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rijk jaar voor de archeologie in Noord-Holland. Er zijn weer veel prachtige vondsten gedaan.
Al deze ontdekkingen vindt u in deze “Archeologische Kroniek van Noord-Holland 2009”. Het is de tweede keer dat de
provincie Noord-Holland zelf een kroniek uitbrengt. De eerste, de “Archeologische Kroniek van Noord-Holland 2008”, is heel
goed ontvangen en moest zelfs twee keer herdrukt worden. Het kan niet anders dan dat ook deze kroniek veel gelezen gaat
worden. In Noord-Holland zijn immers duizenden mensen die zich beroepshalve of als amateur bezighouden met archeologie.
De kroniek geeft een mooi overzicht van nieuwe ontdekkingen, maar het blijft een overzicht op papier. Het liefst wil de
provincie alle vondsten echt laten zien aan het publiek. Die mogelijkheid is er nu nog niet. Alle vondsten moeten wettelijk
worden opgeslagen en dat gebeurt in het depot in Wormer. De wet verwacht van ons een collectiebeheer dat vanuit ‘behoud
en toegankelijkheid verantwoord is’. De omstandigheden in dit depot zijn daarvoor nu niet optimaal.
De provincie vindt dat alle Noord-Hollanders nu en in de toekomst recht hebben op toegang tot dit rijke verleden. Door een
sterker bewustzijn van de eigen geschiedenis en het aanwezige erfgoed voelen mensen zich verbonden met hun omgeving.
Daarom maken wij nu plannen voor een nieuw publieksgericht archeologisch depot, annex informatiecentrum. Dit
archeologisch centrum komt in Castricum, direct naast het NS-station.
Cultuurhistorisch gezien bestaat Noord-Holland uit verschillende regio’s, die hun eigen identiteit hebben. Naast de vijf
erkende archeologische depots in de grote steden (Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Zaanstad en Hoorn) komt er in Castricum
dus een depot voor heel Noord-Holland, van Texel tot ’t Gooi, waar iedere regio toch zijn eigen identiteit behoudt.
Het uitgangspunt is alles bij elkaar, maar niet ‘op een grote hoop’. En ook: bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. Daarnaast
zijn alle vondsten beschikbaar voor regionale tentoonstellingen. Dit uitgangspunt sluit aan bij de visie van voormalig
staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur, die heeft aangegeven dat het beheer van archeologische collecties alleen
grootschalig en dus centraal dient te gebeuren.
Ik zou willen dat allen die hart hebben voor de archeologie (beroepsmatig, als vrijwilliger en/of vanuit de wetenschap) hun
inbreng hebben in de totstandkoming, het beheer en het gebruik van het nieuwe archeologische centrum. Tot het zover is,
kunt u alvast uw hart ophalen aan deze nieuwe archeologische kroniek.
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Alkmaar | Doelenstraat 2 Koningsweg
Het verplanten van bomen op een particuliere
parkeerplaats vormde de aanleiding tot een
kleinschalig archeologisch onderzoek. De
locatie is aan de Koningsweg, achter het
hoekpand Doelenstraat 2.
Opmerkelijk was de vondst van sporen die
vermoedelijk uit de Vroege Bronstijd
afkomstig zijn. Onder een veenlaag kwamen
op ruim 1 m diepte ploegsporen tevoorschijn,
bestaande uit haakse ploegkrassen, aangelegd
in het gele zand van de ondergrond, de strand
vlakte. Dit veen moet zijn gevormd in de loop
van de Bronstijd (De Jong & Van Regteren
Altena 1972). Opvallend was dat deze ploeg

sporen waren opgevuld met slappe grijze klei.
De akker zou aangelegd kunnen zijn vlak
voordat het gebied door stijgend grondwater te
nat werd en overging in een veenmoeras.
Eeuwen later werd het veen afgedekt door een
laag duinzand, afkomstig van de strandwal.
Er ontstond een brede zandrug, waarvan de
oostelijke begrenzing ongeveer bij de lijn
Doelenstraat-Schoutenstraat lag. Op dit duin
zand werden greppels, kuilen, paalkuilen en
waterputten uit de 10de tot en met de 13de
eeuw aangesneden.
In de 14de eeuw werd het terrein onderdeel
van het Maria van Nazarethconvent, ook
bekend als ‘t Jonge Hof. Bij Doelenstraat 4-6
bevinden zich bovengronds nog delen van de
voormalige kapel. Deze was in oost-west

Fundering van de westkant
van de kapel van ’t Jonge

Hof. Op de achtergrond de
huidige achtermuur van
het ingekorte pand.

richting gebouwd, met de koorsluiting aan de
oostkant. Bij een verbouwing van dit pand
was in 2001 de koorsluiting opgegraven, een
rechte kopgevel met twee steunberen
(Roedema & Ostkamp 2002). In 2009 kon het
andere uiteinde worden opgezocht. Ook de
westelijke kopgevel bestond uit een fundering
van kloostermoppen met twee steunberen.
Omstreeks het midden van de 15de eeuw werd
de kapel vervangen door een nieuwe en
grotere kapel meer naar het zuiden, nabij de
hoek Doelenstraat/Nieuwesloot. De oude
kapel veranderde toen waarschijnlijk in een
keuken of eetzaal. Dit wordt bevestigd door de
vondst van diverse grote afvalkuilen met as,
etensresten en kookgerei, daterend vanaf
ongeveer 1450 tot 1550. Het vondstmateriaal
bestond voornamelijk uit rood aardewerken
borden, bakpannen en komforen.
In diverse kuilen werden tussen het afval ook
scherven van wijwaterbakjes van rood en wit
aardewerk gevonden. Soortgelijke wijwater
bakjes zijn overigens recent ook gevonden bij
klooster Bethlehem bij Hoorn (Schrickx 2009).
Eén kuil viel op omdat hij was gevuld met
resten van verbrand botmateriaal, wat bij
normaal keukenafval ongewoon is.
Onduidelijk is waar deze botverbranding op
duidt, maar het is mogelijk afval van een of
andere nijverheid.
Een merkwaardige vondst was de ontdekking
van een negental menselijke schedels in een
afvalkuil. Ze lagen allemaal naast en tegen
elkaar midden op de bodem van de kuil,
tussen allerlei keukenafval. Schubben,
afkomstig van het schoonmaken van een vis,
plakten tegen de schedels aan. Het waren
alleen schedels - geen enkele onderkaak of
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Steffen Baetsen bekijkt de
schedel met het gaatje.

Majolica bord met een olifant,

circa 1675.

ander menselijk bot werd aangetroffen!
Inmiddels zijn de schedels onderzocht door
Steffen Baetsen van EARTH Integrated
Archaeology. Vast staat dat het deels gaat om
vrouwen, maar waarschijnlijk ook om twee
mannen. Bij een van de schedels was sprake
van een trauma, een hoekig gat in het schedel
dak. Het slachtoffer is er niet (meteen) aan
overleden, want de randen van de opening
vertoonden sporen van genezing van het bot.
Waarom de schedels zo in de kuil zijn beland,
is een raadsel.
De einddatum van de meeste kuilen kan rond
1550 worden gesteld. In archiefstukken werd de
voormalige kapel in 1570 genoemd als een leeg
erf “begrijpende het artilleriehuis”. Na de
reformatie werd het klooster geleidelijk
opgesplitst voor ander gebruik. In 1604 werd
direct naast de vroegere kapel de herberg ‘Hof

van Holland’ gesticht, met daarachter nog wat
kamerwoninkjes. Tegen de Koningsweg aan
werd een keldertje gevonden met een geïn
tegreerde waterput in de hoek van de kelder.
Opvallend was de houten vloer van dit keldertje
met daarbovenop een latere plavuizenvloer. De
kelder was gedicht rond 1675/1700 met sloop
afval en aardewerk. Hiertussen zat onder meer
een laat-17de-eeuwse majolica schotel met een
olifant erop en een fraai versierde haardsteen;
de bekroning van een haardwand. De steen is
gedateerd in 1589 en toont in reliëf het wapen
van de Spaanse koning Filips II, met wie de
Nederlanden toen al 21 jaar in oorlog waren
verwikkeld. Het lijkt een vreemde zaak om de
vorst van het land waarmee je in oorlog bent
uit te beelden! De kelder hoorde bij een kamer
woning achter de herberg - misschien woonde
hier een verstokt katholiek?

In februari was aangrenzend aan dit terrein
al een inpandig onderzoek gedaan bij een
verbouwing van Doelenstraat 2. Van de
herberg werd een vroeg 17de-eeuwse waterput
met een gemetselde koepel gevonden De put is
verder niet onderzocht, omdat deze tot vrij
recent (20ste eeuw) nog in werking moet zijn
geweest. Vlak ernaast kwam een beerput te
voorschijn, met een diameter van 2.25 m en
bijna 2 m diep. Aan de zuidoostkant zat een
uitgebouwde stortkoker met een scala aan
vroeg-17de-eeuws vondstmateriaal. Het
gevonden materiaal was zeer divers met
importproducten uit onder andere China,
Italië en Duitsland. Dit zou passen bij
bewoners in goeden doen, maar er zijn ook
aanwijzingen dat het materiaal afkomstig is
van een herberg. Zo is er een steengoed kruikje
gevonden, uitgevoerd met een ijkloodje in de
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hals, iets wat tot nu toe alleen bij herbergen
en tapperijen is teruggevonden. Leuk is ook de
vondst van twee kleine benen dobbelsteentjes,
waarvan er één is voorzien van tweemaal een
vijf. In het tweede kwart van de 17de eeuw
werd de stortkoker vervangen door een nieuwe
aan de noordzijde. Het vondstmateriaal uit
deze koker is minder
gevarieerd. Tegen het
midden van de 17de
eeuw is de put in
onbruik geraakt.
Rond 1638 blijkt de
eigenaar van het Hof
van Holland medeeigenaar te zijn
geworden van het
noordelijke buurpandje, op de hoek
Doelenstraat/Koningsweg. Dit pandje werd
toen bij de herberg gevoegd. Bij de verbouwing
zal het gemak zijn verplaatst en is de oude
beerput gedempt.

Alkmaar | Laat 119

Valse dobbelsteentjes uit de herberg Hof van Holland.

Gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg
en archeologie, Rob Roedema

Deel van een eiken balk met

vage rankenbeschildering. >

< Haardsteen met het wapen

van Filips II en diens lijfspreuk

PLUS OLTRE, gedateerd 1589.

Tijdens de sloop van een onooglijk 20steeeuws winkelpandje aan de zuidkant van de
Laat bleek in het voorste deel van het pand
onverwacht nog een deel van een oude balk
laag aanwezig te zijn. Onder de verflagen
kwam op een van de gesloopte balken zelfs
een 17de-eeuwse rankenbeschildering te
voorschijn. Helaas was het inmiddels te laat
voor een bouwhistorisch onderzoek. De con
structie, een houtskelet met tussenbalken, is
dendrochronologisch onderzocht en bleek van
Noors eiken te zijn, gekapt tussen 1571 en 1594.
De opgraving van de bouwlocatie, slechts
5,4 x 14 m, maakte duidelijk dat hier al
eeuwen eerder een huis had gestaan, dat een
paar keer is herbouwd. De ondergrond is een
ophoging waaruit allerlei 14de-eeuws
scherfmateriaal kwam. Vervolgens is er een
huis neergezet. Hiervan hebben we de
kleivloeren gevonden en een fundering van
een tussenmuur tussen een voorgedeelte en
een achtervertrek. De tussenmuur rustte op
houten liggers van secundair gebruikte eiken
balken - het is niet duidelijk op welke manier
de wand hierop was opgetrokken, mogelijk
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als een plankenwand. De jongste balk in de
fundering is dendrochronologisch gedateerd
op na 1352.
De tussenwand deelde het huis in een 9 m
diep voorhuis en een achterhuis van
onbekende lengte. De zijmuren waren helaas
vergraven door latere bouwactiviteiten, maar
het huis moet meer dan 4,5 m breed zijn
geweest. Het viel niet te bepalen of de tegen
woordige verkaveling toen al heeft bestaan,
maar het lijkt wel waarschijnlijk. Zowel in
het voor- als in het achtergedeelte had het
kleivloeren. In het voorvertrek lag een haard
plek halverwege tegen de westmuur.
Het huis is afgebrand, wat een dikke brand
laag heeft nagelaten die deels bestond uit een
10-15 cm dik pakket verbrand riet van de dak
bedekking. Daarna is het terrein licht
opgehoogd en werd er een nieuw, kleiner
huisje neergezet (periode 2). Het had bak
stenen funderingen en een schouw tegen de
achtergevel. Dit huisje was maar 8,6 m lang.
De westmuur werd niet meer gevonden,
omdat in een volgende bouwfase de herbouw
smaller werd om plaats te maken voor een
steegje langs de westkant. De schouw zat niet
centraal in de achtergevel, maar meer aan de
zuidwestkant. De breedte van de schouw is
onbekend, maar kan toch flink zijn geweest.
Er werden twee ingegraven aspotten terug
gevonden op ongeveer 1,5 m vanaf de rechter
wand van de schouw. Als het midden van de
haard hier nog naast lag, was de schouw dus
(minstens) een meter of 4 breed! Het huisje
had een kleivloer. Het is mogelijk dat het niet
helemaal van baksteen gebouwd was (de
Graven op de vierkante centimeter.

Rechterkant van een haardplaats met aspot.

achtergevel met de schouw wel), gezien de erg
lichte funderingen. Het vondstmateriaal uit
de diverse begeleidende sporen hoort thuis in
de 15de eeuw. Een drietal mestkuilen en een
ingegraven waterput, die een paar meter
achter de achtergevel lag, zullen bij het huisje
hebben gehoord.
Dit huisje is tweemaal herbouwd. Van de
eerste grote verbouwing/herbouw resteerde
alleen de fundering van de oostelijke zijmuur.
Van de tweede herbouwfase was meer over
(periode 3): nieuwe funderingen van de beide
zijmuren en de voorgevel en sporen van een
(mogelijk latere) binnenindeling.
Vermoedelijk hoorde de gesloopte balklaag bij
deze bouwfase, rond 1571/1594. Het huisje was
toen heel klein, slechts 8,2 m diep en 4,5 m
breed (uitwendig). Het werd later aan de
achterzijde vergroot met een achterkamer,
waarin een stuk klinkervloer lag, die in later
tijd weer was afgedekt door een leemvloer.
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Het voorhuis had een binnenvertrek met een
inpandige gang langs de westkant. Het viel
niet uit te maken of deze indeling was
gemaakt bij de toevoeging van het achterhuis
of eerder al aan het eind van de 16de eeuw.
Tussen het zo gevormde binnenvertrek en de
ruimte vooraan de straat werd een bedstee
kelder aangetroffen. Tegen de achtergevel c.q.
latere brandmuur werd aan weerszijden een
kleine haardplaats gevonden, bestaande uit
een ondiepe gemetselde rechthoekige bak
met plavuisjes.
Uiteindelijk bestond het gesloopte pand dus
uit bouwonderdelen die in de loop van ruim
vier eeuwen waren samengesteld.
Gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en
archeologie, Peter Bitter

Alkmaar | Paardenmarkt noordzijde
Tijdens de voorbereiding voor de bouw van
twee appartementencomplexen in de binnen
stad van Alkmaar en de aanleg van een nieuwe
straat ten noorden van de Paardenmarkt is in
de zomer van 2009 archeologisch onderzoek
gedaan. Het betreft een terrein van maar
liefst circa 35 x 73 m. In 2008-2009 werden
hier de bestaande panden gesloopt, waar
onder het kantoorpand van de Rabobank uit
1972, een brandweerkazerne deels uit de jaren
‘20 en de voormalige kaasfabriek van Eyssen
uit 1968. Aansluitend vond in maart 2009 een
grondradaronderzoek plaats, uitgevoerd door
Ferry van den Oever van GTFrontline. Doel
was het lokaliseren van de stadsmuur die hier

Grondradaronderzoek bij de Paardenmarkt.

werd verwacht en van eventuele andere
resten, waaronder die van de 19de-eeuwse
gasfabriek en een 20ste-eeuwse garage met
benzinestation. Dit radaronderzoek bleek
succesvol! In juli en augustus 2009 konden
vervolgens tijdens de werkzaamheden van de
bodemsanering en ondergrondse sloop vijf
werkputten worden aangelegd: vier sleuven
en een grotere werkput van 10 x 15 m.
De belangrijkste resten waren die van de
vestingwerken. Er werden sporen gevonden
van twee van de drie hoofdfasen van de
Alkmaarse vestingbouw, namelijk van
de middeleeuwse fase en van de bouw
in 1528-1550.

De derde hoofdfase was die van 1573-75, toen
alles werd vervangen naar een ontwerp van
Adriaan Anthonisz. Er werd daarbij langs de
Kanaalkade (buiten ons onderzoeksterrein)
een nieuwe wal opgeworpen, die aansloot op
het nieuwe bastion van het Munniken
bolwerk. De gracht van 1528-1550 is toen
ter hoogte van de Paardenmarkt gedempt.
Van de vestingwerken van 1528-1550 werd over
60 m lengte een 1 m dikke bakstenen muur
gevonden, die als bekleding van een aarden
wal heeft gediend. De walmuur liep in een
kaarsrechte lijn door het plangebied. Hij
begon ongeveer middenin aan de westzijde en
liep door het terrein naar de noordoosthoek.

Archeologische kroniek 2009 | Provincie Noord-Holland | 7

Radarplattegrond bij de Paardenmarkt: de omlijnde strook
bij A is de stadsmuur.

Het best bewaarde stukje walmuur.

Van de wal werd alleen de voet gevonden en
van de walmuur resteerden in het grootste
deel van het tracé alleen de onderste steen
lagen. Alleen geheel aan de oostkant was er
iets meer muurwerk bewaard; massief
metselwerk tot een hoogte van ongeveer 1 m,
rustend op een slordige onderlaag van los
gelegde stenen en puin van ongeveer 30 tot 50
cm dik. De constructie lijkt precies op de wal
en walmuur die in 2006-2008 is opgegraven
bij de Wageweg, behorend bij dezelfde
stadsomwalling (Bitter 2010).
Van de buitengracht bij deze walmuur is
alleen het eerste deel voorlangs de wal waar
genomen. De gracht is rond 1575 gedempt voor

de vernieuwing van de vestingwerken langs
de Kanaalkade.
Volgens schriftelijke bronnen had men in 1528
het plan om de gehele stad te omwallen, maar
men besloot in 1537-38 om aan de westzijde
zware gemetselde stadsmuren te maken, om
zo twee nabijgelegen kloostercomplexen te
kunnen sparen. Merkwaardig is het com
mentaar van een ooggetuige die in 1573
klaagde over de slechte kwaliteit van de
stadsmuur aan de noordzijde die instortte
toen men hem tijdens het Spaanse Beleg met
grond ging verzwaren. Dit zou betekenen dat
er ook aan de noordzijde geen wal, maar een
muur zou zijn geweest. De opgravingen bij de

Paardenmarkt hebben dit weerlegd: er was
dus wel degelijk een wal opgeworpen.
Er is ook gezocht naar de oudere middel
eeuwse vestingwerken. Hiervan is in Alkmaar
nog erg weinig bekend, het tracé aan de
oostkant van de stad is zelfs nog onduidelijk.
Bij het Canadaplein werden in 1998-1999 en in
2003 de oudste vestingwerken van Alkmaar
ontdekt (Bitter 2007). In de tweede helft van
de 13de eeuw werd er een vestgracht aan
gelegd, die aanvankelijk zal zijn versterkt met
een aarden wal en/of een palissade, voordat
hij rond 1350 werd voorzien van een simpele,
tamelijk lichte bakstenen muur. Het verdere
verloop van die oudste stadsmuur is nog
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De walmuur en wal liggen hier op de gedempte middeleeuwse gracht.

onduidelijk. Cordfunke heeft er nog wel
resten van waargenomen aan de westkant
van de stad tussen het Canadaplein en de
Koorstraat (Cordfunke 1972, 94-97). Aan de
zuidkant van de stad werd in 2005 op een
terrein tussen de Laat en Oudegracht ontdekt
dat hier in de 14de eeuw langs de vestgracht
geen muur was gemaakt, maar een wal van
grijze klei (De Jong-Lambregts 2007).
Aan de Paardenmarkt werd bij de opgraving
een deel van de middeleeuwse vestgracht
gevonden. Hij bleek niet hetzelfde tracé te
volgen als de vesting van 1528/1550, maar een
meer gebogen lijn aan te houden. In de
westelijke helft van de bouwput boog de oude

vestgracht naar het zuiden af, waar de
walmuur nog rechtdoor liep. Ook bij het
Canadaplein liepen beide versterkingen niet
parallel. De oorzaak is dat de 13de-eeuwse
versterkingen nog rond liepen (een cirkel
heeft immers de kleinste omtrek), terwijl men
bij de nieuwe vestingen in 1528/1550 de wal
verdeelde in rechte stukken van waltoren tot
waltoren, voor een betere flankbescherming.
Bij de torens legde men de gracht toen iets
naar buiten, maar halverwege tussen de
torens werd de bocht van de oude gracht dus
afgesneden. Dit bleek ook bij de Paardenmarkt
het geval. Opmerkelijk genoeg werd er langs
de middeleeuwse gracht geen enkel spoor

gevonden van een 14de-eeuwse stadsmuur.
We vermoeden dan ook dat men aan deze zijde
nog heeft volstaan met de 13de-eeuwse aarden
wal, zoals ook aan de zuidkant van de stad
tussen de Laat en Oudegracht.
De Paardenmarkt, het plein aan de zuidkant
van het plangebied, is ontstaan door de
afbraak van het Minderbroederklooster in
1574. Aan de zuidkant werd in de opgraving
een merkwaardige, 60 cm dikke fundering
gevonden en een groot blok metselwerk. Het
ligt voor de hand om die in verband te brengen
met het kloostercomplex. Ze lopen precies
parallel met de stadsmuur van 1528-1550 en
oversnijden de gedempte middeleeuwse
gracht. Het zou kunnen gaan om een nieuwe
muur rond het kloosterterrein, gebouwd na de
aanleg van de nieuwe wal.
Op twee plaatsen werden in de ondergrond,
op het Oude Duinzand bij de Alkmaarse
strandwal, enkele oudere sporen gevonden:
enkele greppels uit de 12de-14de eeuw in de
noordoosthoek en een klein stukje van een
prehistorische akkerlaag in de zuidwesthoek.
Deze akker bestond uit haakse ploegkrassen
gevuld met bruingrijs zand, in een 5 cm
dunne cultuurlaag waaruit een paar
ondetermineerbare potscherfjes kwamen
(IJzertijd of Romeinse tijd).
In de zomer van 2010 vonden op het plein van
de Paardenmarkt omvangrijke opgravingen
plaats naar onder andere het Minderbroeder
klooster, waarover in de Kroniek van volgend
jaar meer.
Gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en
archeologie, Rob Roedema en Peter Bitter
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Amsterdam | Amstelpark
In de zomer van 2009 zijn de aanleg van twee
waterpartijen en een slootverbreding aan de
oostzijde van het Amstelpark archeologisch
begeleid. Het plangebied ligt in de Binnen
dijkse Buitenveldertse Polder, een zone langs
de Amstel waar vanaf circa 1600 boerderijen,
herbergen en buitenhuizen waren gevestigd.
Tot 1955 was het een landelijk gebied, waarna
de polder vanwege het Algemeen Uitbreidings
Plan (AUP) uit 1934 werd heringericht tot de
wijk Buitenveldert. Toen verdween de oor
spronkelijke verkavelingstructuur met res
tanten van bebouwing onder opgespoten
zand. Ter hoogte van het Amstelpark hadden
vanaf de 17de eeuw de boerderijen Pingelen
burg, Weltevrede en Vredenhof gelegen. De
archeologische verwachting was gebaseerd op
de aanwezigheid van deze bewoningssporen.
In de drie werkputten bleek het oorspronkelijke
maaiveld op 2 m onder N.A.P. met een 2 m dik
zandpakket te zijn opgehoogd tot stadspeil. In
de meest noordelijke werkput (put 1) zijn
bouwresten aangetroffen, die volgens de
Publieke Werken kaart van 1929 aan
Pingelenburg toebehoorden. De machinaal
gevormde oranjebruine bakstenen (20 x 10 x
5/5,5 cm) waren gemetseld met cement en de
muur lag op een 6 cm dik grenenhouten
langshout (2,9 m onder N.A.P.) Het geheel was
gefundeerd op grenen palen waarvan de paal
koppen waren verstevigd met een ijzeren ring.
Omdat deze kenmerken op een 19de-eeuwse
datering duiden, gaat het hier om een ver
bouwd deel van de boerderij. Een concentratie
baksteenfragmenten, stukken grespijp en
houtresten wijzen op een grondige sloop

Amsterdam | Buiten IJ
tijdens de ophoging. Resten van Weltevrede
lagen in het meest zuidelijke deel van het
plangebied (put 3) op het grensvlak van het
oorspronkelijke maaiveld en het ophoogzand
tussen 1,6 m en 2 m onder N.A.P. Het ging om
drie muren van een rechthoekige plattegrond
van 5,8 m breed en minimaal 5,5 m lang. Uit
afbraaksporen kon worden opgemaakt dat het
muurwerk oorspronkelijk langer was en dat
het waarschijnlijk is verwijderd met het
graven van een sloot bij de inrichting van het
Amstelpark in 1972. Het metselwerk bestond
uit een lange platte handgevormde oranje
bruine baksteen (23/23,5 x 10,5/11 x 4 cm), die
in Amsterdam bij verschillende bouwwerken
uit de eerste helft van de 18de eeuw archeo
logisch is gedocumenteerd. Ook het gebruik
van kalkmortel voor het metselwerk en de
vondst van enkele keramiekscherven uit de
periode 1700-1800 maken een 18de-eeuwse
datering van het muurwerk aannemelijk. In
het midden van het terrein (put 2) is de aanzet
van het talud van de historische Amsteldijk
getraceerd die 25 m van de Amsteloever lag.
Het talud liep daar op vanaf het oorspron
kelijke maaiveld op 2,55 m onder N.A.P tot
1,50 m onder N.A.P.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en
Archeologie, Jerzy Gawronski

In september 2009 heeft ADC ArcheoProjecten
in samenwerking met Periplus Archeomare
BV en Subcom BV een historisch scheepswrak
geborgen. Het project werd uitgevoerd in
opdracht van Rijkswaterstaat en werd
begeleid door de RCE en BMA. De scheeps
resten bevonden zich op 4,8 m diepte in de
gemeentelijke wateren van het Buiten IJ in de
vaargeul Amsterdam Lemmer tussen de
IJdoornpolder en IJburg. Het wrak is in mei
2007 ontdekt bij baggerwerkzaamheden.
Aangezien het obstakel geruimd moest
worden hebben onderwaterarcheologen van
het ADC in mei en juni 2007 een verkenning
onder water uitgevoerd. Tevens is toen met
een multibeamsysteem een reliëfdieptekaart
van de wrakplaats en de scheepsresten
gemaakt. Het scheepswrak (18,3 m lang en 4,8
m breed) was tot het niveau van de ballast
stenen geërodeerd vanwege baggeractiviteiten
in het verleden. Wel was het vlak onder de
ballaststenen over de gehele lengte tussen
voor- en achtersteven bewaard gebleven. Het
bleek om een laat 16de-eeuws waterschip te
gaan. Scheepstype en datering maakten deze
archeologische vondst bijzonder genoeg voor
een berging en nauwkeurige documentatie
boven water. Voor de bergingsoperatie
moesten duikers eerst circa vijf ton ballast
stenen met de hand verwijderen. Daarna is de
sedimentvulling met een zuigpomp uit
gegraven en gezeefd voor vondstberging. Ten
slotte is het wrak in drie delen gezaagd,
aangezien de constructie niet stevig genoeg
was om als één geheel boven water te worden
getild. Er werden geulen gegraven onder de
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drie wrakdelen voor vier hijsbanden, waarmee
elk wrakdeel aan boord van het kraanschip de
Cycloop werd gehesen. Om te voorkomen dat
de hijsbanden de houtconstructie zouden
samendrukken, waren ze bevestigd aan een
hijsframe dat breder was dan het wrak. Op 7
september zijn het achterschip en het midden
schip op land gezet en op 8 september is de
operatie voltooid met het plaatsen van het
voorschip. In samenwerking met het stads
deel Zeeburg en verschillende gemeentelijke
diensten (IBA, OGA en BBA) is een tijdelijke
onderzoekslocatie ingericht op de Oostpunt
van het Zeeburgereiland (IJdijk). De houten
delen zijn met plastic en geotextiel afgedekt

en vochtig gehouden. Het onderzoek ter plekke
heeft tot eind september in beslag genomen
en diende om de scheepsconstructie en
inrichting van het schip in kaart te brengen.
Waterschepen zijn vanaf de middeleeuwen tot
in de 19de eeuw een algemeen voorkomend
scheepstype in het Zuiderzeegebied. Het
waren vissersschepen die met kuilnetten
visten. Ze konden ook verse vis vervoeren die
levend werd gehouden in een waterbak mid
den in het schip (de bun). In de 17de en 18de
eeuw werden ze ook gebruikt als sleepboten op
het IJ om grote schepen in scheepskamelen
over de ondiepte van Pampus te trekken: het
waren de werkpaarden van de Amsterdamse

haven. Kenmerkend voor een waterschip is de
zwaar uitgevoerde romp, een breed voorschip
en een zeer smal toelopend achterschip met
een ‘geveegde kont’. De voor- en achtersteven
zijn verlengd door middel van een scheg. Deze
constructie in combinatie met de rompvorm
maakte het een zeer goed manoeuvreerbaar
schip. De volledige scheepsconstructie van het
wrak is met een digitale meetarm ingemeten.
Het achterschip was alleen tot de onderste
huidgang bewaard en de bun tot aan de bun
schotten. In de bun waren in tegenstelling tot
het voor- en achterschip weinig inhouten
gebruikt. De buitenhuid van de bun was in
een regelmatig patroon doorboord, zodat vers
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Bovenaanzicht van het wrak van het waterschip.

