gevonden. Op basis van deze
vondsten kan worden verondersteld dat het
sieraad in de 11de of 12de eeuw in de bodem
van Schellinkhout is beland. Vooralsnog is
volstrekt onduidelijk hoe dit kostbare en
unieke sieraad in dit dorp terecht is gekomen.
De opgraving op perceel Dorpsweg 67 bood een
mooie kans om meer te weten te komen over
de vroegste geschiedenis van Schellinkhout.
Op het niveau van de resten van de stolpboerderij tekenden zich direct middeleeuwse
terplagen af. Om deze lagen goed in beeld te
krijgen is het terrein in meerdere kleine werkputten verdiept. De kern van de terp lag onder
het noordelijke deel van de stolp en bestond
uit een dik pakket lichtgrijze zandige klei,
dat aan de zuidzijde een steile kant naar een
terpsloot had. Om het zandige pakket op zijn
plek te houden was de steilkant afgezet met
een vlechtwerkwand. De twijgen waren als

Op het perceel stond een vervallen stolpboerderij met gevels uit de 19de en 20ste eeuw.
Hoewel het op het eerste gezicht geen oude
boerderij leek, deed het vierkant (houtskelet)
anders vermoeden. Dit was namelijk helemaal van eikenhout gemaakt, wat een bouw
in de 16de eeuw waarschijnlijk maakte. Bij de
sloop van de stolp zijn houtmonsters uit het
vierkant gezaagd. Uit het dendrochrono-

logisch onderzoek blijkt dat de stolp in of kort
na 1565 is gebouwd met eikenhout uit ZuidNoorwegen. Een van de eiken balken van het
vierkant was een hergebruikte balk: in de
balk zat een rij ovale gaten. Het gaat hier om
een ingekorte molenwiek. Het eikenhout van
de molenwiek is gekapt in het jaar 1556/1557
en is afkomstig uit het noordwesten van
Duitsland.
Op basis van de oudste kadastrale kaart uit
1826 kan worden gezegd dat de stolpboerderij
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Drechterland – Schellinkhout |
Dorpsweg 67
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Het vrijleggen van de funderingen van de stolpboerderij. Hierbij komen diverse oudere bouwfasen aan het licht.

<< De stolpboerderij Dorpsweg 67
vlak voor de sloop in 2015. Aan de

buitenkant verraadt niets de hoge
ouderdom van deze boerderij.

< In de boerderij zat een kelder uit
de 18de eeuw, die is dichtgestort

toen de stolp nog werd bewoond.
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De plattegrond van de stolpboerderij nadat
deze volledig is blootgelegd. >
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van de stolpboerderij afgevlakt waardoor geen
resten van de bijbehorende bebouwing zijn
gevonden. Er zijn in het zuidelijke deel van
de terp wel twee waterputten gevonden. Voor
beide putten was in de terp een groot gat (de
insteek) gegraven en was geheel onderin een
ton geplaatst. Boven de ton waren als putschacht kleizoden gestapeld. De eerste zodenput was nog geheel intact aanwezig. De ton
had duigen van eikenhout en hoepels van
hazelaar. In de bodem van de ton waren gaten
geslagen, zodat deze het welwater doorliet en
tevens als zandfilter fungeerde. Het hout is
dendrochronologisch onderzocht en dit heeft
een geschatte kapinterval van 1276-1287
opgeleverd. De zodenput is dus ergens eind
13de eeuw gemaakt.

Profiel dwars door de oudste terp. Bovenin

zijn diverse woonlagen zichtbaar met links

Brokken leem zijn de overblijfselen van de

< Wandtegel met afbeelding van een fruitschaal, 1600-1650.

wand van de boerderij. >
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een paalkuil . >
foto©Archeologie West-Friesland

buiten de geplande bouwput lag. Buiten de
funderingen van de afgebroken stolpboerderij waren de woonlagen bovendien sterk
verstoord.
Op een bepaald moment is de terp uitgebreid
naar zowel het noorden als het westen. De
oude terpsloot aan de zuidzijde werd gedempt
en een nieuwe sloot werd gegraven. De tweede
fase van de terp kenmerkt zich door dikke
grijsbruine kleilagen. De terp is bij de bouw

foto©Archeologie West-Friesland

een donkere lijn in het zand herkenbaar. Op
het terplichaam lagen diverse woonlagen,
met daarin ook een haardplaats. Bij het
verdiepen en opschaven van de woonlagen is
een serie onregelmatige en ondiepe kuilen
gevonden, waar waarschijnlijk de palen van
het huis in hebben gestaan. Hierbij werd ook
een stuk omgevallen wand van leembrokken
gevonden. Het huis kon slechts ten dele
worden onderzocht doordat het grotendeels

foto©Archeologie West-Friesland
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Doorsnede door de zodenput met helemaal onderin een ton.

52 |

Archeologische kroniek 2015 | Provincie Noord-Holland | 53

Van de tweede waterput is alleen de onderkant gevonden. Die lag in de zuidoosthoek
van het opgravingsterrein, waar zich ook de
grote kelder van de stolpboerderij bevond.
Op het diepste niveau is de put gevonden.
Opvallend is dat de duigen van de ton
ontbraken, maar dat nog wel de hoepels in
de bodem aanwezig waren. De put kan dus
niet dendrochronologisch worden gedateerd.
Uit de insteek van de put kwam een muntschat, bestaande uit acht kleine zilveren

munten, die globaal zijn te dateren in de
periode 1100-1150. Ze zaten als een rolletje
op elkaar, wat het aannemelijk maakt dat
ze in een omhulsel hebben gezeten. De vraag
is hoe en wanneer ze in de insteek van de put
terecht zijn gekomen.
Bij de opgraving zijn behalve de munten nog
andere middeleeuwse metalen voorwerpen
gevonden, waaronder een eenvoudige bronzen
ring, een bronzen riemtong in de vorm van
een dierenkop en diverse spinloden.

De meeste vondsten dateren uit de 12de eeuw.
De opgraving toont aan dat langs het veenriviertje de Drecht al in de eerste helft van de
12de eeuw en mogelijk al eerder bewoning op
terpjes aanwezig was. Dit is voor de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van deze
regio van groot belang.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx en
Dieuwertje Duijn

Drechterland - Venhuizen |
Westerkerkweg 36
Voor het begin van het onderzoek werden in
het plangebied resten verwacht van een
stolpboerderij. Deze boerderij zou mogelijk
bovenop een middeleeuwse ophoging zijn
gebouwd. Aan de Westerkerkweg is nog maar
weinig archeologisch onderzoek gedaan en
het was dan ook niet duidelijk om wat voor
soort ophoging het zou kunnen gaan. Naast
de sporen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe

Tijd werden er sporen uit de Bronstijd
verwacht.
Tijdens het onderzoek werd snel duidelijk dat
van de stolpboerderij bijna niets bewaard was
gebleven. Aan de zuidzijde, tegen de straatzijde aan, werden gestapelde zoden gevonden
die middeleeuwse ophogingslagen begrensden. Met hulp van Daniël Postma en Johan
Nicolay van de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG) werden de resten geïnterpreteerd.
Het bleek te gaan om de flank van een podium

waarop in de Late Middeleeuwen een huis
stond. Deze zijkant was in meerdere fases
bekleed met kleizoden die in de laatste fase zó
waren neergelegd dat de graskant aan de
buitenzijde kon doorgroeien. Tegen de flank
was afval gegooid, bestaande uit as, houtskool, klei en kleine bot- en aardewerkfragmenten. Dit gebeurde vanaf een trapconstructie die onderdeel uitmaakte van de buitenste
zodenbekleding.
Het huispodium was vermoedelijk in eerste

< Daniël Postma en Johan Nicolay (RUG) bestuderen de flank van het podium dat is

opgebouwd uit bruingrijze kleizoden. De vuilgrijze en zwarte lagen op de voorgrond zijn
afvalresten die tegen het podium aan zijn weggegooid.

De trapconstructie wordt blootgelegd. In het profiel zijn de bruine bovenzijden van de zoden,

waar het gras op heeft gegroeid, zichtbaar. Links (zwart en donkergrijs) de afvallagen,

De acht zilveren munten uit de periode 1100-1150.
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rechts (grijs) het ophogingsmateriaal.
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Het aardewerk moet nog nader worden onderzocht, maar het lijkt erop alsof de oudste
ophogingen in de 13de eeuw hebben plaatsgevonden. Het huispodium was in ieder geval
nog in de 14de eeuw in gebruik. Het is de
eerste keer dat een dergelijke constructie in
West-Friesland wordt herkend. Dit soort podia
komen in Friesland, Groningen en NoordDuitsland vanaf de Late IJzertijd tot zeker in
de 10de eeuw voor. De vondst uit Venhuizen
is daarmee niet alleen de jongste, maar geeft
ook aan dat tot ver buiten het huidige
Friesland in deze kusttraditie werd gebouwd.
Archeologie West-Friesland,
Sander Gerritsen

Johan Nicolay (RUG) geeft uitleg aan collega’s van het ADC die vlakbij - aan de Westfrisiaweg (N23) – aan
het opgraven zijn.

Waterlands Archief

instantie rechthoekig en heeft in de loop der
tijd door uitbreidingen, reparaties en verwering een meer ovale vorm gekregen. Deze
vorm is nog zichtbaar in de perceelsgrens op
de kadastrale minuut. De achterzijde van het
podium werd begrensd door een sloot die door
uitbreiding minimaal één keer naar achter is
verlegd. Van de huizen zelf, die op de ophoging stonden, werd weinig gevonden. Een
paar verstoorde vloerlagen aan de noordzijde
zijn de enige directe aanwijzingen voor hun
aanwezigheid. Vermoedelijk waren de huizen
eenschepig en stonden de houten stijlen van
de dakconstructie vlak langs of in de lange
wand, waarschijnlijk op een houten stijlvoetplaat of op sloffen.

Detail van de kaart van de Beemster

< De ophogingen in het profiel van de dijk
en huisterp.

uit 1644. De onderzoekslocatie ligt binnen de rode cirkel. >

Edam – Volendam - Beets |
Beets 47
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In augustus is voor het eerst een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het dorp
Beets. Aanleiding was de sloop van een huis
met bijbehorende schuren en de nieuwbouw
van vier starterswoningen. Het onderzoeksgebied ligt binnen het historische dorpslint
van Beets, net ten oosten van de Hervormde
Kerk en ten noorden van de Korsloot.
Het dorp Beets is ontstaan langs de dijk aan
de noordzijde van de Korsloot. Deze dijk
maakt deel uit van de dijk rondom de Beetskoog en kan gedateerd worden tussen 1344 en
1388. Op de kaart van de Beemster uit 1644 is

voor het eerst bebouwing zichtbaar. Voor het
onderzoeksgebied gold een hoge verwachting
voor bewoningsresten vanaf de 14de eeuw.
Voordat er gewoond werd zijn twee sloten
gedempt en is het terrein met circa 50 cm
opgehoogd. Bovenop dit pakket zijn de eerste
bewoningssporen gevonden, die bestaan uit
een vloerniveau van lichtgrijze klei en eikenhouten poeren met palen van zacht loofhout
daaronder. Een aantal poeren bleek vrij diep
te zijn weggezakt. Om de gevel te herstellen is
een aantal verschillende technieken gebruikt.
Sommige poeren werden opgehoogd met
nieuwe eiken planken, andere met kloostermoppen en brokken turf en bij weer andere

poeren is eerst opgehoogd met een 20 cm
dikke kleilaag voordat een nieuwe plank werd
neergelegd. In het vloerniveau is aardewerk
uit de periode 1375-1450 gevonden. Op basis
van waarnemingen in het profiel en de oriëntatie van het hout is duidelijk dat er ten
minste twee, en mogelijk drie fasen van houtbouw zijn geweest.
Onder de houten poeren lag een goot waarvoor
een stam van fijnspar is in tweeën gekliefd.
De stam is vervolgens met een dissel uitgehold
en daarna weer op elkaar gelegd. De goot liep
van het zuidoosten naar het noordwesten
langzaam naar beneden en hoort bij een van
de houten huizen. Een keldervloer uit de 16de

eeuw was 1,6 m lang en 1,75 m breed en had
afwisselend oranjerode en gele bakstenen.
Aan de westelijke rand van de keldervloer liep
een goot, deels van baksteen en deels van
hout. De onderkant van de goot was belegd
met ongeglazuurde plavuizen. Verder zijn vier
poeren uit de 17de eeuw gevonden. In een van
de insteken van de poeren is een koperen duit
van de Groninger Ommelanden gevonden,
die is geslagen tussen 1681 en 1685. In het
noordelijke deel van het onderzoeksgebied
zijn ophogingslagen uit de 17de eeuw aangesneden. Hierin is een vrijwel compleet bord
van Noord-Hollands slibaardewerk, een roodbakkende olielamp en de bodem van een kom
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gekroonde vogel. De vogel heeft een halsband
om en op de rug zit een soort ketting met een
oog. Helaas is het insigne niet compleet: de
poten, snavel en een deel van de kroon ontbreken. De vogel is een zogenaamde schuttersvogel. Dit soort vogels zien we veel op insignes
die gedragen werden door leden van het
schuttersgilde. Het vogelinsigne dateert uit
de periode 1375-1450.

Het lood-tin insigne van
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een gekroonde vogel.

foto©Archeologie West-Friesland

Detail van de twee helften van de houten goot.
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Archeologie West-Friesland,
Bart ter Steege
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van Portugese faience gevonden.
In het noordelijke deel van het onderzoeksterrein is nog een grote, ronde askuil met veel
aardewerk gevonden. Een vrijwel compleet
Fries majolicabord heeft op de spiegel een
gekroond en gevleugeld kruis. Een compleet
faience bord uit Delft is druk beschilderd met
bloemen en een derde bord is beschilderd met
strooibloemen. In totaal werden 27 objecten
gevonden. De datering van het aardewerk ligt
tussen 1725 en 1775. Een fraaie vondst, ten
slotte, is een insigne van lood/tin van een

Profielopname bij de kruin van de dijk in Schardam.

In het profiel werden de resten van een dijkdoorbraak gevonden: een dik pakket van brokken veen humeuze klei.

Edam – Volendam - Schardam
| Lutjeschardam (Westfriese
Omringdijk)

groot deel van de dijk te bestaan uit een dik
pakket van brokken veen en humeuze klei.
De hoogte van de top van dit pakket komt
overeen met 15de-eeuwse dijkhoogtes in de
diverse dijkdoorsnedes langs de Zuiderdijk,
tussen Hoorn en Enkhuizen. Op basis hiervan
kan worden geconcludeerd dat het pakket een
reparatie van een 15de-eeuwse dijkdoorbraak
is. Door de doorbraak was een groot deel van
het natuurlijke veen, waar de dijk oorspronkelijk op was gebouwd, weggespoeld.
Uit historische bronnen is bekend dat in de
15de eeuw door achterstallig onderhoud dit
stuk dijk meerdere keren is doorgebroken.

De aanleg van een boezemgemaal in Schardam, waar in 2014 mee is gestart, is in 2015
verder gegaan. Richtte het onderzoek in 2014
zich vooral op de werkzaamheden rondom het
geplande gemaal, in 2015 lag de nadruk op de
noordelijke bouwkuip van het toekomstige
gemaal. De verwachting was dat in dit stuk
van de Westfriese Omringdijk in de kern een
oude dijk uit de 12de of 13de eeuw aanwezig
zou zijn. Tegen de verwachting in bleek een

Zowel de Beetskoog als Drechterland wilden
niet voor het onderhoud betalen. Het ruziën
hierover wordt ook wel 'klammen' genoemd
en heeft dit stuk dijk de naam Klamdijk
bezorgd. Uiteindelijk moest Drechterland
voor het onderhoud betalen.
In 2016 wordt de zuidelijke bouwkuip onderzocht. Hier zijn waarschijnlijk de restanten
van het gehucht Lutjeschardam - dat hier in
elk geval tot in de 17de eeuw moet hebben
gelegen - nog in de bodem aanwezig.
Archeologie West-Friesland,
Sander Gerritsen
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Breedstraat. Het was daarom de vraag of ook
hier bewoningssporen uit de 13de eeuw aanwezig waren. Dit bleek inderdaad het geval te
zijn, want onder een rommelige bovenlaag
kwam inpandig een kleivloer tevoorschijn.
Onder dit niveau werd niet afgegraven, maar
het was wel wenselijk om de dikte van de
kleilaag en de ondergelegen bodemlagen in
kaart te brengen. Daarom is een klein kijkgat
gegraven.
Hierin waren vijf lichtgrijze kleivloeren van
een middeleeuws huis te zien, die van elkaar
werden gescheiden door dunne donkere
kleilagen. De onderste vloer was met 18 cm

het dikst. Hieronder waren geen sporen van
bewoning meer aanwezig, maar alleen ophogingslagen van de dijk. Uit de bovenste kleivloer komen enkele scherfjes aardewerk uit
de periode rond 1300.
Naast de middeleeuwse bewoningssporen
waren er ook enkele sporen uit de Nieuwe Tijd
die bij het bestaande pand horen, waaronder
een muurfundering en een stookplaats.
Bijzondere vondsten zijn een gouden oorring
(van een zeeman?) en een tegel uit de 17de
eeuw met daarop een woeste zeemeermin.
Archeologie West-Friesland, Dieuwertje Duijn
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Dit rijksmonument aan de westzijde van de
Breedstraat is in 2014/2015 gerestaureerd en
verbouwd. Er werd onder andere een nieuwe
vloer aangebracht waarvoor inpandig 10 tot
20 cm grond moest worden afgegraven. Een
minimale bodemverstoring dus, maar toch
was een kleinschalig archeologisch onderzoek
hier op zijn plaats. Op deze locatie werden
namelijk direct onder het loopvlak sporen uit
de 13de eeuw verwacht.
De Breedstraat ligt op de Westfriese Omringdijk. Het gaat om een zeer oud deel van de
dijk: de aanleg ervan kan in de tweede helft
van de 12de eeuw worden geplaatst. In de
periode hierna is de dijk eerst verhoogd en
vervolgens verbreed richting het oosten.
Op basis van archeologisch onderzoek kan
worden gezegd dat de oudste kern van de dijk
niet onder de Breedstraat ligt, maar onder de
huizenrij langs de westzijde van de straat.
Ook is vastgesteld dat de dijk op deze locatie
al in de 13de eeuw zijn huidige hoogte had.
Bovenop de dijk stonden toen huizen. Van
1982 tot 2010 zijn op diverse locaties langs de
westzijde van de Breedstraat sporen van deze
bebouwing gevonden, meestal in de vorm van
kleivloeren en haardplaatsen. Doordat de dijk
vanaf de 13de eeuw niet meer is verhoogd,
maar alleen is verbreed, liggen de bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen direct onder
het huidige maaiveld.
De locaties waar in het verleden sporen van
middeleeuwse bewoning zijn gevonden,
liggen allemaal langs de noordelijke helft
van de Breedstraat. Het pand Breedstraat 144
bevindt zich juist aan de zuidkant van de

Het kijkgat in het pand, met daarin de opgestapelde vloeren van lichtgrijze klei.

foto©Archeologie West-Friesland

Breedstraat 144 (midden) in 1962.

Rijksdienst voor cultureel erfgoed

Enkhuizen | Breedstraat 144

Een wandtegel met woeste zeemeermin uit de 17de eeuw.
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de bakstenen goot die vanuit het pand naar de ton loopt. Onder:
de houten goot die het water afvoerde naar de Nieuwe Haven.

aannemelijk dat het pand gebruikt werd als
pakhuis of werkplaats en het voorerf voor opslag of ambachtelijke werkzaamheden.
In het gebouw lagen resten van een vloer en
een bakstenen goot voor de afvoer van drangen afvalwater. De goot ging in het midden
van de voorgevel door de gevel heen en
liep vervolgens schuin over het onbebouwde voorerf naar een ingegraven
ton. De ton functioneerde waarschijnlijk als een bezinkput. Vanuit
de ton liep een houten afvoergoot
richting de Nieuwe Haven.
Aan de fundering van het pand
is bij de bouw in 1592/1593 de
nodige tijd en geld besteed. Onder
de bakstenen muur bevond zich een
brede balk van naaldhout met daaronder palen van eikenhout en naaldhout van ongeveer 2,5 m lang.
De balk en palen waren met elkaar
verbonden door middel van een pen-gatverbinding. Een van de palen bleek een oude
mast te zijn die was aangepunt en op zijn kop
in de grond was geslagen. Aan de oorspronkelijke bovenkant van de paal zat een zogenaamde ‘hommer’, waarin een katrol zat. Boven de

Bord van Chinees kraakporselein

uit de eerste helft van de 17de eeuw,

diameter 21 cm. >

< De mast met achthoekige hommer. De bovenkant van de mast
is later aangepunt, zodat hij makkelijk als paal in de grond kon
worden geslagen.

foto©Archeologie West-Friesland

De ingegraven ton op het voorerf van boven gezien. Linksboven

foto©Archeologie West-Friesland

In juni 2015 is opgegraven op het perceel
Havenweg 26. Doordat hieraan voorafgaand al
heipalen en damwanden waren geslagen en
het graafwerk samenviel met de aanleg van
de bouwput, waren de omstandigheden
tijdens het onderzoek complex. Desondanks
heeft de opgraving interessante gegevens
opgeleverd.
Het gebied is in 1590 deel uit gaan maken van
de stad Enkhuizen. Het onderzochte perceel
lag langs de noordzijde van de in dat jaar
gegraven Nieuwe Haven. De huidige
Buitenhaven is een restant van deze haven, de
rest is in de 19de eeuw gedempt en ligt onder
het Snouck van Loosenpark. De grond die in
1590 bij het uitgraven van de Nieuwe Haven
vrijkwam, is gebruikt om de directe omgeving
met enkele meters op te hogen. Enkele jaren
later, in 1592/1593, is op het onderzochte
perceel een pand gebouwd. Dit gebouw was
ongeveer 7 m breed en de lengte was
minimaal 7,5 m. Het is opvallend dat de
voorgevel niet op de rooilijn langs de straat
stond, maar ruim 11 m hierachter. Tussen het
pand en de rooilijn lag een onbebouwd voorerf
met een bestrating van keitjes. Dit maakt het

foto©Archeologie West-Friesland

Enkhuizen | Havenweg 26

achthoekige hommer heeft een ijzeren band
om de mast gezeten, waaraan meer katrollen
waren bevestigd.
Tussen 1650 en 1700 is het voorerf bebouwd.
Het pand dat hier stond was minder goed
gefundeerd dan het oude bouwdeel, want
onder de bakstenen muur stonden alleen wat
korte paaltjes van naaldhout. Waarschijnlijk

is het gebouw uit 1592/1593 in de 18de eeuw
afgebroken. Een laag met veel puin en mortel
op het perceel hoort bij deze afbraak. In de
afbraaklaag is onder meer veel Chinees porselein gevonden, waaronder een vrijwel compleet bord uit de eerste helft van de 17de eeuw
Dit bord was op het moment van weggooien
dus al antiek.

