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Genieten van onze cultuurhistorie
Het is alweer de derde keer dat de provincie Noord-

Elvira Sweet
Gedeputeerde Cultuur

Holland een archeologische kroniek laat verschijnen. Dit voorjaar
ben ik geïnstalleerd als nieuwe gedeputeerde Cultuur. Voor mij is dit
de eerste keer dat ik u dit bijzondere naslagwerk mag aanbieden.
En dat doe ik met plezier en overtuiging.
Kerntaak
Noord-Holland heeft ontzettend veel te bieden op archeologisch
gebied. Onze taak als beheerder van archeologische collecties
nemen wij zeer serieus. Archeologie maakt integraal onderdeel
uit van het beleidsthema cultuur en cultuurhistorie. Wij willen
zoveel mogelijk inwoners van Noord-Holland laten genieten van
onze rijke cultuurhistorie. In ons coalitieakkoord hebben we over
onze kerntaak ‘cultuurhistorie’ meerdere accenten geformuleerd,
waaronder;
• C
 ultuur en erfgoed dragen bij aan de toeristische aantrekkings
kracht van de provincie.
• D
 e provincie waarborgt diversiteit en spreiding van cultuur in de
regio.
Ik ben van mening dat wij ook via het uitbrengen van deze
archeologische kroniek hieraan op een waardevolle manier
invulling geven.
Informatiecentrum
Dat doen we ook met de bouw van een nieuw archeologisch

depot. Dit depot wil de provincie Noord-Holland de komende
jaren gaan ontwikkelen. Het moet archeologische vondsten en
collecties voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken,
zodat velen ervan kunnen genieten. Eigenlijk is de aanduiding
‘depot’ te beperkt voor hetgeen we willen bouwen. Het wordt
een informatiecentrum, waar veel te zien en te beleven is. Waar
ieder op zijn eigen manier en niveau te weten kan komen wat het
bodemarchief in onze provincie te bieden heeft. Zo kunnen we
zoveel mogelijk inwoners van Noord-Holland laten genieten van
onze rijke cultuurhistorie.
De bereikbaarheid van dit informatiecentrum moet optimaal
zijn. Over de locatie is dan ook goed nagedacht: meteen aan het
intercitystation van Castricum, vlakbij de weidse polders van het
Oer-IJ gebied, het Alkmaardermeer, de duinen en het strand. We
willen dat een bezoek aan het nieuwe archeologische centrum voor
wandelaars en fietsers past in een ‘dagje op stap’.
Het duurt niet lang meer of u kunt al onze topvondsten ‘live’ gaan
aanschouwen. Hoe dan ook, meer informatie over het nieuwe
archeologische informatiecentrum houdt u nog van ons tegoed.
Tot die tijd kunt u genieten van en bijdragen aan de archeologische
kronieken.
Ik wens u veel leesplezier!
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Alkmaar | Doelenveld
Naar aanleiding van voorgenomen nieuwbouw
in het kader van het project Yxie/Doelenveld
heeft ADC ArcheoProjecten, in opdracht van
de gemeente Alkmaar, binnen het plangebied
Doelenveld een Inventariserend Veldonder
zoek (IVO) middels proefsleuven uitgevoerd.
Het plangebied heeft een oppervlakte van

circa 0,3 ha en is momenteel in gebruik als
parkeerterrein. De locatie bevindt zich in de
historische binnenstad van Alkmaar en is
gelegen tussen de Doelenstraat in het westen
en de Ramen in het oosten. Op het terrein zijn
zes proefsleuven aangelegd met een totale
oppervlakte van circa 550 m2. Het veldwerk is
uitgevoerd tussen 6 mei en 10 juni 2010.
Het Doelenveld zelf ontleent zijn naam aan de

schuttersdoelen, die in 1385-1390 waren
opgericht. Het Doelenveld is duidelijk zicht
baar op de kaart van Cornelis Drebbel van
circa 1597 en de kaart van Blaeu van 1652.
In alle zes werkputten zijn vlechtwerk
constructies en plaggenconstructies gevonden
op een diepte van circa 1,00 m onder N.A.P;
alle in een overstromingslaag waarvan de
datering onduidelijk is. Hoewel enkele vond