water naar binnen kon stromen. Om de romp
verder droog te houden waren de naden van de
schotten met moslatten en sintels afgedicht.
In het voorschip was een open wegering
(bekleding van de inhouten) van zware plan
ken en een mastspoor dat in het zaathout was
uitgekapt. De voorsteven was voorzien van
een reeks dieptemerken. Ook werden op een
paar inhouten merktekens teruggevonden die
daar tijdens het bouwproces waren ingekrast.
Een opvallend bouwdetail waren de spijker
pennen, die bestonden uit houten wiggetjes
waarmee spijkergaten waren opgevuld. Dit
duidt erop dat de huidplanken bij de bouw,
zowel aan de binnen- als buitenkant met

gespijkerde houten klampen bijeen werden
gehouden. Deze pennen zijn een duidelijk
bewijs voor een ‘shell first’ (huidenplanken
eerst) bouwmethode. Ook de onregelmatige
plaatsing van de spanten, die werden aan
gebracht al naar gelang ze in de rompvorm
pasten, en hun afwijkende vormen wijzen
hierop. Aan de jaarringen van het hout kon
worden afgeleid dat het schip in het vierde
kwart van de 16de eeuw moet zijn gemaakt.
Bij de verkenning werd ook een duitje uit 1596
gevonden. Deze bevindingen wijzen er op dat
het schip rond 1600 moet zijn vergaan. De
opgraving leverde een aantal vondsten op
waarmee de geschiedenis en het gebruik van

het vaartuig nader konden worden gerecon
strueerd. De ruimte vóór de bun was over het
algemeen in gebruik als werkruimte en de
ruimte achter de bun als leefruimte. Het wrak
had in het voorschip een haardplaat van
tegels. Vondsten, zoals een grapefragment en
een tinnen lepel, duiden op de bereiding en
consumptie van voedsel aan boord. Persoon
lijke bezittingen ontbraken onder de vondsten.
Een klein avegaarboortje in het achterschip
was mogelijk een restant van gereedschap dat
hier was opgeslagen. Netverzwaarders,
bestaande uit zowel circa 5 kg zware zwerf
keien met een ijzeren ring als kleinere platte
doorboorde zwerfkeitjes, bevonden zich in het
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Een deel van het wrak van het waterschip wordt boven water gebracht.

voorschip. Gezien hun maten pasten deze
netverzwaarders bij kuilnetten die water
schepen voor de wind over de Zuiderzee
sleepten. In de bun zaten nog grote hoeveel
heden visgraten. He,t ging hierbij om bot,
kleine vissen van maximaal 15 cm. Tussen de
visgraten zat ook een graat van een baars.
Hoewel dit exemplaar in theorie ingespoeld
kan zijn, is het aannemelijk dat de baars
tegelijk met de bot is gevangen. Gezien deze
vangst heeft het waterschip zijn laatste
vangst waarschijnlijk gedaan in brak water;
mogelijk bij een van de in de Zuiderzee uit
komende riviermondingen. Met een volle bun
was het schip op weg naar de vismarkt van

Amsterdam om verse vis af te leveren toen het
op het IJ verging. Na afronding van het onder
zoek bleek er onvoldoende draagvlak voor
behoud van dit scheepswrak door het in zijn
geheel te conserveren en dreigde vernietiging
van dit maritieme erfgoed. Als alternatief zijn
maatregelen getroffen om het wrak te bewaren
in een onderwaterdepot in hetzelfde IJ-water,
maar buiten de vaarweg. Het onderwater
depot is een low budget oplossing voor het
behoud van dit bijzondere erfgoed. Als extra
winstpunt blijft het wrak voor toekomstig
onderzoek beschikbaar en kan het dienen als
oefenlocatie voor archeologische (amateur)
duikers. Het wrak is op 3 maart 2010 op een

locatie op 1,5-2,5 m diepte langs de strekdam
van het Zeeburgereiland in het IJmeer, tegen
over IJburg op circa 400 m van de oorspronke
lijke wrakplaats afgezonken. De depotlocatie
ligt 20 m uit de strekdam op circa 100 m
westelijk van de doorvaart in de strekdam
(centrumcoördinaten X = 128 581.0, Y = 486
685.) en is gemarkeerd met vier boeien.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en
Archeologie, Jerzy Gawronski
ADC ArcheoProjecten, Wouter Waldus
Periplus Archeomare, Seger van den Brenk
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Amsterdam | Dam 2-4
Tijdens de inpandige ontgraving van een kel
der op de bouwlocatie Dam 2-4 is in septembernovember 2009 archeologisch onderzoek uit
gevoerd. De bouwlocatie bestrijkt een 20 m
brede strook tussen de Nieuwendijk en het
Damrak. De ondergrond hier kan sporen
bevatten van de landaanwinning waarmee
tussen de 13de en 15de eeuw de westelijke
oever van het Damrak werd verbreed. Voor het
onderzoek zijn elf profielen gedocumenteerd.
Aan de Nieuwendijk zijde bestreken de pro
fielen het niveau van 0,5 tot 5,0 m onder
N.A.P. Aan de Damrak zijde was de bovenste
zone tot 3 m onder N.A.P. verstoord vanwege
de aanleg van kelders in 1866 en 1933, maar
kon wel plaatselijk worden verdiept tot 5,5 m
onder N.A.P. Aanvullend zijn acht boringen
verricht. De oorspronkelijke Amstelbedding
lag bij de Nieuwendijk op gemiddeld 5 m
onder N.A.P. en was circa 8 m breed. Vanaf dit
punt liep de rivierbodem naar het oosten af.
Over een afstand van 12 m daalde de bodem
tot 9 m onder N.A.P. aan het Damrak-uiteinde
van de werkput. Dit deel van de Amstelbedding
was afgedekt met opeenvolgende kleideposi
ties. Deze verlanding dateerde waarschijnlijk
uit een pre- of vroegstedelijke periode, aan
gezien sporen van landgebruik of neder
zettingsafval in de afzettingen ontbraken.
Daarop volgden twee fasen van aanlanding in
de late 13de eeuw en 14de eeuw. De eerste aan
plemping strekte zich uit over de volle breedte
van de werkput (20 m), waarbij een oever ont
stond van biezen matten en veen- en klei
zoden met daarin enkele palen. De afwezig
heid van samenhangende kadeconstructies

In de liftput op 7 m onder het maaiveld wordt een profielsegment geprepareerd dat de aflopende
lagen van de aanplempingen in de Amstelbedding toont.

met trekankers, de diversiteit aan ophogings
materiaal en het spaarzame vondstmateriaal
geven aan dat deze oeveruitbreiding niet in
één keer is gerealiseerd, maar zich over een
langere periode heeft voltrokken. In de 14de
eeuw werd een nieuwe 10 m brede zone aan
geland, waarbij een geleidelijk aflopende
oever tot stand kwam. Deze oeverzone werd

met riviersedimenten van afwisselend klei,
veen en zandlaagjes geleidelijk uitgebreid.
Na een verdere aanlanding van de Amstel tot
buiten de bouwlocatie ontstond in 1531 de
tegenwoordige rooilijn van het Damrak.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en
Archeologie, Jerzy Gawronski
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Het vrijleggen en het documenteren van de achtergevel van het

buitenhuis Rust en Werk werd ingepast in de ontgraving van de
bouwput.

Amsterdam | Gemeentearchief
terrein
Het complex van het voormalig gemeente
archief dat van 1914 tot 2007 langs de Amstel
dijk in stadsdeel Oud-Zuid was gevestigd,
wordt in stappen heringericht. Voor dit plan
gebied geldt een archeologische verwachting,
omdat hier het landgoed Rust en Werk heeft
gelegen met daarbij een langwerpig buiten

huis uit circa 1620.Vanaf de 16de eeuw werden
langs de Amstel verscheidene buitenplaatsen
en herbergen gebouwd. Het gebied behield
nog in de 19de eeuw zijn landelijke karakter,
totdat het omstreeks 1870 onderdeel werd van
de stadsuitbreiding van Amsterdam. Uit
eindelijk moest ook Rust en Werk wijken voor
de stedelijke modernisering en werd het
buitenhuis in 1887 gesloopt. Op en rond de
voormalige buitenplaats werd toen allerlei
nieuwbouw gerealiseerd, waaronder een
complex voor de paardentram van de
Amsterdamsche Omnibus Maatschappij. In
1983 maakte deze hal plaats voor nieuwbouw
van het Gemeentearchief, die weer in 2008
werd gesloopt. Als eerste fase van het her
inrichtingplan werd in het voorjaar van 2009
gestart met de bouw van de IVKO-school langs
de Rustenburgerstraat. Voorafgaand aan deze
nieuwbouw heeft het Bureau Monumenten en
Archeologie een inventariserend veldonder
zoek uitgevoerd. Aangezien de ondergrond
aanzienlijk verstoord bleek vanwege bouw- en
sloopactiviteiten vanaf circa 1880 tot heden,
kwam de noodzaak voor een archeologische
opgraving te vervallen. Toch waren op ver
schillende plekken sporen bewaard die infor
matie boden over de gebruiksgeschiedenis
van deze locatie. De aanwezigheid van deze
geïsoleerde overblijfselen was aanleiding om
de ontgraving van de bouwput in juni 2009
archeologisch te begeleiden. De natuurlijke
bodem (tussen 4,35 m en 2,38 m onder N.A.P.)
was opgebouwd uit opeenvolgende lagen

roodveen, rietveen en een bruin venig klei
pakket met rietresten. Lokaal had de Amstel
bij hoogwater een zware blauw/grijze egale
kleilaag afgezet die in dikte van 5 tot 35 cm
varieerde. Oorspronkelijk was dit een on
bedijkte oeverzone die regelmatig onder water
stond en waar ondiepe geulen zich met
Amstelsedimenten vulden. Op deze onder
grond had zich een venige bodem gevormd (tot
2,38 m onder N.A.P.), waarop een pakket
stadsafval (tot 1,6 m onder N.A.P.) was
uitgestort uit het eerste kwart van de 17deeeuw. De ophoging en egalisering van het
terrein met deze afvallaag hield waarschijn
lijk verband met de inrichting van Rust en
Werk rond 1620. Van het buitenhuis zelf
konden in totaal 8 m van de achtergevel en 6
m van de zijgevel worden vrijgelegd. [Afb 17]
Het metselwerk (bovenzijde tussen 1,7 m en
2,43 m onder N.A.P.) bestond uit oranje bak
steen (19/19,5 x 8 x 3,8/4 cm) en was gevoegd
met kalkmortel. Het omvangrijke muurwerk
(driesteens breed) was opvallend licht gefun
deerd met slechts enkele, relatief dunne, hei
palen met een diameter van 16 cm. Op prenten
wordt het buitenhuis zowel met als zonder
gracht getoond. Het huidige onderzoek lever
de geen aanwijzingen op voor het bestaan van
een dergelijke gracht rond het huis. Na de
opheffing van de buitenplaats aan het eind
van de 19de eeuw is het maaiveld met zand en
sintels opgehoogd tot stadspeil (0,7 m boven
N.A.P.). De verschillende zandpakketten
bevatten bouwsporen van het Omnibuscomplex
en het recent gesloopte archiefgebouw.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en
Archeologie, Jerzy Gawronski
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Amsterdam | Leeuwendalersweg
In augustus 2009 vond een archeologisch
noodonderzoek plaats in de bouwput Kolenkit
Zuidelijk Veld Fase 1 in stadsdeel Bos en Lommer.
Op 3 m onder de huidige Leeuwendalersweg
zijn goed geconserveerde 17de- en 18de-eeuwse
bewoningssporen gedocumenteerd. Deze
vindplaats bleek relevant voor het opvullen
van de kennislacune over de materiële cultuur
van 18de-eeuwse huishoudens in het landelijk
buitengebied van Amsterdam. In gebieden
van de 20ste-eeuwse westelijke stadsuitbrei
dingen zijn archeologische overblijfselen
doorgaans moeilijk toegankelijk vanwege de
grootschalige ophogingen met 2 tot 3 m zand.
De gebruikelijke methode van proefsleuven is
weinig effectief voor sondering of vondst
berging. De vroegste gebruikssporen op de
vindplaats dateren uit de 17de eeuw. Toen is,
waarschijnlijk met de inpoldering van het
naastgelegen Sloterdijkermeer in 1644, het
veen opgehoogd. Tot de oudste bebouwings
fase in de 17de eeuw of begin 18de eeuw
behoorde een rechthoekig gebouw van ander
halfsteens muurwerk, gefundeerd op langs
hout. Het muurwerk was gesloopt tot
gemiddeld 2,6 m onder N.A.P. De stratigra
fische opbouw van het terrein wees op een
oorspronkelijk maaiveldniveau ten tijde van
de gebruiksperiode van 2 m onder N.A.P. Het
gebouw lag aan de voormalige Sloterdijker
meerweg, die tussen de polder en het noor
delijker gelegen Sloten liep en in het maaiveld
gemarkeerd was als een verhard tracé ten
oosten van het gebouw. Gezien de bouwwijze
en inrichting was het een schuur of stal. De
ondergrond binnenin bestond uit een

Een 18de-eeuws erf in het buitengebied van Amsterdam. Overzicht van het gebouw met naastliggende waterkelder.

afwijkende zandige kleivulling die vermengd
was met huishoudelijk aardewerkafval uit de
gehele 18de eeuw. Deze vulling was waar
schijnlijk de oorspronkelijke vloer die met
aangevoerd materiaal (afval, grond) was
opgehoogd om wateroverlast tegen te gaan.
Aangezien de bovenste 0,5 m van het histori
sche loopvlak ontbrak, blijft de optie open of

het een ophoging over een langere periode
betrof of dat er sprake was van een eenmalige
stort in het laatste kwart van de 18de eeuw.
De ontbrekende bovenste 0,5 m van het loop
vlak kan eventueel nog jonger 19de-eeuws
materiaal bevat hebben dat op een langere
doorlooptijd geduid zou kunnen hebben. De
vondsten vormen geen gesloten complex dat,
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zoals een beerput, direct met een specifiek
perceel of woonhuis verband houdt. Wel
houden ze verband met afval van huis
houdens uit de directe omgeving. Vergelijking
van deze vondsten met die van vindplaatsen
in de historische binnenstad kan informatie
bieden over de materiële cultuur van huis
houdens in de stad en het plattelandsgebied er
direct buiten. Hoewel de verzameling vond
sten beperkt en zeker niet representatief was,
zijn de overeenkomsten tussen dit aardewerk
spectrum en dat van stedelijke beerputten
opvallend. In beide contexten komen vergelijk
baar rood- en witbakkend aardewerk, steen
goed, faience, pijpen en Engels industrieel
aardewerk voor, zij het in afwijkende hoeveel
heden. Opmerkelijk was een creamware
bordje met Patriottistische propaganda. Dit is
een betrekkelijk zeldzame vondst waarvan tot
nu toe maar één exemplaar bekend was in
Amsterdam, namelijk van een vindplaats in
de woonbuurt van de havenarbeiders op
Oostenburg.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en
Archeologie, Jerzy Gawronski

Creamware bordje met

patriottenembleem, ‘Voor vrijheid
en vaderland’ 1780-1800.

Archeologische kroniek 2009 | Provincie Noord-Holland | 17

Amsterdam | Noord/Zuidlijn
Het archeologische onderzoek in het kader
van de Noord/Zuidlijn was in 2009 opgedeeld
in vier verschillende programma’s voor de
bouwlocaties Rokin, Stationsplein, Ferdinand
Bolstraat en de Nieuwe Leeuwarderweg. Ver
reweg het meeste werk ging zitten in het
onderzoek van het station Rokin, waar de
civieltechnische ontgraving van de werkput,
die in de tweede helft van 2008 om technische
redenen was stilgelegd, eind 2009 werd voort
gezet tot een diepte van 15 m onder N.A.P.
Hierbij kon het verloop van de onderste
Amstelbedding verder worden gedocumen
teerd. Naast voortzetting van het veldwerk
stond binnen het Rokin-werkprogramma de
uitwerking van de veld- en vondstgegevens
van 2008 centraal. Als basis voor de digitale
vondstverwerking is het concept van een 3D
GIS model van de werkput verder uitgewerkt.
Het model is gevoed met de informatie van
circa 100 profielen over de gehele lengte (190
m) van de werkput, waarmee de lopen van de
verschillende stroomgeulen van de rivier en
de opeenvolgende vondstafzettingen uit de
14de tot de 20ste eeuw in kaart zijn gebracht.
De geo-ecologische gegevens van het Rokin,
gecombineerd met die van de overige vind
plaatsen, zullen de basis vormen voor een te
ontwikkelen landschapsmodel van de zone
rondom de Noord/Zuidlijn, waarin ook
Roodbakkend aardewerk dat verband hield met de suiker

raffinage aan het Rokin. De scherven,hele suikerpotten en

stroopkannen lagen in een dichte concentratie in de bodem

van het Rokin, ongeveer ter hoogte van de 17de- en
18de-eeuwse suikerfabiek De Vier Suikerbroden.
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externe boor- en sonderingsgegevens en in
DINO ingevoerde boorstaten worden
opgenomen. Dit geologische model is verder
uitgewerkt. Het 3D GIS model zal ook dienen
voor de ruimtelijke verspreidingsanalyse van
de circa 200.000 vondsten van het Rokin.
Daartoe werd de vondstverzameling na een
algemene inventarisatie opgesplitst naar
materiaalgroepen en verder specialistisch
uitgewerkt. Het aardewerk (circa 19.000
database records) is gecatalogiseerd op basis
van een reeks materiaalsubgroepen, waar
onder steengoed, grijs (handgevormd en
gedraaid) aardewerk, porselein, faience, wit
majolica, Iberisch en de stroopkannen en
-potten. Het voorlopige beeld is dat het aarde
werk uit de 13de tot de 19de eeuw stamt en
behalve uit Nederland ook afkomstig is uit de
Rijnstreek, Italië, Spanje, Portugal, Engeland,
China, Japan en Thailand. Een eerste inventa
risatie duidt op een grote verscheidenheid aan
vormen en soorten gebruiksgoederen, varië
rend van algemeen gangbare huishoudelijke
voorwerpen tot exotische import, zoals 17deen 18de-eeuwse martavanen (voorraadpotten)
uit Thailand en Zuid China. De meeste botten
(circa 3.500 records bestaande uit circa 10.000
items) zijn etensresten en slachtafval, hoofd
zakelijk van rund, varken, schaap of geit met
haas en konijn als kleinere diersoorten. Tot de
kleine zoogdieren die niet voor consumptie
bedoeld waren, behoren de hond, de kat of de
bever. Vogelsoorten zijn vooral vertegenwoor
digd door eend, maar ook gans, kip en smient
komen voor. De metalen voorwerpen (circa
14.000 database records) zijn zeer uiteen
lopend in datering en soort: gereedschap,
huishoudelijke artikelen, instrumenten,

Aanleggen van een profiel door pleistocene
afzettingen op ca. 20 tot 25 meter onder
N.A.P. op station Ceintuurbaan.

Archeologische kroniek 2009 | Provincie Noord-Holland | 19

Onder de duizenden metalen vondsten uit de rivierbedding

van het Rokin bevond zich een tsuba; een stootplaat van een

Japans zwaard of dolk uit 1750-1850. tot 25 meter onder N.A.P.
op station Ceintuurbaan.

wapens, munten, penningen, meubelbeslag,
miniaturen of speelgoed. Het kaartbeeld van
het archeologische vondstverspreidingsmodel
is aan de hand van verschillende cartografi
sche bronnen uitgebreid met de historische
percellering op de beide oevers. Historisch
onderzoek door een BA studentenwerkgroep

van de Universiteit van Amsterdam
leverde in 2009 de eerste
informatie over bewoning en
nijverheid langs het Rokin in
verschillende eeuwen als
basis voor een socioeconomische interpretatie
van de materiële cultuur
in de rivierbedding.
Eerste voorlopige (3D-)
ruimtelijke analyses van
enkele vondstg roepen
geven duidelijk aan dat
binnen het vondsten
spectrum sprake is van
verschillende concen
traties. Dit duidt op een
mogelijke (functionele)
samenhang tussen het
materiaal en bepaalde activi
teiten op de oevers.
Een voorbeeld hiervan is de
verspreiding van de strooppotten. Er is
een duidelijke concentratie aanwezig ter
hoogte van de percelen Rokin 85–89. Histo
rische bronnen geven aan dat zich hier vanaf
het midden van de 17de eeuw tot aan het mid
den van de 19de eeuw de suikerraffinaderij De
Vier Suikerbrooden bevond. Hoewel een rivier
een dynamisch milieu vertegenwoordigt (wat
het onderzoek op het Damrak in 2005/2006
duidelijk heeft laten zien), biedt het Rokin
verspreidingsmodel de eerste aanwijzingen
voor een relatie tussen de locatie van archeo
logische overblijfselen en het gebruik c.q. de
inrichting van de belendende percelen. Een
apart onderdeel van de vondstverwerking is de
conservering van de tienduizenden objecten

van metaal, hout en leer, die na het reinigen
en opsplitsen van de vondsten is gestart. De
conservering van de non ferro metalen is
afgerond en die van de ijzeren voorwerpen
grotendeels. De behandeling van leren voor
werpen, voor een belangrijk deel bestaand uit
resten van schoenen, en van de voorwerpen
van hout, loopt nog door.
In 2009 is ook gestart met de archeologische
begeleiding van de ontgraving van het station
Stationsplein. Het onderzoek in 2005/2006 op
het Damrak in en voor de monding van de
Amstel in het IJ, liet destijds een sterke vondst
afname richting het IJ zien. Dit beeld werd
bevestigd op het Stationsplein, waar de bodem
van het open IJ nauwelijks vondstmateriaal
bevatte. Dit verspreidingsbeeld is zeker ook
bepaald door het ingrijpende baggerwerk bij
de aanleg van het Stationseiland in 1880. In
de werkput zijn de verschillende IJ-afzettingen
in kaart gebracht en bemonsterd. Een voor
lopige conclusie is dat de uitloop van de mon
ding van de Amstel in het IJ sterk naar het
oosten afbuigt. In de stationswerkput
Ferdinand Bolstraat is de documentatie van
de bodemopbouw ten behoeve van het onder
zoek naar landschap, milieu en klimaat tot
circa 31 m onder N.A.P. voortgezet. De top van
de Eemafzettingen (circa 128.000 - 115.000
jaar geleden) kon hierbij worden bemonsterd
voor nadere analyse. De verlaging van de
Nieuwe Leeuwarderweg in Amsterdam-Noord,
ter hoogte van de Buiksloterringdijk, werd
begin 2009 begeleid. Hierbij kon een doorsnede
van de dijk in kaart worden gebracht.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en
Archeologie, Jerzy Gawronski
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Amsterdam | Oostenburg
VOC-werf
In april 2009 is archeologisch onderzoek
uitgevoerd in het kader van de
bodemsanering van de locatie Oostenburg,
kavel 5 (Oostenburgermiddenstraat/
Bontiusplaats). Er zijn twee profielen
aangelegd om inzicht te krijgen in de aanleg
van het 17de-eeuwse eiland Oostenburg en
de inrichting van de scheepswerf die de

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
hier van 1663-1664 tot 1795 in gebruik had.
De ondergrond van het eiland bestond uit
een pakket zware kleibrokken en stadsafval
dat in 1660 op de drassige bodem was gestort
om het eiland op te hogen tot gemiddeld 0,5
m onder N.A.P. Het terrein is vervolgens
begaanbaar gemaakt door het maaiveld
verder op te hogen met plaatselijk
opeengestapelde rietmatten, losse stukken
hout en een kiezel-puinhoudende zandlaag

vermengd met stadsafval. Toen de VOC het
werfeiland in gebruik nam, lag het
maaiveld op gemiddeld 0,4 m onder N.A.P.
In de daaropvolgende jaren is het maaiveld
van de werf regelmatig opgehoogd. Er zijn
vijf loopvlakken gedocumenteerd die de
periode tot circa 1740 bestreken. Het
loopniveau van de werf lag toen op 0,2 m
boven N.A.P. Hogergelegen niveaus vanaf
het midden van de 18de eeuw ontbraken in
de opgraving, aangezien deze in de 19de

Detail van het profiel met daarin de verschillende ophogings
lagen en werkniveaus van de VOC-werf.

Profiel met ophogingslagen en werkniveaus van de VOC-werf, gezien richting
de laat-19de-eeuwse Van Gendthallen. ontgraving van de bouwput.
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eeuw zijn aangetast tijdens de bouw en het
gebruik van de Koninklijke Fabriek van
Stoom en andere Werktuigen, het latere
Werks poor. De verschillende loopvlakken
waren bezaaid met bedrijfsafval van de werf
in de vorm van houtsnippers, een groot
assortiment spijkers en een smeedtang met
Amsterdams keurmerk. Sommige van deze
loopvlakken konden in verband worden
gebracht met de historische topografische
situatie in relatie tot de ligging van bedrijfs

gebouwen op de werf. Er waren bijvoorbeeld
twee opeenvolgende lagen met rode
verbrande klei en roestbrokken met hierin
een hoge concentratie aan spijkers. Het ging
om een lokaal verschijnsel dat zich beperkte
tot een 20 m brede zone in het profiel. Roest
en spijkers behoren tot afval uit de smidse
en de bijb ehorende werkplaats voor het
onderhoud van gereedschappen, die direct
ten zuiden van de profielput hadden
gelegen, onder de huidige bebouwing van de

Een 17de-eeuwse zalfpot in situ.

Grove ongemerkte pijpen uit de werkniveaus van de VOC-werf.

Van Gendthallen. Deze sporen zijn een
typische materiële neerslag van de werk
processen op de werf. De in de verschillende
werkniveaus voorkomende pijpen zijn te
relateren aan het VOC-personeel op de werf.
[Afb 26] Dit rookgerei behoorde tot de
goedkopere ongemerkte soort en is waar
schijnlijk door het personeel zelf
meegebracht en uiteindelijk afgedankt op
het loopvlak. Op basis van deze pijpen kon
een fasering worden aangebracht in de
opeenvolgende loopvlakken. De archeo
logische aanwezigheid van rookpijpen is
een interessant gegeven in relatie tot de
strenge brandvoorschriften op de VOC-werf.
Mogelijk was de smidse de enige plek waar
men vanwege de aanwezigheid van de
smidsvuren een pijpje mocht roken. Naast
loopvlakophogingen is ook een deel van de
oeverconstructie van het werfeiland in kaart
gebracht. De noordwestelijke oever bestond,
in tegenstelling tot de eerder in 2000 op
gegraven zwaar uitgevoerde noordoever, uit
een provisorische kade, bestaande uit een
talud dat afliep in de richting van de
Wittenburgervaart en was bekleed met
losse, kruisl ings gestapelde planken en
balken.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en
Archeologie, Jerzy Gawronski

Smeedtang met holle vierkantige haakse bek met op één van de armen het Amsterdamse keurmerk.
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Vrijleggen van een 17de-eeuwse oever aan de Oudeschans.