Het pand aan de voorkant is waarschijnlijk
tot het begin van de 20ste eeuw blijven staan,
waarna het is afgebroken en vervangen door
het woonhuis dat hier tot 2015 heeft gestaan.
Archeologie West-Friesland,
Dieuwertje Duijn
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De garage op dit perceel is in 2015 afgebroken
om plaats te maken voor een woonhuis. Om
het bodemarchief zo min mogelijk te verstoren, is ervoor gekozen om zonder heipalen
te bouwen. Om die reden is alleen de bouwput opgegraven, met een diepte van maximaal 1 m. Deze eerste meter is archeologisch
begeleid.
De Hoogstraat vormt samen met de Oosterhavenstraat en de Zilverstraat een weg die
ongeveer parallel loopt aan de Breedstraat.
Deze weg is waarschijnlijk in de 14de eeuw
ontstaan door de aanleg van een lage dijk op

deze locatie. De dijk functioneerde als waterkering, maar waarschijnlijk ook als verdedigingswal: op de wal stond vermoedelijk een
houten palissade. Tot in de 16de eeuw was de
weg de oostelijke grens van Enkhuizen en
stond het water van de Zuiderzee tot aan de
voet van de dijk/wal. Hier kwam verandering
in toen in de jaren 60 van de 16de eeuw de
Wierdijk in zee werd aangelegd en de Oosterhaven ontstond. In de jaren 80 van de 16de
eeuw is een deel van de noordzijde van de
Oosterhaven gedempt, waarbij de Bierkade
is ontstaan.
Uit historische kaarten is bekend dat het

onderzochte perceel in ieder geval vanaf omstreeks 1560 bebouwd was. Bij het ontgraven
van de bouwput kwam een dikke laag met
veel afbraakpuin uit het einde van de 18de
eeuw tevoorschijn. Het pand dat hier heeft
gestaan, is dus in deze tijd afgebroken, waarbij ook de funderingen volledig zijn weggehaald. Tussen het afbraakpuin zaten ook
scherven, waaronder opvallend veel Chinees
porselein. Dit kan erop wijzen dat de bewoners van het afgebroken pand enige welstand
genoten.
Archeologie West-Friesland, Dieuwertje Duijn

< De bouwput wordt ontgraven.

Op de achtergrond het stadhuis en

de stadsgevangenis van Enkhuizen.

foto©Archeologie West-Friesland

Enkhuizen | Hoogstraat 7

De stadsmuur langs het Spaans Leger.
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In de periode rond 1600 vond de grote stadsuitbreiding van Enkhuizen plaats. Hierbij is
rond de stad een in die tijd modern stelsel van
verdedigingswerken gemaakt, die bestond uit
aarden wallen en bastions. De stadsmuur en
verdedigingstorens verloren in deze periode
hun functie en zijn afgebroken. Alleen de
Drommedaris, een stadspoort en tevens
verdedigingstoren uit 1540, is tot op de dag
van vandaag blijven bestaan.
Het stuk stadsmuur langs het Spaans Leger
was verzakt en een van de steunberen was
losgescheurd. Hierdoor konden de resten niet
worden behouden. Bij de werkzaamheden is

de contour van de muur met steunberen
aangebracht in de bestrating. Ook is een
reconstructie gemaakt van de natuurstenen
blokken en is een informatiebord geplaatst.
Dicht bij de vondstlocatie, op de hoek van het
Spaans Leger en de Paulus Potterstraat, zijn in
1984 de fundamenten van de Spijtbroektoren
opgegraven, een ronde verdedigingstoren uit
het einde van de 15de eeuw. De contour van
deze toren is destijds al in het plaveisel
aangebracht.
Archeologie West-Friesland,
Dieuwertje Duijn
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Bij de vernieuwing van de kademuur aan
het Spaans Leger in Enkhuizen zijn resten
van de bakstenen stadsmuur uit circa 1550
gevonden. Rond 1600 is de muur afgebroken
tot op het maaiveld, waarna tegen een deel
van de stadsmuur een kademuur is gebouwd.
Doordat deze kademuur in slechte staat verkeerde en vervangen moest worden, kwam
de achterliggende stadsmuur tevoorschijn.
Het opgegraven stuk muur was ruim 1 m dik
en nog ongeveer 2,5 m hoog, met steunberen
van 1,8 m lang en 90 cm breed. De buitenzijde
(waterzijde) van de muur was aan de onderkant bekleed met natuurstenen platen en
blokken. Verder bleek dat de stadsmuur op
een roosterfundering stond, die bestond uit
eiken balken met daartussen korte palen van
elzenhout.
Tot het einde van de 16de eeuw werd de volledige landzijde van Enkhuizen van het omliggende platteland afgescheiden door een hoge
stadsmuur met daarlangs een brede vestinggracht. De grens van de stad lag toen langs
het Spaans Leger, de Paulus Potterstraat, de
Prinsenstraat, het Waaigat en de Paktuinen.
De stadsmuur is tussen 1531 en 1570 in verschillende fasen opgetrokken.
Via drie waterpoorten in de muur konden
schuiten vanuit het achterland in de stad
komen. Een van de waterpoorten, de Voertboom, lag op de plaats van de huidige brug
op de hoek van het Spaans Leger en de Driebanen. Op de stadsplattegrond van Wagenaar
uit 1577 is deze waterpoort te zien.
Langs de muur stonden bakstenen verdedigingstorens uit de late 15de en 16de eeuw.

Uitsnede uit de stadsplattegrond van Wagenaar uit 1577. Het noorden is rechts.

Noord-Hollands Archief

Enkhuizen | Spaans Leger - hoek
Driebanen

Westerstraat 3 in 2012.
Tekening uit 1874 door Cornelis Springer.

Het pand rechts met de trapgevel is Westerstraat 3. >

Enkhuizen | Westerstraat 3
Enkele jaren geleden stond op dit perceel nog
een verkrot pand. Dat dit ooit een fraai woonhuis met een trapgevel was, blijkt uit een
gedetailleerde tekening van de hand van
Cornelis Springer, gemaakt op 19 oktober 1874.
Bij een bezoek aan het krot in 2012 bleek dat
in het voorhuis nog enkele eiken balken met
sleutelstukken met peerkraal zaten en in het
achterhuis oude grenen balken. Bij de sloop
zijn houtmonsters gezaagd uit deze balken.
Uit het jaarringonderzoek blijkt dat de eiken
balken uit het voorhuis uit 1553/1554 dateren
en de grenen balken uit het achterhuis uit

1603/1604.
In augustus 2015 is gestart met de bouw van
een woonhuis op het perceel Westerstraat 3.
Tijdens het uitgraven van de bouwput voor de
nieuwbouw vond een kleinschalig archeologisch onderzoek plaats. De Westerstraat is
de oudste straat van Enkhuizen en het was
dan ook niet verwonderlijk dat direct onder
het maaiveld middeleeuwse resten tevoorschijn kwamen. Deze resten bestonden uit
een stookvloer en kleivloeren van een huis uit
de late 13de en 14de eeuw. Inpandig is de vloer
diverse keren verhoogd, waarbij ook de stookvloer is vernieuwd. De onderste stookvloer
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was het meest intact, met een afmeting van
ongeveer 1 x 1,8 m. In het midden zat een
driehoekig putje, waarin de as van de haard
kon worden verzameld. De stookvloer dateert
uit de periode rond 1300 en was van grote
bakstenen, zogenaamde kloostermoppen,
met een lengte van 28 tot 29 cm. Opvallend is
dat in de fundering van het gesloopte pand
ook veel kloostermoppen waren verwerkt. Het
is de eerste keer dat in Enkhuizen zoveel
kloostermoppen bij elkaar zijn gevonden, wat
doet vermoeden dat al in de late 13de of 14de
eeuw een (gedeeltelijk) bakstenen huis op het
perceel heeft gestaan. Dit is bijzonder, want
in deze tijd werden vrijwel alle panden nog
volledig van hout gebouwd. In de middeleeuwse grondlagen zijn onder meer stukken
van een grote maalsteen en stukken van een
bronzen kookpot (grape) gevonden. Ook deze
vondsten wijzen op rijkdom. Uit de periode
rond 1600 dateert ten slotte een voorraadkelder met plavuizenvloer Deze kelder is in de
18de of 19de eeuw afgebroken en vervangen
door een nieuwe kelder, die pas in de 20ste
eeuw is dichtgegooid met zand.

Haarlem | Damstraat 21
In de Archeologische Kroniek over 2014
werden de eerste resultaten van het onderzoek
in de binnentuin achter Damstraat 23C al
beschreven. In 2015 gingen de graafwerkzaamheden voornamelijk inpandig verder,
met uitzondering van een tuin en binnenplaatsen achter respectievelijk Damstraat 19
en 21.
Eind 2014 was vastgesteld dat de eerste bakstenen bebouwing aan Damstraat 23C naar
het noorden werd uitgebreid. In 2015 bleek dit
ook het geval bij de bebouwing op de percelen
Damstraat 21, feitelijk twee individuele
percelen (het Fundatiehuis en Kasteleinswoning) en Damstraat 19.

tekening©Hollandia
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Archeologie West-Friesland, Dieuwertje Duijn

< De bakstenen stookvloer uit de late 13de eeuw.
< Kelder met plavuizenvloer uit circa 1600.

Overzicht van de muurresten.

Een muur, opgetrokken uit bakstenen met
vergelijkbare afmetingen als de bebouwing
ter hoogte van de Damstraat 23C, werd in het
verlengde van die van de Kasteleinswoning en
het Fundatiehuis gevonden. De bakstenen
hadden een afmeting van 28/29x13/14x6,5/7
cm. Het muurwerk was echter op twee
plaatsen afgebroken; ter hoogte van de
achterkant van het voorhuis van het Fundatiehuis en ter hoogte van de achtergevel van
het gebouw aan de Damstraat 23C. Het is dan
ook mogelijk dat een bakstenen gebouw met
een vergelijkbare diepte en breedte ten noordwesten aan de Damstraat gelegen heeft.
Helemaal zeker is dit niet, aangezien nog
verder richting het noorden een muurwerk

werd gevonden, waarvan de onderste bakstenen tevens een afmeting hadden van
29x13,5/14x5,5 cm. Daarop bevond zich echter
een herbouwfase met een kleiner formaat
bakstenen (24x11,5x5,5 cm). Eenzelfde type
muurwerk lag in een andere ruimte haaks
hierop en zou verband kunnen houden met
de uitbouw richting het noorden, die eerder
in de binnentuin achter Damstraat 23C was
gevonden. Mocht dat zo zijn, dan is er sprake
van een zeer groot gebouw van ruim 40 m
diep en 8 m breed. Het is, gelet op dergelijke
afmetingen, waarschijnlijker dat er sprake is
van een eerste bebouwing aan de Damstraat
van circa 23 m diep, die naar het noorden toe
in een later stadium was uitgebreid. Dit blijft
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cm. De fundering van het achterhuis bestond
uit een ander formaat baksteen (circa 20 x 10 x
5 cm) en duidt op een andere bouwfase.
Waar nu de keuken is, lag tot het begin van de
18de eeuw, als het voorhuis en het achterhuis
bij elkaar worden betrokken, een binnenplaats. Hier lag een waterput met waterkelder
en kon een kelder in het achterhuis via een
koekoek worden betreden. Men kon destijds
door de ramen het erf achter de Kasteleinswoning zien. Deze zijn waarschijnlijk dichtgezet toen aan het einde van de 17de eeuw een
pakhuis achter de Kasteleinswoning werd
gebouwd.
Ter hoogte van het Lorenz-laboratorium, dat
omstreeks 1864 werd gebouwd en waar onder

de vloer een vroege toepassing van beton was
gebruikt, lagen in de 17de eeuw zogenaamde
‘cameren’. Deze waren aan het einde van de
19de eeuw, met uitzondering van een enkele
muur met baksteenformaat 19,5 x 9/9, 5 x 4
cm, afgebroken. Restanten in het opgaande
muurwerk maakte een bouwhistorische
reconstructie van een woning met ‘cameren’
mogelijk, maar gelet op een beerput met
onderzochte vulling verder richting het
noorden uit omstreeks 1600, is het aannemelijk dat er in de loop van de 17de eeuw meer
van dergelijke cameren stonden.
Ten westen van de cameren en achter het
achterhuis was een binnenplaats, die getuige

Een 19de-eeuwse beerput wordt leeggehaald.
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14de-eeuwse beerput aan de achtergevel van een huis.

beschreven bebouwing. Een jongere datering,
mogelijk in de 14de eeuw, ligt dan ook voor de
hand. Historische bronnen, zoals
stadsplattegronden en transportaktes uit de
late 16de eeuw, geven meer duidelijkheid over
de bouwhistorie. In een transportakte uit 1579
staat dat op het erf van het Fundatiehuis een
voorhuis met achterhuis lag. De muur met de
Kasteleinswoning werd gedeeld, maar er was
reeds sprake van een opnieuw opgetrokken
muurwerk voor het voorhuis. Wanneer dit is
gebouwd, weten we niet. Het opgaande
muurwerk en de houten balken suggereren
een laatmiddeleeuwse datering. In elk geval
was hiervoor gebruikgemaakt van bakstenen
met een afmeting van gemiddeld 21 x 10 x 5

foto©Hollandia

tot de daadwerkelijke uitwerking een
voorlopige werkhypothese.
Tegen deze eerste bakstenen bebouwing, die
vermoedelijk in de 2de helft van de 13de eeuw
is opgetrokken, lag aan de Damstraat een
tweede bakstenen gebouw. Dit gebouw had
dezelfde breedte als het huidige Fundatiehuis
en de achtergevel stond net buiten de achtergevel van het voorhuis.
In de noordwestelijke hoek stond een eigenaardige uitbouw, die volgens bouwhistoricus
Hein Hundertmark het restant van een gemak
was. Bij de bouw van het gebouw was rekening gehouden met deze latrine. De gebruikte
bakstenen waren met een afmeting van 22 x 11
x 5 cm aanzienlijk kleiner dan de hierboven

Aardewerkcomplex uit
omstreeks 1600.

een beerput uit de in de late 18de eeuw gebouwde Grote Herenkamer een ruimere
oppervlakte besloeg.
De archeologische resten in deze deelruimte
bestonden uit drie beerputten, twee waterkelders, goten en de restanten van laatmiddeleeuwse funderingen.
Een beerput was bijzonder, omdat hier het
privaat van het Fundatiehuis op was aangesloten. De verwachting was dat er nog beer
uit de periode 1860-1870 in zou zitten. In die
periode kreeg de stad Haarlem namelijk een
rioleringssysteem (Van Oosten 2014, 22),
waar de goten op aangesloten werden.
Uiteindelijk zijn er 16 beerputten gevonden,

waarvan er twee vanwege verzakking van
naastgelegen muurwerk en de aanleg van
een liftschacht werden onderzocht. De overige
beerputten konden in situ, onder een plaatfundering, voor de toekomst bewaard blijven.
De eerste beerput was omstreeks 1600 voor het
laatst in gebruik geweest. Uit de 0,8 m dikke
laag beer kwam behalve voor die tijd typerend
gebruiksgoed een stuk gefacetteerd glas
tevoorschijn met daarop de afbeelding van
een zeilschip. Het is nog onduidelijk wat het
object precies is, maar verondersteld wordt
dat het een sieraad was. Tussen het dierlijk
bot zaten de restanten van een zwarte rat.
De tweede beerput was van een ander kaliber.
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waren als toiletpapier. Er zal nog worden
getracht om te achterhalen wat de herkomst
van het drukwerk is. Naast keramiek en
papier zaten in de beervulling ook nog
vodden, veel lakzegels, een gouden sierrand,
benen en houten voorwerpen, zoals een
tandenstoker en een vingerhoed.
Een micro- en macrobotanische analyse van
beide beerputten moet meer informatie geven
over het dieet.
Hollandia archeologen,
Koert Salomons
foto©Hollandia

Deze beerput heeft een diameter van 2,3 m en
bleek in totaal, inclusief de kruin, 3 m diep.
Er bleek nog zeker 7 m 2 beer in te zitten,
helaas met maar weinig materiaal. Op basis
van het aardewerk kon de vulling niet precies
gedateerd worden. Er zat onder andere
Chinees export-porselein in, waaronder encre
de Chine-porselein uit de late 18de eeuw en
blauw-wit porselein uit de Kangxi-dynastie.
Een vergelijking van het nog bij het museum
aanwezig servies van de familie Teyler leverde
echter geen overeenkomsten op. Uit de beer
kwam ook papier; voornamelijk bedrukte
fragmenten, die waarschijnlijk gebruikt

Lakzegels

Bedrukt papier uit een beerput.
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Chinees porselein

De archeologische resten worden ingetekend.
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Haarlem | Scheepmakersdijk 21-23

www.geschiedenislokaal023.nl

Van 8 t/m 10 september 2015 heeft Hollandia
archeologen aan de Scheepmakersdijk 21-23 in
Haarlem een archeologische opgraving uitgevoerd. Het onderzochte perceel ligt op steenworp afstand van het Spaarne, de rivier die
van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de stad Haarlem in de Middeleeuwen
en de Nieuwe Tijd. Tijdens het onderzoek
werden naast overblijfselen van een scheepswerf langs het Spaarne vanaf de 13de eeuw,
resten van de forse, vroeg 17de-eeuwse bierbrouwerij ‘De Drie Ringen’ en een grote
brouwoven gevonden.

Detail van de kaart van Thomas Thomaszoon uit 1578 met de onderzoekslocatie binnen de rode cirkel. Het gebied is nog dun

brak een periode van economische vooruitgang aan en bloeide de stad op. Met name
de scheepsbouw aan het Spaarne groeide in de
16de eeuw enorm. Rond het jaar 1500 werden
er jaarlijks tussen de 175 en 250 schepen
gebouwd en na 1530, toen men overging op de
bouw van zeeschepen, steeg dit aantal fors
(De Nijs et al. 2002, 145). De oostelijke oever
van het Spaarne met ruim opgezette werk- en

Historische achtergrond
De Scheepmakersdijk werd vanaf de 14de
eeuw bij de historische kern van Haarlem
getrokken. De kaarten van Thomaszoon uit
1578, van Saenredam & Akersloot uit 1628 en
van Blaeu uit 1646 laten zien hoe het onderzoeksgebied zich in de 16de en 17de eeuw
ontwikkelde. Na de Spaanse bezetting in 1577

bebouwd en staat nog volledig in het teken van de scheepsbouw. Het noorden is naar boven.

< Een groot, in de lengterichting aan

de Scheepmakersdijk gelegen pand op
uit 1628.

Detail van de kaart van J. Blaeu uit 1646 met de

onderzoekslocatie in rood aangegeven. Het gebied ontwikkelt
een stedelijk karakter, terwijl op de kade nog steeds

scheepsbouw plaatsvindt. Het noorden is naar links. >

Noord-Hollands Archief

Noord-Hollands Archief

de kaart van Saenredam & Akersloot

opslagplaatsen, werven en scheepshellingen
staat in de late 16de eeuw volledig in het teken
van de scheepsbouw. In de loop van de 17de
eeuw kreeg het gebied echter meer en meer
een stedelijk karakter. Op de kaart van Saenredam & Akersloot uit 1628 is een groot, in de
lengterichting aan de Scheepmakersdijk
gelegen hoekpand te zien. Hoewel dit pand op
één van de versies van de kaart van Blaeu uit

1646 wel wordt aangegeven met een dak van
leistenen, wordt niet vermeld wat de functie
van het gebouw is. Wat opvalt, is de smalle
goot tussen de eerste verdieping van het pand
en het Spaarne. Naast de goot staat een
zogenaamde stender; een tapinstallatie
waarmee water in de goot werd overgeheveld.
De goot en de stender doen vermoeden dat het
hier om een bierbrouwerij gaat en mogelijk
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De scheepswerf
De oudste archeologische resten die tijdens
het onderzoek zijn gevonden dateren uit de

Late Middeleeuwen. Het gaat om een pakket
van opgebrachte grond met vondstmateriaal
uit de periode 1300-1550, zoals vroeg roodbakkend aardewerk en steengoed uit Siegburg
en Frechen. Ook waren er enkele opvallende
metaalvondsten, zoals een loden muntgewichtje. Hoewel er nog geen (stenen)
woningen aan de Scheepmakersdijk stonden,
was er kennelijk behoefte aan een stevige en
droge ondergrond. Een sloot zorgde ervoor dat
overtollig water van het terrein in de Spaarne
liep. De sloot was beschoeid met verzaagd

Loden muntgewichtje met een afbeelding van een kroon,

Bron: Kistemaker & Vilsteren 1994, pagina 76.

vermoedelijk uit de 15de of 16de eeuw.

vergelijkbare constructie werd gebruikt om grote hoeveelheden water uit het Spaarne over te hevelen naar brouwerij 'De Drie
Ringen'.