De kaart van Blaeu uit 1652.
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sten uit deze laag dateerden uit de periode
900-1200 na Chr., waren het er zo weinig dat
het niet mogelijk is om deze laag met zeker
heid te dateren.
In alle zes putten zijn drie overstromings
pakketten gevonden. De datering van deze
lagen is onduidelijk, maar het is mogelijk dat
zij zijn afgezet bij de rampen van 1163 en 1170,
gevolgd door een derde, waarschijnlijk in
1248. Een vroegere datering is echter niet
uitgesloten.
Op basis van de oriëntatie en ligging van de
sporen kan in het zuidoostelijke deel van het
onderzoeksgebied een mogelijke huisplatte

grond met een breedte van circa 7 m en een
lengte van minimaal 8 m onderscheiden
worden. De noordelijke kopse kant wordt dan
gevormd door de constructie van vlechtwerk
en plaggen in werkput 6 en de zijgevel door de
houten palen en vlechtwerk in werkput 5.
De (mogelijke) plattegrond is haaks op de
Gedempte Nieuwesloot georiënteerd en sluit
daarmee goed aan op structuren, zoals onder
scheiden door Cordfunke in een bouwput in
de Langestraat in 1974 en bij het Stadhuis in
de Langestraat in 1978. Die structuren zijn
destijds door hem als incomplete huisplatte
gronden geïnterpreteerd en in de 10de-11de

Een van de vlechtwerkwanden,

die op het Doelenveld gevonden is.

Een rechthoekige houten paal,

gesteund door een houten balkconstructie:
de schietpaal op het Doelenveld?

eeuw gedateerd. De opgravingen bij het
stadhuis in 1968 en 1978 zouden slechts één
complete huisplattegrond van een boerderij
met veeboxen hebben opgeleverd. Het vloer
niveau van de door Cordfunke opgegraven
huisresten bevond zich op een diepte van
bijna 1,00 m onder N.A.P. en dat sluit aan op
het niveau van de sporen op het Doelenveld
(circa 0,90 m onder N.A.P.). Het is echter wel
zo dat er vragen bestaan over de dateringen en
de op de sporen gebaseerde reconstructies van
Cordfunke. Gesuggereerd is dat het hier om
een deel van de nederzetting gaat dat bij
overstromingen uiteen is geslagen en weg
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De schietpaal op het Doelenveld is op dit schilderij
van B.G. ten Berge uit 1870 goed te zien.

gespoeld; hierbij zouden de huisresten door
afdrijving verplaatst kunnen zijn.
Over de sporen die op het Doelenveld gevonden
zijn kan in ieder geval opgemerkt worden dat
het vlechtwerk en de plaggen alle eenzelfde
oriëntatie hebben of haaks op elkaar gelegen
zijn. Ook is het zo dat de oriëntatie ervan
aansluit op de door Cordfunke opgegraven
resten. Maar, om de functie van de op het
Doelenveld gevonden resten te begrijpen, is
verder onderzoek in ieder geval noodzakelijk.
In het gehele onderzoeksgebied zijn verder ook

jongere sporen gevonden. De sporen 1001 in
werkput 3 en 1001 in werkput 6 vormen onder
deel van één en dezelfde greppel, die het gehele
onderzoeksgebied doorsnijdt. De greppel, die
in de 18de eeuw is gedempt, is oost-west
georiënteerd en loopt parallel aan de
Gedempte Nieuwesloot.
Aan de noordoostzijde van het terrein, in
werkput 1, is in het zuidelijke deel van de
sleuf, op een diepte van 0,61 m onder N.A.P.,
een ronde kuil gevonden. De kuil had een
doorsnede van circa 3 m met in het midden