Amsterdam | Oudeschans 73-77
In september 2009 is een opgraving uitgevoerd
vanwege de herontwikkeling van het terrein
van het gesloopte jazzconcertpodium Bimhuis.
In vervolg op een eerdere opgraving in 2008 op
de naburige percelen Oudeschans 7-9, diende
het onderzoek om via archeologische sporen
de bebouwingsontwikkeling van de westelijke
oever van het 16de-eeuwse eiland Uilenburg
nader in kaart te brengen. Dit eiland werd bij
de stadsuitbreiding van 1592-1596 (Tweede
Uitleg) met de eilanden Marken en Rapenburg
aangelegd voor haven- en scheepsbouwfacili
teiten aan de oostrand van de stad. Het maai
veld van het oorspronkelijke veenweidegebied

lag op 3,84 m onder N.A.P. In de 16de eeuw is
het terrein opgehoogd met een kleidek ver
mengd met puin dat vanaf het water van 2,00
m onder N.A.P. afliep naar 2,40 m onder
N.A.P. op het achterterrein. Vervolgens is bij
de aanleg van het eiland Uilenburg het maai
veld met geel zand tot gemiddeld 1,40 m boven
N.A.P. opgehoogd. Rond 1600 is de locatie in
gebruik genomen door een scheepstimmer
werf. Het loopvlak bestond toen uit een 10-25
cm dik pakket van houtsnippers, waarin
zware planken haaks op de oever lagen. Een
dergelijk plank ier kan hebben gediend als
scheepshelling, die over een afstand van 18 m
ongeveer 83 cm afliep, van 0,25 m tot 1,08 m
onder N.A.P. (hellingshoek 2,6°). Naast nieuw

hout werden in het plankier eveneens her
gebruikte planken verwerkt, die herkenbaar
waren aan uitgezaagde hoeken, ingeslagen
spijkers en doorboringen voor pen- en gat
verbindingen. Deze werkvloer is mogelijk door
brand getroff en en in onbruik geraakt, zo
blijkt uit brandsporen en een houtskoollaag
over een deel van de planken. Op het terrein
waren enkele opeenvolgende lagen die mini
maal twee verbouwings- en gebruiksfasen tot
ongeveer 1650 markeren. Op het eerste vloer
niveau kwam een dunne laag geel zand als
ondersteuning van nieuwe constructie met
planken, die ook was ingebed in een pakket
houtsnippers. Het oppervlak liep over een
afstand van 5 m ongeveer 30 cm af richting de
oever (van 0,69 m tot 0,99 m onder N.A.P.:
hellingshoek 3,4°). Na het in onbruik raken
van deze constructie volgde een ophoging met
houtsnippers voor een talud van planken dat
over 15 m ongeveer 29 cm daalde naar de oever
(van 0,08 m tot 0,27 m onder N.A.P.: hellings
hoek 0,7°). De werkplaats of scheepswerf is,
uitgaande van enkele schaarse vondsten,
waarschijnlijk halverwege de 17de eeuw
gesloten. Na weer een ophoging is op de drie
percelen Oudeschans 73, 75 en 77 het pakhuis
De Koorndrager opgericht dat hier heeft
gestaan tot een vernietigende brand in 1949.
Ondanks de brand bleek de fundering
onaangetast. Bij de bouw van het Bimhuis in
1974 is zowel van de fundering als van een deel
van het oorspronkelijke opgaande muurwerk
van De Koorndrager gebruik gemaakt.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en
Archeologie, Jerzy Gawronski

Archeologische kroniek 2009 | Provincie Noord-Holland | 23

Gezicht op de Regulierspoort richting westen, 1663.

Het opgegraven muurwerk is in rood aangegeven

(detail gravure uit O. Dapper).

Amsterdam | Rembrandtplein
In het kader van de herinrichting van het
Rembrandtplein werd in juni 2009 een recente
aanbouw van het trafohuisje in Amsterdamse
Schoolstijl aan de westzijde van het plein
gesloopt. De ontgraving van de fundering is
archeologisch begeleid vanwege de aanwezig
heid van zwaar metselwerk op 1 m onder het
maaiveld. In de beperkte bouwput van 5 x 5 m
bevond zich de zuidoosthoek van twee op
elkaar aansluitende bakstenen muren die
ieder over een afstand van circa 2,5 m konden
worden vrijgelegd. De zuidmuur was 0,83 m
breed en de oostmuur 0,93 m. De hoek was
bekleed met een zandstenen blok van 0,48 x

0,42 x 0,9 m. De westzijde van de oostmuur
was aangesmeerd, ogenschijnlijk met tras.
De muurresten houden hoogstwaarschijnlijk
verband met de Regulierspoort, die bij de
stadsuitbreiding van 1585 werd gebouwd. De
Regulierspoort werd toen verplaatst van de
oude locatie ter hoogte van de Munttoren naar
de nieuwe aarden stadswal, die het huidige
Rembrandtplein in oost-westrichting door
sneed. De oorspronkelijke poort was van hout
of bestond uit een hekwerk. Na een aanval
van stadhouder Prins Willem II halverwege de
17de eeuw en het uitbreken van de Eerste
Engelse Oorlog werd de Amsterdamse stads
muur plaatselijk vernieuwd. De houten
Regulierspoort werd toen vervangen door een

bakstenen poortgebouw met ornamenten in
natuursteen. De muurresten dateren uit deze
verbouwingsfase van 1655. De bakstenen van
het formaat 25 x 12 x 4,5 / 5 cm en 24 x 11 x 5 cm
zijn gangbaar tot in de 17de eeuw gangbare
formaten. De bakstenen hoekpartij maakte
naar alle waarschijnlijkheid deel uit van de
bekleding van het oostelijk uiteinde van het
westelijke stadswaldeel en de daar voor
liggende zuidelijke kadebeschoeiing van de
stadsgracht, zoals te zien op een gravure van
Dapper uit 1663 aan de linkerzijde van het
poortgebouw.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en
Archeologie, Jerzy Gawronski
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Amsterdam | Het Rijksmuseum
Tussen mei en augustus 2009 is de ontgraving
van een aantal bouwputten rond het Rijks
museum voor de aanleg van een ondergronds
Energiecentrum archeologisch begeleid. In
2006 was in het kader van de museumver
bouwing al de ontgraving van het westelijke
binnenhof begeleid. Vanwege het monumen

tale karakter van het gebouw en de mogelijke
instabiliteit van de ondergrond golden voor de
grondwerkzaamheden strenge civieltech
nische randvoorwaarden. Archeologisch
veldwerk vooraf was niet mogelijk en diende
te worden geïntegreerd in de ontgravings
procedure. Het Rijksmuseum is tussen 1876 en
1885 gebouwd in de voormalige Binnendijkse
Buitenveldertsche Polder net buiten de

Singelgracht. Het landelijke karakter van
deze polder, met hoofdzakelijk land- en
tuinbouwbedrijfjes en een aantal 17de-eeuwse
zaagmolens langs de Mennonietensloot, bleef
tot het einde van de 19de eeuw behouden. In
het bouwterrein konden sporen aanwezig zijn
van de ontginning van het poldergebied, van
de zaagmolens en van stort van stedelijk
afval. Aan de hand van de topografische
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Het oorspronkelijke maaiveld van de Binnendijkse Buiten
velderste Polder was voorafgaand aan de bouw van het
museum met meer dan 3 meter zand opgehoogd.

situatie op de kaart van Loman uit 1876 werd
de grootste trefkans voor archeologische
sporen bepaald ter hoogte van de voorgevel, de
zuidelijke zijgevel en de binnenhoven van het
museum. De bovenlaag in de bouwputten
bestond uit het zandpakket dat was aan
gebracht om het poldergebied bouwrijp te
maken voor het stadsuitbreidingsplan Kalff
van 1877. Het oorspronkelijke maaiveld

bestond uit een donkere venige bodem op 2,7
m onder NAP en was met zand opgehoogd tot
0,70 m boven N.A.P. Het zandpakket bevatte
losse scherven laat-19de-eeuws serviesgoed,
waaronder steengoed waterkruiken en
keramiek met stempels van de Regoutfabriek
uit Maastricht en enkele kleine concentraties
van bouwpuin. Langs de zijgevel bestond de
ophoging uit bijna 5 m zand dat tot 4 m onder
N.A.P doorliep en nagenoeg vondstloos was.
Deze verdieping in het maaiveld hangt waar
schijnlijk samen met het tracé van de voor
malige Mennonietensloot, die ter plaatse leeg
gebaggerd is en opgevuld met zand om zetting
van de slappe slootbodem en daarmee ver
zakking van het nieuw te bouwen museum te
voorkomen. Langs de voorgevel lagen direct
onder het ophoogzand op ongeveer 2 m onder
N.A.P. enkele venige pakketten waarmee in
1872 de plaatselijke bocht in de Singelgracht
was aangeplempt. De bodemopbouw kon daar
worden gedocumenteerd tot de wadafzetting
op 5,3 m onder N.A.P. (Laagpakket van
Wormer /Formatie van Naaldwijk). In het
westelijke binnen-hof waren ook sporen van
de voormalige Singelgracht in de vorm van
delen van de oeverbeschoeiing. Door het
oostelijke binnenhof liepen enkele smalle
sloten met een maximale diepte tot 3,4 m
onder N.A.P. die waren volgestort met sintels.
Het is niet duidelijk of het hier nog om oor
spronkelijke ontginningssloten gaat.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en
Archeologie, Jerzy Gawronski

Amsterdam | Rozenstraat 68-76
In april-juni 2009 is archeologisch onderzoek
verricht in het Cluster Schievink, een terrein
tussen Rozengracht 69-75 en Rozenstraat 6876. De bouwlocatie heeft een archeologische
verwachting vanwege de ligging in de Jordaan,
de stadswijk die met de stadsuitbreiding van
1613 (Derde Uitleg) aan de westzijde van de
stad werd aangelegd voor de behuizing en
werkplaatsen van ambachtslieden. Uit de
stratigrafie bleek dat het veenweide-maaiveld
was opgehoogd van 2,7 m tot gemiddeld 0,6 m
onder N.A.P. De kavels tussen Rozengracht en
Rozenstraat zijn toen niet direct volgebouwd.
In de eerste helft van de 17de eeuw was er eerst
kleinschalige bebouwing achter het latere
perceel Rozengracht 77 en 79. Ongeveer tege
lijkertijd ontstond de eerste bebouwing langs
de Rozenstraat. Hiervan resteerde een vloer
niveau en een beerput (BP 3) in pand 74. De
beerput bevatte huishoudelijk afval uit 16251675, waaronder twee geheel gave pijpen met
steellengtes van 25 en 15,6 cm, die beide tot de
grovere ongemerkte soorten behoorden. In de
eerste helft van de 18de eeuw begon een meer
intensieve bouwontwikkeling, die waarschijn
lijk samenhing met het grote tekort aan
bouwr uimte in de stad. Ditmaal werd niet
alleen de straatzijde, maar ook het binnen
terrein bebouwd met kleine kamerwoningen
en werkplaatsen met putten, gemetselde
kuipen en stelsels van goten. De beerput op de
binnenplaats van Rozenstraat 74 bijvoorbeeld
werd eind 17de eeuw gedeeltelijk geleegd,
waarna er een oven overheen werd gebouwd.
Deze bestond uit een ronde bakstenen bak van
gemiddeld 1,2 m doorsnede aan de buitenkant
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en 0,6 m binnenin. De bakstenen mantel was
aan de noordoostzijde verbreed tot een rechte
hoek. Aan de noordwestkant bevond zich een
0,3 m brede uitsparing die naar een circa 0,8 m
lange slurfvormige uitbouw leidde. De bodem
bestond uit rode plavuizen. Aangezien een
koepel ontbrak, gaat het hier mogelijk om een

oven voor het verhitten van vloeistoffen, zoals
ververs- of brouwovens. Nadat de oven in de
18de eeuw buiten gebruik was gesteld, werd
de binnenplaats als een nieuw woonvertrek
bij het huis getrokken, voorzien van een
plavuizenvloer en haard. Aan de noordzijde
van de vindplaats is kort na 1730, zo blijkt uit

Overzicht van 18de-eeuwse bebouwing gezien richting Rozenstraat.

de dendrochronologische datering van het
funderingshout, een rechthoekig gebouw
neergezet van minimaal 15,7 x 5,3 m. Dit
gebouw op het binnenterrein was bereikbaar
via een oost-west lopende gang van 0,85 m
tussen de latere panden Eerste Rozendwars
straat 9 en 11. Tussen dit gebouw en de hoek
van de steeg werd omstreeks 1755 (datering
funderingshout) een gebouwtje van minimaal
4,8 x 3 m opgetrokken. In een later stadium
werd dit verbouwd, waarbij een nieuwe oost
gevel werd geplaatst en de vloer is opgehoogd
met puin en vernieuwd met marmeren
plavuizen met daarin een haardplaats. Aan de
zuidkant van de gang lag de achterbouw van
Rozenstraat 78, waar op de binnenplaats in
het laatste kwart van de 17de eeuw een
bakstenen beerput (BP 1) is aangelegd met
houten afdekking en drie stortkokers. Deze
gemeenschappelijke sanitaire voorziening
was, op basis van een kleine hoeveelheid
vondsten, in gebruik tot circa 1750. Op het
achterterrein van Rozenstraat 72 is waar

Twee complete pijpen uit de beerput van
Rozenstraat 74, 1650-1675.
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schijnlijk kort na 1692, uitgaande van de
kapdata van het funderingshout, een lang
gerekt gebouw van minimaal 13,45 x 3,1 m
neergezet, onderverdeeld in drie achter elkaar
gelegen kamers. De twee noordelijke kamers
hadden een plavuizenvloer en twee rug aan
rug tegen de scheidingsmuur gezette haard
plaatsen. De fundering bestond uit eensteens
muren, het opgaande werk was halfsteens. In
de 20ste eeuw is een deel van de bebouwing
gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Tot
deze fase behoorde de betonvloer, die zich over
de gehele zone langs de straat uitstrekte.
Waarschijnlijk is toen het voorhuis van
Rozenstraat 72 geheel herbouwd. Op het
perceel Rozenstraat 68 is waarschijnlijk rond
1900 een achterbouw neergezet, waarbij een
al aanwezig riool intact gelaten is en hiervoor
in de achter(noord)gevel een opening is
gemaakt.

Amsterdam | Rozenstraat 194
In maart 2009 is een opgraving uitgevoerd op
het perceel Rozenstraat 194 vanwege geplande
nieuwbouw met kelder en de daaruit voort
vloeiende verstoring van archeologische

sporen. De archeologische verwachting van
de bouwlocatie hangt samen met de onder
grond van het stedelijk gebied de Jordaan, de
ambachtswijk die bij de Derde Uitleg in 1613
werd aangelegd, en de resultaten van eerder
archeologisch onderzoek in 2006 op de naast

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en
Archeologie, Jerzy Gawronski

Twee borden van Chinees Imariporselein vormden het oudste materiaal in het vondstcomplex uit de tonput. De borden vertonen
sporen van slijtage (delen van het bovenglazuur decor zijn sterk afgesleten), die wijzen op een langdurig gebruik.
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Creamware bordje met
patriottenembleem,
1780-1800.

gelegen percelen Rozenstraat 196-208, dat de
aanwezigheid van archeologische resten van
het glashuis De Twee Rozen heeft bevestigd.
Deze glasblazerij aan de Rozengracht was
tussen 1657 en 1679 in bedrijf. Het was een
uitgebreid bedrijfscomplex waarvan de exacte
omvang onbekend is. Na opheffing werd het
glashuis in de 18de eeuw deels ingericht als
suikerraffinaderij. De onderzoekslocatie
Rozenstraat 194 was circa 80 m2 groot, maar
de archeologische werkput van 4,5 x 4 m
beperkte zich tot de achterste helft van het
perceel. De zone aan de voorkant was diep
verstoord door de aanleg en latere sanering
van een stookolietank. Ook ter hoogte van de
beide zijkanten van het perceel was de bodem
met bijbehorende archeologische sporen door
recente nieuwbouw in 1987 en 2006 vergraven
en vervangen door geel zand. De ondergrond
in het achterste deel bestond uit een kleiige
laag met grote zandlenzen (van 0,96 m en
1,36 m onder N.A.P.) en een laag egaal grijs
zand (tot minimaal 1,54 m onder N.A.P.) die
zijn aangebracht om het buitengebied bouw
rijp te maken bij de Derde Uitleg. Vanwege
een lokale stookolievervuiling bleef de
ontgraving beperkt tot 1,54 m onder N.A.P.
Langs de oorspronkelijke achtergrens van het
perceel was de ophoging doorsneden door een
bekiste sleuf met daarin een zware fun
deringsmuur. De onderste helft van de muur
(0,67 m-1,54 m onder N.A.P.) was anderhalf
steens breed en opgetrokken uit appelbloesem
bakstenen (18 x 9 x 3,7 cm). Na het plaatsen
van de fundering was de sleuf opgevuld met
zand dat een rookpijp (1625-1650) en een
glasstaaf bevatte. Ondanks de verstoringen
kan worden aangenomen dat dit een muur is

van het 17de-eeuwse glashuis. Het muur
fragment lag in het verlengde van de muur
van het glascomplex die in 2006 was
gedocumenteerd op de percelen ten westen
hiervan. Op de funderingsmuur was een
smallere steensbrede muur gemetseld met
een groter formaat bruine baksteen (22,5 x
10,5 x 4,7 cm) die tot de achtergevel van het
woonhuis Rozenstraat 194 behoorde. Het
terrein werd toen opgehoogd met een com
pacte donkergrijze klei (tot 0,46 m onder
N.A.P.). Op basis van vondstdateringen
gebeurde dit in de eerste helft van de 18de
eeuw. In de ophoging was een afvaltonnetje
ingegraven met een rulle humusachtige
donkere vulling (geen beer) en vondsten uit
1725-1825. De jongste voorwerpen bestonden
uit rookpijpen en industrieel aardewerk uit
het eerste kwart van de 19de eeuw, terwijl de
oudste voorwerpen van (Imari-)porselein uit
1725–1750 dateerden en mogelijk tot over
leveringsstukken behoorden, die in de 19de
eeuw beschadigd en uit gebruik raakten. De
ophoging was afgedekt met een zandige
kleilaag (tot 0,25 m boven N.A.P.) waarvan de
bovenzijde verstoord was met fragmenten
bouwpuin en vondsten uit 1750-1950.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Archeologische kroniek 2009 | Provincie Noord-Holland | 29

Bergen-Schoorl | Burgemeester
Peecklaan
Eind december 2008 bereikte de Werkgroep
Kop van Noord-Holland de noodkreet van de
gemeente Bergen dat er procedureel iets fout
was gegaan en dat door diepgaande bouw
werkzaamheden waarvoor vergunning was
verleend, belangrijke sporen verloren dreig
den te gaan. Twee medewerkers van de UvA
hadden een bezoek gebracht aan het bouw
terrein aan de Burgemeester Peecklaan te
Schoorl en hadden daar op enkele decimeters
onder het maaiveld tal van sporen aangetrof
fen uit de Late Middeleeuwen, waaronder een
van kleiplaggen gestapelde waterput. Zij
concludeerden terecht dat dit terrein belang
rijke archeologische informatie bevat.
Omdat er noch tijd noch budget was gereser
veerd, bleek alleen de Werkgroep in staat een
opgraving te doen. Bij het inspecteren van de
eerste van de tien bouwputten, waar toen al
een kelder in was aangebracht, viel het oog op
een dikke pikzwarte laag op 1.70 m onder de
bouwvoor. Al snel bleek dat het hier ging om
een overstoven vroegmiddeleeuwse laag
waarin, veel archeologica aanwezig waren.
In overleg met de bouwer werden de volgende
twee bouwputten tegelijk gegraven op twee
verschillende niveaus: het te onderzoeken
vlak en het vlak dat nodig was voor het plaat
sen van de kelders. De bovenzijde van de laag
bleek een overstoven akker te zijn met prach
tig zichtbare zandvulling in de voren. De
oudste akkerlagen waren met een eergetouw
bewerkt in twee elkaar kruisende richtingen
en de tamelijke smalle akker was bol aan
gelegd met twee greppels aan weerszijden. De

De kruisende ploegsporen in de oudste akkerlagen.

grootte van de put stond niet toe de lengte van
de akkers te bepalen. Het uiteindelijke akker
pakket was op sommige plaatsen meer dan
een halve meter dik! De oudste vondst dateert
uit de vroege Merovingische periode, waar
schijnlijk uit het midden van de 5de eeuw. De
jongste vondsten van de eerste put waren
Karolingisch, tot in de negende put een mooi

fragment Pingsdorf werd gevonden, waarmee
de overstuiving van het akkercomplex rond
1000 is te dateren.
De andere werkputten leverden hetzelfde
beeld op van parallelle akkertjes, met uit
zondering van put 9, waar een afwijkende
richting werd geconstateerd. In deze put
waren ook andere verschijnselen aanwezig,
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De bollopende akker is goed zichtbaar in het profiel.

die wezen op de mogelijke nabijheid van een
huis. In de laatste werkput werden een
gebogen greppel, mogelijk deel uitmakend
van een huissloot en een paalgat in de wand
van de put gevonden. Hiermee was duidelijk
dat tussen deze en de negende werkput in, een
huisplattegrond aanwezig is en dat deze niet
verstoord zou worden door verdere bouw
activiteiten.
Dankzij de inzet in het veld van drs. Jan de
Koning en drs. Rob van Eerden en hun toe
zegging te assisteren bij de verdere uitwerking
van het onderzoek, zal duidelijk worden hoe
vroegmiddeleeuws Schoorl er uit gezien heeft
en welke gewassen men teelde, maar ook zal
er een duidelijke datum van de massale over
stuiving van deze belangrijke plaats kunnen
worden gegeven.
Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland

Rob van Eerden van de provincie Noord-Holland verleent
assistentie in het veld.

Selectie van gevonden

aardewerk: nr. 1 vijfde eeuw,
nrs. 2-5 Merovingisch,

nrs. 6-11 en 17 Karolingisch,
nrs. 13, 14, 16 tiende eeuw,
18 en 19 circa 1350.
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Beverwijk - Wijk aan Zee |
Julianaplein - De Zwaanstraat
De herindeling van de De Zwaanstraat en de
aanleg van een drainagesysteem onder het
Julianaplein in Wijk aan Zee maakten een
archeologisch onderzoek noodzakelijk. In

september 2005 werd begonnen met een
Inventariserend archeologisch onderzoek in
de vorm van proefsleuven. In februari 2006
volgde een Archeologische begeleiding in de
De Zwaanstraat en eind 2005 en begin 2006
een Defintief Archeologisch onderzoek op het
Julianaplein. Ten slotte vond in mei 2006 nog

een Archeologische begeleiding van de aanleg
van een watertafel op het Julianaplein plaats.
Op het oudste kadastrale minuutplan van
Wijk aan Zee uit 1817 is te zien dat de zuide
lijke rooilijn van de De Zwaanstraat, toen nog
Brink geheten, noordelijker lag dan tegen
woordig, ongeveer in het midden van de
huidige De Zwaanstraat. De straat was toen 7
à 8 m breed. In de De Zwaanstraat zijn 40-60
cm onder het straatplaveisel resten van een
bakstenen fundament en een bakstenen
vloertje gevonden, die vermoedelijk deel
uitmaakten van dezelfde constructie op de
voormalige zuidelijke rooilijn van de straat.
Geheel in het westen is nog een fragment van
een dubbelsteens muurtje tevoorschijn
gekomen. Op een dieper niveau is een aantal
paalkuilen gevonden, die eveneens op de
voormalige zuidelijke rooilijn van de straat
lagen. Of het om resten van houten gebouwen
gaat, is niet uit te maken. Op grond van enige
vondsten is dit vlak met de paalkuilen tussen
1300 en 1500 gedateerd. De daarbovengelegen
baksteenfundamenten en het vloertje zijn niet
nader te dateren dan tussen 1600 en 1900.
De huidige St. Odulphuskerk op het Juliana
plein, die rond 1428 is gebouwd, was oor
spronkelijk veel groter. Het achterdeel is in of
rond 1573 verwoest. In 1609 is het westelijke
deel hersteld en als Nederlands Hervormde
kerk in gebruik genomen. Het achterste deel
is als ruïne nog eeuwen blijven staan. Blijkens
kerkeraadnotulen zijn de muurresten van de
ruïne in 1842 tot op het maaiveld gesloopt en
zijn in 1855 de fundamenten uitgegraven om
te worden gebruikt als wegverharding. Het
Resten van een bakstenen fundament in de Zwaanstraat.
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kerkhof rond de ruïne is tot 1846 in gebruik
geweest voor het begraven van katholieken en
tot 1869 voor “algemenen”. Bij het onderzoek
werden uitbraaksleuven van de fundamenten
van de oude kerk gevonden, die daarmee
aanzienlijk breder moet zijn geweest dan
gedacht. In de uitbraaksleuven waren nog
vloerresten en steunberen van het noord
transept van de kerk van vóór 1573 aanwezig
Deze resten maken een globale reconstructie
van de oorspronkelijke kerk mogelijk. De
aangetroffen bouwresten lagen verder naar

het noorden dan wanneer het koor dezelfde
breedte zou hebben gehad als het voorschip.
Een twee- of driebeukig koor is niet uit te
sluiten; Wijk aan Zee was tenslotte in de Late
Middeleeuwen groter dan Beverwijk. Het is
bovendien niet uitgesloten dat in de tweede
helft van de 15de eeuw een verbouwing of
uitbreiding van de kerk heeft plaatsgevonden.
Een andere mogelijkheid is dat tegen de
kerkmuur van het koor een civiele aanbouw
heeft gestaan.
Ten noorden van de koorresten zijn de noor

Eén van de zestig min of meer complete skeletten uit het kerkhof bij de Odulphuskerk.

delijke begrenzing van het kerkhof en de
fundamenten van enige daarbuitengelegen
gebouwtjes vastgesteld. De oudste
fundamenten kunnen uit de 18de of 19de
eeuw dateren. De jongste horen bij een
gebouw uit de 20ste eeuw. Het betreft
waarschijnlijk een voormalig café. Binnen
het kerkhof zijn de skeletresten van enige
honderden personen gevonden, waarvan
zestig zijn geselecteerd om door een fysisch
antropoloog te worden gedetermineerd. De
graven van het kerkhof zijn moeilijk
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individueel te dateren. Ze vormen een com
pacte massa die in minstens drie ophogings
lagen zijn bijgezet. Het vermoeden is dat de
eerste ophogingslaag dateert van de weder
opbouw in 1609 van het voorste deel van de
beschadigde kerk. De tweede ophoging kan
eveneens in de 17de eeuw hebben plaats
gevonden en de derde in de 18de eeuw, wel
licht tijdens de grondige restauratie in 1764.
Aangenomen wordt dat de graven die binnen
de voormalige kerk zijn gevonden van tusssen
de bouw in 1420 en de verwoesting rond 1573

dateren. Het kerkhof is in 1869 buiten gebruik
gesteld.
De zestig min of meer complete skeletten
komen uit verschillende perioden. Daarbij
zijn leeftijd, geslacht en botafwijkingen
vastgesteld. Opvallend is dat in alle perioden
de betroffen personen hun rug zwaar hadden
belast. Het kan hier om een erfelijke
afwijking gaan of om een specifieke arbeid.
Aangezien de meeste skeletten uit de 19de
eeuw dateren, komt de visserij daarvoor niet
als eerste in aanmerking, omdat in de loop

Gouden knopen, afkomstig uit een van de graven bij de Odulphuskerk.

van de 19de eeuw de visserij als belangrijke
bron van inkomsten uit Wijk aan Zee ver
dween. Behalve wat knopen en twee zilveren
speldjes bij twee zeer jonge kinderen, waren
er nauwelijks voorwerpen aan de doden mee
gegeven. De opvallendste vondst waren twee
gouden knopen.
ADC ArcheoProjecten, E. Lohof
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Bloemendaal | Groot Olmen
In 2006 werd tijdens de aanleg van een profiel
sleuf een langwerpig plat roestig voorwerp
gevonden op het zogenaamde erosievlak - dat wil
zeggen op de overgebleven oude vroegmiddel
eeuwse lagen en onder het jongere vermoedelijk
laatmiddeleeuwse duinzand. Er werd direct
vermoedt dat het hier om een zwaard ging. Een
röntgenopname toonde de smeedstang en bij
nadere beschouwing bleek het om het restant te
gaan van een éénsnijdend zwaard, een zoge
naamde sax. Na conservering werd er ook op
meerdere plaatsen damast zichtbaar.
De röntgenfoto laat de best geconserveerde delen
zien van een zwaard. Aanvankelijk dacht men
dat we hierin de angel (waarmee de kling in het
gevest zit) en de afgebroken punt zagen, maar bij
nader inzien bleek de angel juist afgebroken en
het smalle langwerpige deel juist de afgebroken
punt. Het smalle deel op de röntgenfoto is
vermoedelijk de smeedstang, de harde kern
waaromheen het damast is gesmeed. Echter
buiten het gecorrodeerde deel bleek weinig meer
over van het ijzer. Het fragment is, gemeten
vanaf de röntgenfoto, 30,7 cm lang met een 5 cm
lang angelgedeelte. Op het breedste deel is het
zwaard 3 cm. In het onderzoek van de zwaarden
uit de Rijnlandse grafvelden legt Siegmund het
onderscheid tussen messen en ‘Schmal- und
Breitsaxe’ bij een lengte van 15 cm. Het onder
scheid met ‘Langsaxen’ ligt rond de 45 cm
(Siegmund 1999, 87). Het exemplaar van Groot
Het zwaardfragment voor conservering (a), röntgenopname (b),
tekening met projectie harde ijzeren kern (c), na conservering

met sporen van damast (d) en reconstructie van het 7de- vroeg
8ste-eeuwse zwaard op grond van bekende parallellen (e).
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Olmen is echter in zo’n slechte staat dat we
ervan uit kunnen gaan dat deze langer is
geweest dan de behouden 30,7 cm. De
afgebroken punt is te reconstrueren door de
ideale lijn door te trekken. Hiermee zou het
zwaard 4 cm langer zijn. Van de angel is het
grootste deel afgebroken; dit zal gezien de
verhoudingen en vergelijkingen met andere
zwaarden makkelijk nog zo’n 14 cm toevoegen
aan de lengte. Bij reconstructie komen we dan
op een totale lengte van rond de 48, 5 cm, een
zwaard met een 33 cm lange kling en een 15,5
cm lange angel inclusief de zwaardknop of
pommel, waarvan hier elk deel ontbreekt. De
afmetingen zijn van belang voor de datering.
Door de minimale lengte van 30,7 cm en de
minimale breedte van 3 cm valt het exemplaar
in te delen bij de lichte of zware ‘Breitsaxe’
(Sax 2.1 en 2.2) in de Rijnlandse typologie; de
gereconstrueerde lengte verandert hier weinig
aan. Zware ‘Breitsaxe’ zijn zwaarden waarvan
de kling een minimale lengte van 25 cm en
een minimale breedte van 3,3 cm heeft. Deze
zwaarden komen voornamelijk voor in 7de en
vroeg 8ste-eeuwse graven (Siegmund 1998 en
Nieveler & Siegmund 1999: Rheinland Phase 8
tot 10 – 610-710).
In de buurt van het zwaard werd een stuk
Romeins vensterglas gevonden, een groene
glazen kraal en een klomp roest, die tijdens de
uitwerking van de opgraving na röntgen
opname een kleine schapen- of geitenbel bleek
te bevatten. De bel is rechthoekig, 7 cm breed,
8,5 cm hoog en 4 cm diep met een konische
Van een brok roest (a) via een röntgenopname (b) naar een
schapen- of geitenbel (c-d). Deze vondst is uit een profiel
gehaald en is niet ver van het zwaard gevonden.
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klepel en een ring bovenop voor de bevestiging
aan een halsband. Een vergelijkbare, maar
twee keer zo grote en beter geconserveerde
koeienbel is onder andere bekend uit BredaWest. Deze dateert uit de Romeinse Tijd
(Hoegen et al 2004, 364-365 en 490). Er zijn ook
bellen bekend uit de Merovingische periode.
Een 3,4 cm hoog bronzen belletje met een
ophangoog (Siegmund 1998, 289 en Tafel 66,
nr. 20) werd als losse vondst in het grafveld
van Emmerich I (Speelberg) gevonden.
De opmerkelijke vondstconcentratie, de open
context en de aard van de vondsten geven
aanleiding te denken aan een verstoven graf,
waarvan alleen de vondsten tijdens de laat
middeleeuwse erosie zijn overgebleven. Vooral
de zware voorwerpen, zoals het zwaard en de
bel, zullen min of meer op dezelfde plaats zijn
blijven liggen. Vroegmiddeleeuwse graven
zijn in Noord-Holland een extreme zeldzaam
heid, grafvelden zijn er helemaal onbekend,
terwijl we ze wel kennen uit Zuid-Holland
(Rijnsburg, Katwijk, Monster) en Friesland
(Oosterbeintum). Individuele vroegmiddel
eeuwse graven zijn wel een enkele keer aan
getroffen bij nederzettingen, zoals UitgeestDorregeest, Limmen-Zuidkerkelaan en
Limmen-De Krocht. Deze lagen allemaal aan
de rand van de nederzetting. Ook het graf van
Groot Olmen ligt direct langs de rand van een
8ste-9de-eeuwse nederzetting. Het ontbreken
van vroegmiddeleeuwse graven in NoordHolland is vaak toegeschreven aan het duin
gebied waar de grafvelden onder het jonge
duinzand verborgen zouden liggen. Het is voor
het eerst dat er nu in het Noord-Hollandse
duingebied een ‘graf’ is aangetroffen. Op een
andere plek, circa tweehonderd meter van de

zwaardvondst vandaan, is wel een stuk
menselijk ellepijp met duidelijke vraatsporen
van een hond gevonden. Ook dit lijkt een
aanwijzing voor begravingen aan de rand van
de nederzetting.
Hollandia Archeologen, J. de Koning

Detail uit een kaart van J. Wandelaar (ca. 1750).