Scheepsnagel of sintel uit de beschoeiing van een middeleeuwse sloot die over het

terrein liep. De nagel dateert op basis van typologische kenmerken in de periode 12501300.

foto©Hollandia

Tekening van Anthonie van Beerstraten van de stender van brouwerij 'De Drie Claveren' te Haarlem omstreeks 1660. Een

Bewerkt naar: http://www.zuiderzeehoorn.nl/
nw-27093-7-3481886/nieuws/scheepsbouw_van_1450_tot_eind_16de_eeuw.html

Hoewel water voldoende voorhanden was, was
het drinken ervan gevaarlijk door de ernstige
vervuiling van de rivieren, havens en grachten die als open riolen werden gebruikt
(Kistemaker & Vilsteren 1994, 67). Bij het
bereiden van bier werd weliswaar eveneens
water gebruikt, maar dit werd gekookt, waardoor schadelijke bacteriën werden gedood.

foto©Hollandia

zelfs om de aan de Scheepmakersdijk gelegen
brouwerij ‘De Drie Ringen’, waarvan een
transportakte uit 1646 is overgeleverd.
Haarlem geldt in de 17de eeuw als één van de
grootste bierexportcentra van de Nederlanden
(De Wolf & Cleveringa 1996, 520). De tientallen
brouwerijen in de stad zorgden zelfs voor ernstige vervuiling van het Spaarne, die tot op de
dag van vandaag meetbaar is in het middeleeuwse sediment van het Spaarne en het IJ
(De Wolf & Cleveringa 1996, 520). In de Middeleeuwen was bier de belangrijkste volksdrank.

afvalhout, waar een scheepsnagel uit de
periode 1250-1300 tussen werd gevonden. Een
compacte laag met houtsnippers en teer
maakt duidelijk dat het laatmiddeleeuwse
ophogingspakket dienst deed als ondergrond
voor een 16de-eeuwse scheepswerf. Dit is in
overeenstemming met de kaart van
Thomaszoon uit 1578. De laag bestaat uit een
samengedrukt dek van houtsnippers en
stukken bewerkingsafval met daarin onder
andere twee scheepsnagels en twee
teerkwasten. De scheepsnagel uit de

middeleeuwse slootbeschoeiing wijst erop dat
het terrein wellicht al vanaf circa 1300 deel
uitmaakte van een scheepswerf. Vermoedelijk
heeft dichtbij een scheepshelling gelegen.
Vergelijkbaar vondstmateriaal werd gevonden
op en achter de scheepshellingen aan de
Hogendijk langs de Zaan (Dautzenberg &
Floore 2001). In het Scheepmakerskwartier,
vlakbij de Scheepmakersdijk, werd in 2014 nog
een 17de-eeuwse scheepshelling gevonden
(Geerts in prep.).

Schematische doorsnede van een overnaads opgebouwde
scheepshuid. De sintels zijn in rood weergegeven.
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tegels met afbeeldingen van soldaten
gevonden, waaronder een vrijwel compleet
exemplaar. De buitenmuur bestaat uit rode
bakstenen van circa 19,6 x 9,8 x 4,0 cm in een
tweesteens koppen-strekken verband. Het
opgaande muurwerk heeft een breedte van
circa 40 cm. De solide constructie doet
vermoeden dat het gebouw drie, wellicht vier
verdiepingen heeft gehad. Het is mogelijk dat
de muur het restant is van de bierbrouwerij
die onder andere te zien is op de kaart van
Saenredam & Akersloot uit 1628. Volgens
auteur N. H. van den Bosch-Nord Thomson
lag hier bierbrouwerij ‘De Drie Ringen’
(collectie brouwerijen Haarlem, nr. 1- 20;

foto©Hollandia

De binnenzijde van de zuidoostelijke

dwarsbalken en staande palen. Een dendrochronologische datering van één van de
dwarsbalken leverde een kapdatum op in
1569. Het hout van de fundering is hergebruikt, wat te zien is aan pen-gat-verbindingen en verbogen nagels in het hout. Het is goed
mogelijk dat het liggers van een oude scheepshelling zijn. De fundering is enige tijd na 1569
én na de eerste gebruiksperiode aangelegd.
Langs de muur werden zes vroeg 17de-eeuwse

De 17de-eeuwse buitenmuur met

versnijdingen en funderingshout.

De buitenmuur van het 17de-eeuwse hoekpand (rood omlijnd)
aan de Scheepmakersdijk met op de achtergrond het Spaarne

en de binnenstad van Haarlem. De foto is genomen naar

het zuidoosten. >

Videofuturate Haarlem

Een groot 17de-eeuws hoekpand
Het vondstmateriaal uit de houtsnipperlaag
vormt een zogenaamde post quem-datering
voor de tweede fase: de buitenmuur van een
gebouw dat in de lengterichting langs de
Scheepmakersdijk lag. De in de basis circa 80
cm brede muur heeft drie tot vier versnijdingen en is gefundeerd op zware eiken planken
of balken met een doorsnee van 28 x 8 cm. De
balken rusten op hun beurt op korte

hoek van de 17de-eeuwse muur.

inv.nr. 44- 001256-1-7 M; Gemeentearchief
Haarlem). Van den Bosch-Nord Thomson
baseert zich op een akte uit 1646, waar de
brouwerij tussen de Dunne-biersteeg en de
Schietspoelsteeg wordt gelokaliseerd.
De brouwoven
Koud tegen de achtergevel van het hoekpand
werd een gedeeltelijk ronde structuur blootgelegd. De structuur is opgebouwd uit rode
bakstenen van circa 18 x 9 x 4 cm en het ronde
deel heeft een driesteens kops metselverband.
Het ronde deel loopt aan een zijde over in een
vierkant platform. Vermoedelijk gaat het om
een oven voor het brouwen van bier.
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Brouwovens zijn doorgaans ringvormige
bakstenen structuren met in het midden een
rechthoekige stookopening en -gang (Van
de Venne 2008, 99). Ook vindt men vaak een
platform of werkvloertje naast of rondom
de oven. Binnenin de oven zat een harde,
verkitte laag, die als verbrandingslaag kan
worden geïnterpreteerd. De rechthoekige
aanzet aan weerszijden van de oven is de
(al dan niet verdiepte) werkvloer. Boven het
opgaande metselwerk heeft een koperen ketel
gehangen, die aan de bovenzijde met houten
duigen was verlengd en deels verzonken zat
in het metselwerk. De ketel zelf had alleen al
een gewicht van enkele honderden kilo’s. De
gemetselde onderbouw had, zeker als de ketel

tonnen (meer dan 5000 liter) in de brouwerij
aanwezig was. Brouwovens zijn verder onder
andere in Alkmaar, Zutphen en Breda gevonden. Ook hier konden de ovens aan historisch
bekende brouwerijen worden toegeschreven
(o.a. Van de Venne 2008, 98).

gevuld was, een enorm gewicht te dragen en
was daarom opgetrokken uit stevig metselwerk. Als de omtrek van de cirkelvormige
structuur wordt doorgetrokken, blijkt de
buitenzijde maar liefst een diameter van circa
3,5 m te hebben. De diameter van de binnenzijde is ongeveer 2,3 m. Ervan uitgaande dat
de oven, net als de fundering van het pand,
uit de 17de eeuw dateert, is dit een oven van
zeer grote omvang, goed vergelijkbaar met
bijvoorbeeld de 16de- of 17de-eeuwse brouwoven van de Merkendaalseweg in Breda met
een diameter van 3,2 m (Van der Venne 2008,
110). In een transportakte van brouwerij ‘De
Drie Ringen’ uit 1646 staat vermeldt dat er een
nieuwe koperen ketel met een inhoud van 100

17de-eeuwse prent van een

brouwoven in gebruik. >

Brouwerij ‘De Drie Ringen’
De stookoven is een aanwijzing dat het hoekpand inderdaad de bierbrouwerij ‘De Drie
Ringen’ is. Daarnaast zagen we dat het hoekpand op de 17de-eeuwse kaarten van Blaeu en
Hooghe als enige langs de Scheepmakersdijk
beschikt over een stender en een goot - een
kenmerkende en onmisbare installatie voor
een bierbrouwerij. Dit wordt geïllustreerd

De vermoedelijke brouwoven die koud tegen de achtergevel van het 17de-eeuwse hoekpand staat.

Eén van de vier stookgaten of oventjes die vlak onder het maaiveld werden gevonden.

De foto is genomen naar het noorden.

De foto is genomen naar het zuidwesten.

Eén van de zes vroeg 17de-eeuwse tegels

www.hobbybrouwen.nl
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met de afbeelding van een soldaat.
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Distributie van biervaten in Amsterdam met kleine boten of

Kistemaker & Vilsteren 1994, p. 84

istemaker & Vilsteren 1994, p. 44

'ligters'. Detail van een schilderij van Gerrit van Berckheijde, 1673.

Brouwerij “De Posthoorn” te Rotterdam. Tekening van Lambregt Willemsz uit 1661. Het houten bijgebouw huisvestte de
beslagkuip en / of de brouwoven, waar warmte en waterdamp het gebouwtje verlieten door het walmgat.

door een prent van de Haarlemse brouwerij
‘De Drie Claveren’, die eveneens langs het
Spaarne stond. Ook de kleine boten of 'ligters'
die op de kaart van Hooghe aan wal liggen,
geven aan dat hier een brouwerij stond. De
boten dienden ofwel voor de distributie van de
biervaten in de stad, of als waterschuiten voor
het transporteren van schoon water naar de
brouwerij.
Het is opvallend dat de brouwoven op het
achterterrein van het perceel staat en, voor
zover zichtbaar, niet binnen een ommuurde
ruimte. Mogelijk huisvestte een houten
bijgebouw of overkapping de oven, zodat de
grote hoeveelheid warmte en damp gemakkelijker werd afgevoerd. Dit was bijvoorbeeld het
geval bij de 17de-eeuwse brouwerij ‘De Posthoorn’ in Rotterdam. (Kistemaker & Vilsteren
1994, p.84).
Binnen de buitenmuur van het 17de-eeuwse
hoekpand lagen meerdere muren waarvan
er drie mogelijk bij de brouwerij hoorden.
Tijdens een vooronderzoek werd ook een
waterput gevonden die mogelijk ook tot het
interieur van het hoekpand behoorde. Dat
zou betekenen dat het grootste vertrek op de
begane grond van het pand aan de oostzijde
zou liggen. De brouwoven grenst hieraan en
in dit vertrek ligt ook de waterput. Mogelijk
kan deze ruimte als de centrale werkvloer van
de brouwerij worden geïnterpreteerd.

Activiteiten aan de Scheepmakersdijk
in de 19de eeuw
Ten slotte werden tijdens het onderzoek
diverse muren en een kelder blootgelegd die
met zekerheid aan gebouwen uit de 19de en
20ste eeuw toegeschreven kunnen worden.
De economische crisis aan het begin van de
18de eeuw trof ook Haarlem hard en luidde
een periode van verval in die tot aan het einde
van de 19de eeuw zou duren. Pas tijdens de
industriële revolutie klom Haarlem weer uit
het diepe dal. Op een zeer nauwkeurige kaart
van Nautz uit 1823 zijn aan de hand van het
aantal panden dat nog aan de Scheepmakersdijk staat de gevolgen van de crisis goed zichtbaar. Het 17de-eeuwse hoekpand staat er dan
nog. Ergens in de tweede helft van de 19de
eeuw moet het zijn vervangen door twee kleinere woningen, getuige de topografische
kaart van Perk uit 1881.
Het is opvallend dat de achtergevels van deze
nieuwbouw niet op het solide 17de-eeuwse
fundament zijn gelegd. Op het achterterrein,
dat in de 19de eeuw nog altijd onbebouwd
was, werden drie vierkante, gemetselde ovens
of stookgaten gevonden. Uit 19de-eeuwse
adresboeken blijkt dat Scheepmakersdijk 21-23
in de periode 1861-1914 kleerblekers huisvestte
(krantenviewer adresboeken Gemeente Haarlem, Gemeentearchief Haarlem). Een van de
stookgaten had een vulling met daarin onder
andere knopen van been en parelmoer, een
veiligheidsspeld en metaalschroot bevatte:
ongetwijfeld restafval van kleerblekers aan
de Scheepmakersdijk.
Hollandia archeologen, Benjamin Honigh

foto©Hollandia
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Benen knopen, glas, een veiligheidsspeld en meer

vondstmateriaal uit één van de 19de-eeuwse stookgaten.
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inzicht vanaf de 14de eeuw gedateerd kon
worden. Hoewel veel muurwerk verwijderd
was, waren diepergelegen structuren als
(beer)putten uit de Nieuwe Tijd nog
grotendeels aanwezig.
In het profiel tegen het belendende pand (in
een restant van niet-afgegraven grond)
werden ten minste vier opeenvolgende
vloerniveau’s herkend, van zowel bakstenen
als leem. Deze lieten zien hoe intensief dit
deel van Haarlem bewoond werd. Op circa 6 m
ten oosten van dit profiel werd het restant van
een baksteenvloer gevonden, die mogelijk
gerelateerd kan worden aan een woonfase in

het profiel. De vloer van rode bakstenen (29 x
14 x 6 cm) werd afgedekt door een lichtgrijze
leemlaag, die op zijn beurt werd afgedekt door
een gevlekte zandlaag met houtskool- en
leemspikkels. Een vergelijkbare gelaagdheid
is op vrijwel dezelfde hoogte in het profiel
waarneembaar. Bij stedelijke bewoning op
veengrond liggen de woonniveaus vaak op
elkaar, met ophogingsfasen daartussen.
Tijdens het verdiepen kwamen dan ook
meteen bewoningsresten uit de 14de eeuw en
ouder tevoorschijn. Ondanks het
‘versnipperde’ puttenplan zijn resten aan het
daglicht gekomen die de bestaande kennis

van de laatmiddeleeuwse stad verrijken.
De oudste sporen die op de plaats van de
liftschacht opgetekend zijn vormen dan ook
niet de vroegste menselijke activiteit op de
onderzoekslocatie. In deze werkput werd de
grootste ontgravingsdiepte op circa 0,85 tot
0,90 m onder N.A.P. (1,40 tot 1,45 m onder het
maaiveld) bereikt. Uit de boringen bleek dat
ongeveer 0,15 m onder deze diepte een
overgang naar opgebracht veenslik aanwezig
was. Het veenslikpakket was 0,8 tot 0,9 m
dik, waarna een restant van het ongeroerde
veen werd aangeboord, tot 1,81-1,96 m onder
N.A.P. Dit lag op strandwalzand.

foto©Hollandia

In maart werd door Hollandia archeologen en
met medewerking van bureau archeologie van
de gemeente Haarlem een archeologische
opgraving uitgevoerd aan het Spaarne 82-88
in Haarlem. De bebouwing op de vier percelen
was gesloopt, met uitzondering van de
monumentale gevel van nummer 88, en zal
worden vervangen door nieuwbouw met
appartementen. De locaties waar nieuwe
funderingen en een liftput zullen worden
aangebracht, werd opgegraven.
Met de sloop van de bebouwing was veel
muurwerk vergraven, dat met voortschrijdend

foto©Hollandia

Haarlem | Spaarne 82-88

Klassiek stadskernprofiel met meerdere vloeren uit de 13de/14de eeuw.

‘Grauware’ kan uit Pingsdorf, vermoedelijk uit het tweede kwart van de 13de eeuw.
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Hollands Kroon Barsingerhorn | Heerenweg 242

Verreweg de meeste archeologische sporen
zijn in de 13de eeuw te plaatsen. De
archeologische resten wijzen op houtbouw en
vroeg gebruik van bakstenen. Vijf
dendrochronologische dateringen komen uit
op het eerste kwart van de 13de eeuw. De
bakstenen werden gebruikt als poer of voor
een haard. Een voorzichtige reconstructie
geeft een gebouw met een breedte van 5,3 m
en bij een onveranderde rooilijn een lengte

van ten minste 14 tot 18 m.
Behalve het voor die periode gangbaar
gebruiksaardewerk, waaronder een kan van
Pingsdorfer Grauware uit vermoedelijk het
tweede kwart van de 13de eeuw (Verhoeven
1998, 79), zijn een fragment van een maalsteen, een fraai bewerkte leren messchede en
een vergulde riemtong het vermelden waard.
Hollandia archeologen, Koert Salomons

Een van de skeletten.

Het graven van de kleine proefputten aan

de Heerenweg in Barsingerhorn >.

foto©archeologie West-Friesland

Plavuis uit de 13de eeuw.

foto©archeologie West-Friesland

Versierde leren messchede.

De oudste sporen bestonden uit kuilen en
enkele houten paaltjes. Een langwerpige kuil
was vanwege de lengterichting, dezelfde als
de latere percelering, benoemenswaardig en
het kan zijn dat deze teruggaat op de laatmiddeleeuwse situatie.
De datering van de sporen berust op
keramiekfragmenten die uit het noordprofiel
zijn verzameld. Deze dateren ongeveer uit het
begin van de 13de eeuw.

Archeologie West-Friesland, Jantien Verduin

foto©Hollandia
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Op het perceel Heerenweg 242 in het Westfriese Barsingerhorn was van nature een
verhoging te zien. Westelijk van de verhoging
lag in het verleden de oude Sint Laurenskerk.
Daar werden in 1988 al enkele deksels van
12de-eeuwse sarcofagen gevonden. Het voornemen was om op de verhoging naast het
kerkterrein een woonhuis te bouwen. Voor het
inventariserend onderzoek werden drie kleine
putten gegraven. In twee van de putten werden op 25 cm onder het maaiveld in anatomisch verband liggende menselijke skeletten

gevonden. Gezien de parallelle ligging van
de individuen met het hoofd naar het westen
ging het hier om een klein deel van een
groter kerkhof uit in de 16de -19de eeuw.
Een fasering kon niet worden vastgesteld.
In één werkput waren het vrijwel vergane
hout en de spijkers van de grafkist nog te zien.
Tijdens het onderzoek is ook een bontzandstenen fragment van een sarcofaag gevonden.
De eigenaren hebben van de voorgenomen
bouw van het woonhuis afgezien en het
terrein is verder behouden gebleven.
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Profiel in de Westfriesedijk bij

Winkel vanuit het zuidoosten.

Hoorn | Glop

1328/1335 de Herenkoog definitief ten onder
ging is de Westfriesedijk voor enkele eeuwen
als primaire waterkering gaan functioneren
(fase 3). In de loop van de tijd is de dijk aan de
binnenzijde verder opgehoogd met zandiger
materiaal (fase 4). De Westfriesedijk verloor
ten slotte in 1847 met de aanleg van de Groetpolder zijn functie als zeedijk.
Uit het botanisch onderzoek blijkt dat het
veen onder de dijk is gevormd uit resten van
een voedselrijk laagveenrietmoeras dat zich
ontwikkelde via een matig voedselarm en
zwak zuur veenmoeras. Een 14C-datering van
de top van het hoogveen leert dat deze is
gevormd in de Midden-/Late Bronstijd. Het
veen is op een zeker moment overspoeld waarbij in een rustig milieu zandige en kleiige
laagjes zijn afgezet. Het botanisch materiaal
hierin laat een mix zien van resten van (hoog)
veenplanten en planten van middeleeuwse
origine, zoals rogge en korenbloem. Uit de
resten van middeleeuwse cultuurgewassen en
antropogene vegetaties blijkt dat het landschap bij Winkel in cultuur was toen de
overspoeling van het Midden-/Late Bronstijdveen plaatsvond. Vermoedelijk was de ontginning van het veenlandschap debet aan de
overspoeling in de Middeleeuwen. Het in
cultuur gebrachte veenlandschap leidde tot
erosie en klink van het veen tot aan het
niveau dat in de Midden-/Late Bronstijd is
gevormd. Op dat niveau kwam het middeleeuwse landschap onder water te staan en
werd de Westfriese Omringdijk aangelegd.
Vestigia, R.M. van Heeringen, L.I. Kooistra, E. Louwe
en R. Schrijvers

foto©archeologie West-Friesland

In het kader van de herinrichting van de
Westfriesedijk te Winkel door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is op 17
en 18 juni 2015 door Vestigia Archeologie &
Cultuurhistorie een archeologisch profiel van
de Westfriese Omringdijk gedocumenteerd.
De locatie ligt aan de zuidwestzijde van de
Westfriesedijk tussen de Dorpstraat van
Winkel en de Provinciale weg N242 ter hoogte
van het voormalige werkterrein voor de aanleg van Golfbaan Regthuys. De Westfriesedijk
vormt daar tevens de oostelijke begrenzing
van de Groetpolder.
Het onderzoek van het profiel in de Westfriesedijk heeft aangetoond dat de oudste dijk
teruggaat tot vermoedelijk de late 12de tot

vroege 13de eeuw. Het betrof een dijkje van
voornamelijk veenzoden (fase 1). De breedte
was ongeveer 5 m en de hoogte ongeveer 1 m.
Aan de binnenzijde lag een teensloot en het
veen is voor de dijkbouw vlak achter de dijk
gestoken onder het motto: ‘ter naaster lande
en ter minster schade’.
Het lijkt erop dat het aanvankelijk om een
eenvoudige waterkering met een uitgestrekt
‘veenvoorland’ ging. In de loop van de 13de
eeuw is het voorland vervolgens ingepolderd,
de Herenkoog. Toen de Herenkoog in 1287/1288
verloren ging, is de Westfriesedijk korte tijd
een zeewaterkerende dijk geworden. Mogelijk
is de dijk toen al verbeterd en opgehoogd met
kleizoden (fase 2). Vóór 1294 is sprake van
herdijking en herontginning van de Herenkoog met hulp van graaf Floris V. Toen in
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Hollands Kroon –
Winkel | Westfriesedijk

De smalle watergang onder de Boterhal .