De Ouddiemerlaan, met in het noorden Oud-Diemen
en in het zuiden Diemerbrug. De onderzoekslocatie is

in het rode kader aangegeven.

Diemen | Ouddiemerlaan
In april 2009 werd door Hollandia Archeo
logen aan de Ouddiemerlaan te Diemen een
opgraving uitgevoerd. Binnen het plangebied,
dat nog steeds als ‘de Terp’ wordt aangeduid,
zou de herinrichting van het winkelcentrum
Diemerplein grote verstoring veroorzaken,
onder andere door de aanleg van een onder
grondse parkeergarage. De Ouddiemerlaan is
al eeuwenlang een drukke verkeersas die Oud
Diemen, het historische centrum in het
noorden, verbindt met het postmiddeleeuwse
Diemerbrug in het zuiden. De onderzoeks
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locatie bevindt zich ten westen van deze
straat, ongeveer middenin tussen beide
centra.
Archeologisch onderzoek in het verleden,
uitgevoerd door onder andere het IPP en BMA,
heeft aangetoond dat de vroegste bewoning
langs de Ouddiemerlaan dateert uit de 11de
eeuw. Vanaf de 13de eeuw wordt Diemen als
dorp vermeld in de bronnen, en vanaf de 16de
eeuw zijn diverse kaarten en tekeningen
beschikbaar om de verspreiding van de boer
derijen in Diemen te volgen (Schmitz 2002).
Ondanks de sterke groei van Diemerbrug
heeft het plangebied zijn agrarische karakter
tot een kleine 50 jaar geleden behouden, toen
het nu te renoveren winkelcentrum gebouwd
werd. Toen werd ook de laatste boerderij,
Landzigt, gesloopt en het te ontwikkelen
gebied bijna 2 m opgehoogd met zand.
Naar verwachting zouden onder de 20steeeuwse verstoring, op de terp, de resten van
verschillende bewoningsfasen vanaf de 12de
eeuw tot en met de 20ste eeuw nog aanwezig
moeten zijn.
Tijdens de aanleg van het eerste vlak bleek al
dat de bovenste 0,20 tot 0,60 m van het ter
rein in meer of mindere mate was geërodeerd
door een sterke doorworteling. Tot voor kort
was het terrein namelijk ingericht als plant
soen met een grote waterpartij. Ook bleek dat
men voorafgaand aan de 20ste-eeuwse op
hoging de top van de terp heeft geëgaliseerd,
waardoor de bewoningslagen uit deze laatste
bewoningsfase verder ontbraken. De dikte
van het archeologisch waardevolle pakket
bedroeg hierdoor slechts maximaal 1,50 m.
De top van de archeologische bodem bestond
uit een opeenvolging van zandige kleilagen

met baksteenpuin, schelpjes, mortel, enz.
erin vermengd en was maximaal 0,50 m dik.
Het effectieve meest recente woonniveau was
reeds verdwenen. Onder deze postmiddel
eeuwse ophogingslagen, maar hier en daar
ook direct onder het 20ste-eeuws opgebrachte
zand, bevond zich reeds de middeleeuwse
bodem. Deze was vooral zichtbaar als een
0,50 tot 0,60 m dikke plaggenophoging,
waarin weinig stratigrafisch onderscheid
zichtbaar was. De diverse (veen-)plaggenlagen
werden op een bepaalde hoogte gescheiden
door een kleilaag. Deze laag werd al snel
gedefinieerd als een middeleeuws woonniveau
en bevond zich dus direct bovenop de basis
van de terp. Deze basis bestond uit verschil
lende lagen van gestoken hoogveenplaggen,
opgeworpen op een natuurlijk veenkussen. De
enige woonlaag bleek dus tevens de eerste van
deze terp te zijn geweest. Vergelijkbare sites
in Diemen leverden daarentegen soms terpen
op waarbij niet minder dan tien woonniveaus
werden geteld (Lagerwij en Veerkamp 2009).
Dit woonvlak, het 12de-13de-eeuwse woon
niveau van de eerste boerderij, bevond zich op
een hoogte van circa 2,60 m onder N.A.P. Deze
kleilaag werd op zijn beurt afgedekt door een
dikke laag kleiig veen die als ‘afbraaklaag’
werd gedefinieerd.
De sporen konden worden opgedeeld in drie
fasen. De eerste fase, de 12de-13de-eeuwse
bewoning, wordt vertegenwoordigd door een
woonoppervlak met haarden en restanten van
houtbouw. Een duidelijke huisplattegrond
was helaas niet meer te onderscheiden. Door
het verbinden van diverse fragmentarische
sporen in het woonniveau en de wat dieper
gelegen resten was het toch mogelijk een

reconstructie te maken. Deze sporen beston
den uit kleine paaltjes, liggend hout, schors
concentraties (gebruikt als fundering), enkele
haardplaatsen, enz. Grote paalgaten, staan
ders en/of opstaand muurwerk, zowel plaggen
als vlechtwerk, werden niet meer gevonden.
Het ontbreken van solide structuren is hoogst
waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de
(ontginnings-)boerderijen lichte bouwsels
waren die zeer ondiep gefundeerd waren. Zo
werden met behulp van poertjes van hout,
schors of stro en/of met behulp van liggers de
staanders ondersteund, zodat de druk werd
verdeeld (De Bont 2009 en Bos 1988).
De hoeveelheid middeleeuws aardewerk die
werd gevonden was relatief laag. Er lagen geen
vondstrijke contexten, zoals afvallagen, kuilen
of vondstconcentraties in of rondom het huis.
In het kleiige woonoppervlak kwam echter ook
al nauwelijks vondstmateriaal tevoorschijn.
De meeste artefacten werden verzameld uit de
afdekkende slooplaag die zich bovenop de
plattegrond bevond en waren typerend voor de
aanwezigheid van een huis. Het gaat hier om
maalsteenfragmenten, weefgewichten en
gebruiksaardewerk. Er bleek geen aardewerk
van vóór 1125 gevonden te zijn: de oudste scher
ven zijn te dateren tussen 1125 en 1175. De aan
leg van de terp moet op basis van het aardewerk
dan ook binnen deze periode geplaatst worden.
De bewoningsfase van de gereconstrueerde
huisplattegrond valt dus in de periode tussen
1125 en 1225 na Chr. (sluitdatum op basis van de
datering van één van de haarden. Als we ervan
uitgaan dat de terp ten vroegste in 1125 werd
opgeworpen, moet de eerste bewoning dus ten
vroegste geplaatst worden in het 2de kwart van
de 12de eeuw.

38 |

Geijkt blokgewicht van 123 gram

(1/4 Amsterdamse pond). Bovenop

is het wapen van Amsterdam

weergegeven. Rondom werden de
jaartallen 1790 tot en met 1804

ingeslagen; dit gebeurde bij de
jaarlijkse herijking van
het gewicht.

Compleet 12de-13de-eeuws weef
waard, aangetroffen in een kuil
aan de rand van de terp.

Fase 2 is de periode van de 14de tot de 16de
eeuw: Uit deze fase werden echter geen
bewoningssporen teruggevonden, alleen aan
de hand van de aanwezigheid van losse
sporen, zoals kuilen en (restanten van)
waterputten, kon deze periode vastgesteld
worden.
De laatste fase hoorde bij (een voorganger van)
boerderij Landzigt. Maar ook hier was geen
duidelijke huisplattegrond meer waar te
nemen. Alleen enkele funderingspalen, een
handvol bakstenen structuren en kuilen
konden aan de periode van de 17de tot 19de
eeuw toegeschreven worden. Sporen uit de
Late Middeleeuwen en de vroege Nieuwe Tijd
ontbraken bijna volledig. Deze werden
hoogstwaarschijnlijk tijdens de derde fase
afgegraven en waren om deze reden niet meer
te bespeuren. Ook de allerlaatste sporen
werden op deze manier tijdens de land
herinrichting van midden vorige eeuw
‘verwijderd’.
Hollandia Archeologen, R.W. Vanoverbeke
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Enkhuizen | Enkhuizer Banket
fabriek
In 1994 vond in Enkhuizen op de hoek van de
Vissersdijk en Van Bleiswijkstraat, aan de
rand van de middeleeuwse stadskern, een
opgraving plaats. Aanleiding voor het onder
zoek was de sloop van de Enkhuizer Banket
fabriek. De leiding van de opgraving lag in
handen van de toenmalige stadsarcheologe
van Hoorn. Zij werd geassisteerd door leden
van de archeologische werkgroep van Enk
huizen en de AWN. Tijdens het onderzoek
werden resten van huizen uit de 14de tot 17de
eeuw gevonden, evenals veel waterputten,
beerputten en afvalkuilen op de erven achter

de huizen. Het maaiveld was op deze locatie
in de loop der eeuwen steeds verder opgehoogd
met klei, mest en veen, waardoor een ophogings
pakket van ongeveer 4 m dik was ontstaan.
Het onderzoek is destijds niet uitgewerkt en
de vondsten werden ongepubliceerd opgeborgen.
In het kader van een materiaalpracticum voor
de opleiding Archeologie aan de Universiteit
van Amsterdam is het vondstmateriaal in
2009 alsnog bestudeerd.
De vondsten dateren uit de periode van de
14de tot 19de eeuw, waarbij het zwaartepunt
ligt in de 15de tot 17de eeuw. Tijdens de
opgraving kwam voornamelijk keramiek, glas
en metaal aan het licht. Door het intensief
zoeken met metaaldetectoren werden onder

andere veel kleine voorwerpen van metaal
gevonden, waaronder een vrij groot aantal
insignes. Hiernaast werden grote hoeveel
heden bot en voorwerpen van leer, been en
hout aangetroffen, die dankzij de goede
conserverende eigenschappen van de bodem
bewaard zijn gebleven.
Het meeste materiaal is uit de putten en
kuilen achter de huizen afkomstig, waarin
het als afval is weggegooid. Naast gangbare
gebruiksvoorwerpen als kookpotten van rood
bakkend aardewerk, borden van Nederlandse
majolica en faience, en tinnen lepels, bezaten
de bewoners ook veel geïmporteerde goederen.
Enkhuizen beleefde in de 16de en 17de eeuw
zijn hoogtepunt als havenstad aan de

Een gebroken insigne van
een ridder te paard. De

fragmenten zijn tijdens
de opgraving op

verschillende plaatsen
gevonden. Datering:
1350-1400.

Een insigne van een zwijn.
Datering: 1350-1400.

Een insigne van een zittende
Een insigne van een gekroonde vulva op
krukken. Datering: 1375-1425.

leeuw. De leeuw verwijst

mogelijk naar de evangelist

Marcus. Datering: 1375-1425.
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Zuiderzee en onderhield op dat moment handels
contacten met onder andere Scandinavië,
Frankrijk, het Mediterrane gebied en Azië.
Ook de bewoners van de panden op de hoek
van de Van Bleiswijkstraat en Vissersdijk
hadden importgoederen in hun bezit: diverse
stukken Spaanse majolica, faience uit Italië,
Portugal en Frankrijk en Chinees porselein
bevinden zich tussen het vondstmateriaal.
De oudste stukken importkeramiek dateren
uit de eerste helft van de 16de eeuw. Het
geïmporteerde aardewerk moet een bijzondere
status hebben gehad temidden van het lokaal
geproduceerde aardewerk. Opvallend is dat de
standring van een aantal van de import
stukken is doorboord. Blijkbaar werden de
voorwerpen niet alleen gebruikt als servies
goed, maar ook als decoratie aan de muur. Dat
de objecten op deze manier een lang leven was
beschoren, blijkt uit het feit dat veel stukken
uit de eerste helft van de 17de eeuw pas in de
late 17de eeuw of zelfs in de 18de eeuw zijn
weggegooid.

Een bord van Portugese faience. De voorstelling op het bord is geïnspireerd op Chinees kraakporselein. Datering: 1625-1650.

Gemeente Hoorn,
Bureau Erfgoed,
Dieuwertje Duijn

Een zeer bijzonder object: een kom op een voet met vier oren van Spaanse goudlustermajolica. Op
de bodem van de kom is een gestileerde levensboom geschilderd. Door zuren in de bodem is het

glazuur donker geworden, oorspronkelijk was de kom wit met een goudkleurig decor. Datering:
1500-1550.
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Een klein bordje van Portugese faience, met als decor een

doorboord hart en zogenaamde kantranden. In de standring

Een bord van Chinees kraakporselein. Het bord dateert uit de periode 1585-1610, maar is in een 18de-eeuwse context gevonden.

van het bord is een ophanggaatje geboord. Datering: 1650-1700.

De spiegel van een schotel van Italiaanse faience. Afgebeeld is

een naakt jongetje, een zogenaamde putto. Datering: 1575-1625.

Een kommetje van Italiaanse faience, met op de bodem het
IHS-monogram. De standring van de kom is doorboord.
Datering: 1575-1625.

Een bord van Italiaanse faience met een bloemdecor (aigrette-motief).
Datering: 1600-1625.
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Een beerput wordt

leeggehaald tijdens de
opgraving uit 1994.

Een grape (kookpot) van roodbakkend aardewerk.
Datering: 1525-1575.

Een beker van roodbakkend aardewerk met, zeer opvallend, twee
oren. De functie van de beker is onbekend. Datering: 1600-1700.
Een deel van de vondsten uit een gedempte waterput.
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Enkhuizen | Kadijken
Ten noorden van Enkhuizen wordt al enkele
jaren gebouwd aan de nieuwbouwwijk
‘Kadijken’. Een proefsleuvenonderzoek in
2006 bracht een grote hoeveelheid sporen uit
de Midden en Late Bronstijd aan het licht.
Een kleine opgraving in 2006 in het plan
gebied ‘Kadijken-5A’ leverde veel greppels,
waterputten, kuilen, kringgreppels en
kuilenk ransen op. Helaas was een groot deel
van het plangebied reeds bebouwd, zodat
geen aaneengesloten delen konden worden
onderzocht.
Het aangrenzende plangebied ‘Kadijken-5B’
was gelukkig nog toegankelijk voor onderzoek.
Een proefsleuvenonderzoek in 2007 leverde
wederom veel bronstijdsporen op. Van januari
tot en met mei 2009 heeft ADC ArcheoProjecten
een opgraving uitgevoerd in dit plangebied.
Hierbij is vrijwel het gehele gebied (ruim 5,5
ha) vlakdekkend onderzocht.
Het archeologisch onderzoek heeft verrassen
de resultaten opgeleverd. Er zijn twaalf huis
erven onderzocht. Op elk erf stond een drie
beukige huis met een lengte van circa 18 m en
een breedte van 7 m. Rond elk huis bevond zich
een huisgreppel, vaak met onderbrekingen
aan de korte zijden. Naast vele honderden
greppels zijn ruim 250 ronde structuren
gevonden, die kunnen worden onderverdeeld
in kuilenkransen en kringg reppels. De exacte
vorm en functie van deze structuren is (nog)
onbekend. Opslag van de oogst lijkt de meest
voor de hand liggende functie.
Er lagen op de erven opvallend veel diepe
kuilen en waterputten. Enkele van de laatste
leverden leuke vondsten op. Zo zijn er drie

Huisplattegrond (schaal 1:200).
Huisplattegrond in het veld.
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De complete visfuik onderin een kuil.

planken gevonden met daarin rechthoekige
gaten. De functie van deze houten voorwerpen
is nog niet bekend, waarschijnlijk was het
constructiehout.
Op één van de laatste dagen van de opgraving
werd onderin een kuil een complete visfuik
gevonden. De fuik is 130 cm lang en 40 cm
breed. Hij is gemaakt van twijgen die en bij
elkaar gehouden worden door touw. Aan de
open kant van de fuik zijn de takken naar

binnen gebonden (inkeling), zodat de vis niet
kon ontsnappen.
Het vondstmateriaal bestaat vooral uit bot
materiaal, hoofdzakelijk van runderen. Een
groot deel van het aardewerk dat is ver
zameld, hoort tot de Hoogkarspel-oud groep.
Dit dikwandige aardewerk dateert in de
Midden Bronstijd en is grof gemagerd en erg
gefragmenteerd. Op het terrein zijn ook
enkele sporen uit de Late Bronstijd gevonden.
Het aardewerk uit deze sporen hoort tot de
Hoogkarspel-jong groep; overwegend hard
gebakken en dunwandige scherven. Tot deze
groep behoren ook enkele objecten van aarde
werk, zoals conische objecten, ronde schijven,
miniatuur potjes en lepels.
Het onderzoek levert een belangrijke
bijdrage aan het onderzoek naar bronstijd
samenlevingen in het oostelijk deel van

West-Friesl and. De archeologische
verwachting van bronstijdsites in WestFriesland was vooral gekoppeld aan de
geologische ondergrond. De (flanken van)
hogergelegen fossiele kreekr uggen werden
bewoond. In het lagergelegen deel was het
waarschijnlijk te nat om te wonen. Dit was
het achterland met weil anden. Het onder
zoek in Enkhuizen heeft aangetoond dat
ook het relatief laaggelegen ‘achterland’
bewoond was. De bewoning in de Midden
Bronstijd strekt zich dus veel verder uit dan
werd aangenomen. In de Late Bronst ijd zie
je wel een verschuiving van bewoning naar
de hogergelegen ruggen. Deze sites konden
door middel van veldverkenningen ook
beter worden herkend, omdat het vondst
materiaal in deze periode veel beter
geconserveerd is.

Lepeltje van gebakken klei.

ADC ArcheoProjecten, W. Roessingh
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Haarlem | Jansstraat
Naar aanleiding van de voortgang van de
vernieuwing van het riool is het trajectdeel
tussen Jansstraat 12-20 archeologisch begeleid
(Jacobs 2009), omdat op die plaats de restan
ten van een laatmiddeleeuwse stadspoort
verwacht werden.
De aanleg van deze poort, de zogenoemde
St. Janspoort, meestal gewoon Janspoort
genoemd, dateert vermoedelijk uit het eind
van de 13de eeuw. Over hoe deze eerste poort
eruit zag, zijn echter geen gegevens bekend
(Schimmer 1981).
Vaststaat dat de Janspoort in 1480-1481 van
wege zijn bouwvallige conditie vernieuwd
werd. Deze versie van de poort staat afgebeeld
op de kaart van Braun (circa 1570-1572).
De poort bestaat dan uit twee, onderling ver
bonden, zware en hoge torens die aansluiten
op de stadsmuur. Aan de buitenzijde van
beide torens, en daarmee verbonden via lage
muren, bevonden zich nog twee kleinere,
rondere torens, die in de voor de poort gelegen
stadsgracht uitstaken.
Tijdens het beleg van Haarlem door de Span
jaarden in 1572-1573 werd de Janspoort zwaar
beschadigd. Zo werd onder andere de weste
lijke hoofdtoren weggeschoten. Uiteindelijk
werd zelfs de gehele poort zelfs door de ver
dedigers van de stad omver gehaald. Op de
kaart van Thomas Thomaszoon uit 1578 wordt
de Janspoort dan ook niet afgebeeld.
In 1590-1591 werd de poort opnieuw opgebouwd.
Een tekening van V.L. van der Vinne van vóór
1676 geeft een goede indruk van deze poort.
De torentjes van de voorpoort zijn nu niet
rond, maar achthoekig van vorm en de hoofd

De westelijke hoofdtoren van de Janspoort.

torens halfrond met vlakke zijmuren. Ook
steken de voortorens nu niet uit in de stads
gracht, maar is de strook direct voor de hoofd
torens en stadsmuur gedempt en vormt een
‘gordijn', dat wil zeggen een strook grond voor
de muur.
In 1683, met een verdere uitbreiding van de

stad in noordelijke richting, verloor de poort
zijn functie en werd afgebroken (Schimmer 1981).
In 1926 werd bij de aanleg van bebouwing aan
de oostzijde van de Jansstraat de fundering
van de oostelijke hoofdtoren van de poort
waargenomen. Vastgesteld kon worden dat
deze een diameter had van circa 7 m en dat de
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muren circa 1,30 m dik waren (Schimmer 1981).
Bij onderzoek in de kelder van Jansstraat 16
werd in 1981 vervolgens de fundering van de
westelijke hoofdtoren waargenomen. Hierbij
kon bepaald worden dat de exacte diameter
van de toren waarschijnlijk geen 7, maar 7,6 m
bedroeg en opgemetseld was met een baksteen
met een formaat van 20 x 9,5 x 4,5 cm. Gezien
dit baksteenformaat werd aangenomen dat
deze fundering toebehoorde aan de bouwfase
van 1480-1481 en dat bij de aanleg van de
laatste bouwfase in 1590-1591 alleen het
bovenwerk vernieuwd was (Schimmer 1981).
Bij de hier besproken begeleiding kon gecon
stateerd worden dat het huidige riool gelegen
is binnen het traject van een ouder gemetseld
bakstenen riool, baksteenformaat, 24,5/25 x 12
x 4,5 cm. Het gaat daarbij om een rechthoekige
bak van circa 0,75 cm hoog en circa 2,5 m
breed, die voorzien was van een halfronde
koepel. De bodem ervan, eveneens van bak
steen, bevond zich rond de 0,30 m onder
N.A.P. Op de locaties van de aftakkingen naar
de aan weerszijde ervan gelegen panden was
de zijwand van het riool iets hoger. Wanneer
het riool is aangelegd, kan niet exact vast
gesteld worden. Bij waarnemingen in de
Kruisstraat en Nassaustraat is een vergelijk
baar riool aangetroffen dat in de 18de - 19de
eeuw gedateerd werd (Numan 1984). Waar
schijnlijk moet ook het in de Jansstraat
gevonden riool in deze periode gedateerd
worden.
Ter hoogte van Jansstraat 16 is in de westwand van de rioolsleuf de buitenzijde van de
westelijke hoofdtoren van de Janspoort
waargenomen.
Deze bestaat daar uit een rechthoekig frag

ment dat aan de bovenzijde circa 1,85 m lang
is en hier iets naar buiten helt. De onderzijde
ervan bevindt zich op circa 0,30 m onder
N.A.P. Aan de zuidzijde is het fragment recht
afgemetseld en lijkt daar in westelijke rich
ting een hoek te maken. Aan de noordzijde
loopt het fragment verder door en is daar niet
recht afgemetseld, maar ingetand in het
muurwerk dat een bocht in westelijke rich
ting maakt. Laatstgenoemd muurwerk kent
aan de onderzijde totaal vier versnijdingen.
Bij de onderste drie versnijdingen is daarbij
tussen elke versnijding slechts sprake van één
steenlaag, terwijl de bovenste zich ruim 0,65
m boven de derde bevindt. Ook bevindt de
onderzijde van het halfronde fragment muur
werk zich niet op 0,30 m onder N.A.P., maar
op circa 0 N.A.P. Wel leek hieronder nog
sprake te zijn van een niveau van brokken
baksteen, maar dit kon niet met zekerheid
vastgesteld worden.
Het formaat van de in beide fragmenten
muurwerk toegepaste baksteen bedraagt
28,5 x 13/13,5/14 x 6/6,5. Dit is beduidend groter
dan het baksteenformaat van 20 x 9,5 x 4,5 cm
dat werd waargenomen bij het onderzoek aan
de poort in de kelder van Jansstraat 16
(Schimmer 1981). Wel komt het formaat
enigszins overeen met dat van de bakstenen
waarmee de tussen de Kruispoort en Jans
poort gelegen stadsmuur was opgetrokken,
namelijk 26/25 x 13/12 x 6/5 cm (Numan 1984).
Opvallend is dat door Schimmer de relatief
kleine bakstenen van 20 x 9,5 x 4,5 cm aan de
bouwfase van 1480-1481 worden toegeschreven
(Schimmer 1981), terwijl de in de stadsmuur
verwerkte bakstenen met een formaat van
26/25 x 13/12 x 6/5 cm door Numan worden

toegeschreven aan de na het Spaanse beleg
opgestarte herstelfase van 1590-1591
(Numan 1984).
Opgemerkt moet echter worden dat de stads
muur in het traject Kruisstraat - Jansstraat,
evenals de Janspoort zelf, tot op heden alleen
bij waarnemingen onderzocht is. Het feit dat
juist bij funderingen vaak gebruik gemaakt
werd van ouder bouwmateriaal en in combi
natie met de diverse aanleg- en herstelfases
van stadsmuur en stadspoort, maakt het
dateren van (onderdelen van) het bouwwerk
op basis van baksteenformaat en beperkte
waarneming, een precaire aangelegenheid.
Zo werd bijvoorbeeld bij een waarneming in
de Nassaustraat vastgesteld dat de laat-16deeeuwse stadsmuur daar weer was opgetrokken
met een baksteenformaat van 18 x 9,5 x 4,5 cm
(Numan 1984).
Vooralsnog kan op basis van de hier besproken
waarneming alleen gesteld worden dat de
locatie en uitleg van de poort aansluit op de
gegevens van 1981. Verder kunnen de tijdens
de diverse waarnemingen waargenomen
verschillen in baksteenformaat opgevat wor
den als een aanwijzing dat in de fundering
van de westelijke hoofdtoren van de Janspoort
sprake is van meerdere bouwfasen. De
historische gegevens geven in ieder geval aan
dat sprake is geweest van een bouwfase in de
periode 1480 - 1481 en in 1590-1591.
Jacobs & Burnier, archeologisch projectbureau,
Eric Jacobs
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Haarlem | Wilsonplein
Naar aanleiding van de voorgenomen aanleg
van een waterbergbassin is op de locatie van
het Wilsonplein te Haarlem een inventari
serend veldonderzoek door grondboringen
uitgevoerd (Jacobs 2009).
De locatie is gelegen op de flank van de strand
wal van Haarlem. Deze vormde vanwege zijn
relatief hogere ligging in het landschap in het
verleden een aantrekkelijke locatie voor
bewoning.
In de tweede helft van de 14de eeuw na Chr.
ging de locatie verder deel uitmaken van de
stad Haarlem. Aan de zuid- en westzijde van
de locatie werd daarbij een stadsgracht met
een aan de binnenzijde daarvan gelegen muur
aangelegd. De westzijde van het plangebied
beslaat het traject van deze in de 19de eeuw
gedempte gracht plus stadsmuur. Het resterend
deel van de locatie was tot aan het eind van de
Middeleeuwen waarschijnlijk onbebouwd.
Kaartmateriaal uit de tweede helft van de
16de eeuw laat alleen een molen zien en ver
meldt dat het terrein als schuttersdoelen in
gebruik is geweest. Nog voor 1628 verschenen
aan de oostzijde van het plangebied twee
kleine bouwblokken, die door een straat van
elkaar gescheiden werden. De locatie van het
meest zuidelijke bouwblok komt daarbij
overeen met de locatie van de huidige panden
aan het Wilsonplein. Het noordelijk gelegen
bouwblok moet op een gegeven moment
afgebroken zijn, want op 19de-eeuwse kaarten
komt het niet meer voor. Tussen 1877 en 1900
werd vervolgens het aan de westzijde van de
locatie gelegen deel van de stadsvest gedempt.
Tijdens het booronderzoek kon vastgesteld

worden dat op het middendeel van het terrein
inderdaad sprake is van de aanwezigheid van
een mogelijk prehistorisch bewoningsniveau.
Wel moet gevreesd worden dat dit prehisto
risch niveau slechts beperkt bewaard gebleven
is en in ieder geval ten westen en waarschijn
lijk ook ten oosten in latere tijden geheel
vergraven is.
Aan de west- en zuidwestzijde van het onder
zoeksgebied is verder de voormalige loop van
de stadsvest aangeboord. De bodem van de
gracht bevindt zich op een niveau dieper dan
3,30 m onder het maaiveld en is tijdens het
booronderzoek niet bereikt. Gezien de voor
genomen ontgravingsdiepte van het bassin,
5 m onder het maaiveld, zal deze tijdens de
voorgenomen ontwikkeling wel aangesneden
worden. In dat geval kunnen vondsten uit de
gebruiksfase van de stadsgracht verwacht
worden. Tevens zal daarbij de voormalige
stadsmuur aangesneden worden, aangezien
het waarschijnlijk is dat in de ondergrond nog
sprake is van (funderings-)restanten van deze
muur.
Daarnaast is binnen het gehele door de
stadsgracht omgeven terrein sprake van een
ophogingspakket dat samenhangt met de
laat- en postmiddeleeuwse bewoning ter
plaatse. Binnen deze zone kunnen verder ook
resten van de historisch gedocumenteerde
laat- en postmiddeleeuwse molen
aangesneden worden.
Jacobs & Burnier, archeologisch projectbureau,
Eric Jacobs

Haarlem | Van der Aart sportpark
Naar aanleiding van de voorgenomen aanleg
van nieuwe sportvoorzieningen is op het sport
park een inventariserend veldonderzoek
middels grondboringen uitgevoerd
(Jacobs 2009).
De locatie is gelegen op de flank van de
strandwal van Haarlem, die vanwege de
hogere ligging in het landschap in het
verleden aantrekkelijk was voor bewoning. In
de nabijheid van het onderzoeksgebied zijn
ook diverse vindplaatsen uit de periode van de
Late Prehistorie tot en met de Romeinse Tijd
bekend. Het gaat daarbij dan voornamelijk
om akkerarealen.
In de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd lag de
locatie buiten de bekende nederzettings
kernen en kende vermoedelijk alleen een
agrarisch gebruik.
Tijdens het booronderzoek kon vastgesteld
worden dat de onderzoekslocatie inderdaad
gelegen is op de westelijke flank van strand
wal/Oud Duin afzettingen. Ingeschakeld, en
ook aan de top van de Oud Duin afzettingen,
is sprake van vermoedelijk onder natuurlijke
omstandigheden ontstane bodems. Hoewel in
de bodems geen archeologische indicatoren,
zoals houtskool- of aardewerkfragmenten zijn
aangetroffen, zijn deze gezien de aanwezig
heid van klei- en veenbrokjes op een gegeven
moment door de mens bewerkt. Op basis van
het ontbreken van houtskool en/of aardewerk
en de resultaten van onderzoek op nabijgelegen
locaties moet de bewerking ervan niet in
verband gebracht worden met nederzettings
activiteiten, maar eerder met een gebruik als
akker.
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Het venige karakter van de top en de
afdekking van de bovenste bodem door een
pakket veen geeft aan dat het landschap op
een gegeven moment vernat is, waardoor
zich in meer of mindere mate veen kon ont
wikkelen. In de Late Middeleeuwen werd
vervolgens tijdens grootschalige overs
tromingen aan de noordwestzijde van de
locatie nog een dun pakket klei afgezet.
Gezien het ontbreken van vondstmateriaal
kunnen de akkers niet exact gedateerd wor
den. Op basis van zowel de stratigrafische
positie van de bodems als onderzoek op nabij
gelegen locaties wordt vooralsnog uitgegaan
van een datering in respectievelijk de periode
van het Laat Neolithicum-Bronstijd voor de
onderste bodem en Late IJzertijd voor de bodem
aan de top van het Oud Duin.
Verder kon vastgesteld worden dat omvang
rijke delen van het terrein reeds tot op grotere
diepte zijn omgezet. Zo bedraagt de omvang
van de verstoorde bovengrond bij vrijwel alle
boringen 1 m of meer.
Jacobs & Burnier, archeologisch projectbureau,
Eric Jacobs

Houten raamwerk van een 13de- eeuwse

waterput te Heiloo. We zien het houten

wiel dat rust op een vierkant raam-

werk van resthout. Daaronder, op de
voorgrond, een compleet ossenjuk. >

Heiloo | Westerweg-Pastoor van
Muijenweg
In mei 2009 is er een opgraving uitgevoerd in
Heiloo, op de hoek Westerweg-Pastoor van
Muijenweg. Hier stond tot voor kort een stolp
boerderij, waardoor het bodemarchief aan
zienlijk minder vergraven was dan op veel
andere plekken in de omgeving. Het meren

deel van de honderden sporen is te dateren
tussen de 12de en 14de eeuw. Er is een groot
aantal paalkuilen van middeleeuwse platte
gronden gevonden, negen min of meer com
plete kringgreppels, vijf greppels en twee
sloten die parallel lopen aan de Westerweg,
twee haaks op de Westerweg staande greppels
met resten van een houten beschoeiing, drie
smalle op de straat gerichte keldertjes, een
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kuil met begravingen van meerdere skelet
delen van runderen, tien middeleeuwse water
putten, drie recente waterputten, enkele
greppels uit de Romeinse periode en een
kelderrestant dat waarschijnlijk behoorde tot
de stolpboerderij of de voorganger daarvan.
De boerderijplattegronden zijn incompleet,
omdat ze groter waren dan het opgravings
terrein. Toch valt er nog wel iets te zeggen

over de bouwwijze en omvang. Van ten
minste één boerderij kon een groot deel in
kaart gebracht worden. De boerderij was circa
5 m breed en minimaal 20 m lang en stond
dwars op de oude Westerweg. Daarnaast
stonden enkele vierpalige spiekers, kleine
gebouwtjes voor opslag van de oogst. Op het
erf lagen meerdere kringgreppels; ook deze
structuren worden in verband gebracht met

oogstopslag. Vergelijkbare kringgreppels zijn
ook aangetroffen bij de opgravingen HeilooStationsplein (Van Rooijen en De Koning
2006) en Limmen-De Krocht (Dijkstra et al
2006), waar ook enkele vergelijkbare, maar
complete laatmiddeleeuwse plattegronden
zijn opgegraven. De waterputten zijn vaak
opgebouwd uit plaggen, rustend op een
vierkanten houten raamwerk of hebben een
wand van oude tonnen.
De smalle rechthoekige keldertjes hebben een
fundering van klei en staan allemaal gericht
op de oude straten. Vergelijkbare keldertjes
zijn in de directe omgeving gevonden en lijken
een typisch verschijnsel van de bewoning op
de strandwal in de 14de en 15de eeuw.
Eén van de meest opmerkelijke vondsten is
een compleet bijna 2 meter lang houten ossen
juk dat werd aangetroffen in een vierkanten
raamwerk onder de plaggenwand van een
13de-eeuwse waterput. Op dit raamwerk lag
een houten wiel waarop plaggen werden
gestapeld. Het ossenjuk is geborgen en wordt
nu geconserveerd.
Boven één van de waterputten, maar waar
schijnlijk uit de bouwvoor, werd tijdens
metaaldetectie een zilveren muntje gevonden
van Floris IV (de Voogd) van rond 1225 (afb.4).
Een andere mooie metaalvondst betreft een
ijzeren hak, afkomstig uit een laatmiddel
eeuwse waterput.
Hollandia Archeologen, J. de Koning

Vondsten uit Heiloo-De Stolp: een zilveren muntje van
Floris IV (de Voogd) uit 1225; een ijzeren hak voor de
conservering en het houten juk uit de waterput.
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Hoorn-Blokker | Koewijzend
In 2003 heeft een archeologische waarneming
plaatsgevonden op het terrein van klooster
Nieuwlicht aan de Koewijzend in Blokker, even
buiten Hoorn. Hierbij werden funderingen,
waterputten en de omgrachting van het
klooster blootgelegd. Nieuwlicht was in de
16de eeuw een van de grootste en rijkste

mannenkloosters in Nederland. Het heeft
bestaan tussen 1392 en 1573. Het volledige
klooster is in 1573 gesloopt omdat men bang
was dat het als uitvalsbasis door de Span
jaarden zou worden gebruikt. Het terrein,
waarvan de inwoners van Blokker nog steeds
weten dat hier ooit een klooster heeft gestaan,
bleef vervolgens eeuwenlang onbebouwd.
In de gracht om het kloosterterrein werd een

sterk verroeste ijzeren plaat gevonden. Op
basis van de vorm van de plaat en de weinig
zichtbare decoraties kon gezegd worden dat
het een haardplaat was. De voorstelling op de
plaat was onduidelijk. De haardplaat is zorg
vuldig gedroogd en opgeborgen in het depot
van de gemeente Hoorn, wachtend op schoon
maak en conservering. Dit is in 2009 met veel
geduld ter hand genomen, met als resultaat

< Opgraving van fundamenten
van klooster Nieuwlicht aan
de Koewijzend in Blokker.

De haardplaat met

het wapen van Karel V
na schoonmaken en

conservering. >
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een prachtig rijk versierde haardplaat uit de
16de eeuw.
De haardplaat is gemaakt van gietijzer, maar
eigenlijk kan men beter spreken over gegoten
ijzer, omdat in de 16de eeuw de techniek van
ijzer smelten en vervolgens gieten nog in de
kinderschoenen stond. Het grote probleem
was de beheersing van de juiste hoeveelheid
koolstof in het smeltbad. Pas in de 17de eeuw
had men dit gietproces volledig onder controle.
Op de haardplaat is het wapen van het keizer
rijk van Karel V (1500-1558) afgebeeld. Het wapen
wordt vastgehouden door een gekroonde
dubbelkoppige adelaar als verwijzing naar het
keizerschap. Op het wapen zelf zijn in ver
eenvoudigde vorm de wapens van de erf
landen weergegeven. Tot slot zijn op de
haardplaat de zuilen van Hercules te zien.
[Afb70]Zij verwijzen naar de bergen aan
weerszijden van de Straat van Gibraltar. Deze
waren symbool van de verbinding tussen de
Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan.
Vanaf de ontdekking van Amerika verbeeld
den de zuilen van Hercules ook de poort naar
de nieuwe wereld. De tekst “PLVS-OVTRE” op
de banderol die de zuilen verbindt, betekent
vrij vertaald: “steeds verder”. De zuilen en dit
devies houden met elkaar verband en drukken
de ambitie van Karel V uit een wereldrijk te
vormen dat zich uitstrekte tot over de
Atlantische Oceaan heen.
Gemeente Hoorn,
Bureau Erfgoed,
Kees Kiestra en Christiaan Schrickx
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Hoorn | Oostereiland
Eind mei en begin juni 2009 is een inventa
riserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven uitgevoerd op het Oostereiland in
Hoorn. Op dit eiland staat een monumentaal
gebouwencomplex dat wordt gerestaureerd en
verbouwd ten behoeve van nieuwe gebruiks
functies. Dit complex staat in Hoorn bekend
als de Krententuin, een naam die dateert uit
de tijd dat het in gebruik was als gevangenis
(vanaf 1828). Daarnaast wordt het Oostereiland
heringericht, waarbij het bodemarchief deels
dreigt te worden verstoord. Het inventariserende
onderzoek had als doel om de aanwezigheid,
aard en ligging van de archeologische resten te
achterhalen. Het onderzoek probeerde ook
antwoord te verkrijgen op de vraag wanneer en
hoe het eiland is aangelegd. Uit de historische
bronnen is namelijk niet het precieze moment
van aanleg bekend. Zeker is dat het eiland al
in 1657 bestond omdat in dat jaar koopman
Cornelis Schuijt een verzoek bij de stad Hoorn
indiende op het eiland woon- en pakhuizen te
mogen bouwen. Dit verzoek werd ingewilligd
en de panden die hij bouwde, zijn nog altijd te
herkennen in de plattegrond van het huidige
gebouwencomplex. Het eiland is dus vóór 1657
in de Zuiderzee aangelegd. Dit was een voor
die tijd groot waterstaatkundig project, waar
voor weinig parallellen in en buiten Nederland
zijn te vinden.
De eerste proefsleuf is geheel aan de noord
Proefsleuf aan de noordkant van het Oostereiland. In de

opgravingsput is de trekbalk van de 17de-eeuwse beschoeiing
van het eiland blootgelegd. Op de achtergrond is een van de
gebouwen van de voormalige gevangenis zichtbaar.
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zijde (de stadszijde) van het eiland aangelegd.
Hier werd een houten trekbalk teruggevonden
die de oudste beschoeiing van het eiland ver
ankerde in de Zuiderzeebodem. De trekbalk
bestond uit een dikke horizontale balk die
verbonden was aan een verticaal geplaatste
paal. Deze was op zijn beurt in de bodem ver
ankerd met een schuin geheide paal. De
horizontale balk is bemonsterd voor dendro
chronologisch onderzoek en dit leverde een
kapdatum op in het jaar 1639. Vermoedelijk
zijn rondom het volledige eiland op regel
matige afstand trekbalken aanwezig. Over de
teruggevonden trekbalkconstructie was een
kleidijkje opgeworpen waarbinnen de eerste
aanplempingslagen van het eiland zijn gestort.
Tegen het kleidijkje aan lag een pakket stads
afval, waaruit naast Nederlandse majolica,
faience en rood- en witbakkend aardewerk ook
scherven van Chinees porselein, Italiaanse
faience en Portugese faience kwamen. Een
bijzondere scherf is afkomstig van een kom
van Swatow-porselein. Een interessante groep
keramiek wordt gevormd door fragmenten
van het biscuit van majolicaborden. Het gaat
om het productieafval van een majolicabakker
die vermoedelijk in Hoorn werkzaam was. Het
merendeel van de borden betreft zogenaamde
pannenkoekenschotels. Dit zijn borden met
een bolle spiegel. Onder de keramiek bevindt
zich verder een kleine hoeveelheid kleipijpen.
Tot slot is een opvallende vondst uit het stads
afval een stuk van de schil van een kokosnoot.
Het vondstcomplex heeft een sluitdatum niet
lang na 1650. Dit dateert tevens de aanleg van
het eiland.
De tweede proefsleuf is op het onbebouwde
terrein aan de zuidkant van het eiland aan

gelegd. Hier werden geen lagen met stadsafval
gevonden, maar wel dikke lagen havenslib
waarin zich nauwelijks vondstmateriaal bevond
en die daardoor moeilijk zijn te dateren. In het
dikke kleipakket bevond zich een niveau met
veel houtsnippers, roestige spijkers en teer.
Het betreft de werkvloer van de scheepswerf
van de Admiraliteit die vanaf 1757 tot eind
18de eeuw op die plek aanwezig is geweest.
Sporen van bijbehorende loodsen, werkplaatsen
en scheepshellingen zijn niet gevonden. In de
19de eeuw was op het terrein een brede sloot
aanwezig. Deze is eind 19de eeuw gedempt
met het afval van de timmerwerkplaats van
het Huis van Correctie (1828-1886) of Rijks
werkinrichting (1886-1933). Tussen het afval
bevond zich onder andere de houten bank
schroef van een werkbank. De jongst aan
getroffen sporen dateren uit de tijd van de
Rijkswerkinrichting: een grote ronde beerput,
de muren en een vloer van een gebouw en
de kuilen van de in 1933 geruimde
begraafplaats.

Documenteren en tekenen van een beerput van de
Rijkswerkinrichting (1886-1933).

Gemeente Hoorn,
Bureau Erfgoed,
Christiaan Schrickx

Voor- en achterzijde van een scherf

van een kom van Swatow-porselein.

54 |

Hoorn | Etersheim Buitendijks
De buitendijkse archeologische vindplaats
nabij Etersheim, ten zuiden van Hoorn, wordt
al vele jaren onderzocht door de Landelijke
Werkgroep Archeologie Onder Water
(LWAOW), afdeling Noord-West. Tijdens een
van de duikonderzoeken, waarbij de bodem
systematisch op de tast wordt afgezocht, vond
amateurarcheoloog Ron Leguit een groot
stenen object. Hoewel slechts een deel uit de
bodem stak, kon worden vastgesteld dat het
om een sarcofaag ging. De vondst is gemeld
bij de provincie en na een afwegingsproces
tussen behoud in situ of opgraven is besloten
de sarcofaag te lichten.
Op 13 en 14 augustus 2009 heeft ADC
Maritiem in samenwerking met Periplus en
Subcom de sarcofaag opgegraven en gelicht.
Het bleek niet alleen om een nagenoeg intacte
sarcofaag te gaan, ook de sarcofaagdeksel
werd gevonden. De lichtingsoperatie is
aanleiding geweest tot een onderzoek naar de
verdronken nederzetting Etersheim, waarbij
niet alleen de sarcofaag, maar ook de tot op
heden verzamelde gegevens zijn betrokken.
Bovendien is na afloop van de lichting het
gebied waarbinnen de bewoningssporen van
Etersheim werden verwacht, in zijn geheel
opgenomen met hoge resolutie side scan
sonar. In deze bijdrage aan de kroniek zullen
de resultaten van het onderzoek kort worden
aangestipt; voor een uitgebreid overzicht van
de onderzoeksresultaten wordt verwezen naar
ADC rapport 2208 en 2209.
Het lichten van de sarcofaag met op

de achtergrond het vaartuig van de LWAOW.

Het materiaal dat tijdens de duikonderzoeken
van de LWAOW werd gevonden, ligt los op de
bodem en komt plaatselijk geconcentreerd
voor. De vondsten kunnen in drie categorieën
worden onderverdeeld. Allereerst het neder
zettingsa fval dat vooral bestaat uit kogelpot
met bezemstreekversiering, (proto)steengoed
en roodbakkend aardewerk. Het aardewerk
wordt gedateerd van de 12de tot en met de 16de

eeuw. Overig nederzettingsafval bestaat uit
dierenbotten, steen, baksteen en enkele
houten voorwerpen.
De tweede categorie bestaat uit bekapte
natuurstenen en bakstenen die in verband
gebracht kunnen worden met de voormalige
buitendijkse kerk. Het gaat om klooster
moppen, tufstenen en leistenen, maar er zijn
ook gevelstenen en kleine pilaren gevonden.
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De derde en laatste categorie zijn menselijke
skeletresten. Het feit dat deze groep uit losse
vondsten bestaat, geeft aan dat het oor
spronkelijke oppervlak in sterke mate is
geërodeerd.
Om inzicht te krijgen in de stratigrafie van
Etersheim is in de winter van 2009, toen het
Markermeer volledig bevroren was, een boor
onderzoek verricht waarbij de guts door het ijs

is gestoken. Vastgesteld is dat zich hier een
pakket laagveen bevindt: het restant van het
oorspronkelijke veengebied waarop men zich
in het verleden heeft gevestigd.
Geconcludeerd kan worden dat er in het
buitendijkse Etersheim zowel huisplaatsen
als een kerk en een kerkhof lagen. Daarnaast
zullen er afwateringsgreppels, dijken en
kaden zijn geweest.

De resultaten van het

side scan sonaronderzoek.

Om de aanwezigheid van deze ingrepen in het
landschap vast te stellen is een side scan
sonaronderzoek uitgevoerd. Hoewel de
opnamen van goede kwaliteit zijn, geven de
resultaten geen duidelijke sporen in de bodem
aan. Enkele reflecties duiden vermoedelijk op
brokken puin en de geringe hoogteverschillen
die zijn waargenomen, kunnen mogelijk res
tanten van huisplaatsen zijn.
Het is niet eenvoudig de sarcofaag nauw
keurig in een archeologische context te
plaatsen. Daar komt bij dat deze niet in situ is
aangetroffen. De sarcofaag lag in een hoek
van circa 45 graden op de grens van het
veenpakket en een schelpenrijke mariene
afzetting. De in twee stukken gebroken deksel
bevond zich aan de onderzijde van de kist en
stak nog dieper de bodem in. Een mogelijke
verklaring voor deze positie is af te leiden de
historische kaart van Beeldsnijder. Te zien is
dat de zeedijk bij Etersheim een waterloop
heeft afgesneden. Oorspronkelijk liep deze
door het middeleeuwse Etersheim en mondde
uit in het Almere. Het ontstaan van de
Zuiderzee is het gevolg van een combinatie
van relatieve zeespiegelstijging en maaiveld
daling van de veengebieden door menselijke
exploitatie. De vele stormvloeden die vanaf de
13de eeuw, maar vooral in de 14de en 15de
eeuw bekend zijn uit historische bronnen
hebben het proces versneld. De binnenzee
breidde zich uit via de laagste delen. De
watergang die door Etersheim liep, is
opgenomen in het mariene geulenstelsel van
waaruit het veengebied is geërodeerd. Hierbij
is onder meer het kerkhof aangesneden, met
als gevolg dat de sarcofaag is weggegleden in
de mariene geul.

56 |

De historische kaart
van Beeldsnijder

(1575) met daarin
aangegeven de

vondstlocatie van de
sarcofaag.

De sarcofaag is vervaardigd van bontzand
steen dat mogelijk afkomstig is uit het Eifelof (nog waarschijnlijker) het Wesergebied. Hij
is nagenoeg compleet, met slechts enkele
kleine beschadigingen. De bewerkingen en de
vroegchristelijke patronen zijn nog zeer dui
delijk aanwezig; er is nauwelijks sprake van
aantasting door natuurlijke afbraakprocessen
of slijtage door gebruik.
De buitenzijde van de sarcofaag is ruw bekapt
en vertoont geen sporen van afwerking. De

wanden aan de binnenzijde van de sarcofaag
zijn versierd met een patroon van groeven.
Deze groeven zijn aangebracht met dubbele
beitel waarmee men parallelle gebogen lijnen
aanbracht heeft. Dit zogenaamde frijnwerk
komt in combinatie met vroegchristelijke
symbolen vaak voor bij sarcofagen. De bodem
is voorzien van een kruisvormige goot, met in
het midden een rond gat. Dit gat diende voor
de afvoer van het lijkvocht.
De versieringen op de sarcofaagdeksel zijn in

bas-reliëf aangebracht, waarbij in twee
niveaus is gewerkt. De buitenste rand, ofwel
de lijst, bestaat uit een rechthoekig kader
waarbinnen een rand is aangebracht die in
het midden van de lange zijden van de lijst
naar binnen loopt in een driehoekige vorm.
Aan de smalle bovenzijde krult de binnenlijst
zich van twee kanten naar het middenpaneel.
Dit paneel bestaat uit drie parallel aan elkaar
geplaatste symbolen die vanaf de onderzijde
van de lijst zijn aangezet. Aan de buitenzijde
bevinden zich twee kromstaven, waarvan de
krul naar buiten toe is gericht. Centraal op
het paneel staat het voornaamste symbool:
een kruisstaf. Deze combinatie van symbolen
komt veelvuldig voor in het Friese gebied en
verwijst naar God als herder van de mensheid.
De sarcofaag kan op basis van zijn stilistische
kenmerken in de 12de eeuw gedateerd worden.
Om een beeld te krijgen van de samenleving
waarin dergelijke sarcofagen gebruikt werden
is een inventarisatie gemaakt van sarcofagen
en sarcofaagdeksels uit de provincie NoordHolland. Over het algemeen wordt aan
genomen dat in deze tijd sarcofagen alleen
gebruikt werden door de sociale elite. Het
verspreidingspatroon van in totaal 65 deksels
en 29 sarcofagen over Noord-Holland geeft
eerder aan dat in nagenoeg alle bewoonbare
gebieden in de Hoge Middeleeuwen dergelijke
grafmonumenten algemeen voorkwamen.
Verder is er gekeken naar het gebruik van de
sarcofagen. Mede op basis van vondsten van
sarcofagen in situ is vastgesteld dat het over
het algemeen collectieve graven betreft. Ook
bij Etersheim zijn hier aanwijzingen voor
gevonden De slijtage op de randen wijst op het
meerdere malen openen van de sarcofaag.
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Op de bodem van de sarcofaag loopt
een kruisvormige goot met een
afvoergat .

De deksel van de sarcofaag

met de in relief aangebrachte
versiering.

Verder is de aanwezigheid van afvoergaten
voor lijkvocht alleen te verklaren als men de
bedoeling had meerdere mensen bij te zetten.
Daarnaast is de symboliek op de deksel
algemeen en anoniem. En ten slotte geeft de
grootte van de kist (220 cm) aan dat hij niet
gemaakt is voor één persoon.
In het gebruik als collectief graf voor meer
dere generaties ligt dan ook de verklaring voor
het algemeen voorkomen van sarcofagen. De
kostprijs van een sarcofaag werd gedragen
door meerdere mensen over een langere tijd,
waarmee een dergelijk graf voor een bredere
bevolkingsgroep een bereikbare luxe was.
Helaas weten we weinig over degenen die in
de kist begraven waren. De inhoud van de
sarcofaag van Etersheim was verspoeld. In de
vulling is slechts één stuk van een dijbeen
gevonden, terwijl de sedimenten om de sarco
faag zeer rijk waren aan menselijke botresten.
De LWAOW vond bij de eerste verkenningen
een onderkaak in de sarcofaag, waarvan
fysisch antropologisch onderzoek duidelijk
heeft gemaakt dat deze van een man
afkomstig was. Dit wordt bevestigd door het
onderzoek van een DNA profiel dat uit een van
de kiezen is genomen.
Het buitendijkse Eterheim is een lastig te
onderzoeken vindplaats. Er is te weinig zicht
om goed duikonderzoek te verrichten en door
de te egale bodem als gevolg van recente
slibafzettingen is het lastig om duidelijke
resultaten te verkrijgen met side scan sonar.
Daarnaast is de vindplaats in belangrijke
mate geërodeerd en verspoeld. Toch gaat het
hier om een belangwekkende site; niet alleen
vanwege de vondst van de sarcofaag, maar
vooral ook door de ontstaansgeschiedenis. In
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Etersheim is de wisselwerking tussen de
invloed van de mens op zijn natuurlijke
omgeving en het ontstaan van de Zuiderzee
op indrukwekkende wijze aanwezig. Met
de lichting van de sarcofaag is vermoedelijk
slechts een fractie van dit verhaal boven
water gehaald.
Wouter Waldus, ADC ArcheoProjecten

Overzicht van de sarcofagen en sarcofaagdeksels
die gevonden zijn in Noord-Holland (database
Ooijevaar 2009).
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Koggelanden-Obdam |
Dorpsstraat 32
In 2009 zijn een inventariserend veldonder
zoek en een archeologisch vooronderzoek in
de vorm van proefsleuven uitgevoerd aan de
Dorpsstraat in Obdam. In het plangebied was
sprake van een hoge trefkans op archeolo
gische resten uit de Late Middeleeuwen en
Nieuwe Tijd (Alders, 2006).
Tijdens het inventariserend veldonderzoek is
in het oostelijke deel van het plangebied,
langs de Dorpsstraat, een oude bouwvoor
aangetroffen. Dit kan erop wijzen dat de
bodemopbouw redelijk intact is, waardoor de
kans groot is dat er nog funderingen van
vroegere boerderij(en) en bewoningsresten
aanwezig kunnen zijn.