De ‘ontdekking’ van een onderaardse gang in
de binnenstad van Hoorn trok in januari 2015
veel aandacht. Verhalen over eeuwenoude
tunnels onder de grond duiken altijd weer op
en vallen in verreweg de meeste gevallen
onder de categorie verzinsels. Een waterkelder
wordt in de verbeelding al snel een gang. Ook
in dit geval hebben we eigenlijk niet te maken
met een tunnel in de betekenis van een gang
waar mensen doorheen konden lopen. En een
ontdekking was het eigenlijk ook niet. Toch
is in Hoorn wel degelijk een bijzondere onderaardse constructie zichtbaar geworden. Deze
constructie is nu het eerste gemeentelijke
archeologische monument van Hoorn.
Al enkele jaren vallen in de bestrating van
het Glop en op het erf achter de Boterhal aan
het Kerkplein gaten. Bij de gemeente was
bekend dat hier nog een oud riool ligt waarop
het rioolwater van één woning wordt geloosd.
Om die reden is op die plek een gat gegraven
om het riool te bekijken. Het riool bleek
vrijwel geheel dichtgeslibd en om het goed te
kunnen inspecteren, is het leeggezogen.
Aangezien bij de archeologen bekend was dat
dit een heel oud riool is, is dit werk begeleid.
Het was voor het eerst in eeuwen dat het riool
vrij was van slib en toegankelijk werd doordat
het water was weggepompt. Het riool is
ingemeten, beschreven en gefotografeerd.
Het gemetselde bakstenen riool is nog aanwezig tussen het Glop en het Kerkplein en
loopt onder de Boterhal door.
Dit gebouw (het St. Jans Gasthuis) dateert uit
1563, een aanwijzing voor de hoge ouderdom
van de rioolgang onder dit pand.
De aanwezigheid van riolen is zeker geen

vanzelfsprekendheid. In veel steden zijn ze
pas in de 19de eeuw aangelegd. Het rioolstelsel in de binnenstad van Hoorn vindt zijn
oorsprong in de 15de eeuw. Uit die tijd dateert
de oudste vermelding van zogenaamde ‘overwelvingen’. In 1447 wordt al gesproken over
een overwelving waarop een huis staat. Hier
zou later het St. Jans Gasthuis (nu de Boterhal)
worden gebouwd. In de loop der tijd zijn
meer wateren in de stad overwelfd, waardoor
bredere en fraaiere straten ontstonden. Het
water werd ondergronds door de stad naar de
zee geleid. De opzet was zeker niet om een
rioleringssysteem aan te leggen, maar
doordat er allerlei huisriolen op de overwelvingen werden aangesloten, gingen de onderaardse watergangen vanzelf als riolen
functioneren. In de 18de eeuw lezen we in de
bronnen voor het eerst de benaming ‘(stads)
riolen’. Het stelsel zoals dat in de 17de eeuw
tot stand was gekomen, functioneerde tot
zo’n veertig jaar geleden nog als rioolsysteem.
In de jaren 60 en 70 zijn vrijwel alle bakstenen
overwelvingen vervangen door betonnen
rioolbuizen. Slechts op enkele plaatsen bleef
het oude bakstenen riool bewaard. De rioolgang onder en achter de Boterhal was vanwege de ligging niet makkelijk te vervangen
en bovendien waren er maar weinig huizen
die op dit stuk riool loosden. Dit riool, dat
toen al grotendeels was dichtgeslibd, werd
ongemoeid gelaten en raakte in de vergetelheid.
De oude watergang kwam door het schoonmaken voor het eerst sinds eeuwen weer
volledig in beeld. Het grootste deel, namelijk
vanaf het Kerkplein tot ruim 15 m achter de
Boterhal, is waarschijnlijk in of voor 1563

aangelegd. Dit deel is een smalle gang die
volledig is opgebouwd uit rode bakstenen.
In de wanden bevinden zich dichtgezette
balkgaten die zijn gebruikt bij het metselen
van het gewelf.
Opmerkelijk is dat de watergang geen houten
bodem heeft, zoals wel het geval is bij de
latere riolen. Op deze gang sluiten geen huisriolen of goten aan. Het gedeelte aan de kant
van het Glop is waarschijnlijk in 1595 aange-

legd. Deze overwelving is breder dan de
eerdergenoemde watergang en de wanden
zijn deels opgebouwd uit gele bakstenen. In
dit deel van het riool zijn diverse oorspronkelijke rioolaansluitingen aanwezig, via welke
verschillende delen van het Gasthuis, waaronder vermoedelijk de wasserij, hun afvalwater loosden.
Het voormalige riool is vanwege de hoge
ouderdom en het feit dat het onder één van de

topmonumenten van de stad doorloopt, zeer
bijzonder. Het is bovendien een van de laatste
overblijfsels van het systeem van bakstenen
overwelvingen, hoort bij het gasthuiscomplex, en is onlosmakelijk verbonden met de
waterstaatkundige geschiedenis van de stad.
In samenwerking met vereniging Hendrick
de Keyser wordt de watergang hersteld en
toegankelijk gemaakt voor publiek.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx
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De bredere overwelving achter de Boterhal aan de kant van het Glop. In de muren zijn ter hoogte van de aanzet van het tongewelf de balkgaten te zien.
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Pand Grote Oost 47 op de hoek van het Grote

Inpandig is uitgegraven en hierbij zijn veel funderingen en

Het leegscheppen van de kelder in het pand. Hieruit komt veel

Hoorn | Grote Oost 47 Schoolsteeg

begin van de 17de eeuw is gebouwd.
Inpandig is de vloer verwijderd en moest deze
voor de nieuwe betonvloer worden uitgegraven. Hierbij kwamen veel muren, vloeren,
kelders en waterputten aan het licht. Deze
konden deels in de bodem worden behouden
en deels moesten ze worden verwijderd. Uit de
sporen kon de oorspronkelijke binnenindeling
van het pand worden herleid.
In het pand bevond zich een grote dubbele

kelder met groene en gele plavuizen op de
bodem en witte tegels langs de wanden. Een
van de kelders was in de 18de eeuw voor een
deel dichtgestort met een afvalpakket. Naast
het gewone gebruiksaardewerk zijn hierin
kopjes en schotels van Chinees porselein,
Engels saltglazed stoneware en creamware
gevonden. Verder zaten er veel tabakspijpen in
het afvalpakket. De voorwerpen horen bij een
welgesteld huishouden, zoals verwacht mag

Oost en de Schoolsteeg in Hoorn.

De restauratie van het pand Grote Oost 47, op
de hoek van het Grote Oost en de Schoolsteeg
in Hoorn, is archeologische begeleid. In dit
karakteristieke, maar bouwvallige pand, was
tot voor kort een antiekzaak gevestigd. Het is
een van de weinige panden in de stad met een
overkragende zijgevel. Uit het dendrochronologisch onderzoek blijkt dat dit pand aan het

kelders aan het licht gekomen.

vondstmateriaal uit de 18de eeuw.
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De dubbele kelder met groene en gele plavuizen op de vloeren

De opgraving van het kleine gebouw aan de Schoolsteeg. Dit gebouw had een grote kelder met een plavuizen

dergelijk klein pand. Het vermoeden bestaat
dat het hergebruikte plavuizen zijn, die
afkomstig zijn uit een van de vertrekken van
het Foreestenhuis; een zeer groot en duur
pand aan het Grote Oost uit 1724. Uit de oudste
kadastrale kaart uit 1823 blijkt namelijk dat
het kleine gebouw aan de Schoolsteeg bij het
Foreestenhuis hoorde.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx

Een deel van de vondsten uit de kelder: borden van faience

en majolica, kopjes en schotels van saltglazed stoneware

en creamware uit Engeland en kopjes, schotels en een kom
van Chinees porselein. >

foto©archeologie West-Friesland

worden aan het Grote Oost waar veel voorname burgers van de stad woonden.
In de tuin achter het pand aan de Schoolsteeg
is een kleine opgraving uitgevoerd, omdat
hier een fietsberging werd neergezet. Hier zijn
de funderingen van een klein pand gevonden.
Dit pand had een kelder met een plavuizenvloer en een haardplaats. Bij een verbouwing
is een bakstenen trap in de kelder gemaakt.
Bijzonder is dat in het pand veel fragmenten
van rode achtkantige plavuizen zijn gevonden, die waarschijnlijk dateren uit de 18de
eeuw en zeer ongebruikelijk zijn in een

foto©archeologie West-Friesland

vloer en stookplaats.
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en witte tegels tegen de wanden.
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Het schoonmaken
van de fundering
met spaarbogen
van de stolp-

Padverharding

met resten van een

tegeltableau uit de

stolpboerderij. Op
het tableau staat

een personificatie

van De Hoop

afgebeeld.
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boerderij uit 1871.
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Uit historische kaarten en bronnen is bekend
dat op dit perceel een grote stolpboerderij
stond. Deze boerderij is in 1871 afgebrand,
waarna een nieuwe stolp is gebouwd. Deze
stolp is op zijn beurt rond 1918 alweer afgebroken, waarna twee identieke huizen zijn neergezet. Eén van deze huizen is in 2015 gesloopt,
zodat hier een nieuw woonhuis kon worden
gebouwd. Bij het archeologisch onderzoek dat
voorafgaand aan de nieuwbouw plaatsvond,
bleek dat de twee huizen uit circa 1918 op
de funderingen van de stolp uit 1871 zijn
gebouwd. Deze funderingen bestonden uit
spaarbogen. Dit soort zware fundamenten
komen veel voor in Berkhout en omgeving,
en hangen samen met de slappe bodem van
het gebied.
Van de oudere stolpboerderij is niet veel
gevonden; alleen een poer en een stuk plaveisel. De poer maakt duidelijk dat ook deze stolp
op spaarbogen was gebouwd. In het plaveisel
zijn enkele stukken van een tegeltableau uit
de 18de eeuw gevonden met een personificatie
van De Hoop.
Berkhout is een van de dorpen die deel
uitmaken van het gebied de Veenhoop. Zoals
de naam al aangeeft, was dit een gebied met
veel veen. Kenmerkend voor de omgeving van
Berkhout waren kennelijk de berkenbomen.
Waarschijnlijk is de Veenhoop in de 12de eeuw
ontgonnen, waarna de verschillende dorpslinten zijn ontstaan. Van het veendek is
weinig meer over. Bij de opgraving was duidelijk te zien dat onder de stolpboerderij nog wel
een veenpakket aanwezig was, terwijl dit
buiten de stolp niet meer het geval was. Het
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Koggenland - Berkhout |
Westeinde 322

Een complete kogelpot.

Een puntgave beker van Pingsdorf-aardewerk.

De wangstang van een paardenbit, gemaakt van hoorn.

veen onder de stolp was heel erg in elkaar
gedrukt waardoor het een zeer harde laag was
geworden. Her en der vertoonde het veen zelfs
krimpscheuren, wat betekent dat het veen
onder de stolp sterk is uitgedroogd.
Hoewel het dorpslint van Berkhout al in de
12de eeuw bestond, zijn op deze locatie geen
aanwijzingen voor middeleeuwse bewoning
in de vorm van bijvoorbeeld vloeren, haardplaatsen of paalkuilen gevonden.
Waarschijnlijk was de stolpboerderij in de
17de of 18de eeuw het eerste gebouw dat op dit
perceel is neergezet. Bij de bouw van deze
stolp was er dus nog een veenpakket
aanwezig.
In de Middeleeuwen waren in de natuurlijke
klei wel enkele daliegaten ingegraven. Dit zijn
kuilen die dóór het veen heen zijn gegraven
om de onderliggende klei te delven. De kalk-

rijke klei werd vervolgens gebruikt ter verbetering van de veengrond om deze geschikt te
maken voor akkerbouw. In de Veenhoop zijn
nog altijd daliegaten als ronde depressies in
de weilanden herkenbaar.
Eén van de daliegaten was een grote ronde
kuil met een diameter van ongeveer 3 m. In
een afvallaag in de vulling van deze kuil zijn
de scherven van minimaal twaalf kogelpotten
van lokaal gebakken aardewerk, één kogelpot
van Paffrath-aardewerk en twee kogelpotten
van Pingsdorf-aardewerk gevonden. Een van
de kogelpotten kwam gaaf uit de kuil naar
boven en diverse andere waren grotendeels
compleet. Daarnaast zijn een paar scherven
van twee potten of amforen en een puntgave
kleine beker van Pingsdorf-aardewerk gevonden. Verder is de vondst van een wangstang
van een paardenbit, gemaakt van hoorn,

bijzonder. Ten slotte was ook dierlijk botmateriaal in de kuil aanwezig.
De hoeveelheid vondsten in dit daliegat is
opmerkelijk, aangezien deze kuilen over het
algemeen juist geen vondsten bevatten. Ook
de mate van compleetheid van de potten valt
op. Dit alles wekt de indruk dat ergens in de
12de eeuw een complete huisraad in de kuil is
gegooid.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx en
Dieuwertje Duijn
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Westfries Archief

Naast de Hervormde kerk van Scharwoude
staat de pastorie, die is gebouwd rond 1900.
Dit gebouw is in 2015 gesloopt om plaats te
maken voor een nieuw gebouw dat er
hetzelfde uitziet als het oude gebouw.Op de
oudste kadastrale kaart uit 1823 is te zien dat
op deze locatie al eerder een pastorie heeft
gestaan, in de tijd dat de kerk nog niet op de
huidige locatie stond, maar pal langs de
Westerdijk. Deze pastorie is in 1890 gesloopt.
Aan de dijk stond vanaf 1440 een houten
kerkje. Na de reformatie werd dit kerkje door
de gereformeerden in gebruik genomen.
Scharwoude was in die tijd een klein dorp met
ongeveer veertig huizen. Samen met Berkhout
vormde Scharwoude een Gereformeerde

gemeente met één predikant. In 1669 werd de
Gereformeerde gemeente van Scharwoude
zelfstandig en verving men in 1690 de houten
kerk door een stenen kerk. Het is aannemelijk
dat in deze tijd ook een eigen pastorie werd
gebouwd.
Bij de opgraving is van de pastorie die op de
kaart uit 1823 staat, weinig gevonden. In het
opgravingsvlak zijn een aantal poeren en
banen met lange slieten gevonden. Van een
aantal slieten (naaldhout) is de lengte bepaald
op circa 3,8 tot 4 m. Op basis van deze slieten
kan worden gezegd dat het gebouw op
spaarbogen was gefundeerd. Dit is een
gebruikelijke wijze van funderen in gebieden
met een slappe bodem. Op basis van de kaart
kan een gebouw van ongeveer 18 m lang en
7,5 m breed worden gereconstrueerd. Uit de

Het dorpslint van Scharwoude op de kaart van Johannes Dou
uit circa 1650 met binnen de rode cirkel de onderzoekslocatie.

De vondsten uit het daliegat.

De kadastrale kaart uit 1823 met in geel de pastorie. Even ten

westen van dit gebouw staat aan de dijk de kerk die is gebouwd
in 1690 en is afgebroken in 1890.

De opgraving op perceel Scharwoude 7

naast de Gereformeerde Kerk. >
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Koggenland – Scharwoude |
Scharwoude 7
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circa 1669. Het vondstmateriaal is voor een
boerendorp ongebruikelijk van samenstelling. In de sloot zijn veel fragmenten
van tabakspijpen gevonden, evenals glazen
flessen en bekers, kelkglazen en kopjes en
schotels van Chinees porselein en industrieel
wit en zwart aardewerk. Opvallend is de
vondst van een kwispedoor, die werd gebruikt
als spuugbak voor pruimtabak. De gebruikers
rookten kennelijk regelmatig pijp, dronken
graag een kopje thee en genoten van een goed

glas wijn of bier. Het kan niet anders dan dat
we hier te maken hebben met de huisraad van
de predikant.Bij de metalen voorwerpen die
uit de verschillende slootvullingen tevoorschijn zijn gekomen, vallen nog meer
vondsten op. Een hiervan is een Zweedse öre
uit 1638.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx

< Drie glazen flessen uit de 18de eeuw,
waarvan één met kurk.

Een kwispedoor van faience

foto©archeologie West-Friesland

uit de 18de eeuw. >
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De randzones van de sloot bevatten vondsten
uit de periode 1650-1700 en de demping van
de sloot bevatte veel materiaal uit de periode
1700-1780. Langs de middelste vulling van
de sloot is een deel van een beschoeiing
gevonden. Eén van de palen heeft een dendrochronologische datering van 1677-1678. De
sloot moet bij aanleg van deze beschoeiing
al enige tijd hebben bestaan. Als de sloot is
gegraven op het moment van de bouw van
de pastorie, wijst dit op een bouwjaar van

foto©archeologie West-Friesland

locaties van de slieten valt af te leiden dat
het enkele binnenmuren heeft gehad en dat
middenin het pand een haard met schoorsteen zat. Het gebouw laat zich typeren als
een ‘langhuis’ met een voorkamer, achterkamer en keuken.
Ten westen van het huis lag een perceelsloot
die in de eerste helft van de 17de eeuw is
gedempt. Vervolgens is een nieuwe sloot
gegraven iets ten oosten van de oude sloot
en met een enigszins afwijkende oriëntatie.

Een Zweedse öre uit 1638, diameter 47 mm.
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In oktober 2105 heeft Archeologie WestFriesland een opgraving uitgevoerd aan de
Dorpstraat 52 in Nibbixwoud. Op dit perceel
stond een oude stolpboerderij (de Beukenhoeve) met daarachter een 19de-eeuwse stolpschuur. Voorafgaand aan de sloop van de
panden is de stolp bouwhistorisch bekeken.
Hieruit bleek dat het vierkant (houtskelet) van
de stolp vermoedelijk uit de 17de eeuw dateert.
Uit de balken zijn houtmonsters gezaagd voor
dendrochronologisch onderzoek. Uit het dateringsonderzoek blijkt dat de stolp rond 1675 is
gebouwd.
Geheel volgens verwachting werden sporen

uit de Midden-Bronstijd gevonden.
Voornamelijk op de locatie van de schuur
kwam een duidelijke akkerlaag met kruisende
eergetouwkrassen en hoefindrukken van vee
tevoorschijn. Na de Bronstijd is het gebied tot
de ontginning in de Middeleeuwen niet meer
gebruikt. Vermoedelijk gebeurde dat in de
tweede helft van de 12de eeuw. Uit deze vroege
fase stammen veel kuilen gevuld met brokken
veen en klei. Het kunnen daliegaten zijn,
gegraven om de grond meer geschikt te
maken voor akkerbouw. In deze fase woonde
men vermoedelijk nog niet op dit terrein
langs de Dorpsstraat. In de volgende fase
werden meerdere sloten parallel en haaks op
de Dorpstraat gegraven. Het lijkt erop dat deze

sloten kort dienst hebben gedaan en weer vrij
snel zijn dichtgegooid. Mogelijk heeft dit te
maken met het in gereedheid brengen van het
terrein voor bewoning. Nadat de sloten
gedempt waren, werd het terrein in zijn
geheel flink opgehoogd met klei en zand. Dit
lijkt in meerdere fasen te zijn gebeurd, maar
over de tijdspanne is nu nog niet veel bekend.
Vooralsnog lijkt het erop dat de laatste
ophoging in de 14de eeuw plaatsvond.Bovenop
deze ophoging werd het eerste huis gebouwd.
Van dit gebouw zijn meerdere opvolgende
kleivloeren met haarden gevonden en enkele
paalkuilen. Waarschijnlijk stond het huis aan
de westzijde van het terrein, haaks op de
Dorpsstraat.

Een volledige plattegrond kon helaas niet
worden gereconstrueerd. Aan de oostzijde zijn
twee parallelle humeuze banen gevonden
waarin verrot plantaardig materiaal zat; een
aanwijzing dat er mogelijk op deze plek een
hooiberg lag.
Het huis was vermoedelijk helemaal van
hout, al valt een lichte bakstenen fundering
niet helemaal uit te sluiten. Uit deze bewoningsfase zijn meerdere waterputten en
enkele schoorsteenfunderingen met stookvloeren gevonden. Aan de achterzijde van een
van de stookvloeren kwam de onderzijde van
een ijzeren haardplaat tevoorschijn. Zoals we
wel vaker hebben gezien, is ook hier in de loop
van de tijd de haard verplaatst. In de oudste
foto©archeologie West-Friesland

Medemblik – Nibbixwoud |
Dorpsstraat 52

Tussen een poer

van het vierkant en
een kelder, beide

afkomstig van de
stolpboerderij,
kwam dit

haardplaatsje

De stolpen van De Beukenhoeve aan de Dorpsstraat 52 in Nibbixwoud, voorafgaand aan de sloop.

Vermoedelijk hoort
deze bij een

Een van de waterputten stond bovenop een wagenwiel compleet met as en spaken, doorsnede 176 cm.

voorganger van de

< Overzicht van de opgraving aan de Dorpsstraat met de St. Cunerakerk op de achtergrond. Op de voorgrond

boerderij.
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middeleeuwse
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tevoorschijn.

worden de muren tussen de vierkantspoeren van de stolpboerderij schoongemaakt. De personen rechts staan
in het darsdeel.
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Tekening van Cornelis Pronk voor Andries Schoemaker uit 1730.
Onder de tekening heeft Schoemaker geschreven: “Almersdorp

heeft gelegen ontrent een half uur van Medenblik bij het dorp

Opperdoes, doch is door ’t hoogh water wegh gespoelt, soodat
daar wynig of geen gedencktekens sijn overgebleven als die

hierboven werd aangewesen en in den jaare 1730 door

den portretschilder en tekenmeester Cornelis Pronk is

getekent na ’t leven”. >

fase stond hij haaks op het woondeel aan de
westzijde van de stolp en in de fase die hierop
volgde, werd de haard een kwartslag gedraaid
en kwam deze in de lijn van de westelijke
vierkantspoeren te liggen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een vergroting van
het staldeel, zodat er meer koeien konden
staan; als gevolg van een verandering in
bedrijfsvoering kwam de nadruk namelijk
te liggen op zuivelproductie. Deze schaal-

vergroting vond vermoedelijk plaats in de
18de eeuw.
In het staldeel van de stolpboerdij werden
meerdere waterputten gevonden die zijn
gebruikt als watervoorziening voor het vee.
Een van de putten was op een wagenwiel
gefundeerd, waarvan opvallend genoeg de
spaken en de as nog aanwezig waren.
Archeologie West-Friesland, Sander Gerritsen

Archeoloog Marlijn Kossen geeft uitleg over de opgraving aan
groep 7 van de Nicolaasschool uit Nibbixwoud.