Op grond van deze resultaten is een aan
vullend archeologisch onderzoek in de vorm
van proefsleuven verricht in het oostelijke
deel van het plangebied. De zone is gebaseerd
op de kadastrale grens, zoals aangegeven op
de kadastrale minuut uit 1826, in combinatie
met het veldonderzoek.
Het gebied bevindt zich in de zuidwest-oksel
van het kruispunt Dorpsstraat met de Braken
(N507). In de putten zijn bewoningssporen,
kuilen, greppels, paalkuilen, een waterput
en funderingen gevonden uit de periode van
de 12de tot de 20ste eeuw. Op basis van de
aangetroffen sporen en vondsten kan onder
scheid worden gemaakt tussen een aantal
gebruiksfasen in de Late Middeleeuwen en de
Nieuwe Tijd.
Op basis van de vondsten, een waterput,

Houten planken en houten

palen als funderingsbasis van
een van de boerderijen.

Polychrome wandtegels met granaatappel en druiventros
(1600-1625).

keramiek en wandtegels is geconcludeerd dat
in de loop van de Nieuwe Tijd een boerderij in
het plangebied is gebouwd. Ook historisch
onderzoek ondersteunt deze theorie.
Er is sprake van in ieder geval twee opeen
volgende stolpboerderijen en er heeft ver
moedelijk in het zuiden van het plangebied
nog een oudere boerderij gestaan. Waar de
oudste boerderij in het plangebied gestaan
heeft, is op basis van het veldonderzoek niet
duidelijk geworden.
De sporen en artefacten zijn zeer goed gecon
serveerd. De zone tussen de waterput en de
Dorpsstraat dient nader onderzocht te wor
den. Hier kunnen zich mogelijk nog resten
van een oudere boerderij uit de 17de eeuw
bevinden.
RAAP Archeologisch Adviesbureau,
Sandra Warning en Kirsten Leijnse
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Lambertschaag | Westfriese Dijk
Bij Lambertschaag werd, vlak bij de Westfriese
Dijk, een groot terrein geschikt gemaakt voor
extra waterberging. Over een grote opper
vlakte werd de bovengrond, die voornamelijk
bestaat uit klei en veraard veen, afgegraven
en kwamen er slootpatronen en zogenaamde
daliegaten tevoorschijn. Uit deze sporen
kwam, naast 12de- en 13de-eeuws aardewerk,
ook divers Karolingisch materiaal tevoor
schijn, zodat duidelijk werd dat dit deel van
het polderlandschap al ruim voor 1000 was
verkaveld en bewoond werd. Het huidige
polderdeel heeft een afwijkende verkaveling
ten opzichte van het gebied ten zuiden daar
van, maar op luchtfoto’s en uit het onderzoek
blijkt dat ook hier de oude zo-nw richting
aanwezig was. Hieruit blijkt dat de huidige
Westfriese Dijk geen zogenaamde ‘ inlaagdijk’
was, maar is gelegd om een overstroomde
kaag.
Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland

Terpaardewerk van vindplaats 1-2, links en vindplaats 8, rechts.

Langedijk | Geestmerambacht
De Druppels
In opdracht van Betuurscommissie Uit
breiding Geestmerambacht recreatie NoordHolland heeft ADC ArcheoProjecten een
archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het
plangebied Geestmerambacht de Druppels in
de gemeente Langedijk.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek, uit
gevoerd in 2008 (Houkes en Kodde 2009),
konden de vindplaatsen niet volledig worden
begrensd. Er lijkt sprake te zijn van enkele
grotere vindplaatsen op de opduikingen van
de zandige oeverafzettingen juist ten noorden
en zuiden van een vermoede restgeul. Zo
kunnen de vindplaatsen 1 tot en met 4 (en
wellicht ook 5) uit het proefsleuvenonderzoek
gezien worden als één grote vindplaats aan
weerszijden van die geul. De vindplaatsen 6
en 7 vormen waarschijnlijk ook één vind
plaats. Met vindplaats 8 (en in mindere mate
9) is een vindplaats aangeraakt, die zich ten
zuiden van de restgeul bevindt. Vindplaats 12

ten slotte betreft een mogelijke huisplaats. De
vindplaatsen uit het proefsleuvenonderzoek
bevinden zich alle op plaatsen die ook in het
booronderzoek als vindplaatsen waren aan
gewezen. Wel weken enkele vindplaatsen af
van de verwachting die door het proefsleuven
onderzoek waren gewekt.
Na de Romeinse Tijd lijkt het gebied verlaten te
zijn om in de Hoge Middeleeuwen weer in
gebruik genomen te worden. Uit die periode
zijn overigens geen duidelijke bewonings
activiteiten waargenomen. De sporen bestaan
vooral uit greppels en (kleine) sloten die het
terrein hebben ontwaterd om agrarische
bedrijfsvoering mogelijk te maken. In de Late
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd is het gebied
grootschalig in gebruik genomen als agrarisch
gebied. Een stelsel van bevaarbare sloten was
noodzakelijk om de landbouwproducten te
kunnen afvoeren naar de afzetmarkten.
Tijdens het definitieve onderzoek zijn 10
vindplaatsen uit het proefsleuvenonderzoek
onderzocht. De vindplaatsen liggen verspreid
over het gehele plangebied. Vindplaats 6 lag
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als enige vindplaats ten noorden van de
huidige Wagenweg. De vindplaatsen 10 en 12
zijn niet onderzocht, aangezien deze ingepast
konden worden in het bestemmingsplan. In
totaal is tijdens het onderzoek 35.405 m2 aan
vlakken aangelegd. Daarnaast is circa 140 m2
profiel aangelegd en gedocumenteerd.
In het westen van het plangebied is een grote
vindplaats uit de Romeinse Tijd opgegraven,
die bestaat uit de vindplaatsen 1 tot en met 4
van het proefsleuvenonderzoek. De gevonden
grondsporen zijn vooral greppels, behorend
tot een lokaal greppelsysteem. In het oosten
van de vindplaats worden slechts greppels en
kuilen en een mogelijke huisplattegrond
aangetroffen. Dit deel van de vindplaats bevat
een kleine hoeveelheid vondstmateriaal. In
het oosten van de vindplaats is een dubbel
greppelsysteem aanwezig, dat noordoostzuidwest georiënteerd is en onderdeel is van
het grotere greppelsysteem. Tussen dit
dubbele greppelsysteem zijn enkel diepere
sporen, zoals kuilen en waterputten aan
getroffen. Dit dubbele greppelsysteem is

opgevuld met veen, waarin een grotere
hoeveelheid vondstmateriaal aanwezig is,
voornamelijk bestaand uit aardewerk
(Reigersman-van Lidt de Jeude 2009). Het past
in de traditie van het terpaardewerk, zoals
Taayke dat voor Westergo heeft beschreven
(Taayke 1990). Daarnaast is in een kuil een
dobbelsteentje gevonden.
Ten oosten van dit dubbele greppelsysteem
zijn een palissade en een veenlaag aanwezig.
De hoeveelheid vondstmateriaal neemt hier
explosief toe. Dit lijkt te duiden op de aan
wezigheid van een nederzettingskern in de
nabijheid. Helaas zijn er in het veen, naast
een haardkuil, geen andere sporen, zoals
paalsporen, kuilen of waterputten, gevonden
die duiden op bewoning
Ten oosten van deze vindplaats is, zowel ten
noorden als ten zuiden van de huidige Wagen
weg, een vindplaats (6 en 7 genoemd) onder
zocht die waarschijnlijk in de Middeleeuwen
één nederzetting vormde en doorliep onder de
huidige Wagenweg. De vindplaats is aangetast
door de alom aanwezige verkavelingsloten.

Een dobbelsteentje, gevonden in vindplaats 1-2 en een fluitje van schapenbot, gevonden in vindplaats 7.

Deze komen vrijwel overeen met sloten die op
de Bonnekaart van 1880 zijn weergegeven en
dateren dus van vóór die tijd. Er is een aantal
waterputten en kuilen uit de Late Middel
eeuwen gevonden; in één van de kuilen zat
een benen fluitje. Verder zijn in het noordelijk
gedeelte sporen uit de Romeinse Tijd gevonden
in de vorm van greppelsporen en een haard
kuil met daaromheen verbrand aardewerk.
Kennelijk heeft een nederzetting uit die
periode op de hogergelegen delen ten noorden
van de huidige Wagenweg gelegen.
Ten zuiden van vindplaats 6 en 7 ligt vindplaats 8.
Hier zijn, naast talrijke recente sporen, alleen
enkele greppels uit de Romeinse Tijd en wat
vondstmateriaal uit een middeleeuwse water
kuil gevonden. De oostelijk daarvan in een lager
terreingedeelte gelegen vindplaatsen 9 en 11
hebben uitsluitend greppelsporen opgeleverd,
waarvan er geen uit vroegere perioden dan de
Middeleeuwen lijken te dateren en de meeste in
(sub)recente tijd moeten zijn aangelegd.
ADC ArcheoProjecten, S. Zandboer
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Langedijk - St. Pancras |
De Domeynen
Tussen 28 september en 6 oktober heeft
Hollandia archeologen een archeologische
opgraving uitgevoerd op De Domeynen in St.
Pancras, gemeente Langedijk. Eerder was er al
een proefsleuf over het terrein getrokken. St.
Pancras ligt op de oudste, meest oostelijk
gelegen strandwal, waar ook Akersloot op ligt.
Deze strandwal is al sinds het Neolithicum
geschikt voor bewoning. Tijdens het inventa
riserend veldonderzoek door Hollandia archeo
logen is een aantal niveaus op de strandwal
aangetroffen: een leefniveau met sporen en

vondsten uit de Late Middeleeuwen (late 12de
tot vroege 14de eeuw) op 0,75 tot 0,90 m onder
het maaiveld, een laag met pootafdrukken
van vee, mogelijk uit de 10de eeuw op 0,90 tot
1 m onder het maaiveld en een laag met poot
afdrukken uit het Laat Neolithicum - Brons
tijd op 1,30 tot 1,50 m onder het maaiveld.
Laatstgenoemde laag wijst erop dat het gebied
in deze periode al gebruikt werd voor de
beweiding van vee. Het plangebied is na 1950
opgehoogd met een laag van 20 tot 30 cm.
Tijdens het definitieve onderzoek zijn dezelfde
lagen aangetroffen.
Het eerste vlak lag op het middeleeuwse
sporenniveau op het stuifzand. Het tweede

vlak is zo aangelegd dat de top van het
Hollandveen (14C-datering: 1600 voor Chr.)
overal te zien was. Daardoor was goed te zien
dat de strandwal niet recht naar beneden toe
afloopt, maar dat er ook laagtes in de helling
zitten. Aan de westkant van de put lag het
vlak veel dieper dan aan de oostzijde. In het
profiel waren de stuifzandlaagjes uit de
periode van de Bronstijd tot in de Middel
eeuwen goed te zien. Uit een aantal zandlagen
zijn OSL-monsters (Optisch geStimuleerde
Luminescentie) genomen om een betere
datering van de opeenvolgende verstuivingen
in het strandwallengebied te verkrijgen. De
analyse van deze zandmonsters is op lokaal

Pootafdrukken van vee in het Hollandveen. In het profiel zijn
daarboven laagjes stuifzand uit de periode BronstijdMiddeleeuwen te zien.
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niveau van belang voor aanvulling van de
gemeentelijke archeologienota in verband met
toekomstig beleid ten aanzien van vergelijk
bare terreinen. Op interregionaal niveau zijn
de dateringen van belang met het oog op de
detaillering van modellen van landschaps
ontwikkeling en -gebruik in het verleden. In
het stuifzand is op veel plaatsen in het vlak en
in het profiel een vage bodemvorming zicht
baar: dit kan erop wijzen dat de natuurlijke
bodemopbouw sinds de Late Middeleeuwen
relatief goed geconserveerd is gebleven.
Het derde vlak is direct onder het Hollandveen
aangelegd, op de top van de strandwal. Hierin
waren nog enkele sporen met een venige

Een waterput met een vulling met 16de-eeuwse voorwerpen:

aardewerk, een bezem en een gouden of verguld vingerhoedje.

vulling te zien, ondiepe depressies in de
onderste veenlaag met pootafdrukken. In zo’n
spoor is slechts één vondst gedaan: een kies
van een rund of paard, waarschijnlijk uit het
Neolithicum. Een jongere vondst is een water
put met objecten uit de periode 1500-1550,
waaronder een gouden of verguld vinger
hoedje. Verder zijn er sporen uit de 18de - 20ste
eeuw gevonden, waaronder waarschijnlijk
een halve boerderijplattegrond en resten van
het schooltje dat hier heeft gestaan.
Een kuil met een vulling van uitgeloogd geel
zand met daarin scherven van RuinenWommels I aardewerk is te dateren in de
IJzertijd. Uit de Late Middeleeuwen zijn alleen

achtererfstructuren gevonden, geen huis
plattegronden. In middeleeuwse waterputten
zat vooral aardewerk uit de 13de eeuw: een
kogelpot in combinatie met Andenneaardewerk, vroeg witbakkend aardewerk en
proto-steengoed en enkele fragmenten leer en
een houten kom. De waterputten waren
relatief ondiep en hadden plaggenwanden
van klei en veen.
Hollandia Archeologen, Jantien Verduin
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Monnickendam | Rondeel
In november 2009 is door Hollandia Archeo
logen een opgraving uitgevoerd aan de Zuider
vesting te Monnickendam.
De aanleiding voor dit onderzoek was het voor
nemen om de contouren van het Rondeel,
waarvan de resten zich in de ondergrond
bevonden, zichtbaar te maken. In 1984 werd
door de vereniging Oud-Monnickendam, onder
supervisie van het toenmalige IPP, op dezelfde
locatie een opgraving uitgevoerd. Toen werden
de resten van het Rondeel al aangetroffen.
In het jaar 1355 kreeg Monnickendam stads
rechten. Dit hield onder andere in dat men de
nederzetting mocht omgeven met een stenen
muur met gracht ter bescherming van de stad
en zijn inwoners en bezittingen (van Ham
1996). In de loop van de 15de eeuw neemt de
vuurkracht van de kanonnen echter snel toe
en volstaat een stenen ommuring niet meer.
Als antwoord op deze stijgende vuurkracht
werden brede aarden wallen aangelegd, in
vele gevallen tegen het bestaande metselwerk
aan. Dit is waarschijnlijk ook in Monnicken
dam gebeurd.
Aan de onderzoekslocatie, de zuidervesting,
werd in een nog onbekend jaar het Rondeel
aangelegd. Met het zwaarder worden van de
kanonnen veranderde ook de waltoren van
vorm. Deze ontwikkelde zich tot een zoge
naamd rondeel: een cirkelvormige, voor de
stadsmuur uit gebouwde toren zonder dak.
Deze was even hoog als de vestingmuur, met
binnenin één of twee overwelfde ruimten en
daarboven een open weergang. Het rondeel
was in de meeste gevallen halfopen, met de
opening aan de stadszijde. Deze ontwikkeling

Kaart van Monnickendam uit

1689 door De Wit. In de uitsnede is
het Rondeel duidelijk

weergegeven. Het noorden is

maakte een betere flankdekking mogelijk.
(Janse en Van Straalen, 2000). De overwelfde
ruimte was afgedekt met grond waarop de
kanonnen in open lucht stonden.
Het Rondeel was aan het eind van de 17de

rechts.

eeuw nog aanwezig, maar lijkt op basis van
historische kaartmateriaal vóór 1743 ver
dwenen te zijn. De nog resterende stadsmuur
is in 1766 verlaagd (Appel 1985) en werd in de
loop van de 19de eeuw geslecht.
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Tussen de delen van de stadsmuur zat het
Rondeel als het ware ‘opgesloten’. Dit deel van
het vestingwerk kon beter onderzocht worden.
Het Rondeel bleek geen halve ronde toren,
zoals op historisch kaartmateriaal staat weer
gegeven, maar over een afstand van respec
tievelijk 2,3 m aan de westelijke zijde en 2,4 m
aan de oostelijke liepen de muurdelen eerst
haaks op de stadsmuur om dan pas de krom
ming aan te gaan.
Aan de zuidzijde van het Rondeel was het
muurwerk grondig gesloopt. Op de meest
zuidelijke punt van de ronding was het
metselwerk afwezig, alleen de houten fun
deringspalen bevonden zich nog in situ. De
fundering van het Rondeel was er één op
kleef: diverse stammen werden dicht naast
elkaar in de grond geslagen, deze groep palen
of slieten zoog zich zo vast in de slappe onder
grond en zorgde voor een grondverdichting
(Gawronski en Veerkamp 2003). De slieten
onder het Rondeel hadden diverse afmetingen:
van rond met een diameter van 0,10 m tot
rechthoekig met een zijde van circa 0,3 m. Er
werd geen gebruik gemaakt van een uniforme
maat, noch van één bepaalde houtsoort. Ook
ontbrak een roosterwerk om de slieten heen,
hoewel dat een vaak toegepaste werkwijze is
bij dit soort funderingen.
Een opvallend gegeven is dat aan de zuidzijde
enkele funderingspalen werden aangetroffen
net naast de muur van het Rondeel, namelijk
aan de binnenzijde ervan. Ook tijdens de
opgraving van 1984 werd een palenrij net
naast de westelijke haakse muur van het
Rondeel gevonden. Dit doet vermoeden dat de
hele constructie naar het zuiden verschoven
is. Dit zou dan weer de scheuren in het

Overzicht van het opgegraven Rondeel. Op de voorgrond de verstorende kabels. De metalen pennen met oranje markering geven de
locatie van de slieten weer. Foto richting het noorden.

metselwerk tussen de stadsmuur en het
eigenlijke Rondeel kunnen verklaren. Ook in
het muurgedeelte aan de oostkant werd een
duidelijke verzakking geconstateerd. Al deze
gegevens bij elkaar wijzen op een verzakking
van het Rondeel.
Het weinige vondstmateriaal was allemaal
afkomstig uit de verstoring van 1984 en kon
dus niet dienen voor een datering van het

bouwwerk. Van de onderzochte dendro
monsters gaf echter geen enkele een sluitend
resultaat: ofwel de jaarringen bleken zeer
onregelmatig gegroeid of er waren te weinig
jaarringen aanwezig. Een voorzichtige
schatting van de dendrospecialist is dat de
bouw van ná 1508 dateert, maar hier is geen
zekerheid over.
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt
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de bouw van het Rondeel dus – voorzichtig –
ná 1508 gesitueerd en zeker vóór 1560, als het
Rondeel wordt afgebeeld op de kaart van Jacob
Van Deventer. In 1766 zou het Rondeel afgebroken
zijn. Een mogelijke reden hiervoor is dat het
zijn functie als verdedigingselement van de
stad had verloren. Samen met het feit dat de
hele constructie ook bleek te zijn verzakt,
werd het Rondeel overbodig en onbruikbaar.
Hollandia Archeologen, R.W. Vanoverbeke

Reconstructietekening van de hypothetische doorsnede
van het Rondeel, met vloerwerk en gewelf.
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Nieuwe Niedorp | Dorpsstraat 49-57
In december 2008 is vanwege geplande nieuw
bouw door Hollandia Archeologen een proef
sleuvenonderzoek uitgevoerd op de achter
terreinen van Dorpsstraat 49-57 te Nieuwe
Niedorp. Het doel van dit inventariserend
veldonderzoek was het aanvullen en toetsen
van de gespecificeerde verwachting, zoals
deze werd opgesteld en aangevuld in respec
tievelijk het bureauonderzoek en het boor
onderzoek (Schamp, 2007).
Bij aanvang van het proefsleuvenonderzoek
bleek het zuidwestelijk deel van het terrein tot
op grote diepte gesaneerd te zijn geweest.
Hierbij zijn de op dit deel van het terrein aan
wezige archeologische resten verloren gegaan.

Op het ongesaneerde deel, ter hoogte van de
voormalige achtertuinen, is een proefsleuf
aangelegd. Hier zijn, vanaf een diepte van
circa 1,0 m onder N.A.P., goed geconserveerde
archeologische resten uit de Late Middel
eeuwen gevonden. Deze resten dateren uit de
tijd van de eerste ontginning van het gebied
(10de-13de eeuw). [Afb 89] Er is een restant van
een akkerlaag aangetroffen, en een relatief
groot aantal kuilen en greppels. Het vondst
materiaal uit deze periode bestaat voorname
lijk uit handgevormd aardewerk dat weer voor
het merendeel bestaat uit fragmenten kogel
pot en grijs aardewerk uit de 12de-13de eeuw,
al dan niet met ‘besenstrich’ versierd. Van
een aantal fragmenten kon worden vast
gesteld dat het van een handgevormde pot

was met gedraaide rand. Er is ook één frag
ment gevonden van een oudere kogelpot met
steengruis magering, daterend uit de 10de12de eeuw. Naast het handgevormd aardewerk
werden ook fragmenten huttenleem, dierlijk
botmateriaal en natuursteen (waarvan een
fragment maalsteen) gevonden. Gezien de
hoeveelheid sporen en vondsten uit deze
periode, het gevarieerde vondstenspectrum,
de relatief geringe fragmentatiegraad en de
aanwezigheid van concentraties huttenleem,
ligt de proefsleuf vermoedelijk binnen of zeer
dichtbij een middeleeuwse nederzetting.
Mogelijk is dit een van de eerste ontginnings
boerderijen.
Verder heeft het onderzoek aangetoond dat er
op deze locatie ook sprake is van archeologi
sche resten uit de Nieuwe Tijd. Het gaat om
één kuil, één greppel en een restant van een
grotendeels in de recente bouwvoor opgenomen
bouwvoor uit de Nieuwe Tijd. Het vondst
materiaal uit deze periode bestaat vooral uit
aardewerk in de vorm van faïence, majolica,
roodbakkend aardewerk, en witbakkend
aardewerk. Eén van deze scherven witbak
kend aardewerk komt mogelijk uit Saintonge
(Frankrijk) en is te dateren in de 16de-17de
eeuw. Op het platteland van Noord-Holland is
Saintonge aardewerk tot op heden een zeer
zeldzame vondstcategorie.
Het overige vondstmateriaal uit de Nieuwe
Tijd betreft mortel, baksteen, natuursteen en
dierlijk bot.
Hollandia Archeologen, A. Médard

Coupe van een middeleeuwse kuil.
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Verschillende vondsten uit één van de afvalkuilen.
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Opmeer | Heerenweide en
De Veken
In verband met toekomstige ontwikkelings
plannen in de gemeente Opmeer is in het plan
gebied, gelegen aan weerszijden van de A.C. de
Graafweg, Heerenweide en De Veken 4, een
archeologisch vooronderzoek in de vorm van
proefsleuven uitgevoerd. Tijdens het onderzoek
is een beperkt aantal bodemverkleuringen aan
getroffen, waarvan de meeste kunnen worden
geïnterpreteerd als archeologische sporen. Deze
sporen bestaan onder andere uit greppels/slo
ten, afvalkuilen en daliegaten. Op basis van
vondstmateriaal kunnen al deze sporen in de
Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd worden
gedateerd. De greppels en sloten volgen het hui
dige verkavelingspatroon en moeten daarom in
verband worden gebracht met agrarische acti
viteiten. De twee afvalkuilen hebben veel
vondsten opgeleverd, waaronder aardewerk,
metaal en glas. Deze kuilen kunnen in de van
af 1850 worden gedateerd. Ook zijn er nog grote
ronde sporen aangetroffen. Het gaat hier ver
moedelijk om daliegaten: kuilen die gegraven
zijn om klei te winnen. Tijdens het onderzoek
zijn ook dertien stuks zeer fragmentarisch,
prehistorisch aardewerk gevonden, die waar
schijnlijk uit het Laat Neolithicum of de Brons
tijd dateren. Dit aardewerk is zowel afkomstig
uit natuurlijke getijdenafzettingen als uit een
aantal recentere sporen. Het prehistorische
materiaal lijkt zich dus niet in situ te bevinden.
Het is waarschijnlijk verspoeld materiaal van
een prehistorische nederzetting uit de
omgeving van het plangebied.
RAAP Archeologisch Adviesbureau, Kirsten Leijnse

Opmeer en Medemblik |
Landinrichting De Gouw,
bestek Sijbekarspel-Wadway
Bij de realisatie van de landinrichting De
Gouw bestek Sijbekarspel-Wadway in de
gemeenten Opmeer en Medemblik worden
verschillende nieuwe watergangen aangelegd
en bestaande watergangen geprofileerd en/of
verbreed.
De sporen die werden gevonden waren voor
namelijk greppels en (mogelijke) daliegaten.
De laatste vormen een aanwijzing voor
intensieve kleiwinning in het gebied tijdens
de Middeleeuwen. Het feit dat de bodem van
de meeste van de daliegaten sterk humeus is
en geen duidelijk herkenbare veenbrokken
bevat, lijkt erop te wijzen dat de daliegaten
over het algemeen zijn opgevuld met sloot
bagger en niet met het eerder uitgegraven
veen (zie ook Dekker, e.a., 2008). Ook zijn in
sommige daliegaten zaden en plantenresten
gevonden die niet alleen wijzen op het ver
bouwen van vlas, maar ook op het verwerken
ervan (Dekker, e.a., 2008). Deze vondsten
doen de vraag rijzen of de daliegaten wellicht
niet alleen zijn aangelegd voor de winning
van kalkrijke klei of zavel voor bemesting,
maar ook voor de winning van veen voor
brandstof en of de gaten daarnaast misschien
gebruikt zijn voor de verwerking van vlas.
Een aantal sporen kan, op basis van vorm,
kleur en vulling, mogelijk in de Prehistorie
kunnen worden gedateerd. Een nadere toe
kenning aan een archeologische periode is
door het ontbreken van voldoende diagnos
tisch materiaal niet mogelijk. Een uitzonde
ring is een spoor waar in de directe omgeving

een fragment handgevormd aardewerk met
kwartsmagering is aangetroffen. Deze scherf
kan mogelijk worden gedateerd in het Laat
Neolithicum of de Bronstijd.
RAAP Archeologisch Adviesbureau, Stefan Molenaar

Opmeer en Wevershoof | De
Vier Noorderkoggen - locaties
Langereis, Liederik en Kooiland
In verband met de geplande aanleg van drie
wateropvangbekkens in de polder De Vier
Noordenkoggen is een inventariserend veld
onderzoek in de vorm van zoeksleuven uit
gevoerd.
De ondergrond in de onderzoeksgebieden
bestaat uit lichtgrijs, zeer fijn, matig siltig
zand met kleilagen. Naar beneden toe (circa
100 tot 120 cm onder het maaiveld) worden
deze afzettingen geleidelijk kleiiger en
bevatten een enkel dun detrituslaagje. Dit
profieltype is, met enkele geringe variaties, in
alle drie de deelgebieden aangetroffen. Het
betreft mariene getijdenafzettingen. In de
deelgebieden Liederik en Kooijland is op deze
afzettingen een laag donkergrijs/zwart,
matig siltig, sterk humeus zand aangetroffen.
Deze laag is geïnterpreteerd als een laag
restveen, die is vermengd met de onder
liggende afzettingen. Dit pakket restveen is
een restant van het voormalige veenpakket
dat vóór de Late Middeleeuwen heel WestFriesland bedekte en is in grote delen van
Noord-Holland direct onder de bouwvoor aan
wezig. Dat deze laag restveen nog aanwezig
is, impliceert dat de eronderliggende afzet
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tingen nog intact zijn. Zoals vaker aangetoond
in andere delen van West-Friesland kunnen
juist op deze (onderliggende) getijden
afzettingen prehistorische bewoningssporen/resten aanwezig zijn.
De zoeksleuven leverden in alle drie de deel
gebieden archeologische sporen op.
Op onderzoekslocatie Langereis zijn slechts
enkele sporen (off-site) aangetroffen: perceel
sloten en één daliegat. Deze sporen zijn op
grond van hun aard, (stratigrafische) ligging
en vondstinhoud in de Late MiddeleeuwenNieuwe Tijd gedateerd.
In deelgebied Liederik zijn aanwijzingen voor
de aanwezigheid van een archeologische vind
plaats uit de Prehistorie (Laat Neolithicum en/
of Bronstijd). De sporen bevinden zich onder
het restveen in de top van de getijden
afzettingen en bestaan uit greppels en (paal)
kuilen. In profiel resteert van de sporen nog
hooguit 10 cm. Vermoedelijk woonde men op
het, in de loop van de Late Middeleeuwen,
verdwenen veenpakket. De sporen zijn door
het veen ingegraven tot in de top van de zan
dige getijdenafzettingen. Met het verdwijnen
van het veen zal de top van de sporen ook
verdwenen zijn.
Op de locatie Kooiland zijn enkele paalkuilen
en wat verspreide greppels gevonden die op
basis van stratigrafie ook in de periode Laat
Neolithicum/Bronstijd moeten worden
gedateerd. Het lijkt hier in tegenstelling tot
deelgebied Liederik niet te gaan om een
nederzettingsterrein. De paalkuilen maken
waarschijnlijk deel uit van het ‘off-site’ areaal
van een in de omgeving gelegen nederzetting.
Gezien het restveen (dat de sporen afdekt) dat
in alle werkputten aanwezig was, is het ont

Spinklosje gevonden in het daliegat
in deelgebied Langereis.

breken van sporen in de overige delen van de
locatie Kooiland niet het resultaat van latere
verstoring. Er lijkt een duidelijk verband te
zijn tussen de aanwezigheid van het restveen
en de aanwezigheid van prehistorische
sporen. Daar waar het veen geheel verdwenen
is (of is opgenomen in de bouwvoor) zijn geen
sporen uit de Prehistorie aangetroffen.
De sporen bevatten zeer weinig vondsten. In
deelgebied Kooiland werd in een paalkuil,
naast een fragment verbrand vuursteen, een
prehistorische scherf gevonden. Het gaat om
een klein fragment handgevormd aardewerk.
Op basis van het uiterlijk, de dikte en de
aanwezigheid van zeer grove kwartsmagering
wordt deze scherf gedateerd in het Laat Neo

lithicum of de Bronstijd. Verder zijn, zowel in
deelgebied Kooiland als in deelgebied Liederik,
op het maaiveld naast de sleuven enkele
fragmenten bewerkt vuursteen gevonden. In
deelgebied Liederik betreft het twee brokken
vuursteen met verschillende afslagnegatie
ven. In deelgebied Langereis werden in het
daliegat onder andere fragmenten baksteen,
roodbakkend geglazuurd aardewerk, een
spinklosje en een pijpenkop uit de Late
Middeleeuwen/Nieuwe Tijd gevonden.
RAAP Archeologisch Adviesbureau, Kirsten Leijnse,
Yannick Raczynski Henk en Geuch de Boer
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Schagen | Laan
In het centrum van Schagen aan de Laan (de
vroegere Baghijnenlaan) werd een bouwput
gemaakt voor de herbouw van een gesloopt
pand uit de 19de eeuw. Ondanks de in een
rapport gestelde negatieve verwachting,
werden 18de-eeuwse muurresten, tegels en
aardewerk gevonden. De eigenaar van de
grond stelde geen prijs op verder onderzoek
door de werkgroep.
Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland,
Frans Diederik

Schagen | Burghorner Polder
In de Burghorner Polder ten westen van
Schagen werd, op een perceel waarop in 1988
al vroeg- en laatmiddeleeuwse scherven waren
gevonden, een grootschalige en systematische
veldverkenning uitgevoerd. De verkenning
leverde vele honderden goed dateerbare scher
ven op uit de 7de tot en met de 12de eeuw. Uit
het feit dat in het midden van de grootste
concentratie laatmiddeleeuws aardewerk een
min of meer ‘lege’ plek te zien was, kan wor
den afgeleid dat hier waarschijnlijk een terp
heeft gelegen die in de periode dat het gebied
overstroomd is geweest (1170-1456) door water
is afgetopt.
Bestudering van het gevonden laatmiddel
eeuwse kogelpotaardewerk leerde dat het zeer
veel voorkomende ‘bezemstreekmotief’
binnen dit complex geheel ontbreekt. De
verwachting is dat zal blijken dat dit motief
derhalve ná 1170 in zwang is gekomen.

Omdat het terrein in gebruik is als akkerland
en er ieder jaar een deel van de aanwezige laag
met scherven en botten wordt bovengeploegd,
zal in 2010 een verkennend en waarderend
onderzoek worden uitgevoerd.
Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland,
Frans Diederik

Schagen | Industrieterrein
Lagedijk
In oktober 2008 is in opdracht van de gemeente
Schagen door Hollandia Archeologen een
archeologische opgraving uitgevoerd op het
plangebied Lagedijk te Schagen. De aan
leiding tot het onderzoek was de aanleg van
een nieuwe watergang en het verbreden van
een bestaande watergang. Sporen uit de
Romeinse Tijd zijn, in tegenstelling tot de
verwachting, nauwelijks aangetroffen.
Slechts één spoor kan aan deze periode worden
toegeschreven. Het gaat om een ronde, met veen
dichtgegooide kuil. In deze kuil is al dan niet
besmeten, handgevormd inheems-Romeins
aardewerk uit de 2de-3de eeuw na Chr. en de
onderkaak van een rund gevonden. In feite
bleek de ondergrond in beide werkputten al in
de Middeleeuwen te zijn verstoord door het
steken van veenplaggen. Hierdoor is het
Romeinse niveau met alle sporen en vondsten
in zijn geheel verdwenen. Restanten van een
cultuurlaag met de bijbehorende sporen zijn
dus niet aangetroffen. Bovengenoemde kuil is
als enig spoor uit de Romeinse Tijd bewaard
gebleven. Waarschijnlijk was dit spoor dieper
ingegraven, waardoor hiervan bij het

onderzoek nog de onderkant werd aangetroffen.
Hoewel er van het middeleeuwse graafwerk
geen dateerbaar materiaal is aangetroffen, is
het, gezien de omvang ervan, aannemelijk dat
het verband houdt met de aanleg van de
nabijgelegen West-Friese Omringdijk en dus
gedateerd kan worden in de 12de-13de eeuw na
Chr. In beide werkputten zijn sporen van dit
middeleeuwse graafwerk gevonden in de vorm
van spitsporen, tussen de vergravingen over
gebleven dammetjes en teruggestorte grond.
Vanaf de dammetjes zijn veenplaggen gestoken.
Na het afplaggen is de bovenliggende grond
weer teruggestort, waardoor vondstmateriaal
Handgevormde inheems-Romeinse pot uit 150-250 na Chr.
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Coupe van de aangetroffen inheems-Romeinse kuil.

uit de Romeinse Tijd in het middeleeuwse
graafniveau terecht is gekomen. Uit de Middel
eeuwen zijn ook afdrukken van koeienpoten
aangetroffen, gevuld met ingetrapt veen.
Verder zijn nog enkele jongere sporen gevonden.
Het gaat om twee greppels uit de 17de-19de eeuw
en om een kuil die door de middeleeuwse
verstoringen heen zijn gegraven. De kuil is
mogelijk gegraven ten bate van de winning van
klei. Vermoedelijk zal de begrenzing van het
middeleeuwse graafwerk en waarschijnlijk een
intact Romeins niveau met sporen en vondsten,
op een grotere afstand van de omringdijk,
verder oostwaarts, worden aangetroffen,
mogelijk binnen AMK-terrein 14D-025.
Hollandia Archeologen, A. Médard

Profiel met middeleeuwse vergravingen en in zwart de overgebleven dammetjes van waaraf het
omringende veen werd weggegraven.

Schagen | Industrieterrein
Lagedijk
In de zomer van 2009 werd bij Schagen,
net onder de Westfriese Dijk, een gebied
afgegraven ten behoeve van waterberging.
Door een van de leden van de werkgroep werd
aan de oppervlakte liggend materiaal, wat op
de aanwezigheid van een nederzetting uit de
IJzertijd wees, verzameld. Kort daarna werd
het gebied onder water gezet.
De beheerder van het toekomstige natuur
terrein was niet bereid het water weer weg
te malen. Door te verwachten rietgroei
zullen de laatste sporen op den duur
verdwijnen. Dit is overigens de eerst
gevonden nederzetting die nog op het

veen gelegen was; op andere plaats en
in de omgeving is alle veen geoxideerd.
Vrijwel het gehele gebied is in de Late
Middele euwen afgegraven voor turf
winning en deze kleine plek vormde
waarschijnlijk een heel klein deel van
het intacte landschap. In de zomer van
2010 zal een onderzoek worden ingesteld
naar de aard en wijze waarop de turf
winning heeft plaatsgehad.
Archeologische Werkgroep kop van Noord-Holland,
Frans Diederik
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Uitgeest | Waldijk II ter plaatse
van de Kartbaan en de Stoeterij
Dit proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd naar
aanleiding van eerder uitgevoerd bureau- en
booronderzoek (De Kort 2006) en omdat er
bekende vindplaatsen in de nabije omgeving
liggen, heeft twee vindplaatsen aan het licht
gebracht. Daarnaast zijn enkele sporen aan
getroffen uit de Late Middeleeuwen-Nieuwe
Tijd die mogelijk gerelateerd zijn aan de ont
ginning van Waldijk.
Op de eerste vindplaats zijn, hoewel er maar
één proefsleuf is aangelegd, verschillende
grondsporen aangetroffen. De sporen bevin
den zich in matig siltige en kalkrijke Oer-IJ
afzettingen of overslaggronden en zijn redelijk
intact en goed herkenbaar. Het betreft onder
andere greppels, mogelijke (paal)kuilen en een
haardkuil.
In de omgeving zijn echter meerdere vind
plaatsen bekend uit dezelfde periode waarbij
nog sprake is van een herkenbare cultuurlaag.
Op de onderzochte vindplaats is deze echter
opgenomen in de bouwvoor of overige ver
stoorde lagen.
De vondsten bestaan voornamelijk uit aarde
werk (wand-, rand- en bodemfragmenten),
bot en steen. De fragmenten ruwwandig
aardewerk lijken Rijnlands, een wit baksel
dat pas in de 2de-3de eeuw voorkomt. Ook het
terpaardewerk, bestaande uit halsloze potten
met een gefacetteerde rand en grote platte
deksels, wijst op eenzelfde datering.
Samenvattend kan de vindplaats worden geïn
terpreteerd als een inheemse nederzetting uit
de Romeinse tijd (2de-3de eeuw).
Op de tweede vindplaats bevinden de goed

Aardewerken potje uit de Midden IJzertijd na lichting. In het
potje werden een fragment bot en mogelijk een verkoolde
graankorrel aangetroffen.

Verschillende inheems-Romeinse paalsporen.

herkenbare grondsporen zich vrijwel direct
onder de bouwvoor of onder een dunne laag
kleiige overslaggronden (Oer-IJ afzettingen) in
de top van het kalkloze duinzand. Het betreft
greppels, paalsporen, kuilen en waterputten
of waterkuilen. Een deel daarvan kan in de
Midden IJzertijd of de Late MiddeleeuwenNieuwe Tijd worden gedateerd, ook zijn er
enkele sporen van recentere aard. Het is niet
uit te sluiten dat een deel van de sporen
waarin geen vondstmateriaal is aangetroffen,
dateert uit de Bronstijd. De vondsten bestaan
uit potgruis en organisch verschraald aarde
werk wat duidelijke overeenkomsten vertoond
met het aardewerk dat is aangetroffen in

Santpoort-Spanjaardsberg (Van Herringen
1989). De groef in de overgang van hals naar
schouder is kenmerkend. Op basis hiervan
wordt het aardewerk gedateerd in de Midden
IJzertijd. Opvallend is de vondst van een kuil
met daarin een potje. Deze is met de omlig
gende grond gelicht. In het zeefresidu is één
fragment verbrand bot en een mogelijke ver
koolde graan aangetroffen. Waarschijnlijk
gaat het hier om etensresten.
In een van de greppels zijn een roodbakkend
geglazuurde scherf en 7 fragmenten metalen
paardenbeslag of voetboeien aangetroffen.
Deze greppels kunnen in de Late Middel
eeuwen-Nieuwe Tijd worden gedateerd en
houden mogelijk verband met de vindplaats uit
de Late Middeleeuwen die direct aan de west
zijde van het plangebied grenst (De Kort 2005).
Samenvattend kan de vindplaats worden geïn
terpreteerd als een deel van een nederzetting
uit de Midden IJzertijd.
RAAP Archeologisch Adviesbureau, Cathelijne Kruidhof
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Wijdemeren-Oud-Loosdrecht |
Oud-Loosdrechtsedijk
Tijdens archeologisch onderzoek door
Hollandia Archeologen in mei-juni 2009, zijn
aan de Oud-Loosdrechtsedijk te Oud-Loos
drecht, gemeente Wijdemeren, resten aan
getroffen van wellicht de vroegste bewoning
aan deze dijk. Aan het einde van het proces
van veenontginning, dat mogelijk al rond het
jaar 1000 in gang is gezet, vestigde men zich
rond 1300 langs deze dijk. Het is niet uit
gesloten dat dit al enige tijd vóór 1300 is
gebeurd. Wegens vernatting van de bodem is
het terrein in meerdere fases opgehoogd met
veen. Waarschijnlijk gebeurde dit met
materiaal uit sloten vlak bij de bewoning,
want in alle ophogingslagen is aardewerk uit
de eerste bewoningsfase aangetroffen.
Mogelijk hebben aan de straatkant hogere
terpjes gelegen of is het daar zichtbaar dat de
ophogingslagen tegen de dijk aan liggen. Op
de achterkant van het terrein is in ieder geval
nog geen eind aan de ophogingslagen gezien.
Mogelijk was de bewoning op één groot “kamp”
aangelegd, met alleen een aantal sloten als
erfafscheidingen erdoorheen.
Ter hoogte van het voormalige huis op nr. 215217 zijn achtererven van woningen vanaf het
begin van de 14de eeuw gevonden De oudste
ophogingslagen en een brede sloot, waar
schijnlijk de markering van de achterkant van
het erf, moeten uit deze fase stammen. De
sloot zit vol met aardewerk uit de 14de en 15de
eeuw: vooral veel grijsbakkend en roodbakkend
aardewerk en ongeglazuurd steengoed uit
Siegburg, maar ook bijna-steengoed, steen
goed, Paffrath en Hafner waar (een vet

Onder de ophogingslagen van veenmosveen kwam op sommige plaatsen bosveen tevoorschijn.

vanger). Verder is er in de sloot baksteen,
natuursteen, hout en metaal gevonden. Het
hout is waarschijnlijk oud constructiehout
dat in de sloot hergebruikt is als kade
versteviging. Onder de metaalvondsten
bevinden zich een ijzeren hakmes, twee
lakenloodjes (waarvan één uit Leiden) en een
gesp aan een leren riempje.
Aan de noordzijde van het opgegraven terrein
lagen twee waterputten direct achter de
huizen. De ene waterput is zeker in de 14de
eeuw te dateren. Het aardewerk uit deze put

stamt uit de periode tussen 1300 en 1400. Een
dendrochronologische datering van een eiken
houten plank, onderdeel van de putconstruc
tie, ligt in het jaar 1302. De put is erg rijk aan
aardewerk-, leer- en houtvondsten. Het aarde
werk bestaat uit bijna- en proto-steengoed,
steengoed uit Siegburg (kannen), rood- en
grijsbakkend aardewerk (grapen, kommen en
potten) en één fragment kogelpot. De leer
vondsten bestaan uit delen van het bovenleer
van enkele schoenen. Samen met de delen van
twee houten borden en een houten kom,
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< De sporen met een veenvulling tekenden zich
af in de ophogingslagen van veen, die na de
aanleg van een vlak meteen oxideerden

Een witbakkende vetvanger van Hafner-aardewerk, gevonden in de 14de-15de-eeuwse terpsloot.

worden deze schoenen op dit moment
gerestaureerd.
De tweede waterput is een tonputje met een
datering in de 14de-15de eeuw. Of deze put
gelijktijdig in gebruik was met de andere put
is niet duidelijk; mogelijk is het een opvolger.
Aan de oostzijde van het terrein lag een
tweede sloot uit de 14de eeuw.
Iets zuidelijker dan de sloot die eind 15de eeuw
gedempt moet zijn lag een sloot uit de 16de17de eeuw. In deze sloot is materiaal vanaf de
14de eeuw tot aan circa 1700 gevonden. Het

oudere materiaal is waarschijnlijk mee
gekomen met het veen waarmee de sloot
gedempt is. Indicatief voor de gebruiksfase
zijn de scherven van drie roodbakkende
borden uit de 16de-17de eeuw. Uit deze periode
zijn verder slechts drie verspreide kuilen
aangetroffen, die geen herkenbare structuur
vormen, en een aantal ophogingslagen. Een
bijzondere 17de-eeuwse vondst uit een jongere
kuil is het deksel van een tabaksdoos.
Uit de periode 18de-20ste eeuw zijn relatief
veel sporen bewaard gebleven: funderings
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Wormerland - Wormer |
Dorpsstraat 206-b
In het voorjaar van 2009 is op het terrein van
de roemrijke voetbalvereniging WSV’30 aan
de Dorpsstraat in Wormer een verkennend
archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Op
een deel van het terrein worden woningen
gebouwd. Dit onderzoek wees uit dat in de
bodem mogelijk nog resten aanwezig zijn van
17de en 18de-eeuwse bewoning.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Het skelet van een jong rund, in z’n geheel begraven. Het is waarschijnlijk bezweken aan een ziekte of is afgemaakt. De achterpoten
zijn afgehakt om het dier in de kuil te laten passen.

sleuven, heipalen, sloten, bakstenen fun
derinkjes, greppeltjes, paaltjes, kuilen,
water- en beerputten en ophogingslagen. Een
groot deel van de sporen kan gekoppeld wor
den aan de 19de- en 20ste-eeuwse kadaster
kaarten van Oud-Loosdrecht. Uit de recente
20ste-eeuwse sloten en de ophogingslagen is
veel industrieel aardewerk en Europees
porselein geborgen. Opmerkelijke vondsten
waren twee kuilen vol met runderskeletten
(minimaal 12), waarschijnlijk uit het begin
van de 20ste eeuw. De botten lagen voor het

grootste deel nog in verband; de dieren zijn in
hun geheel in de grond gestopt. De runderen
moeten aan een ziekte zijn gestorven of zijn
afgemaakt en op het achtererf begraven.
Hollandia Archeologen, Jantien Verduin
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Zaanstad - Krommeniedijk |
Krommeniedijk 187
Twintig jaar terug is tijdens de bouw van
een keuken achter de woning Krommenie
dijk 187 op 1,5 m diepte een fundering en een
steengoed kruik gevonden. De kruik dateert
uit de 15de eeuw. In 2008 is het voorhuis
gesloopt. De keuken bleef staan. Vooraf
gaand aan de nieuwbouw is op de plek van
het voorhuis en in aanpalende voortuin een
archeologisch onderzoek uitgevoerd, omdat
verwacht werd dat daar ook funderings
resten uit de Late Middele euwen aanwezig
waren.
De bovenste bodemlaag met een dikte van
50 cm was recent verstoord. Hierin werd
materiaal uit de late 19de en de 20ste eeuw
gevonden. Daaronder lag een pakket
ophogingslagen waarin voornamelijk mate
riaal uit de periode 1450-1600 werd gevonden
maar incidenteel ook jonger materiaal (17deeeuws aardewerk). Tegen de straat aan had dit
pakket een dikte van 2,5 m. De straat is
oorspronkelijk een middeleeuwse dijk (13de
eeuw). Van de straat af werd het pakket snel
dunner tot een dikte van 95 cm bereikt werd.
Onder deze ophogingslagen troffen de onder
zoekers de ongestoorde, natuurlijke veen
bodem aan.
Uit een booronderzoek bleek dat dit pakket
zich uitstrekte over het gehele perceel en de
percelen daarbuiten. De dikte was vrijwel
overal 95 cm, behalve tegen de dijk aan.
Daar werd het dikker.
In het ophogingspakket lagen geen funderingsof gebouwresten. Op de plek waar het voor
huis stond had in het verleden kennelijk geen

Eén van de losse molenstenen die tijdens het onderzoek achter het NS station is gevonden.

gebouw gestaan. Wel was haaks op de weg
een sloot gegraven. Meestal komt de ligging
van dit soort sloten overeen met de huidige
perceelsgrenzen. Dat was hier niet het geval.
Dit duidt erop dat de perceelsgrens in de loop
der tijd verschoven is.
Na afronding van het onderzoek groef de
eigenaar in zijn achtertuin een gat voor een
regenwater reservoir. Daarin vond hij op 1,5 m
diepte, dus onder het laatmiddeleeuwse
ophogingspakket, een aantal houten paaltjes

met vlechtwerk daartussen. De paaltjes zijn
verder niet verstoord en met schoon zand
afgedekt. Mogelijk zijn dit resten van een
vlechtwerkwand van een gebouw of van een
beschoeiing. Omdat op het achtererf geen
bouwplannen zijn, kon het onderzoek daar
niet worden voortgezet.
Uit het onderzoek blijkt dat de 13de-eeuwse
dijk onder de huidige straat in de 15de en
16de eeuw flink uitgebreid en verstevigd is
met een meer dan 2 m dik pakket bewoning
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safval en puin dat zich uitstrekt vanaf de dijk
tot op de voorerven. De rest van de erven is
opgehoogd met een zelfde soort pakket met
een dikte van 95 cm. Op het achtererf van
Krommeniedijk 187 bevindt zich onder dit
pakket een overblijfsel van een vlechtwerk
wand, misschien een deel van een gebouw of
een beschoeiing.
Voor verder archeologisch onderzoek, zijn
de resultaten van het onderzoek op
Krommen iedijk 187 belangrijk. De 13deeeuwse dijk onder de weg Krommeniedijk is
in de 15de en 16de eeuw verbreed met een
laag puin en afval dat zich uitstrekt tot op
minmaal 10 m afstand van de weg. Verder
onderzoek elders in Krommeniedijk zal
moeten uitwijzen of dit overal het geval is.
Wanneer dit zo is, dan zullen bouwplannen
op de plaatsen waar nu de woningen staan
(op de voorerven) veel minder schade
aanrichten aan het bodemarchief dan
verwacht, omdat de middele euwse
woningen niet op de voore rven stonden,
maar verder van de weg/dijk af.
Ook is duidelijk geworden dat de bovenste
50 cm van de bodem is verstoord. Elders in
Zaanstad is dit ook al geconstateerd langs de
oude dorpslinten. Ook dit is van belang voor
nieuwe bouwplannen die mogelijk archeolo
gische vindplaatsen verstoren. Door de bodem
slechts enkele decimeters op te hogen, kan
veel schade aan het bodemarchief worden
voorkomen.
Ten slotte zijn er aanwijzingen dat op de
achtererven mogelijk zeer goed bewaarde
resten van middeleeuwse gebouwen kunnen
liggen (vanwege de houten vlechtwerk
wanden). Wanneer dus op de achtererven

Vrijwel direct onder het maaiveld lagen de resten van een tonput. Vanuit deze put werd van 20 tot 30 m diepte water opgepompt
voor de witpapierfabricage.

gebouwd gaat worden, zal met deze archeo
logische toplocaties ernstig rekening moeten
worden gehouden.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Zaanstad - Wormerveer | Achter
het NS-station
De spoorlijn ter hoogte van station Wormer
veer wordt misschien verbreed. In dat kader is
in augustus 2009 een verkennend boor
onderzoek uitgevoerd op de lange strook
grond, evenwijdig aan de spoorbaan en op een
lange strook grond aan de overzijde van de
sloot naast de spoorbaan. Hierbij zijn resten
aangetroffen van de vijverlanden (zie hier
onder) van witpapiermolen De Jonge Voorn. In
deze molen is vanaf 1687 tot 1817 witpapier
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gemaakt. Tevens is een oliekelder van olie
molen De Nachtegaal gevonden (1647-1852).
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Zaanstad - Wormerveer | Guisveld
De gemeente Zaanstad bekijkt of het mogelijk
is de vijverlanden in het Guisveld te restau
reren. Vijverlanden zijn 17de- tot 19e-eeuwse
waterzuiveringsinstallaties van witpapier
molens. Ze bestaan uit lange, met elkaar
verbonden sloten (de vijvers) waarin water
gepompt werd dat van 20 tot 30 meter diepte
kwam. Het water stroomde door de sloten
richting de molen. Vuil en ongerechtigheden
bezonken. Bij de molen werd het water door
een zandbak gepompt voor een tweede zui
vering. In de molen zelf werd het nog door een
filter van wollen dekens geperst. Met het
kristalheldere water dat hiervan het resultaat
was, maakte men het wereldberoemde Zaanse
witpapier. Op dit papier schreef Beethoven
zijn composities. Ook is de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsverklaring op Zaans
witpapier gedrukt.
Een groot deel van het Zaanse witpapier werd in
Zaandijk en Wormerveer geproduceerd. De
vijverlanden vormen een tastbare herinnering
aan deze vooral in de 18de en 19de eeuw zeer
belangrijke industrie. Vanwege het historische
belang heeft de gemeente de vijverlanden tot
gemeentelijk archeologisch monument gemaakt.
In september 2009 is op het land van papier
molen De Oude Blaauw (1621-1879) een ver
kennend archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Wanneer het droog is klinkt het veen iets in en komt de onderzijde van de zandbak tevoorschijn.

Doel was inzicht te krijgen in de breedte en
diepte van de vijvers, de helling van de wan
den, de eventuele aanwezigheid van houten
beschoeiingen en van (aardewerken) ver
bindingsbuizen, de onderlinge afstand tussen
de vijvers en de aanwezigheid van waterputten
en zandbakken. Deze gegevens zijn nodig voor
het maken van een restauratieplan.
Op het land van de Oude Blaauw waren nog veel
resten van de molen aanwezig. In de
noordwestelijke hoek werd in een klein proef
sleufje een halve houten tonput aangetroffen
met een diameter van 1,2 - 1,5 m. De ton was tot

minstens 2,8 m diepte gevuld met zand. Dieper
kon niet worden geboord omdat de boor leegliep.
De onderzoekers legden ook enige vijvers
bloot. De breedte varieerde tussen de 1,8 m en
de 2,5 m. Drie vijvers hadden een diepte van
circa 75 cm, de vierde een diepte van circa 1,25
m. Hierbij moet opgemerkt worden dat het
maaiveld door klink waarschijnlijk 10 tot 30
cm gedaald is. Oorspronkelijk zullen de
vijvers dan ook wat dieper zijn geweest. Het
leek erop dat er twee vijversystemen door
elkaar liepen: één vijver (S 37) werd namelijk
doorsneden door de insteek van een andere
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vijver. De onderlinge afstand tussen de vijvers
uit één systeem bedraagt 5,5 m.
De vijvers lijken op het oog aan de uiteinden
dood te lopen. Uit de literatuur wordt echter
duidelijk dat ze door buizen met elkaar waren
verbonden. Door te prikken en het graven van
kleine sleuven tussen de koppen van de vijvers
is getracht deze buizen op te graven. Dit is
niet gelukt. Later vertelde de pachter dat in de
jaren ’70 van de vorige eeuw aardewerken
buizen zijn gevonden op het land van de Oude
Blaauw, die zijn verwijderd en afgevoerd.
Op het terrein lag eveneens de onderkant van
de zandbak. Deze bestond uit een recht
hoekige waterkelder, verdeeld in drie com
partimenten. De lengte van de kelder is 6,8
m, de breedte van de zuidwest muur 3,3 m en
die van de noordoost muur 3,5 m. De bodem
kon niet bereikt worden, maar de diepte
bedraagt minimaal 1,5 m. Het middelste
compartiment is 2 m lang, de beide buitenste
1,9 m. In de muren die deze compartimenten
van elkaar scheiden, zijn halfronde
openingen aangebracht. Op deze kelder heeft
de eigenlijke, houten zandbak gestaan
waarin het water werd gepompt. Dat zakte
door het zand naar beneden in de water
kelder. Van deze houten opbouw zijn geen
resten meer over.
Het onderzoek heeft meer inzicht verschaft in
het uiterlijk van de vijvers, de zandbak en de
waterput. Tevens is duidelijk geworden dat
niet alle nog aanwezige vijvers tot één sys
teem behoren. Voor de eventuele restauratie is
dit van groot belang.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

In beide scheidingswanden zijn halfronde openingen aangebracht, zodat het water van het ene compartiment naar het andere kan
stromen.