Als vervolg op het inventariserend onderzoek
in 2013 en de eerste fase van de opgraving in
2014, werd in mei 2015 het veldwerk rond de
nieuwe rotonde bij de N239 en de Almersdorperweg afgerond. Dit gebeurde tegelijk
met de heiwerkzaamheden voor de nieuw te
bouwen Almersdorperbrug en de ontmanteling van de oude brug. In de eerdere onderzoeken werden resten van het kerkhof van het
verdwenen plaatsje Almersdorp opgegraven.
Tijdens deze laatste fase van het onderzoek
kwamen vooral middeleeuwse sloten en
bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd tevoorschijn. Onder andere een waterput en een
waterkelder - beide opgebouwd uit boerengeeltjes - zijn waarschijnlijk te koppelen aan
de bewoners, die hier zijn gaan wonen nadat
de kerk en het kerkhof buiten gebruik waren
geraakt. Op een aantal 17de- en 18de-eeuwse
kaarten, maar ook op andere afbeeldingen,
staan deze woning(en) afgebeeld. Uit historisch onderzoek is gebleken dat in de 18de

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

foto©archeologie West-Friesland

Medemblik - Opperdoes |
Almersdorperweg
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Op twee locaties in de binnenstad van
Medemblik zijn sleuven gegraven voor de
aanleg van nutsvoorzieningen. De eerste sleuf
liep vanaf de Oude Haven via de Wijdesteeg
naar de Oosterhaven. Direct aan de zuidkant
van de Oude Haven werd een bakstenen
fundering gevonden. Waarschijnlijk is deze
onderdeel van de voorgevel van een pand dat
hier stond vóór de aanleg van de Wijdesteeg.
Direct onder de fundering was een dun, zeer
donker laagje zichtbaar, dat richting het
zuiden wegliep. In de laag werden resten

verbrand materiaal gevonden. Tijdens
archeologisch onderzoek in 1975 is deze
brandlaag tussen de Oude Haven en de
Oostersteeg al eens eerder waargenomen.
Waarschijnlijk kan die in verband gebracht
worden met één van de twee historisch
bekende stadsbranden uit de 16de eeuw. Of de
brandlaag een restant is van de plundertocht
van Grutte Pier in 1517 of van de Grote Brand
uit 1555 is nog onduidelijk. Opmerkelijk is wel
dat de brandlaag ten hoogte van de
Oostersteeg een stuk dikker was dan in de
Wijdesteeg. Op ongeveer 13 m ten zuiden van
de Oude Haven is een (deels uitgebroken)

vloertje van rode en gele kloostermoppen
gevonden. Waarschijnlijk dateert het vloertje
van vóór de brandlaag, dus uit de 15de of
vroege 16de eeuw. Op basis van de grootte van
de gele kloostermoppen is het mogelijk dat
deze van het Huis te Medemblik (Kasteel
Radboud) afkomstig zijn. In het zuidelijke
deel van de Wijdesteeg was een groot deel
verstoord door kabels en leidingen.
De tweede sleuf in de binnenstad liep vanaf
de Oude Haven, ten westen van het voormalig
stadhuis, richting het noorden over de Westfriese Omringdijk heen. Ten westen van het
stadhuis zijn verschillende ophogingslagen

De buitenzijde van een waterput uit de Nieuwe Tijd
worden bestudeerd.

Naast het voormalige stadhuis van Medemblik

werden voor het eerst ten noorden van de ‘Medemolaca’

vroegmiddeleeuwse cultuurlagen gevonden.>

De sleuf in het zuidelijke deel van de

Wijdesteeg, kijkend richting het noorden.

Doordat de sleuf zeer smal was, konden

er slechts beperkt waarnemingen worden

gedaan.

foto©archeologie West-Friesland

wordt afgepeld zodat de vulling stratigrafisch kan

foto©archeologie West-Friesland

Archeologie West-Friesland, Sander Gerritsen

Medemblik | Oude Haven Wijdesteeg

foto©archeologie West-Friesland

eeuw op het verlaten kerkhof een dijkmagazijn is gebouwd. Dit is opvallend aangezien
dit ook al het geval was bij het archeologisch
onderzochte kerkhof van Oosterleek. Waarom
dit op beide locaties het geval was, is nog
onderwerp van discussie.
Door deze laatste opgraving kon de begrenzing van de graven nader worden bepaald.
Het blijkt dat wat onderzocht is het zuidoostelijke deel van het kerkhof is, en dat een groot
deel van het oorspronkelijke kerkhof is verstoord tijdens het verleggen van de dijksloot
naar het zuiden. Waarschijnlijk liggen de
resten van de middeleeuwse kerk van Almersdorp diep onder de nieuw aangelegde rotonde.
Het archeologisch rapport, met veel aandacht
voor het fysisch-antropologisch onderzoek
van de geborgen skeletten en de historische
ontwikkeling van Almersdorp, zal waarschijnlijk eind 2016 verschijnen.

gevonden, onder andere van wierplakken.
Een bijzondere vondst werd gedaan tijdens
een verdieping voor de aanleg van een put. Op
circa 1,30 m onder het maaiveld werden ophogingslagen gevonden met daarin vroegmiddeleeuws aardewerk. Dit is voor het eerst
dat ten noorden van de Oude Haven vroegmiddeleeuws materiaal in situ is gevonden.
Deze ontdekking is mogelijk een eerste
aanwijzing dat behalve de zuidoever, ook de
noordoever van de ‘Medemolaca’ (Middenleek)
in de Karolingische periode in gebruik was.
Archeologie West-Friesland, Josje van Leeuwen
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Bestudering van de middeleeuwse ophogingslagen.

Westfries Archief) met binnen de rode cirkel de

onderzoekslocatie bij een kruispunt van meerdere wegen.

met de afbeelding

van een herberg-scene,
19de eeuw.

in Westerwald, 1600-1650. In de hals is een maatpegel

aangebracht waaruit blijkt dat de kan in de herberg als

maatkan werd gebruikt.

foto©archeologie West-Friesland

Wognum op de kaart van Johannes Dou uit circa 1650 (collectie

Metalen beslag

Steengoedkan met het wapen van Amsterdam, gemaakt

foto©archeologie West-Friesland
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De opgraving achter de vervallen huizen aan de Oosteinderweg te Wognum.

Het perceel aan de Oostereinderweg waar de
opgraving is uitgevoerd, ligt bij een kruispunt
van verschillende wegen.
De Raadhuisstraat leidde naar het dorpslint
(de Kerkstraat en de Oude Gouw) van
Wognum, de Oosteinderweg liep naar
Nibbixwoud, de Nieuweweg liep naar het
noorden richting Benningbroek en de
Hoornseweg voerde naar de stad Hoorn. Op
dit kruispunt stond vroeger een herberg met
uitspanning, waarvan de oudste vermelding
dateert uit 1570. Een brouwer uit Delft kocht
de niet bij name genoemde herberg voor 1100
gulden. In de 18de eeuw stond de herberg
bekend onder de naam ‘Het Wapen van
Hoorn’, later heette hij ‘De Eendracht’ en rond
1900 is het café gesloopt. Op oude foto’s zien

we dat het een groot 19de-eeuws pand was,
met een danszaal op de eerste verdieping.
Aan de Oosteinderweg staat nu een aantal
sterk vervallen panden, die hebben behoord
bij Garage Kuip. Het perceel op de hoek van de
Oosteinderweg en Nieuweweg ligt nu deels
onder een in 2008 aangelegde rotonde. Tijdens
de werkzaamheden in 2008 is door
amateurarcheologen op het terrein gegraven.
Hierbij is vastgesteld dat langs de Hoornseweg
- dus aan de westzijde van het
opgravingsterrein - een brede sloot liep. Deze
bleek in de 17de eeuw deels gedempt en
bevatte veel vondsten, waaronder diverse
steengoedkannen uit het Westerwald en twee
borden van Portugese faience. De vondsten
werden in verband gebracht met de herberg.
Bij de opgraving in 2015 zijn achter de huizen
aan de Oosteinderweg drie lange sleuven
aangelegd. Op het
terrein liggen
diverse
gedempte
sloten.

foto©archeologie West-Friesland
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Medemblik – Wognum |
Oosteinderweg 3-7
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Muiden |  Plangebied Bredius

Het geringe aantal vondsten uit deze sloten
dateert vooral uit de 12de en 13de eeuw, zoals
scherven van kogelpotten en Pingsdorfpotten, stukken maalsteen en dierlijk
botmateriaal. Direct achter de huizen zijn
middeleeuwse ophogingslagen gevonden, die
bij twee lage huisterpjes horen. Ook zijn
diverse kuilen gevonden, die deels als daliegaten (kleiwinningskuilen) en deels als
paalkuilen geïnterpreteerd kunnen worden.
Bij de kuilen is de sleuf uitgebreid, maar dit
heeft geen structuren opgeleverd die duidelijk
samenhangen met middeleeuwse bebouwing.
Sporen hiervan bevinden zich waarschijnlijk
onder de huizen aan de Oosteinderweg.
Bij de opgraving is de sloot langs de Nieuweweg gevonden. Deze bleek grotendeels te zijn
gedempt in de 19de eeuw. Langs de oostelijke
slootkant waren veel askuilen gegraven, en
lagen ook enkele dieren begraven. Tijdens de
opgraving is besloten een sleuf langs de
gedempte sloot aan te leggen om zoveel
mogelijk van deze kuilen op te graven. Uit de
kuilen kwam veel vondstmateriaal uit de 18de
eeuw dat duidelijk in verband is te brengen
met de herberg, zoals grote hoeveelheden
glazen flessen, kelkglazen en tabakspijpen.
De voorwerpen geven een beeld van een 18deeeuwse herberginventaris.

Vecht die daar stroomt. Vanaf de 11de eeuw
is in deze omgeving het veen ontgonnen.
Aan de zuidkant en ten westen van het plangebied is in de 18de of 19de eeuw een parkachtige buitenplaats aangelegd met vijvers en
bosschages.
De verwachting was dat er voornamelijk
sporen van bewoning en ontginning uit de
ontginningsperiode (vanaf de 11de eeuw) en
in het zuidelijke perceel resten van een parkaanleg uit de 18de of 19de eeuw zouden
worden gevonden. Ook losse vondsten uit
de IJzertijd-Romeinse Tijd werden niet uitgesloten.
In totaal zijn 265 vondsten verzameld, onder
te verdelen in metaal, natuursteen, glas en
pijpaarde. Alle vondsten komen uit de bouwvoor. Hierbij gaat het om aardewerk uit de

Nieuwe Tijd bestaande uit roodbakkend
aardewerk, steengoed, witbakkend aardewerk, faience en porselein. Het aardewerk
dateert uit de 16de/17de eeuw en 20ste eeuw.
Het gaat vooral om fragmenten van borden en
kommen; er zijn geen bijzondere stukken of
complete potten gevonden.
Daarnaast zijn er ook fragmenten van kleipijpen (stelen en koppen) gevonden van het
type Duco basistype 1 en basistype 3, waarvan
alleen de zijmerken leesbaar waren. Er is ook
natuursteen (leisteen) en metaal (gecorrodeerde spijker) gevonden. Het glas bestaat
onder andere uit scherven van wijnflessen.
Gezien het spectrum van de vondsten, de
datering en ligging in het terrein kan men
ervan uitgaan dat ze afkomstig zijn uit afval
dat als bemesting op het terrein is gestort.

Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx

Enkele vondsten uit een van de askuilen van herberg 'De Eendracht': een glazen fles en
kelkglazen uit de 18de eeuw.

van Rooijen 2015, Afb.3d.

foto©archeologie West-Friesland

In opdracht van de gemeente Muiden is in
augustus 2015 door Synthegra B.V. een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied Bredius. Hier wil men sport- en groenvoorzieningen aanleggen. In een later
stadium zullen hier nog woningen en een
hotel bijkomen. Het plangebied heeft een
oppervlakte van circa 4,4 ha en ligt tussen de
Maxisweg en de Amsterdamsestraatweg in
Muiden.
Hoewel het grootste deel van het gebied wordt
opgehoogd, zullen er ook nieuwe watergangen
worden gegraven. Hierdoor kunnen eventuele
archeologische waarden beschadigd worden.
Het terrein ligt in het West-Nederlands veengebied. Vooral in de oostelijke randzone van
het gebied vinden we sedimenten van de

Het plangebied Bredius in Muiden aangegeven met het rode kader op de
Topografische Kaart van Nederland 1:25.000

De ligging van de aangelegde werkputten (in geel) op de Topografische Militaire kaart
van het gebied uit circa 1830 toen het park nog groter was.
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Op basis van het 14C-onderzoek is de boot te
dateren op 2530 BP (gekalibreerd 682 voor Chr.).
In een overzicht van Maarleveld & Oosting
staan 42 vindplaatsen met boomstamboten in
Nederland. Eén bevindt zich in het depot van
Noord-Holland. Hierbij gaat het om de in 2003
ontdekte boot van Uitgeest die in dezelfde tijd
gedateerd is, namelijk circa 680 voor Chr.
De vondst van de boomstamboot op het
Bredius-terrein is dan ook vrij uniek en de
boot is zeker behoudenswaardig. Omdat behoud in situ geen optie lijkt te zijn, zal berging (behoud ex situ) noodzakelijk zijn. Hierover is momenteel overleg gaande tussen de
gemeente Muiden, de provincie Noord-Holland
en Rijkswaterstaat (eigenaar van de grond).
Synthegra, Jan Krist

Opmeer - Obdam | Lutkedijk 11-A
Van 7 tot en met 17 april 2015 werd in een
hooiland ten noorden van de Lutkedijk bij
Obdam een onderzoek gedaan naar een
Roomse schuilkerk. Het project werd
uitgevoerd door de studenten van Hogeschool
Saxion (Deventer), Archeologie West-Friesland
en de Stichting Oud Obdam-Hensbroek.
Uit historisch, cartografisch en eerder
archeologisch onderzoek was bekend dat hier
resten uit de 17de -19de eeuw moesten liggen.
De eerste bronnen dateren uit 1649 en spreken
van een ‘papenhuis’. Deze datum ligt
historisch gezien voor de hand, omdat het na
de Opstand en de Vrede van Munster (1648)
verboden was openlijk het katholieke geloof te
belijden. De ‘papen’ moesten dus hun heil
elders zoeken en kerkten in onopvallende
gebouwen in de stad of op het platteland.

foto: Google Maps / Synthegra B.V.

Ligging van de boot (rood aangegeven).

De Lutkedijk en de resten van de

foto© Synthegra B.V

schuilkerk gezien vanuit het westen.

Overzicht van de boot gezien vanuit het noordwesten.

foto©Archeologie West-Friesland

Verreweg het meest bijzonder was de vondst
van een vaartuig, gemaakt van een uitgeholde boomstam, dat in het zuidelijke deel
van de werkput is gevonden De boot ligt
ingebed in een veenlaag en een zandlaag op
een diepte van circa 75 cm onder het maaiveld.
Het vaartuig ligt bijna exact in noord-zuidlopende richting. De afmetingen - bepaald op
het niveau waar de boot zichtbaar werd - zijn
6,50 m (lengte) en 0,80 m (breedte). Er zijn
twee richels te zien. Disselsporen zijn niet
zichtbaar. De boot is niet volledig vrijgeprepareerd, omdat hij daarvoor te kwetsbaar was.
In overleg met de betrokken bevoegde overheden is daarom besloten de boot voorlopig
af te dekken om verdere achteruitgang te voorkomen. Hierdoor zijn er nog veel onbeantwoorde vragen; deze kunnen hopelijk bij
vervolg/nader onderzoek beantwoord worden.
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De poeren van de houten balken van de schuilkerk.

Tijdens de opgraving werd een groot vlak
aangelegd. Hierbij kwam een brede, hoekige
kavelsloot tevoorschijn, die gedeeltelijk is
onderzocht. Deze brede, ondiepe sloot liep om
het complex van de schuilkerk en de vermoedelijke bijgebouwen heen. Van de schuilkerk
zelf zijn 32 poeren gevonden. Deze poeren
waren gevlijd op houten slieten neergelegd
en gemaakt van diverse formaten secundair
gebruikte baksteen. Gezien de lineaire groepering konden deze worden geïnterpreteerd
als de ondersteuning van de vloerbalken van
de kerk, die vermoedelijk helemaal van hout
was. Het gebouw had een afmeting van

16 x 14 m. De ingang en het later ergens
anders hergebruikte kerkorgel zaten aan
de westzijde van het gebouw, het altaar
vermoedelijk aan de oostzijde.
In de sloot om het terrein heen is een flinke
hoeveelheid afval gevonden. Het gaat met
name om keramiek uit de periode 1650-1725,
maar ook enkele bij weggooien al antieke
stukken zijn aanwezig. Sommige objecten,
zoals een wijwaterbakje, een wandtegel met
de kruisigingscène en een bord met het
opschrift ‘Eert Got’ zijn in verband te brengen
met het kerkterrein. Rondom het gebouw
werden metalen voorwerpjes gevonden,

waaronder een crucifix en een hanger met
Maria op de maansikkel. De kwaliteit van
de tabakspijpen was opvallend hoog. De
welstand van de pastoor en zijn personeel
blijkt verder uit een krantenartikel van
11-10-1776, waar bij een overval op de kerk en
de geroofde buit, bestaande uit goud- en
zilverwerk, kandelaars, linnen en geld wordt
gerapporteerd. Buiten de kerk moeten nog
meer gebouwen hebben gestaan. Deze zijn
alle onder de graszoden bewaard gebleven.
In 1801 mochten de katholieken weer terugkeren naar de Sint Victorkerk in Obdam. Later
is het gebouw in verval geraakt of gesloopt.

foto©Archeologie West-Friesland

Wandtegel met daarop de kruisiging van Christus.

Keramiek uit de sloot rond het kerkterrein.
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Stede Broec – Grootebroek |
Schaperstraat-oost

foto©Archeologie West-Friesland
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Na het inventariserend onderzoek uit 2012
werd in november en december 2015 een
opgraving ten oosten van de Schaperstraat en
ten zuiden van de Zesstedenweg nabij het
winkelcentrum De Streekhof in Grootebroek
uitgevoerd.
Geheel volgens verwachting kwamen hier
voornamelijk resten uit de Midden-Bronstijd
en de Middeleeuwen tevoorschijn. Hierbij zijn
drie huisplaatsen uit de Midden-Bronstijd
opgegraven, maar het is mogelijk dat op deze
plek meerdere huizen hebben gestaan. Door
oversnijdingen door middeleeuwse sloten zijn

de plattegronden helaas niet compleet en
lastig te duiden. Uit de greppels naast de
huizen kwam relatief veel aardewerk en
botmateriaal tevoorschijn, waaronder een
tonvormige pot. Het grootste deel van de
vondsten moet echter nog verwerkt worden.
Naast resten van huizen werden kringgreppels, kuilenkransen, waterkuilen en
grote meerfasige greppelsystemen aangesneden. Uit een van de waterkuilen kwamen
twee houten voorwerpen, namelijk twee
gevorkte, en aan de onderzijde aangepunte
wilgentakken. De twee takken van het
gevorkte deel waren verbonden met berkenbast en nog nader te determineren plantaar-

Maria met kind op de maansikkel,

5,7 cm hoog.

Archeologie West-Friesland, Michiel Bartels

foto©Archeologie West-Friesland
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Wijwaterbakje van Italiaans tinglazuur aardewerk.

Een van de doelen van het project was om te
bekijken of de zeer ondiep liggende resten
binnen het huidig landgebruik vellig in de
bodem lagen. Dat was niet het geval. Ook het
bestaande archeologische regime van een
vrijstellingsgrens van 10.000 m 2 bood
onvoldoende bescherming. Behoud ex-situ
was daarom een goede optie.
Op zondag 12 april werd door de bekende
voetbalpastoor, de Obdammer Paul Vlaar, een
openluchtmis gehouden, exact op de plaats
waar ooit de schuilkerk heeft gestaan. Meer
dan honderd parochianen waren bij deze
bijzondere gelegenheid aanwezig.

foto©Archeologie West-Friesland

Pastoor Paul Vlaar draagt in de openlucht de mis op, staand op de storthoop.

Een van de twee gevorkte wilgentakken uit een waterkuil
De scherven uit een van de huisgreppels uit de Midden-Bronstijd worden direct gewassen.

wordt weer in elkaar gepuzzeld. Let op de berkenbast
waarmee de takken met elkaar zijn verbonden.

114 |

Archeologische kroniek 2015 | Provincie Noord-Holland | 115

Bronstijd zichtbaar. Het vlak wordt opgeschaafd door student-stagiaires van
Hogeschool Saxion uit Deventer.

Archeologie West-Friesland, Sander Gerritsen

Een doorsnede door middeleeuwse ophogingslagen. Onder de oudste ophoging van lichtgrijs zand is een laag

donkerbruin restveen zichtbaar.

Dwarsdoorsnede haaks op het lint. Onder de schoorsteen-

In het eerste vlak zijn diverse poeren, uitbraaksporen, een

gedempte sloot te zien. Helemaal onderop steekt het niveau uit

(grijs en lichtgrijs) zichtbaar.

fundering zijn diverse vloerniveaus, ophogingen en een
de Midden-Bronstijd als een grijze laag af.

Archeologie West-Friesland, Sander Gerritsen

Een medewerker van Archeologie West-Friesland geeft
aan belangstellenden uitleg over het onderzoek.

foto©Archeologie West-Friesland

In december 2015 werd een bescheiden
archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de
Zesstedenweg 13 in Grootebroek. Direct tegen
het historische lint aan werden de resten van
een grote schoorsteenfundering en een aantal
kleinere poeren gevonden Het leek in eerste
instantie om resten van een boerderij te gaan,
maar door de ligging zo dicht op het lint zijn
ze niet direct te duiden. Onder deze resten
kwam een gelaagd pakket van schone klei/
leem met vuilere lagen tevoorschijn.
Vermoedelijk gaat het om vloeren van een
houten huis uit de 15de eeuw. Hieronder
kwamen ophogingslagen, kuilen en gedempte
sloten uit de 14de en 15de eeuw tevoorschijn.
Dat is interessant, omdat in de Westfriese
regio niet veel wordt opgegraven uit deze
periode. Hoogstwaarschijnlijk hebben de
resten een relatie met de sloot uit dezelfde
periode, die langs de Schaperstraat op nog
geen 50 m naar het oosten werd onderzocht.
Vooral op het achterterrein lagen onder alle
sporen en ophogingen uit de Middeleeuwen
diverse erfgreppels, kringgreppels en kuilenkransen uit de Midden-Bronstijd

foto©Archeologie West-Friesland

Stede Broec – Grootebroek |
Zesstedenweg 13

foto©Archeologie West-Friesland

Doorsnede door een middeleeuwse kuil. Linksonder is een greppel uit de Midden-

toe. Vondstrijke kuilen met complete kogelpotten uit de late 13de en vroege 14de eeuw
kwamen tevoorschijn.
Uit de vondsten blijkt dat in de buurt werd
gewoond, maar de huizen zelf zijn niet
gevonden. Dit heeft mogelijk te maken met
een lichte wijze van funderen in deze periode.
Tegen het dorpslint aan is een sloot gevonden
met veel materiaal uit de periode 1375-1425.
Het vondstmateriaal uit dit spoor is een
welkome aanvulling, aangezien sporen uit de
14de en 15de eeuw vaak ontbreken langs de
historische linten in West-Friesland.

foto©Archeologie West-Friesland

de Midden-Bronstijd opnieuw zijn uitgegraven. Vermoedelijk kwamen deze greppels als
depressie tevoorschijn, toen het veen inklonk
door de ontwatering na het graven van
verkavelingssloten. Dit zou verklaren waarom
een deel van het huidige slotenpatroon een
afwijkende oriëntatie heeft ten opzichte van
het lint: in het onderliggende cultuurlandschap uit de Bronstijd hebben de greppels een
noordoost-zuidwest oriëntatie, terwijl de
latere verkaveling meer noord-zuid en oostwest is georiënteerd. Dichter bij het dorpslint
van Grootebroek nam de sporen- en vondstendichtheid uit de Late Middeleeuwen verder

foto©Archeologie West-Friesland

dig materiaal. De overeenkomst met andere
houten voorwerpen, die bij eerder archeologisch onderzoek bij De Haling in Enkhuizen
zijn gevonden, is opvallend. Die zijn toen
geïnterpreteerd als trap. Ze werden mogelijk
gebruikt om bij een lage waterstand dieper
in de waterkuil te kunnen afdalen. Het zou
kunnen dat de houten voorwerpen uit de
Schaperstraat in hetzelfde licht moeten
worden gezien.
Bij de middeleeuwse sloten werd een opvallend fenomeen waargenomen dat al eerder
was geconstateerd: een deel van de sloten is
ontstaan doordat brede greppelsystemen uit

schoorsteenfundering (links achter) en resten van vloerniveaus
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In het kader van een funderingsonderzoek
van de kerktoren van de Hervormde Kerk in
Broek in Waterland heeft Hollandia archeologen in mei 2015 een archeologische begeleiding, protocol opgraven, uitgevoerd. Een
dendrochronologische datering van de Hervormde Kerk in Broek in Waterland was niet
mogelijk. Deze toren was gefundeerd op
houten planken met daaronder palen, een
zogenaamde fundering op stuit. De kerktoren
was meerdere malen herbouwd. De fundering
van de in 1648 gebouwde kerktoren bestond
uit bruine bakstenen, met afmetingen van
22,3 x 10,3 x 3,8 / 22,2 x 10,7 x 4,6 / 22,4 x 11,2 x
4,0 cm. Een tienlagenmaat was 26 cm.
Hollandia archeologen, Koert Salomons

foto©Archeologie West-Friesland

foto©Archeologie West-Friesland

Waterland- Monnickendam |
Grote Kerk
In het kader van een funderingsonderzoek
van de kerktoren van de Grote Kerk in
Monnickendam heeft Hollandia archeologen
in mei 2015 een archeologische opgraving
uitgevoerd.
De kerktoren van Monnickendam bestaat uit
opgaand muurwerk, dat op ongeveer 1 m

<< Op het achterterrein kwamen diverse erfgreppels,

kringgreppels en kuilenkransen uit de Midden-Bronstijd
tevoorschijn.

< Een roosterfundering is zichtbaar aan de onderzijde van het
fundament.

onder het maaiveld vertandt. De baksteenmaten van het opgaand muurwerk zijn 24 x
11/11,5 x 5/5,5 cm. De baksteenmaten van de
vertande fundering zijn 23/26 x 11/13,5 x 5/5,5
cm. Een tienlagenmaat was 0,83 m. De kerktoren is gefundeerd op een houten rooster,
waarvan een stuk afgezaagd moest worden
om de palen die eronder lagen te inspecteren.
Deze toevallige omstandigheid maakte een
dendrochronologische datering van het
rooster vervolgens mogelijk. Voor het rooster
was gebruikgemaakt van eikenhout dat
omstreeks 1435 was gekapt. Dit was een
interessant resultaat, aangezien tot nu toe
de kerktoren op bouwhistorische gronden
omstreeks 1500 wordt gedateerd. Als je transport en droogtijd erbij optelt, kan de bouw
van de kerktoren al zeker vijftig jaar eerder
begonnen zijn.
Hollandia archeologen, Koert Salomons

tekening©gemeente Zaanstad

Waterland - Broek in Waterland |
Hervormde Kerk

Zaanstad – Assendelft |
Noorderveenweg
De gemeente Zaanstad wil een fietspad aanleggen door het oude veengebied ten westen
van de Dorpsstraat in Assendelft. In dat kader
heeft archeologisch onderzoeksbedrijf Hollandia uit Zaandijk een booronderzoek uitgevoerd
om te kijken of in het gebied archeologisch
interessante vindplaatsen verwacht kunnen
worden.
Tegen de Dorpsstraat aan is een vindplaats
aangeboord die uit de Middeleeuwen en later
dateert en deel uitmaakt van het oude bewoningslint van Assendelft. Meer naar het
westen ligt een oeverwal, die onderdeel is
van een kreekrug. Voor boeren is het altijd
gunstig geweest zich te vestigen op de oeverwallen, maar tijdens het booronderzoek zijn
in de boorkolom geen aanwijzingen voor
bewoning gevonden. In een storthoop in de
directe nabijheid van de oeverwal zijn echter

wel een scherf inheems-Romeins aardewerk
en vier middeleeuwse scherven (kogelpot en
Pingsdorf) gevonden.
Het advies is om, wanneer voor de aanleg
van het fietspad op de vindplaats bij het bewoningslint en op de oeverwal dieper wordt gegraven dan 50 cm onder het maaiveld, archeologisch vervolgonderzoek te laten uitvoeren.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Zaanstad – Krommenie |
Chromosterrein
Het Chromosterrein is een oud industriegebied, gelegen tussen de Nauernasche Vaart
en de Noorderhoofdstraat in Krommenie. Er
zijn plannen om hier een woonwijk neer te
zetten. Om die reden heeft de ontwikkelaar
ingenieursbureau Grontmij opdracht gegeven
om de verwachte archeologische waarde van
het terrein in kaart te brengen door middel
van een bureauonderzoek. Het onderzoek is
uitgevoerd in het najaar van 2015. Hieruit
bleek dat in het westelijk deel van het terrein
vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en de
Nieuwe Tijd verwacht kunnen worden. Om
deze reden is geadviseerd om op die delen van
het terrein een aantal proefsleuven te laten
trekken.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland
De vier schoentypen die uit de leerresten konden worden

gereconstrueerd: de knoopbandschoen, de gespbandschoen,
de muil en de instapschoen.
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Een robbot van de Heiligeweg in Krommenie waar alleen één uiteinde van ontbreekt.

Krommenie was in de periode van de 17de tot
de 19de eeuw het centrum van de zeildoekweverij in Nederland. Ongeveer driekwart van
de scheepszeilen, molenzeilen en dekzeilen
kwam in die tijd uit het noorden van de Zaanstreek, waarvan Krommenie weer het merendeel produceerde. Kinderen moesten met
runderbotten, meestal middenhandsbeenderen, kreuken en vouwen uit het doek wrijven (het zogenaamde ‘robben’), waardoor deze
botten goed herkenbaar zijn aan de gepolijste
koppen van de botten.
In het verleden zijn nog zes van dit soort
robbotten in het noorden van de Zaanstreek
gevonden. Om zeker te weten dat deze botten
ook inderdaad allemaal robbotten waren en
geen andere functie hadden, heeft archeologe

foto©gemeente Zaanstad

In juli 2011, werd aan de Heiligeweg een
straatje uit de 17de tot 20ste eeuw opgegraven
dat het Mad heette. In 2015 is het rapport
verschenen over het organisch vondstmateriaal. In totaal zijn 280 fragmenten leer
gevonden, waaruit vier schoentypen konden
worden gereconstrueerd. Ten eerste de knoopbandschoen; hiervan zijn drie tot zeven
exemplaren gevonden. Ten tweede de gespbandschoen, waarvan één compleet exemplaar en fragmenten van twee tot vier andere
exemplaren, waaronder kinderschoenen, zijn
gevonden. Ten derde de muil, waarvan acht
exemplaren zijn opgegraven en ten slotte de
instapschoen, waarvan één exemplaar,
namelijk een vrouwenschoen, is gevonden.
Als er al versieringen op de schoenen zaten,
dan zijn het eenvoudige versieringen met
patronen van ingeperste lijnen en puntjes.
Eén stukje leer heeft een schulprandje en
ingeslagen gaatjes. Opvallend is dat veel zolen
zijn versleten en dat gaten in het bovenleer
vaak hersteld zijn. Alle schoenen dateren uit
de 18de of vroege 19de eeuw.
Naast fragmenten van schoenen zijn ook
afsnijdsels opgegraven. Het beeld dat uit de
schoenen naar voren komt, bevestigt het
beeld dat al eerder ook uit het aardewerk en
glas duidelijk was geworden: de bewoners van
het Mad hadden het niet rijk. De simpele
versieringen en de vele reparaties aan de
schoenen bevestigen dit. Uit de afsnijdsels
kan worden afgeleid dat aan het Mad ook een
schoenlapper woonde.
Zeer interessant was de vondst van twee
botten, die mogelijk zijn gebruikt als ‘robbot’.

De kop van een aan de Heiligeweg gevonden robbot.

foto©gemeente Zaanstad

Zaanstad – Krommenie |
Heiligeweg

Annemiek Verbaas de gebruikssporen op alle
acht botten geanalyseerd en vergeleken met
sporen op ander bot, uit opgravingen, en
moderne botten waar, als experiment, zeildoek en leer mee is glad gestreken, al of niet
met toevoeging van pigmenten en olie.
Het resultaat was dat één van de botten van
de Heiligeweg en één bot dat ergens anders is
gevonden zeker zijn gebruikt om zeildoek mee
glad te strijken. De koppen van de botten
waren schuin afgezaagd. Omdat botten hol
zijn, ontstaat dan een gat dat met een stukje
hout was opgevuld. Wrijf- of strijksporen
waren zowel op de schuin afgezaagde kop als
op het stukje hout te zien. De botten zijn daarnaast ook gebruikt om hennepvezels soepel
mee te maken. Dit gebeurde door hennep over

het middendeel van het bot te trekken. De
sporen hiervan waren op het middendeel
aanwezig. Het onderzoek wees ten slotte ook
uit dat één van de botten in een werktuig (of
een steel?) heeft vastgezeten.
Van de andere zes botten zijn de koppen niet
bijgezaagd. Die zijn in hun originele vorm
gebruikt om over leer of een soepel materiaal
van plantaardige oorsprong te wrijven, met
toevoeging van een bruin mineraal dat
gemengd was met olie. Het middendeel van
sommige van deze botten werd, getuige de
sporen, vastgehouden door mensen met
vieze handen waarop dezelfde olieachtige
mineraalsubstantie zat als op de koppen.
Kennelijk werden de zeilen niet alleen met
robbotten gladgestreken, maar ook inge-

smeerd met een olieachtige substantie waar
een mineraal door was gemengd. Welk
mineraal was bijgemengd, is niet duidelijk,
maar het lijkt een schurende werking te
hebben gehad. Dit maakt de zaak er niet
duidelijker op, omdat uit de literatuur niet
bekend is dat zeildoek ook een schurende
bewerking onderging.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad,
Oostzaan en Wormerland

Zaanstad – Krommenie | Vlusch 16  
Vanwege de bouw van een woning en een
zorgwoning voor een gehandicapte op de
Vlusch 16 in Krommenie is in september 2015
door Hollandia uit Zaandijk een verkennend
archeologisch booronderzoek uitgevoerd.
De bovenste 25 centimeter van het terrein
bestond uit verrommeld zand. Daaronder
begonnen archeologisch belangwekkende
lagen uit de 18de en 19de eeuw en direct daaronder een kleiige ophoging waarin 13deeeuws kogelpotaardewerk en een plank
werden aangeboord. De ophoging is vermoedelijk een terp.
Dat hier een terp is gevonden, is niet ongewoon. Langs de linten van de dorpen in de
Zaanstreek worden regelmatig terpen aan-
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Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Zaanstad – Zaandam |
Bleekerstraat
In 2007 en 2008 is een booronderzoek en
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het
terrein van een oude scheepswerf aan de
Bleekerstraat in Zaandam. Uit dit onderzoek
werd duidelijk dat op het terrein nog resten
van een 18de-eeuwse scheepswerf in de bodem
liggen. De aanleiding waren plannen om op
het terrein van de scheepswerf woningen te
bouwen. Door de crisis ging dit niet door,
maar inmiddels zijn er nieuwe plannen voor
deze locatie; plannen die bovendien een groter
gebied beslaan dan voorheen.
Op het nieuwe deel van het terrein dat nu ook
bij de plannen betrokken wordt, is in september 2015 door onderzoeksbureau VUhbs een
booronderzoek uitgevoerd. Uit het rapport van
dit onderzoek - opmerkelijk genoeg verschenen in de reeks ‘Zuidnederlandse archeologische notities’ - blijkt dat op het noordelijk
deel van het onderzochte terrein lagen liggen
die een voortzetting zijn van de lagen die in
2007/2008 op het terrein van de scheepswerf
zijn gevonden en dus waarschijnlijk bij deze
werf horen. Op het zuidelijke deel van het
terrein zijn ophogingslagen uit de 18de en
19de eeuw aangeboord. Geadviseerd wordt om
op het noordelijke deel bij bodemverstoringen
- dieper dan 70 cm - een vervolgonderzoek uit
te laten voeren en op het zuidelijke deel bij
bodemverstoringen dieper dan 85 cm.
De ontwikkelaar heeft inmiddels besloten om
het terrein iets op te hogen, zodat de archeo-

logische resten in de bodem bewaard blijven
en er geen vervolgonderzoek hoeft te worden
uitgevoerd.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Zaanstad – Zaandam | Gedempte
Gracht 101
De herinrichting van de Gedempte Gracht in
Zaandam is in de afrondende fase.
Schoenenwinkel Van Haren aan de Gedempte
Gracht 101 besloot in dat kader de oude winkel
te slopen en een nieuwe te bouwen.
Voorafgaand aan de bouw is door
archeologisch onderzoeksbureau Hollandia
uit Zaandijk een proefsleuf getrokken in de
lengte van het vrij smalle perceel om te kijken
of het terrein van archeologische waarde was.
Op ongeveer 80 cm onder het maaiveld vonden
de onderzoekers resten van bewoning:
poeren, slieten, kespen en enkele stukken
eensteens muurwerk. Het terrein werd in het
midden doorsneden door een sloot die
evenwijdig aan de Gedempte Gracht liep en
het perceel verdeelde in een rechthoekig stuk
dat aan de Gedempte Gracht lag en een
gelijkvormig stuk dat aan de achtergelegen
Rozengracht lag.
Het oudste materiaal dat is opgegraven zijn
twee scherven kogelpotaardewerk uit de
periode 1150-1300. De Gedempte Gracht
dateert met zekerheid van ná 1600. De

middeleeuwse bewoning van Zaandam is 350
meter westelijk te vinden, rond de dam.
Mogelijk zijn de scherven met bemesting van
het land opgebracht, maar het moet niet
worden uitgesloten dat het ook afkomstig kan
zijn van bewoning uit de buurt. Ook iets
verderop bij de Vaart is in 2006 tijdens een
archeologisch onderzoek middeleeuws
materiaal gevonden.
De opgravingsput van de proefsleuf is tijdens
het onderzoek iets uitgebreid, omdat
inmiddels duidelijk was geworden dat
vanwege instortingsgevaar van de naburige
panden er geen tweede opgravingssleuf op het
terrein aangelegd kon worden. Het iets
uitgebreide proefsleuvenonderzoek is dus
tevens het laatste onderzoek geweest dat op
het terrein heeft plaatsgevonden.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Het terrein aan de Gedempte Gracht in Zaandam was smal, de
huizen aan weerszijden waren niet stevig, zodat alleen het

middendeel kon worden onderzocht

foto©gemeente Zaanstad

geboord of opgegraven. Deze terpen groeiden
in de loop der eeuwen aan elkaar en vormden
zo de basis voor de huidige, wat hogergelegen
lintbebouwing. De terp op Vlusch 16 is de
meest noordelijke terp van Krommenie. Vanaf
de kerk in het midden van het dorp liep in de
13de eeuw de bewoning in ieder geval door tot
aan dit punt.
Het is opmerkelijk dat op de locatie aan de
Vlusch een 13de-eeuwse terp is aangeboord
met direct daarop ophogingslagen uit de 18de
en 19de eeuw. De gehele tussenperiode (14de17de eeuw) ontbreekt. Dit verschijnsel was
verderop ook te zien, tijdens het onderzoek
aan de Noorderhoofdstraat 173 in Krommenie
en in Oostzaan op Noordeinde 65 en 68. Daar
ontbraken ook de lagen uit de 14de tot en met
de 16de eeuw (zie de Kroniek over 2010, 2013
en 2016). Dit lijkt te suggereren dat de
Zaanse dorpen, in ieder geval Oostzaan en
Krommenie, tot en met de 13de eeuw uitgroeiden tot langgerekte linten, maar dat er
in de 14de eeuw een krimp optrad, met als
gevolg dat de uiterste uiteinden van de dorpen
werden verlaten en de bewoning zich in het
middendeel, rond de kerk en het rechthuis,
concentreerde. De bevolking liep dus terug.
Was dit een gevolg van de pestuitbraken in de
14de eeuw? Of van de economische crisis die
volgde op de pestuitbraken?
Vanwege bodemvervuiling werd een extra
laag grond op het perceel gestort, waardoor
archeologisch vervolgonderzoek niet nodig
was en de vindplaats in de bodem behouden
kon blijven.
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Omdat bij toeval een historisch en een archeologisch onderzoek samenkwamen, kon in
november 2015 de hypothese worden opgesteld
dat het schip van de Westfriese Admiraliteit
dat op 25 augustus 1715 vergaan is, is gezonken in de Golf van Finland voor de kust van
de plaats Porvoo bij een diepte genaamd
Kalbådagrund.
In 2003 voerde de Finse hydrografische dienst
een verkenning van de zeebodem uit en vond
de resten van een groot houten schip. Bij
nadere inspectie in de jaren daarna en vooral

Een Hollands oorlogsschip door Jan Rood (1713).

Zeekaart van de Finse Golf door Christoffel Middagten (1720)

Op de sonar scan van het oorlogsschip is te zien dat de overboord

met daarop de locatie van het gezonken oorlogsschip (Scheepvaart-museum

geslagen masten rusten op de zeebodem.

Scheepvaartmuseum Amsterdam

Amsterdam).

Westfries archief

geïdentificeerd. In de storm werden van de
tweehonderd opvarenden zeventig man gered,
de overigen zijn verdronken.
Het fregat was van de zware klasse met 40-44
kanons aan boord en 140 Amsterdamse voet
lang, ongeveer 35 m. De dekken, kaapstaander en lading zijn allemaal nog aanwezig.
Organisch materiaal als touw is wel vergaan.
Mogelijk zijn er nog marinemensen aan
boord. Het schip was in 1709 gebouwd in
Medemblik door een Enkhuizer scheepsbouwmeester en op haar eerste reis in 1715 naar
de kelder gegaan. Nu de kaart was ontdekt,
werd via het archeologische netwerk aan de
diensten van Estland en Finland gevraagd
of zij wellicht een dergelijk schip hadden
gevonden. Dat bleek zo te zijn; het vermeende
schip ligt in de Finse territoriale wateren.