Zaanstad - Zaandijk | Kerkstraat 10
De eerste kerk aan de Kerkstraat in Zaandijk is
in 1642 in gebruik genomen. Vanaf dat mo
ment is ook in de kerk begraven. Tijdens een
grote brand in 1878 legde het vuur niet alleen
drie woningen, een scheepswerf, een timmer
werf, een timmerwinkel en een aantal lood
sen in de as, maar ook een deel van de kerk.
Het godshuis werd opgekalefaterd en weer
gebruikt voor diensten, maar in 1889 is de
gehele kerk ingrijpend verbouwd. Onduidelijk
is of dit een volledige nieuwbouw was, of dat

er nog oude muurresten in de nieuwe kerk
verwerkt zijn. Het laatste wordt vermoed. De
zerkenvloer bleef in ieder geval in tact.
In de jaren zeventig van de 20ste eeuw werd de
kerk verkocht en gebruikt als muziekzaal,
ruimte voor manifestaties (onder andere van
de toenmalige Communistische Partij) en
laserspeelhal, wat de kwaliteit van het
gebouw niet ten goede kwam. De zerkenvloer
is in deze periode verwijderd. De zerken zijn
als versteviging van de Zaanoever ter hoogte
van de Zaanse Schans in de Zaan gezet (dit
werd in februari 2010 geconstateerd door de
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gemeentelijk archeoloog tijdens een bezoek
aan de restauratie van molen De Huisman).
Na jaren van leegstand is het gebouw gekocht
door een projectontwikkelaar die het wilde
slopen om op de vrijgekomen plaats apparte
menten te bouwen. Omwonenden wilden de
kerk echter op de gemeentelijke monumenten
lijst geplaatst hebben. Hierdoor lagen de
ontwikkelingen rond de kerk stil.
Eind juni 2009 constateerde de afdeling bouwen woningtoezicht van de gemeente dat voor
de kerk acuut instortingsgevaar dreigde. De
eigenaar moest zo snel mogelijk in de kerk een
stalen kolom plaatsen ter ondersteuning van
het dak. Diezelfde week schakelde de eigenaar
voor het graven van het gat van de fundering
voor de kolom een grafruimingsbedrijf in dat
de in de grond aanwezige graven begon te
ruimen. Op advies van de gemeentelijk
archeoloog werd dit werk stilgelegd en werd
een archeologisch bedrijf ingeschakeld dat
het ruimen van de graven verder afhandelde.
Deze archeologische begeleiding vond plaats
op 31 juni en 1 en 2 juli.
Op ongeveer 50 cm onder de huidige kerkvloer
bevond zich een laag zand. Deze was recen
telijk aangebracht getuige de vondst van een
leeg pakje shag (merk: Van Nelle) en, nogal
opmerkelijk, een zwembrilletje. Ook lagen
hier enige brokken natuursteen, mogelijk
resten van de in de jaren ‘70 verwijderde
zerkenvloer. Afgaande op sporen in het muur
werk lag de zerkenvloer oorspronkelijk 15 cm
boven de moderne houten vloer. Er is dus in de
jaren zeventig al ongeveer 65 cm grond ver
wijderd.
Onder de 45 cm dikke, moderne zandlaag
werden inhumatiegraven gevonden, waarin

de resten van minimaal 31 personen lagen.
Zoals gewoonlijk bij begravingen in een kerk
lagen er verschillende begravingen onder
elkaar, in totaal vier lagen dik. De onderkant
van het onderste graf bevond zich op 2 m
onder de kerkvloer.
De ligging van de graven kwam redelijk
overeen met een 19de-eeuwse tekening van de
zerkenvloer. De bovenste laag begravingen
was verstoord. Vanaf de tweede laag waren de
skeletten en het hout van de kisten goed
bewaard gebleven. De kisten bleken gemaakt
te zijn van hergebruikt dakhout. Het bot
materiaal was eveneens in goede staat.
Resten van kleding of sieraden werden niet
aangetroffen, wel drie metalen handvaten
van grafkisten (mogelijk type Bitter 1) en
spijkers.
In totaal zijn resten van 31 kisten in 17 graven
gevonden. Hiervan hadden 28 kisten een
lengte van circa 1,9 m, een breedte van 0,4 m
en een hoogte van 0,25 m. Drie kleine knekel
kisten hadden afmetingen van circa 0,45 x 0,3
x 0,3 m. Hierin lagen herbegraven botten. In
twee gevallen leek het erop of er twee vol
wassen individuen in één kist lagen, omdat
tussen beide skeletten geen hout aanwezig
was. Eenmaal lag één volwassen individu met
een jong kind in een kist. Alle doden waren,
geheel naar de christelijke traditie, met het
hoofd naar het westen begraven. Zo keken zij
bij de wederopstanding op de dag des oordeels
naar het oosten, waar ze de komst van de
Verlosser konden aanschouwen.
Naast de grafkisten werden ook vier stenen
poeren blootgelegd. Zij doorsneden enige
graven, maar één insteek van de poeren werd
doorsneden door de knekelkisten. Dit duidt

erop dat de poeren geplaatst waren nadat er al
begraven werd in de kerk, maar vóórdat er een
einde kwam aan het begraven in de kerk, dat
wil zeggen tussen 1642 en het begin van de
19de eeuw, toen begraven in de kerk niet
langer werd toegestaan.
Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de
bodem van de Zaandijker kerk nog veel
begravingen herbergt. Naar schattingen,
gebaseerd op de resultaten van deze archeo
logische begeleiding en de 19de-eeuwse
tekening van de grafzerkenvloer, moeten er
nog ongeveer 1100 skeletten aanwezig zijn.
De ontwikkelaar zal hiermee rekening
houden bij het maken van de nieuwbouw
plannen.
Het meest opmerkelijke resultaat van dit
onderzoek is echter dat het ruimen van graven
in principe kan plaatsvinden zonder de ver
plichting tot het doen van archeologisch
onderzoek. Voor het ruimen is geen ver
gunning nodig, een melding aan het
ministerie van WVC volstaat. Het ministerie
geeft deze melding meestal niet door aan de
gemeente, zodat binnen het gemeentelijk
apparaat vaak niemand op de hoogte is van de
ruiming. Hierdoor wordt het beschermen of
opgraven van bedreigde begraafplaatsen met
archeologische waarde zeer lastig. Zelfs
wanneer de gemeente wel op de hoogte is, kan
er juridisch gezien weinig worden gedaan om
deze archeologische waardevolle terreinen te
beschermen of op te graven. Voor het ruimen
is immers geen bouw- of aanlegvergunning
nodig. De verplichting tot het doen van
archeologisch onderzoek kan daarom alleen
worden opgelegd wanneer het ruimen gebeurt
in het kader van een bouwplan waarvoor een
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bouwvergunning vereist is, of wanneer voor
grondwerkzaamheden in het gebied van de
begraafplaats een aanlegvergunning nodig is.
Dit laatste is vanwege de aard van een kerkhof
nu juist vaak weer niet het geval: het is
ondoenlijk om elke keer wanneer iemand
wordt begraven, een aanlegvergunning te
eisen. De bedroefde nabestaanden hebben wel
iets beters te doen.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Zijpe | Boskerpolder
In de Boskerpolder bij Groote Keeten zal een
groot recreatiegebied worden ontwikkeld. Bij
een, door het ARC ingesteld booronderzoek
zijn geen archeologica waargenomen in het
aangewezen gebied en op grond daarvan is
een negatief selectiebesluit genomen. Een
deel van het te ontwikkelen gebied is op aan
wijzing van Cultureel Erfgoed Noord-Holland
buiten het booronderzoek gehouden, omdat
daar in historische tijden een dijkdoorbraak
en overstroming heeft plaatsgevonden. Op
grond hiervan werd verondersteld dat even
tueel aanwezige archeologische zaken wel
weggespoeld zouden zijn. Het gebied ligt vlak
bij de plek waar in de jaren ’70 een munt
meestermunt van Augustus werd gevonden,
voorzien van de klop ‘CAESAR’, die in verband
gebracht kan worden met de expedities van
Germanicus in 16 na Chr. Hoewel de munt op
een diepte van 70 cm onder het maaiveld was
aangetroffen in een verspoeld milieu, was
duidelijk dat grote voorzichtigheid geboden
was met grondwerkzaamheden. De werk
groep kreeg de toestemming van de gemeente
Zijpe en de projectontwikkelaar om de werk
zaamheden te volgen en dacht dat, vooraf
gaand hieraan, een booronderzoek op het niet
onderzochte terrein geen kwaad zou kunnen.
De eerste boring leverde op een diepte van 2 m
een dichte concentratie inheemse scherven
op, gelegen op een oorspronkelijk dik pakket
veen. In een later stadium zal het booronder
zoek worden voortgezet.
Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland,
Frans Diederik

Varia/depot
Een Romeins Victoriabeeldje
Een van de meest bijzondere aanwinsten van
dit jaar was een bronzen beeldje van de
Romeinse godin Victoria. Het beeldje werd als
toevalsvondst door een detectoramateur, niet
ver van het archeologisch monument ‘Geest
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van Heemstede’ in de gemeente Castricum
gevonden. Hoewel in ons land de afgelopen
jaren vaker Romeinse godenbeeldjes zijn
aangetroffen, blijven beeldjes van Victoria
uitermate zeldzaam.
Victoria is weergegeven met open vleugels en
een wapperende chiton, alsof zij zojuist op de
aardbol is neergedaald. Zowel haar kleding
als haar kapsel zijn uitzonderlijk gedetail

leerd. Helaas zijn behalve de vleugels haar
beide armen beschadigd. Daarmee ontbreken
mogelijke attributen, zoals een lauwerkrans
en/of een palmtak. Hoewel de exacte context
gegevens van de vondst ontbreken, gaat het
hier waarschijnlijk om een bouwoffer. Het is
bekend dat de autochtone bevolking de
Romeinse goden associeerden met hun eigen
goden. Overigens moet een dergelijk realis

tisch uitgewerkt figuurtje een bijzonder bezit
zijn geweest. Het kan meerdere generaties
zijn doorgegeven, voordat het als offer werd
gebruikt ter bescherming van een huis en
zijn bewoners.
Provinciaal Depot voor bodemvondsten Noord-Holland,
Martin Veen

Victoria
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< De Griekse scherf uit de abdij van Egmond.

Een raadselachtige scherf uit de
Abdij van Egmond
Noord-Holland heeft een grote hoeveelheid
archeologische raadsels. Sommige worden we
echter pas recent gewaar, ondanks dat ze
samenhangen met een opgraving van 90 jaar
geleden. Zo kwamen bij het beschrijven en
invoeren van de vondsten in het kader van het
Abdijproject afkomstig van de abdijzolder van
de huidige abdij van Egmond, drie opmerke
lijke scherven tevoorschijn. De tweede auteur
van dit artikel rekende ze - onder voorbehoud
- voorlopig bij de Romeinse importen. Daar er
geen zekerheid was, werden de scherven toch
even apart gelegd, zodat de eerste auteur er
een blik op kon werpen. Deze geloofde de ogen
eerst niet, maar daarover later meer. Op twee
van de drie scherven zit een sticker met het

vondstnummer. Er staat een combinatie van
een letter en een cijfer op. Het betreft g.7 en
g.19. De derde scherf is ongenummerd. De
vondsten zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig
uit het onderzoek onder leiding van J. H.
Holwerda op het terrein van de abdij in 1920
(Cordfunke en Roefstra 2010).
Van de drie scherven zijn er twee twijfel
gevallen, die vanaf de eerste aanblik als 19deeeuws bestempeld werden. Het is zelfs niet uit
te sluiten dat ze nog jonger zijn. Één hiervan,
een wandfragment, heeft een egaal zeer
zuiver krijtachtig wit baksel. Aan de buiten
kant is er een egale zwarte deklaag, op de
binnenzijde is een gemarmerde witgelig en
grijze laag aanwezig. De binnenzijde heeft
een veel grovere structuur van ringen in
vergelijking met de egaal gladde buitenkant.
Met name dit aspect en het baksel doen sterk

denken aan fabrieksmatig in een model
gemaakt industrieel aardewerk. Ook het
tweede stuk heeft een vergelijkbaar zeer
zuiver baksel, al is de kleur iets geler dan bij
de eerste. Deklagen zijn ondanks afbladderen
nog deels op buiten- en binnenzijde aanwezig,
waarbij de bovenste deklaag op de buitenzijde
nog enigszins glanzend zwart is. Hieronder is
een mat bruine deklaag, die ook op de binnen
zijde gloort. Dit stuk is een randfragment met
een gladde sterk geprofileerde uitstaande
rand. Aangezien het oppervlak zeer glad is, is
het vermoeden dat deze in een mal gevormd
is. Aan de binnenzijde zijn fijne draairingen
aanwezig. Net onder de rand is aan de
buitenzijde een aanzet aanwezig van een
applique of een oor. Voor beide scherven is het
helaas op dit moment nog niet mogelijk een
exacte vorm of herkomst te bepalen.
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De scherf kan bijvoorbeeld van een dergelijke vaas,

een lekythos, afkomstig zijn.

Museum voor Schone Kunsten, Brussel

De binnenkant van de Griekse scherf.

Hoe anders is dit voor het derde en meest
mysterieuze stuk! Hiervan was van meet af
aan duidelijk dat het letterlijk klassiek aarde
werk betreft. Deze constatering is inmiddels
bevestigd. Het betreft een stuk Attisch aarde
werk, waarbij de herkomst uit het Mediter
rane gebied vaststaat. Minder duidelijk is of
het een product betreft afkomstig uit
Griekenland zelf of uit de koloniën in Italië.
Een ruime datering, van de 5de tot en met de
4de eeuw voor Chr, past hier dus bij. Het
baksel is zeer fijn, zonder zichtbare inclusies.
De kleur is oranje met een egale zwarte
deklaag op de buitenkant. Hierin zijn zeer
fijne richels zichtbaar, als sporen van het
afwerken van de pot voorafgaande aan het
aanbrengen van de deklaag. De binnenzijde
heeft geen deklaag. Hier zijn flauwe, maar
veel grovere draairingen dan op de buitenkant

zichtbaar. Het ontbreken van een deklaag en
deze mate van afwerking duiden erop dat de
oorspronkelijke potvorm gesloten was. Het
kan derhalve een lekythos, hydria of een
amfoor zijn geweest. Het is dan het deel
tussen een eventueel decoratief beschilderde
buik en de standvoet.
De vraag die uiteraard direct opkomt, is: hoe
komt een scherf van Grieks aardewerk in
Noord-Holland terecht? In de IJzertijd komen
er importen van Grieks aardewerk ten noor
den van de Alpen voor. Dit is echter vrijwel
uitsluitend het geval op vindplaatsen waar de
toenmalige elite resideerde, zoals op de
Heuneburg (D) (Pape 2000). De meest noor
delijke vindplaats is op de Kemmelberg in
West-Vlaanderen, waar ook een vergelijkbare
hoogtesite ligt (De Mulder & Putman 2006).
Vooralsnog is een dergelijke site niet te
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verwachten in de periferie van de machts
gebieden in de IJzertijd van Europa, waar het
laaggelegen grondgebied van Nederland toe
behoorde, en daarmee zeker ook Egmond.
Vondsten uit de IJzertijd, zoals handgevormd
aardewerk, lijken in Egmond voor te komen,
al zijn die hooguit in de Late IJzertijd te
dateren en zelfs dat is allerminst zeker. Waar
wel meer zekerheid over is, is bewoning in de
Romeinse Tijd. Er bestaan importen uit de 2de
en 3de eeuw na Chr, zoals versierde terra
sigillata en geverfd aardewerk (techniek D).
Deze zijn in een inheemse Friese nederzetting
beland, die tot in de 4de eeuw werd bewoond.
De fragmenten Romeinse dakpannen die ook
gevonden werden, passen minder in dit
plaatje. Waarschijnlijk zijn deze afkomstig uit
de middeleeuwse context van het klooster. De
stukken kunnen Romeins puin of spolia zijn,
hergebruikt bij de bouw van het klooster. Zou
iets dergelijks ook met de Griekse scherf
gebeurd kunnen zijn? Is deze door of via de
Romeinen hier beland? Was er een Friese
militair die in Romeinse dienst in het Medi
terrane gebied is geweest, een scherf heeft
geraapt, en die heeft meegenomen naar de
oude woonstede? Of heeft een middeleeuwse
monnik die, al dan niet in het kader van de
kruistochten richting het Heilige Land reisde,
een souvenir uit de regio bemachtigd? Een
status als relikwie is daarmee zelfs niet uit te
sluiten. Er is nog een laatste optie en dat is
dat de scherf veel recenter in de grond, of
liever in de vondstendoos terecht is gekomen.
De Griekse scherf is gevonden tijdens de
campagnes die zijn uitgevoerd door Holwerda
als directeur van het Rijksmuseum van Oud
heden. Ook zijn tijdgenoot Van Giffen, uit

Groningen, heeft te Egmond opgravingen
gedaan. Dat de laatste de scherf niet herkend
zou hebben, hoeft geen verbazing te wekken,
maar dat Holwerda, met zijn achtergrond bij
het RMO en een vader die hoogleraar Klas
sieke archeologie was aan de Universiteit
Leiden, de scherf niet zou hebben herkend is
des te opmerkelijker. Zou hier sprake kunnen
zijn van een practical joke? Maar Holwerda
staat niet bekend als de grootste grapjas van
de vaderlandse archeologie. Zou hij een scherf
verloren hebben? Of heeft een van zijn werk
lieden de scherf verstopt? Een aanwijzing zou
kunnen zijn dat juist deze scherf geen vondst
nummer heeft, waar de twee veel recentere
scherven dat wel hebben. De nummers staan
overigens op opgeplakte papieren etiketten,
waarvan de kleefkracht door de jaren heen
afgenomen kan zijn: de Griekse scherf zou
zijn etiket hebben kunnen verliezen. Kortom
er is genoeg om te speculeren en het verhaal
over deze zeer uitzonderlijke scherf steeds
mooier te maken. Soms is het leuker een
raadsel niet op te lossen !
Arjen V.A.J. Bosman, adviesbureau The Missing Link,
Woerden
Jean Roefstra, Provinciaal depot voor Bodemvondsten
Noord-Holland, Wormer
Met dank aan Roald Docter, Patrick Monsieur en Wim
de Clercq, allen Universiteit Gent

Een mozaiekvloer uit de Abdij van
Egmond
Tijdens het overbrengen van de enorme hoe
veelheid archeologische vondsten, afkomstig
van de opgravingen van 1920, 1938, 1941, 1944
en 1947-1948 op het terrein van de voormalige
middeleeuwse abdij van Egmond naar het
Provinciaal depot voor bodemvondsten NoordHolland te Wormer, kwamen ongeveer 900
vloertegels tevoorschijn, die gevonden waren
tijdens het onderzoek in de voormalige abdij
kerk. Opmerkelijk genoeg waren daartussen
maar enkele vloertegels die afkomstig waren
uit de laatste vloer van de abdijkerk (1404,
Cordfunke 1984). De overige vloertegels waren
monochroom geglazuurd (bruin, geel, groen,
groen vermengd met geel en zwart), formaten
vanaf 2 x 1 x 2 cm tot 13 x 13 x 2 cm. Daarnaast
waren er grijsbakkende, slibversierde tegels
met diverse motieven; een hert, een fleur de
lis met stippen, een leeuw, een vlechtmotief
met roosje, een vierpas met fleur de lis en een
cirkelvormig motief en een zonnetje (de
laatste is – voor zover ik weet – niet eerder
gevonden in Nederland), beschilderde tin
geglazuurde tegels en (2x) en stervormige
vloertegel(s). De laatste uit een vermoedelijke
13de-eeuwse vloer met cirkelversieringen, nu
vloer 3 (Roefstra 2010). De cirkelvormige tegels
die Holwerda in 1920 al vond in zijn proefsleuf
en die later tijdens het onderzoek door Van
Giffen (1947) wederom tevoorschijn kwamen,
waren verdwenen. Op de cirkelvormige tegels
en vloertegels uit de vloer van na 1404, ont
breken bovenstaande vloertegels in de overi
gens zeer summiere publicatie van de op
gravingen op het voormalige abdijterrein (Van
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Stervormige tegel, mogelijk ingelegd geweest.

Tingeglazuurd beschilderd plavuisje met kopje van man(?).

Tegel met hert.

Plavuisje met witte slib, met versiering in de vorm van een zonnetje..
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Giffen en Glasbergen, 1950). Dit vormde de
aanleiding tot een onderzoek naar de her
komst van de bijna 900 vloertegels, die
duidelijk afkomstig waren van een niet her
kende mozaïekvloer. Deze mozaïekvloeren
zijn onder andere bekend uit kerkelijke en
religieuze gebouwen te Utrecht. Kritisch
onderzoek van de opgravingsdocumentatie en
-veldtekeningen en nieuwe gegevens ver
kregen uit onderzoek in het archief van de
huidige abdij van Egmond, leverde veel nieuwe
inzichten op. Het ideaal profiel (A) van de
opgraving liet immers zien dat er minstens
vijf vloeren te onderscheiden waren; in de
publicatie uit 1950 werden er maar drie ver
meld. Uit het hernieuwde onderzoek bleek dat

zich direct onder de vloer (nu vloer 5) uit 1404
de niet herkende mozaïekvloer (nu vloer 4)
bevond (Roefstra 2010). Verwarring met enige
verzakte stukjes vloer die aangezien werden
voor fragmentarische onderdelen van de vloer
uit 1404, maar bleken te behoren tot de
mozaïekvloer, in combinatie met de
onbegrijpelijke beslissing om in 1947 het vlak
van 2.35 boven N.A.P. te verdiepen naar 1.80
boven N.A.P., waren er de oorzaak van dat
deze vloer niet onderzocht en herkend is.
Tijdens het onderzoek door Holwerda in 1920
of door Praamstra (of diens werklieden) is
gelukkig een behoorlijk aantal vloertegeltjes,
die behoorden tot de mozaïekvloer, verzameld.
De mozaïekvloer kan mede op basis van

archiefgegevens gedateerd worden tussen
1319-1335. De vloertegels zijn waarschijnlijk
afkomstig uit een productieplaats in de stad
Utrecht. Nicolaas de tegelmaker (Tegularius in
het Latijn), die vermeld wordt in de archieven
van de oude abdij in 1325, was hier mogelijk
bij betrokken.
Provinciaal depot voor Bodemvondsten Noord-Holland,
J. Roefstra

Tekening van de mozaïekvloer.
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Een kandelaar
De heer P. de Man schonk het depot twee
fragmenten van een tinnen voorwerp; hij
dacht dat het om een kelkje ging. De frag
menten zijn door de eigenaar van het perceel
tijdens grondwerkzaamheden gevonden bij
het hek van de Adelbertusakker. Het bleek
echter om een kandelaar te gaan die in twee
stukken was gebroken. In de kandelaar was

zelfs nog een stukje waskaars te zien dat
bewaard was gebleven.
Een dergelijke kandelaar is moeilijk te
dateren, in ieder geval is hij gemaakt vóór
het jaar 1573. In dat jaar werden de abdij van
Egmond en de kerk op de Adelbertusakker
verwoest door de troepen van Willem van
Oranje. De kerk opvolger van de houten kerk
waar de heilige Adelbert – overleden vóór het
jaar 719 (Cordfunke 2010) – ooit begraven

lag,is daarna nimmer meer opgebouwd.
De kandelaar is fraai gerestaureerd in op
dracht van de provincie door het restauratie
bedrijf Restaura uit Haelen.
Provinciaal depot voor Bodemvondsten Noord-Holland,
J. Roefstra
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Een versierde zwaardkop van een
Vikingzwaard
In de jaren '90 van de vorige eeuw werd de
Noordzeekust tussen Bergen en Den Helder
opgespoten met zand uit de Noordzee. Bij die
gelegenheid zijn in de jaren daarop volgend,
diverse metaalvondsten gedaan op het strand
van Callantsoog. Hiervan is een Viking
sieraad, beschreven door Jan Besteman, het
bekendste voorbeeld. In de loop van de jaren

zijn ook andere vondsten bekend geworden,
zoals een drietal vroege zilveren pennies uit
Engeland en een in Spanje geslagen Dirhem.
Al deze vondsten bijeen leken te wijzen op een
uiteengeraakte Viking schatvondst. Blijkbaar
is er meer zilver uit deze schat gevonden,
maar wisten de vinders niet wat zij hadden
ontdekt. Zo kwam, bij de verkoop van wat oud
detectiemateriaal van het strand aan een van
de leden van de Archeologische Werkgroep,
het complete gevest van een zwaard aan het

licht. Vooral de knop van het zwaard is
interessant vanwege de versiering ervan: op
de ene zijde een duidelijke bloem, en op de
andere kant een fraai vlechtmotief zien. Het
is te hopen dat nog enkele zilveren voor
werpen bekend zullen raken, met name het
vaak onooglijke 'hakzilver' waaruit vele
Vikingschatten bestonden.
Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland,
Frans Diederik
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Een Dianabeeldje uit EgmondBinnen
In de zomer van 2009 zijn tijdens afgraaf
werkzaamheden in de ‘BES’-gebieden van het
PWN-terrein in Egmond-Binnen, diverse
Romeinse voorwerpen gevonden: een tweetal
munten, een kruisboogfibula, een radhanger
van Bacchus (alle uit de 3de eeuw) en een
Dianabeeldje van bijna 7 cm. lang van een
lood-zilver legering. Of het beeldje echt
Romeins is, is volgens het restauratiebedrijf
Ex Situ, niet met zekerheid te zeggen. De
vondstcontext (waaronder de overige
vondsten) zou daar overigens wel op wijzen.
De twijfel is gebaseerd op het feit dat er in de
lood-zilver-legering veel antimoon voorkomt,
waarvan onbekend is of het in de Romeinse
Tijd al als loodverharder bestond. Als datering
wordt voorlopig (net als de andere vondsten)
de 3de eeuw aangehouden. Op grond van
vergelijking met twee andere Dianabeeldjes
buiten Nederland (qua vorm en samen
stelling) zou ook een datering in de late 4devroege 5de eeuw mogelijk zijn.
Diana is de Romeinse godin van de jacht. Dit
soort beeldjes behoorden mogelijk tot (Romeinse)
huisaltaren. Hoe de inheemse bevolking
dergelijke goden vereerde, is niet goed bekend.
Pas in tweede instantie zal het beeldje ritueel
gedeponeerd zijn of mogelijk als bijgave in een
graf (dat is niet meer te achterhalen) in de
bodem terecht zijn gekomen.
Ron van Wezop, metaalspecialist van de Stichting
Regionale Archeologie Baduhenna
Het beeldje van Diana nadat het is schoongemaakt.
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Recente restauraties provinciaal depot

Schaal; terra nigra (NoordGallië); Velsen, 40-50 na
Chr.; inv.nr. 1220-01.

Sieraad,
brons;
Broek
polder;
800-12 voor
Chr.; inv.
nr. 509601.

Kom; bruin geverfd aarde
werk (Lyon); Velsen 40-50
na Chr.; inv.nr. 1222-04.

Gewichtje,
vrouwen
hoofd met
dubbele
haarknot;
lood-tin,
Velsen,
40-50 na
Chr.; inv.
nr. 509987.

Hielbijl, brons; Velser
broekpolder; 1400 voor
Chr.; inv.nr. 5058-03.
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Schaaf, hout
verzwaard
met lood,
Velsen, 40-50
na Chr.; inv.
nr. 6026-20.

Buikwarmer,
vermoedelijk
Fries aarde
werk, Slot
Heemstede;
1750-1800;
inv.nr.
8417-02.

Tuinpot,
aardewerk,
Slot
Heemstede,
1700-1750;
inv. nr.
8417-01.

Kan,
Andenneaardewerk,
Medemblik,
1075-1275;
8435-01.

Provinciaal
depot voor
Bodemvondsten
Noord-Holland,
Martin Veen
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rijk jaar voor de archeologie in Noord-Holland. Er zijn weer veel prachtige vondsten gedaan.
Al deze ontdekkingen vindt u in deze “Archeologische Kroniek van Noord-Holland 2009”. Het is de tweede keer dat de
provincie Noord-Holland zelf een kroniek uitbrengt. De eerste, de “Archeologische Kroniek van Noord-Holland 2008”, is heel
goed ontvangen en moest zelfs twee keer herdrukt worden. Het kan niet anders dan dat ook deze kroniek veel gelezen gaat
worden. In Noord-Holland zijn immers duizenden mensen die zich beroepshalve of als amateur bezighouden met archeologie.
De kroniek geeft een mooi overzicht van nieuwe ontdekkingen, maar het blijft een overzicht op papier. Het liefst wil de
provincie alle vondsten echt laten zien aan het publiek. Die mogelijkheid is er nu nog niet. Alle vondsten moeten wettelijk
worden opgeslagen en dat gebeurt in het depot in Wormer. De wet verwacht van ons een collectiebeheer dat vanuit ‘behoud
en toegankelijkheid verantwoord is’. De omstandigheden in dit depot zijn daarvoor nu niet optimaal.
De provincie vindt dat alle Noord-Hollanders nu en in de toekomst recht hebben op toegang tot dit rijke verleden. Door een
sterker bewustzijn van de eigen geschiedenis en het aanwezige erfgoed voelen mensen zich verbonden met hun omgeving.
Daarom maken wij nu plannen voor een nieuw publieksgericht archeologisch depot, annex informatiecentrum. Dit
archeologisch centrum komt in Castricum, direct naast het NS-station.
Cultuurhistorisch gezien bestaat Noord-Holland uit verschillende regio’s, die hun eigen identiteit hebben. Naast de vijf
erkende archeologische depots in de grote steden (Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Zaanstad en Haarlem) komt er in
Castricum dus een depot voor heel Noord-Holland, van Texel tot ’t Gooi, waar iedere regio toch zijn eigen identiteit behoudt.
Het uitgangspunt is alles bij elkaar, maar niet ‘op een grote hoop’. En ook: bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. Daarnaast
zijn alle vondsten beschikbaar voor regionale tentoonstellingen. Dit uitgangspunt sluit aan bij de visie van voormalig
staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur, die heeft aangegeven dat het beheer van archeologische collecties alleen
grootschalig en dus centraal dient te gebeuren.
Ik zou willen dat allen die hart hebben voor de archeologie (beroepsmatig, als vrijwilliger en/of vanuit de wetenschap) hun
inbreng hebben in de totstandkoming, het beheer en het gebruik van het nieuwe archeologische centrum. Tot het zover is,
kunt u alvast uw hart ophalen aan deze nieuwe archeologische kroniek.
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