De conserveringsomstandigheden zijn uitzonderlijk goed in het donkere, zeer koude en
nauwelijks zoute water. De paalworm (Teredo
navalis) die veel resten van schepen opeet,
leeft dus niet in de Golf van Finland, Ook is
er nauwelijks getij en bijna geen stroming.
Netten van vissers hebben het diepliggende
schip niet beschadigd.
Omdat de directe koppeling tussen enerzijds
het wrak en anderzijds de historische gegevens nog niet honderd procent is gemaakt,
zullen in samenwerking met SubZone en
de Finse Rijksdienst voor Archeologie in de
zomer van 2016 de resten nader worden
onderzocht.
Archeologie West-Friesland, Michiel Bartels

Een van de 17 kanons op het bovendek van het schip.

foto©SubZone

Het gezonken Medemblikker
oorlogsschip ‘Huis te Warmelo’
teruggevonden

vaart opgeroepen, zo ook uit Medemblik.
In de zomer van 1715 voer de vloot via Texel
uit. Eén oorlogsschip keerde nooit weerom en
ging verloren in een razende storm. Dit was
het fregat ‘Huis te Warmelo’ onder bevel van
kapitein De Groot uit Alkmaar. Het bleef
onduidelijk waar het schip precies was
gezonken.
Bij cartografisch onderzoek in 2015 door Peter
Swart in de collectie van Het Maritiem
Museum Rotterdam kwam een zeekaart
tevoorschijn met een nog niet eerder opgemerkt detail. Ten westen van het eiland
Hogland stond ingetekend “hier is het NoordHollands Oorlogsschip op gebleven 1715”.
Aangezien maar één schip uit het Noorderkwartier, waar Medemblik ook toe behoorde,
was gezonken, kon deze locatie zo worden

in 2015 door de firma SubZone, bleek dat het
ging om een zeer gaaf bewaard gebleven
oorlogsschip. Het schip ligt op een diepte van
62 m onder de zeespiegel. De afmeting van de
driemaster was 35 m lang, op het bovendek
stonden nog 17 kanons op rolpaarden. Het
tweede kanonnendek bevatte eveneens zwaar
geschut. De masten waren overboord geslagen, maar nog wel aanwezig. Alleen de spiegel was zwaar gehavend.
In 2003 kwam door historisch onderzoek
aan het licht dat de jaarlijkse NederlandsEngelse koopvaardijvloot zich vanwege de
Grote Noordse Oorlog (1700-1721) door marineschepen liet escorteren. Ongeveer 20-25 goed
bewapende oorlogsschepen, veelal fregatten,
voeren mee. Uit de diverse gewesten werden
de schepen van de Admiraliteit voor deze

foto©SubZone
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Reconstructie van het bovendek van het oorlogsschip.
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Ensemble van de wormspijkerpalen bij het

Waddenveer, De Cocksdorp, Texel.

van de Zuiderzee behouden gebleven. Het
geeft aan dat de - haast verloren strijd - tegen
de paalworm die een directe bedreiging
vormde voor alle dijken en havens in het
Zuiderzeegebied - dus ook in Monnickendam tegen hoge kosten werd gevoerd. (zie ook
Kroniek 2014 p. 78-80). De palen dateren
tussen 1735, het moment van de eerste reactie
op de paalwormcrisis, en 1932, het afsluiten
van de Zuiderzee door de Afsluitdijk. Dat
zorgde voor een verslechterd milieu voor de
paalworm die immers alleen in zout/brak
water kan leven.

Het roestpantser van wormspijkers op de paal.

foto©Archeologie West-Friesland

Archeologie West-Friesland, Michiel Bartels

foto©Archeologie West-Friesland

Aan de Vuurtorenweg bij De Cocksdorp (op
Texel) op het terrein van het Waddenveer zijn
tien wormspijkerpalen ontdekt. Deze waren
rechtstandig ingegraven in het duin en
dienen nu als decoratief element voor het
Waddenveer; de zomerpont van Texel naar
Vlieland. Het ensemble bestaat uit zeven
lange palen, die tussen de 3,5 en 4,25 m boven
het maaiveld uitsteken en drie kortere palen
van ongeveer 2-2,5 m lang. De palen zijn vierkant in doorsnede en op de hoeken gedisseld,
waardoor ze achthoekig zijn. De gemeten
diameters zijn 25 x 25 cm en 25 x 23 cm met alle
varianten hiertussen. De palen zijn nog erg
hard, maar drogen langzaam uit. Het gaat
hier waarschijnlijk om eikenhout. Op alle
palen zijn de vierkante en rechthoekige
spijkergaten van wormspijkers te zien. Deze
zijn tamelijk systematisch in horizontale

banen en verticale rijen vastgetimmerd.
De palen behoren vermoedelijk tot één
constructie. Op drie palen zit gedeeltelijk
nog het roestpantser van de wormspijkers.
De diameters van de koppen van de wormspijkers liggen tussen de 23 en 28 mm.
De palen zijn geplaatst door jutter, schipper
en verzamelaar Sil Boon (1959-2013), een
kleurrijk persoon van het eiland Texel.
Hij kreeg de palen rond 2006 van de havenmeester van Monnickendam. De haven van
Monnickendam werd toen namelijk
vernieuwd. Hiermee is wellicht onbedoeld
niet in Monnickendam, maar op Texel een
belangrijk element uit de waterbouwkunde

foto©Archeologie West-Friesland

Wormspijkerpalen bij het Texelse
Waddenveer

De systematische spijkergaten in de wormspijkerpaal.
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De lange bewoningsgeschiedenis
van Dorregeest (Uitgeest)

bronzen haarnaald van het type Wijster. Tot
dan toe waren er in West-Nederland op Texel
na (opgravingen Den Burg BeatrixlaanWoltering 2000) geen vondsten uit deze
periode bekend. Het leek er op dat na drie
lange graafcampagnes die hierop volgden en
waarin weliswaar heel veel was gevonden, er
nagenoeg geen andere vondsten uit de
overgangsperiode tussen Romeinse Tijd en
Vroege Middeleeuwen bij waren gekomen. In
1997 kregen we greep op de chronologie van de
nederzetting door middel van de datering van
de vondsten (aardewerk en metalen objecten)
en 14C-dateringen van enkele schelpen uit de
onderkant van de naast het onderzoeksgebied
gelegen geul (3 monsters) en van afzettingen
daarin, die grotendeels tijdens de bewoning
zijn ontstaan (16 monsters). Van zestien
waterputten waren eveneens 14C-dateringen

In 2015 is de publicatie over de opgravingen
die tussen 1980 en 1983 door de Rijksdienst
van het Oudheidkundige Bodemonderzoek
zijn uitgevoerd bij Uitgeest-Dorregeest (De
Koning 2016), afgerond. Bij de Rijksdienst zijn
er pogingen gedaan tot uitwerking, maar dit
is nooit structureel aangepakt.
De uitwerking hiervan werd dan ook opgepakt
in 1997 als onderdeel van een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam in
het kader van het Frisia-project. De opgraving
bij Uitgeest-Dorregeest was voor het Frisiaproject in 1997 vooral van belang voor het
thema bewoningscontinuïteit (Heidinga
1997).
De aanleiding tot de opgraving in 1980 was
de opmerkelijke vondst van een 5de-eeuwse
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bekend. Hierdoor was al wel duidelijk dat het
gebied vooral tijdens de Romeinse Tijd, Vroege
en Late Middeleeuwen werd bewoond, maar
niet of de bewoningsintensiteit in elke
periode hetzelfde was. In de reeks dateringen
van de waterputten zit een gat tussen de 5de
en 7de eeuw. Even was er hoop op een mooi
chronologisch overzicht van de bewoningssporen, maar na het bekijken van de allesporenkaart werd deze al snel de grond in
geboord. De extreme sporendichtheid in een
van de zones van het opgravingsgebied laat
bijna 1500 jaar intensief grondgebruik zien.
De reden dat er ook zones zijn met minder
sporen is tweeledig. Ten eerste lag aan de
noord- en westzijde van het terrein de geul
die ten tijde van de bewoning nog open en
bevaarbaar was. En ten tweede ligt aan de
zuidzijde een terrein dat waarschijnlijk net
zo intensief is gebruikt als het centrale deel,
maar dit deel is al in 1958 afgegraven. Helaas
heeft er toen geen regulier onderzoek plaatsgevonden en is er slechts een enkele veldtekening gemaakt (Halbertsma 1958) van een
doorsnede van een middeleeuws tufstenen
kerkje of kapel. De grond die hier werd weggegraven, diende als verharding van de
nieuwe rijksweg A9. Het terrein was niet
onbekend in de regio, want hier werden
vroeger ‘doodsbeenderen’ gevonden. ‘De
Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver’ van
Lieve van Ollefen uit 1796 vermeldt zelfs de
aanwezigheid van een stenen sarcofaag
gevuld met zulke “beenderen” (Van Ollefen
1796, 15). Het terrein stond hier al lange tijd
bekend als ‘Oude Kerkhof’, ‘Soldatenkerkhof’
en zelfs ‘Russenkerkhof’, hoewel de skeletten
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van andere nederzettingen in West-Nederland
niet bekend zijn, is het nog maar de vraag
of het terrein bij Dorregeest doorlopend bewoond is geweest. Hierover is tussentijds
gepubliceerd (De Koning 2003 en 2012).
De definitieve publicatie, nu uitgegeven in
de Hollandia-reeks, brengt de begravingen,
de opmerkelijke metaalvondsten en een
De reconstructie van het acht-jarige jongetje, inmiddels
Dateringsschema's van waterputten, begravingen, aardewerk en metaal.

achteraf niets te maken bleken te hebben met
1799, toen hier korte tijd de frontlinie lag
tussen het Bataafs-Franse leger enerzijds en
het Engels-Russische invasieleger anderzijds.
De andere veldnaam ‘Florentijns Weid’ lijkt
meer van toepassing, aangezien de begravingen rond het kerkje bleken te stammen
uit de 11de-14de eeuw, de periode van de
Hollandse graven.
Er werden echter bij het archeologisch onderzoek van 1980 tot en met 1983 meer begravingen gevonden die niets te maken hadden
met de oude kerk of de begraafplaats. De
begravingen, niet alleen van mensen, maar
ook van dieren, leken willekeurig verspreid
te liggen over het terrein
De ouderdom kon meestal niet goed vastgesteld worden door het ontbreken van dateerbare bijgiften of context. 14C-dateringen van
de begravingen leverden een verrassende
reeks van dateringen die nagenoeg allemaal
verschillend bleken, maar wel een doorlopende reeks vanaf 130 tot 1000 na Chr. vormden.
Dus allemaal voorafgaande aan de kerk. Hier-

bij zaten dus ook graven uit de 5de of 6de
eeuw. Deze waren alleen al vanwege de dateringen zeer interessant, omdat begravingen
uit deze periode in het kustgebied zelden
worden gevonden. Ze vormden daarmee een
belangrijke bijdrage aan het verkrijgen van
inzicht in de bewoningscontinuïteit. Ook de
dateringen van het aardewerk en metaal
leverden een verrassende doorlopende reeks
op, die nog langer was dan die van de begravingen. Het aardewerk kon worden gedateerd
tussen 200 voor en 1500 na Chr. met alleen
een lacune in de late 4de eeuw en vroege 5de
eeuw. De metaalvondsten, waaronder vele
bijzondere objecten, zoals Romeinse militaria, fibula, vaatwerk en een muntschat,
hadden een geheel afwijkende chronologie,
met een begin in de 1ste eeuw en een abrupt
einde in het begin van de 7de eeuw.
Deze dateringsreeksen bij elkaar zou de
discussie over bewoningscontinuïteit tussen
de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen
moeten vereenvoudigen, maar dat doen ze
eigenlijk niet. Hoewel vergelijkbare reeksen

Aak gedoopt, gemaakt door Maja d'Hollosy. Foto
provincie Noord-Holland.

middeleeuws kerkje met elkaar in verband
en gaat nog een stapje verder.
Toen in augustus 1981 een menselijk skelet
werd gevonden, ver van de plek van het oude
kerkje (of kapel), was dit een grote verrassing.
De begraving was oud, maar kon niet goed
gedateerd worden. Het graf, van een achtjarig
jongetje, in een zittende houding en met
opgetrokken knieën begraven, bleek de oudste
van een hele reeks begravingen die later
zouden worden gevonden. Het graf dat door
geen enkele verkleuring (van een kuil of
insteek) was aangekondigd is pas twintig jaar
later gedateerd, namelijk tussen circa 300 en
100 voor Chr. Het bleek ruim tweehonderd
jaar ouder dan de eerstvolgende dierbegravingen van twee hoornloze runderen en zelfs
minimaal 340 jaar ouder dan de eerstvolgende inhumatie. Het graf van de jongen
(M2), in 2015 Aak gedoopt (Kuijper 2015), lag
aan de zuidwestkant van een opmerkelijk
grote kringgreppel met een omtrek van 15 m.
De tweehonderd jaar jongere runderbegravingen lagen op min of meer dezelfde
afstand ten noordwesten en ten zuiden van
dezelfde kringgreppel (R1 en R3). De kringgreppel is voor ongeveer driekwart compleet.
Aan de noordoostzijde wordt hij afgesneden
door een greppel en een sloot die precies
parallel lopen aan de dagzomen van de geul
van het Oer-IJ, die het terrein aan de noordzijde begrenst. Destijds veronderstelden de
opgravers (met name Herman ter Schegget)
dat het wel eens een kringgreppel rondom
een grafheuvel geweest zou kunnen zijn. Die
hypothese werd later op stratigrafische gronden weer ingetrokken. Bij nadere beschou-
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Ligging van drie begravingen rondom een kringgreppel. M2 = graf van ijzertijdjongen Aak ( datering
tussen 355 en 95 voor Chr.), R1 en R3 zijn hoornloze runderen, begraven na 130 na Chr.).
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greppel eromheen moeten aangelegd zijn
voordat Aak aan de rand ervan is bijgezet.
De geul was nog zeer actief - dat wil zeggen
dat deze werd opengehouden door stroming
en getijdenwerking - tussen 800 en 400 voor
Chr. en is dus mogelijk nog eerder ontstaan
tijdens een actieve fase, tussen circa 1500
en 1000 voor Chr. De grafheuvel zou daarom
strikt genomen nog kunnen dateren uit een
‘rustige’ fase in de Late Bronstijd tussen 1000
en 800 voor Chr. Een andere datering van de
hypothetische grafheuvel, bijvoorbeeld tussen
400 en 300 voor Chr. is problematischer, omdat uit deze periode geen grafheuvels bekend

zijn. Een datering in de Late Bronstijd is gezien de vele vindplaatsen in de directe omgeving niet onlogisch. De dichtstbijzijnde vindplaats uit de Late Bronstijd ligt bij Akersloot
(Van Roon 1991). Het is opmerkelijk dat de
grafheuvel en de bijzetting van Aak de enige
sporen zijn uit de vroegste

periode. Behalve wat scherven uit de Late
IJzertijd, zijn er uit de verspoelde lagen in de
geul tijdens de opgraving bij Dorregeest geen
andere vondsten of sporen gevonden die ouder
zijn dan de Romeinse Tijd. De grafheuvel en
de begraving van Aak op een markante plek in
de binnenbocht van de

2

Diverse militaire uitrustingsstukken en paardentuig,

mogelijk uit de 1ste eeuw: 1. riembeslag of cingulumplaatjes (2x)
2. paardentuig, 3. een loden slingerkogel, een van de weinige die
niet in het havenfort van Velsen is gevonden (breedte 2,3 cm)
4. een wangklep (hoogte 14 cm).

1

geul zullen wel een rol hebben gespeeld toen
het terrein rond het begin van de jaartelling
in gebruik werd genomen voor bewoning.
Juist uit deze vroegste nederzettingsfase zijn
er geen begravingen gevonden, wel
opmerkelijke metalen objecten, veelal
Romeinse militaire uitrustingsstukken, die
we onvermijdelijk willen koppelen
aan de Friese opstand in 28 na
Chr. (zie bijvoorbeeld Morel en
Groenman-van Waateringe 1993).
Het zijn een wangklep van een
Romeinse helm, riembeslag,
paardentuig en zelfs een loden
slingerkogel.
Deze vondsten zijn met de
meeste andere metaalvondsten nagenoeg
allemaal in ‘oevercontext’ gevonden,
in dezelfde binnenbocht als waar Aak
en de grafheuvel
lagen.

3
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4
foto©Hollandia

wing en met een beter en completer overzicht
is de grafheuvelhypothese weer in ere hersteld, vooral door de drie begravingen rondom
de kringgreppel, maar ook omdat de stratigrafie (en met name de oversnijdingen van
sporen) door teveel tegenstrijdigheden, niet
goed bruikbaar is. De aldus gereconstrueerde
grafheuvel lag op een markante plek in de
binnenbocht van de kronkelende zijgeul van
het Oer-IJ. Dit was de geul die toen hij ontstond de strandwal tussen Uitgeest en Akersloot had doorsneden. Juist de verzande oevers
van deze geul waren een aantrekkelijke plaats
om te wonen. De grafheuvel en de kring-

Omegafibula (diameter ring 4 cm)
van rond 400 na Chr. en een

vroegmiddeleeuwse beugelfibula
(lengte 7,3 cm).
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Dubbel paardengraf (P3 en 4) uit de

8ste eeuw.

Noord-Hollands Archief

Graf met een duidelijke grafkuil (M9). Datering: laat 7de- vroeg 8ste eeuw.
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Pas in de 2de eeuw na Chr. wordt er weer
begraven, om te beginnen met twee hoornloze runderen rond de oude grafheuvel.
Later worden ook andere locaties binnen het
opgravingsterrein gebruikt om ‘incidenteel’
mensen, runderen en in de Vroege Middeleeuwen vooral paarden te begraven. Tot in
de 6de eeuw worden er nog waardevolle
metalen objecten in het water of de drassige
oever gedeponeerd, jongere metaalvondsten
zijn niet gevonden. Juist dit opmerkelijke
en abrupte einde is misschien wel het beste
argument om te veronderstellen dat het hier
om bewuste deposities gaat (lees: offers).
Hoewel deze aanvankelijk moeilijk uit elkaar
waren te houden (zie de allesporenkaart) zijn
de nederzetting en de offer- en begraafplaats
duidelijk gescheiden. In de Vroege Middeleeuwen is er voor het eerst een concentratie
van begravingen die niet langs het
water ligt, maar bovenop voormalig bewoond terrein.
Dit begint in de 7de eeuw met
twee opmerkelijke inhumaties, de enige met een duidelijke grafkuil en mogelijk de
afdruk van een houten kist.
Deze begravingen lagen in
elkaars verlengde, ieder
met een net iets andere richting, alsof de graven ook
langs een ronde structuur
waren geplaatst (M8 en
M9). Later vinden we in
de directe nabijheid twee

foto©Hollandia
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noord-zuid georiënteerde graven (M6 en M7)
en een dubbel paardengraf (P3 en P4). De
jongste begraving die geheel geïsoleerd ligt
van alle clusters (M3) dateert uit de 10de eeuw,
maar dan zijn we al bijna in de periode beland
dat er een kleine tufstenen kerk of kapel wordt
gebouwd. Enkele verstoorde graven dateren
uit de 11de of het begin van de 12de eeuw. Het
kerkje wordt mogelijk nog een keer herbouwd
in baksteen, getuige de vele kloostermoppen
die er zijn gevonden (breedte 15 a 16 cm). De
kerk heeft mogelijk nog gefunctioneerd tot
het einde van de 14de eeuw, maar toen was
er al een nieuwe kerk in de huidige dorpskern
van Uitgeest. Mogelijk stamt de naam
Dorregeest uit deze periode, toen het terrein
en het kerkje er verlaten bij lagen.
Hollandia archeologen, Jan de Koning

Op een kaart van Wils en Blaeu uit 1648 met het

Het paviljoen Welgelegen uit 1789 op een prent uit 1812 van L.G. Portman naar F.A. Milatz.

tuinencomplex op de opgravingslocatie op het terrein van
het provinciehuis.

Provinciehuis Noord-Holland,
Haarlem
Hoe kan het ook anders: op het terrein van het
provinciehuis van Noord-Holland ligt een
bijzondere vindplaats met zeker tien gebruiksen bewoningsfasen vanaf het Laat-Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Tussen 2012
en 2014 heeft RAAP op deze locatie verschillende onderzoeken uitgevoerd, in opdracht
van de provincie. Een proefsleuvenonderzoek
en daaropvolgende opgraving waren nodig
vanwege de aanleg van een ondergrondse
parkeegarage aan de achterzijde van Paviljoen

Welgelegen, waar sinds 1930 het provinciebestuur van Noord-Holland zetelt.
In aanvulling daarop is ongeveer een jaar
later een archeologische begeleiding uitgevoerd van saneringswerkzaamheden rond het
provinciehuis.
Het provinciehuis ligt ten zuiden van de
singel van Haarlem. Op een kaart van Wils
en Blaeu uit 1648 is op deze locatie een tuinencomplex zichtbaar. Welgestelde burgers uit
Haarlem, maar ook uit Amsterdam en andere
grote steden, kwamen hier om te recreëren
en de drukke, vieze steden te ontvluchten.

In de 18de eeuw verdwenen de tuinen geleidelijk en werd hier een hofstede gebouwd,
genaamd ‘Welgelegen’. Deze hofstede werd
aan het eind van de 18de eeuw gekocht door
de Amsterdamse bankier Henry Hope, die
de boerderij liet slopen en een monumentaal
landhuis liet bouwen: Paviljoen Welgelegen,
het huidige provinciehuis.
Al ruim voordat het tuinencomplex werd aangelegd, was de locatie aantrekkelijk voor
bewoning en exploitatie. Het provinciehuis
ligt namelijk op de oostelijke flank van de
strandwal van Haarlem, die rond 2800 voor
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krassen en greppels. Op basis van fragmentjes
aardewerk in het vegetatieniveau vermoedde
men dat het ging om een vindplaats uit de
IJzertijd. Tijdens de opgraving en de uitwerking bleek echter dat de stratigrafie en chronologie veel complexer waren dan op basis van
het proefsleuvenonderzoek werd gedacht. Ook
werd duidelijk dat de vindplaats veel ouder is
dan de IJzertijd.
Uit OSL-dateringen (optisch gestimuleerde
luminescentiedatering) bleek dat al in het
Laat- Neolithicum de eerste akker op het duin
werd aangelegd, op een relatief laaggelegen
flank (circa 1 m onder N.A.P.). De eergetouwkrassen van de akkerlaag tekenden zich af in
het onderliggende duinzand. Het feit dat de

< Een bewerkte eikenhouten steel
uit de Bronstijd.

Eergetouwkrassen tekenen zich

foto©RAAP
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donker af tegen het lichte zand. >

enige drie fragmentjes vuursteen die bij de
opgraving zijn gevonden, alledrie uit deze
akkerlaag komen, sluit goed aan bij de datering in de Steentijd. De neolithische akker
is afgedekt door een laag stuifzand, wat vermoedelijk de reden is dat de akker is verlaten.
Bovenop de laag stuifzand lag een jongere
akker, die wordt gedateerd in de MiddenBronstijd A. Deze akker wordt afgedekt door
een veenlaag en is dus vermoedelijk verlaten,
(en verplaatst naar hoger op het duin, zie
hieronder) omdat de bodem te nat werd.
In een waterkuil, die tot dezelfde periode
behoort, werd een bewerkte eikenhouten steel
gevonden met een 14C-datering van 3390 +/- 30
BP (omgerekend globaal 1700 voor Chr.).

Een half weefgewicht

uit de 2de of 3de eeuw na Chr.

foto©RAAP

Chr. werd gevormd. Uit verschillende vondsten binnen de gemeente Haarlem was al
bekend dat deze strandwal - en dan vooral
de oostelijke flank - in de Prehistorie werd
bewoond. Tijdens het proefsleuvenonderzoek
bij het provinciehuis in 2012 werden inderdaad twee vegetatieniveaus in het duinzand
ontdekt, met onder één daarvan eergetouw-

Houten voorwerpen uit deze periode worden zeker in een zandige ondergrond - niet vaak
gevonden, maar de steel uit Haarlem is goed
bewaard gebleven onder de grondwaterspiegel. Hoewel het voorwerp qua vorm doet
denken aan een bijlsteel, is eikenhout hiervoor minder geschikt. Het zou ook kunnen
gaan om een pootstok of om een puthaak
waar een emmer aan hing om water uit de
kuil te scheppen.
Op een relatief hooggelegen deel van het
duin lag een vegetatieniveau (bovenzijde op
circa 0 m N.A.P.) met daarin twee akkerlagen.
Daarop is een pakket stuifzand afgezet van
zeker 50 cm dik. De ploegvoren van de laatste
verlaten akker zijn opgevuld met dit lichte
zand en waren daardoor nog heel mooi zichtbaar in het donkere zand van het vegetatieniveau, in tegenstelling tot het diepergelegen
niveau waar zich juist donkere eergetouw
krassen - en oudere greppels - aftekenden in
het lichte duinzand. De twee niveaus leken

als het ware een ‘negatief’ van elkaar. Uit
14C-dateringen en OSL-dateringen blijkt dat
het vegetatieniveau op het hogergelegen deel
van het duin is ontstaan en weer overstoven
in de Midden-Bronstijd B (eindfase rond 1250
voor Chr.).
Behalve de bovengenoemde sporenniveaus
was op het hogere deel van het duin een
vegetatieniveau uit de Vroege Bronstijd aanwezig. Hier leken eergetouwkrassen onder
te hangen, maar door de lichte kleur was dit
niet goed zichtbaar. Richting het westen werd
het vegetatieniveau duidelijker, maar liep
het buiten de grens van het onderzoeksgebied. Mogelijk lag hier in de Vroege Bronstijd
een akker, maar ligt het grootste deel van die
akker buiten het plangebied.
Op een deel van het duin, waar geen akkerlagen zijn gevonden, lagen twee vrijwel identieke plaggenwaterputten: één uit de Late
IJzertijd en één uit de 2de of 3de eeuw na Chr.
In de laatste lag een half weefgewicht.

De vondst van de waterputten en het weefgewicht geeft aan dat er in deze perioden
gewoond werd in of vlakbij het plangebied;
resten van huizen zijn echter niet gevonden.
Van één van de twee waterputten is tijdens
een open dag onder veel belangstelling van
omwonenden een lakprofiel gemaakt.
In de put uit de Late IJzertijd zat een scherf
met een zwart aankoeksel. Na residu-analyse
bleek dit het restant te zijn van een pap met
naakte gerst als één van de ingrediënten.
Naakte gerst is een typisch bronstijdgewas;
de datering in de Late IJzertijd is voor zover
bekend de eerste in Nederland. De aanwezigheid van het gerstkaf in het residu uit
Haarlem-Dreef geeft inzicht in ten minste
één van de manieren waarop naakte gerst
in het verleden werd geconsumeerd. Ook
toont deze vondst aan dat zelfs van een naakt
graangewas de korrels soms samen met kaf
in de kookpot terechtkwamen. Het is een
uitzonderlijk toeval dat deze graansoort hier
getraceerd kon worden in een prehistorische
maaltijd.
Het blijkt dus te gaan om zeker zeven, mogelijk acht gebruiksfasen uit de Prehistorie,
waarbij goed duidelijk wordt hoe de boeren
afwisselend te maken hadden met verstuiving en vernatting. Nog niet eerder werd er in
Haarlem een vindplaats gevonden met resten
uit zowel het Neolithicum, de Bronstijd,
de IJzertijd als de (inheems-)Romeinse Tijd.
Uit het onderzoek naar de resten uit de
Nieuwe Tijd bleek dat de locatie niet alleen
in de Prehistorie populair was. In de huidige
tuin van het provinciehuis werden resten
gevonden van het 17de-/18de-eeuwse tuinencomplex en uit de tijd van de hofstede en het
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Een fragment van een
vuurstolp met het
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wapen van Haarlem.
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Een incomplete glazen drinkbeker in vetro-a-fili-techniek.

Een tonmerk op een van de tonnen van een waterput.

Paviljoen. Zo zijn er plantenbedden van
moes- en siertuinen aanwezig. Ook werd een
brede, oost-west georiënteerde greppel of baan
gevonden. Dit zou de Noorder Krommelaan
kunnen zijn, een van de lanen die in een
U-vormig patroon door het tuinencomplex
liepen, zoals te zien is op de kaart uit 1648.
Op twee plaatsen werd een rechthoekige
constructie van houten palen zichtbaar:
resten van tuinhuisjes of schuurtjes, die zoals
kaarten en tekeningen laten zien, inderdaad
in het tuinencomplex stonden.
Behalve de bovengenoemde sporen zijn bij
de opgraving veertien putten gevonden en
bij de begeleiding nog eens dertien. Het overgrote deel hiervan zijn waterputten, wat niet

vreemd is, gezien
het gebruik van het
terrein als tuinencomplex; er was geen
sprake van permanente
bewoning. De putten laten veel
variatie in opbouw zien: een bakstenen
mantel gefundeerd op een houten standring (soms met een houten ton daaronder,
soms direct op het veen), maar ook een bakstenen mantel op houten balken of in een
vierkant gelegde planken kwamen voor, evenals tonputten zonder stenen opbouw. Onder
één bakstenen put stonden twee om elkaar
heen geplaatste tonnen. De binnenste van de
twee was voorzien van een fraai en complex

tonmerk.
Het hout
van de tonnen
komt onder andere uit Zuid-Scandinavië en Noord-Frankrijk.
Uit de putten komen onder andere pitten van
druiven en vijgen, evenals resten van hazelnoot en framboos. In een tonput met een datering rond 1600 bleek onderin nog veel vondstmateriaal te liggen, waaronder een bakpan,

een steengoed kannetje, fragmenten van
twee veelvuldig gerepareerde leren schoenen
en een (incomplete) glazen drinkbeker vervaardigd in de vetro-a-fili-techniek. Uit
een 17de-eeuwse put kwamen een compleet
kannetje en een aan het eind van de 16de
eeuw in Dordrecht geslagen koperen duit
met een afbeelding van de Hollandse
maagd. Toepasselijk voor de locatie is de
vondst van een scherf van een vuurstolp
uit ongeveer 1600 met daarop het wapen
van Haarlem.
Op basis van het aardewerkcomplex lijkt
het erop dat de inrichting van het tuinencomplex al in de late 16de eeuw begon en
dat het gebruik ervan tot in de (vroege)
18de eeuw doorging. De meeste waterputten dateren op basis van aardewerk,
baksteenformaten en dendrodateringen uit
het einde van de 16de eeuw tot en met het
begin van de 18de eeuw en kunnen daarmee
aan het tuinencomplex worden toegewezen.
Twee putten dateren uit de 18de eeuw en
zouden ook al kunnen horen bij de hofstede
Welgelegen.
Veel putten waren met goten verbonden aan
het Paviljoen. Heel bijzonder is de aanwezigheid van een enorme waterkelder of cisterne
uit het eind van de 18de eeuw, vlak voor de
hoofdingang van het provinciehuis. Het
bestaan ervan was bekend uit een gebouwplattegrond uit circa 1880 en bij renovatiewerkzaamheden aan het Paviljoen in 2009
was de cisterne al eens van binnen onderzocht.
Bij de saneringsbegeleiding kon de cisterne
echter rondom worden vrijgelegd en werd
de omvang van het bouwwerk duidelijk.
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In het kader van de aanleg van een aardgastransportleiding van Beverwijk naar Wijngaarden zijn in de periode 2012-2014 twaalf
vindplaatsen, verspreid over het kilometerslange tracé onderzocht. Diverse locaties zijn
middels proefsleuven onderzocht en een enkele is vervolgens opgegraven. Op vindplaats 41,
gelegen naast de A9 in de Inlaagpolder in
Spaarnwoude, kon het proefsleuvenonderzoek
niet doorgaan. De verwachte strandwal lag
diep onder het maaiveld en de grondwaterstand was hoog. Uiteindelijk is besloten om

foto©RAAP

foto©ADC Archeoprojecten

RAAP Archeologisch Adviesbureau, Helle Molthof

Archeologisch onderzoek in het
tracé van de
aardgastransportleiding

Vlak voor de hoofdingang van het

provinciehuis lag een grote waterkelder.

Het grijsgekleurde duinkopje/strandwalzand en de laaggelegen strandvlaktezanden
aan de basis van het profiel.

in plaats van een proefsleuvenonderzoek een
archeologisch begeleiding uit te voeren
tijdens de werkzaamheden van de GasUnie op
dit tracédeel.
Tijdens het onderzoek is één werkput aangelegd, waarmee 2058 m 2 van het onderzoeksgebied (totale oppervlakte 16.400 m 2) kon worden onderzocht. De graafmachine verdiepte
laagsgewijs de leidingsleuf tot op een diepte
van 4 m onder het maaiveld.In het plangebied
zou zich, op basis van het vooronderzoek, een
strandwal moeten bevinden. Deze strandwal
is in het vlak en het profiel waargenomen en
opgetekend. Het niveau van de strandwal
fluctueert sterk binnen het tracé .

foto©ADC Archeoprojecten

De cisterne is ruim 10 m lang en ruim 3 m
breed en heeft een ovaal grondplan, wat erg
zeldzaam is; de waterkelders die bekend zijn
uit Amsterdam hebben bijvoorbeeld alle een
rechthoekig of vierkant grondplan. De Haarlemse cisterne kon gelukkig na de sanering in
de bodem bewaard blijven.
De resten uit de Nieuwe Tijd meegeteld, is op
het terrein van het provinciehuis sprake van
minimaal tien of elf gebruiksfasen. Het gaat
hier dus om een locatie met een uitzonderlijk
grote tijdsdiepte. De grootste in Haarlem, in
Noord-Holland wellicht?

Ploegsporen op de strandwal.
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wal heeft aangetoond dat deze mogelijk
betreden is geweest. De aanwijzingen zijn
summier, maar samen met het botanische
en archeologische bewijs kunnen we toch
wel stellen dat op deze locatie geakkerd is.
Waarschijnlijk lag niet ver van deze locatie
een kleine nederzetting uit dezelfde periode.

Ligging van het plangebied op de topografische kaart.

Uit de nabije omgeving, namelijk op de
strandwal Heemstede-Spaarnwoude,
2 km ten zuiden van het plangebied, zijn
ook bewoningssporen uit het Neolithicum
bekend.
ADC ArcheoProjecten, R.C.A. Geerts

Een archeologische begeleiding
aan de Katrepel te Naarden
In het najaar van 2013 werd begonnen met de
bouw van een nieuwe eengezinswoning op
het braakliggend perceel aan de Katrepel 1
in Naarden Vesting. Het terrein werd eerst
afgegraven tot circa 1 m onder het maaiveld.
Omdat het perceel aan de Katrepel binnen de
historische stadskern van Naarden ligt en er
daardoor waardevolle archeologische resten
in de bodem te verwachten zijn, heeft de
gemeenteraad besloten dat deze afgraving
archeologisch begeleid moest worden. Dat dit
een juiste beslissing was, bleek al snel omdat
direct grondsporen werden blootgelegd, waarvan de oudste uit de Late Middeleeuwen
stammen.
Late Middeleeuwen
Het huidige Naarden is in 1351 ontstaan en is
de opvolger van de verdwenen nederzetting,
die tegenwoordig aangeduid wordt als OudNaarden. Oud-Naarden werd in 1350 tijdens
de Hoekse en Kabeljauwse twisten verwoest
en lag ten noorden van de huidige stad. Door
de voortdurende overstromingsdreiging vanuit de Zuiderzee en de afkalving van het land
rondom Oud-Naarden, werd besloten de stad
meer landinwaarts te herbouwen en hierdoor
kwam Naarden op zijn huidige plaats te liggen. De oudste sporen dateren uit de periode
1350 en 1500 en zouden daarmee tot de eerste
bewoningsfase kunnen behoren. Deze sporen
bestaan uit twee greppels en een rij paalkuilen. De greppels moeten waarschijnlijk als
afwaterings- en perceelsgreppels gezien
worden. De paalkuilen zijn moeilijker te
interpreteren.

Gezien omvang en diepte van de kuilen,
zullen zij waarschijnlijk bedoeld zijn voor een
lichte constructie, zoals bijvoorbeeld een hek
of schuurtje.
Nieuwe Tijd
Na deze eerste bewoningsfase wordt het perceel opgehoogd met een dikke zandlaag,
waarin ook stadsafval zit, zoals fragmenten
aardewerk en dierlijke botten. In en door deze
ophogingslaag is in een tweede fase, de periode tussen 1500 en 1650, een aantal grondsporen gegraven die bestaan uit vier waterputten, een perceels- en afwateringsgreppel en
een ingegraven kuip. De wanden van de
waterputten bestaan uit twee banden van
zwarte grond. Deze waterput is dan ook niet
opgebouwd uit een houten ton of uit bakstenen, maar uit zogenaamde plaggen.
Plaggen zijn stukken bovengrond die met
begroeiing en al gestoken worden en daarna
als bakstenen gestapeld kunnen worden.
Vaak worden dergelijke plaggen voor meer
stevigheid uit kleiige grond geschept.
Aangezien de plaggen in de humeuze bovengrond gestoken worden, hebben de plaggen
een zwarte kleur en steken ze mooi af tegen
de rest van de ondergrond. Het moge duidelijk
zijn dat dergelijke plaggenconstructies niet
voor de eeuwigheid zijn en vandaar dat tijdens
het onderzoek vier plaggenputten naast
elkaar gevonden zijn.
Waarschijnlijk werd een dergelijke plaggenput al na enkele jaren onbruikbaar, waarna
men een nieuwe put direct naast de oude put
aanlegde. Op basis van vondstmateriaal
kunnen de waterputten in de periode tussen
1500 en 1700 geplaatst worden.

British Library Royal MS 15.E.iii, f. 269 1482

Op de top van de strandwal zijn enkele ploegsporen en een handgevormde scherf gevonden. De scherf is op basis van de fijne kwartsgruismagering in het Neolithicum tot in de
Vroege IJzertijd te dateren, maar op basis van
de ouderdom van het veenpakket (zie verderop) kan deze datering vernauwd worden tot
het Neolithicum. Van de top van de strandwal
zijn om de 25 m grondmonsters genomen, met
als doel het verzamelen van vondstmateriaal
en macroresten. Aangezien in de monsters
geen vondstmateriaal of houtskool zat, is het
bulkmonster van het veenpakket bovenop de
strandwal 14C-gedateerd. Het veenpakket is
in het Laat Neolithicum - om precies te zijn,
tussen 2865-2575 voor Chr. - te dateren. Dat
wil zeggen dat de ploegsporen en de scherf
vóór het Laat Neolithicum te dateren zijn.
Deze datering wordt nog versterkt door de
vegetatiereconstructie op basis van het geanalyseerde pollenmonster. Hieruit blijkt dat er
een dicht bos op deze plaats lag. Gemengde
eikenloofbossen kwamen voor op de hogere
delen van de strandwal, in het bos groeiden
ook linde en iep, wat wil zeggen dat het deels
een dicht bos was. In het bos kwamen ook
den, fijnspar, klimop en eikenvaren voor en
aan de rand hazelaarstruiken. Op de lagere
nattere delen van de strandwal groeiden
elzenbroekbossen, met onder andere wilg en
berk, maar ook zegges en varens.
Enkele akkeronkruiden doen vermoeden dat
delen van de strandwal ontbost werden om
lokaal kleine akkers aan te leggen. De ploegsporen pleiten hiervoor, net zoals de aanwezigheid van graspollen, boterbloem en
smalle weegbree. Het bodemmicromorfologisch onderzoek van de top van de strand-

Wolververs roeren in een kuip die boven het vuur hangt

Het meest opvallende spoor uit de tweede fase
is een groot rond grondspoor met een diameter van 1,2 m. In de dwarsdoorsnede bleek
dit spoor relatief ondiep te zijn (circa 30 cm)
en een vlakke bodem te hebben. Op basis
hiervan lijkt het erop dat in de kuil ooit een
grote ronde ton of kuip ingegraven was. Het
hout van deze ton of kuip is later verwijderd
of is volledig weggerot.
De kuil is dusdanig ondiep dat hij het grondwater nooit geraakt heeft, waarmee duidelijk
is dat het spoor niet als waterput gebruikt is.
Een functie als ingegraven afvalton zou wel
mogelijk zijn, maar het is hierbij vreemd dat
daarvoor zo’n grote ton gebruikt zou zijn.

Nieuwste Tijd tot heden
Het belangrijkste spoor uit de derde fase
bestaat uit een kleine bakstenen kelder, die in
de noordoosthoek van het onderzoeksgebied,
langs de straatkant, is gevonden. Op basis
van het vondstmateriaal lijkt de kelder in de
18de eeuw gesloopt te zijn. De aanwezigheid
van een kelder duidt er waarschijnlijk op dat
er ooit een bakstenen huis gestaan heeft, dat
vermoedelijk tegelijkertijd met de kelder
gesloopt is.
Van dit huis zijn echter geen sporen
gevonden. Naast de kelder zijn er ook een
aantal kuilen en twee bezinkputten
gevonden, die uit de periode van de 19de tot
de 20ste eeuw dateren.
Vondsten
Tot slot kan nog vermeld worden dat er tussen
het vondstmateriaal twee opmerkelijke

vondsten zaten. Dit zijn een fragment van
een bord van Chinees kraakporselein en een
fragment tinglazuur-aardewerk uit Portugal.
Beide fragmenten dateren uit de eerste helft
van de 17de eeuw en werden in die periode
beschouwd als luxe en kostbaar aardewerk.
Deze twee aardewerksoorten worden in
Nederland vooral in de grote zeehavens uit de
17de eeuw gevonden en zelden in het achterland. De aanwezigheid van dit aardewerk op
het perceel aan de Katrepel duidt erop dat in
de eerste helft van de 17de eeuw in of rondom
het plangebied rijke mensen woonden. Dat
het bord van kraakporselein inderdaad als een
kostbaar bezit gezien werd, is af te leiden uit
de gaatjes die in de scherf geboord zijn.
Deze gaatjes duiden namelijk op een reparatie
met ijzeren krammen, wat betekent dat het
bord de moeite van het repareren waard was.
Archeologisch Bureau Griffioen, Arthur Griffioen

foto©A. Griffioen

De meest aannemelijke interpretatie lijkt
daarom dat het spoor van een ingegraven kuip
afkomstig is. Ingegraven kuipen worden vaak
in ambachtelijke werkplaatsen gevonden,
bijvoorbeeld op het werkterrein van een
leerlooier.
Als echter gekeken wordt naar de historie van
Naarden, dan blijkt dat hier in het verleden
vooral de textielnijverheid belangrijk geweest
is. Op circa 50 m van het perceel aan de
Katrepel ligt de straat Wevershof, die op de
vroegere aanwezigheid van wevers lijkt te
duiden. Gezien de historie van Naarden is het
daardoor goed mogelijk dat de kuip ooit
gebruikt is in de textielproductie, bijvoorbeeld
voor het wassen of verven van wol. De opvulling van het spoor bestaat uit zand met puin,
met daartussen aardewerk uit de late 16de en
het begin van de 17de eeuw. Waarschijnlijk is
de kuip in dezelfde periode gebruikt.

Fragment kraakporselein. Aan de zijkanten heeft de scherf twee geboorde gaatjes om zo met ijzeren krammengerepareerd te kunnen worden.

Vier opeenvolgende waterputten.

foto©A. Griffioen
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Een dwarsdoorsnede door een van de waterputten.
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UIT HET DEPOT
Mes; 450-750, ijzer (lengte 12,0 cm); Bloemendaal, Groot Olmen.

< Schoengesp; zilver
(breedte 4 cm);

Castricum-Bakkumfoto©Provincie Noord-Holland

Noord, Zanddijk.

Veldfles, 15de eeuw; steengoed (hoogte 18,5 cm); Egmond aan den Hoef, Slot op den
Hoef (1932-1935).

Lepelvormig bakje; 950-800 voor Chr., aardewerk (breedte 13 cm); Zwaagdijk,

Armband; 1500-1200 voor Chr., brons

Insigne; 1350-1400,

(breedte 7,2 cm); Velserbroek, Hofgeesterweg.

lood-tin (hoogte
3,6 cm);

Amsterdam,

stortgrond uit

Badhoevedorp >.

Schotel; 1475-1525, aardewerk

(breedte 22,5 cm); Schagen, Nes. >

foto©Provincie Noord-Holland
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Zwaagdijk Oost.
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In het profiel van de Westfriese Omringdijk bij Schardam werden de resten van een dijkdoorbraak gevonden. (zie p. 57)