een rechthoekige houten paal, gesteund door
een houten balkconstructie. Deze paal moet
wel haast de schietpaal zijn die op een prent
uit 1870 duidelijk te zien en waarvan de
locatie overeen komt met de paal in de kuil.
Vondsten verzameld uit de vulling van de kuil
ondersteunen deze interpretatie, aangezien
zij dateren uit de periode 1800-1900.
ADC ArcheoProjecten, Gavin Williams
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Alkmaar | Paardenmarkt
In de periode van juni tot en met augustus
2010 heeft Hollandia Archeologen, in samen
werking met studenten en begeleiders van het
studieonderdeel Human Osteoarchaeology
aan de Universiteit Leiden, een opgraving
uitgevoerd aan de Paardenmarkt te Alkmaar.
Een herinrichting van het plein, waarbij
bestaande bomen verwijderd en nieuwe
bomen geplant zullen worden, was aan
leiding voor het archeologisch onderzoek.
Het onderzoek aan de Paardenmarkt was met
name gericht op de mogelijke aanwezigheid

van een minderbroederklooster met
bijbehorende begraafplaats.
Tijdens het veldwerk zijn inderdaad vele
begravingen gevonden; overigens allemaal op
het buitenterrein van het klooster. Sporen van
het klooster zelf zijn nagenoeg niet gevonden.
Hooguit kan een grote puinkuil, gevuld met
puinresten en mortel in de uiterste noordwest
hoek van de opgraving tot de fundering van
het eigenlijke kloostergebouw behoord
hebben.
De begraafplaats van het klooster heeft meer
dan 240 begravingen en knekelkuilen
opgeleverd, verdeeld over meerdere

begravingslagen. Niet alleen mannen zijn
begraven bij het klooster, ook vrouwen en
zelfs kinderen zijn bijgezet.
Opmerkelijk was de vondst van een meer
voudige begraving in de begraafplaats. In een
grote kuil waren de lichamen van 22 personen
bijgezet. Naast deze grote kuil werd nog een
kleinere kuil gevonden waarin 10 personen
waren begraven. De personen die hier
begraven lagen waren soms op gewelddadige
manier aan hun einde gekomen, getuige de
verwondingen aan het hoofd en de vele kleine
musketkogels en hagelkogels in de kuil.
Gezien het feit dat hier veel mensen
Veldwerk in de begraafplaats.

Opgravingsleider Menno Hoogland maakt het botmateriaal

schoon met een bijzonder handige techniek: hij spuit er water op

en zuigt dat met een waterstofzuiger er weer af.
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Overzicht van het massagraf.

tegelijkertijd zijn begraven, is het dan ook
niet onwaarschijnlijk dat hier de slachtoffers
van het beleg van Alkmaar liggen. Bij het
beleg van Alkmaar kwamen naast vele Span
jaarden, ook vele Alkmaarders en Geuzen om
het leven.
Voordat de Paardenmarkt als begraafplaats
diende, werd het terrein al bewoond. Dit blijkt
uit vier waterputten. De jongste waterput
doorsnijdt de begravingen van de begraaf
plaats en is dus 17de-eeuws of later. Twee
waterputten dateren uit de 14de en 15de eeuw.
De putten zijn opgebouwd uit een her
gebruikte houten (wijn)ton. In een van de
putten werd een verzameling min of meer
complete aardewerkvormen gevonden,
bestaande uit steengoed kruikjes, steengoed
bekers en zoutvaatjes van roodbakkend aarde
werk. De oudste waterput is aangelegd in de
12de eeuw en was mogelijk nog in gebruik in
het begin van de 13de eeuw. Ook deze put is

Gesneuvelde man met

duidelijk zichtbaar de loden

musketkogel bij de slaap.

Het silhouet van een persoon die in gehurkte houding begraven is.
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opgebouwd uit een houten ton. In de vulling
werden kilo's fijngebroken aardewerkscherven
gevonden, afkomstig uit het Rijnland (Pings
dorf) en het Maasland.
Ná de periode dat de Paardenmarkt als
begraafplaats diende, is hier volgens
historische bronnen een beestenmarkt
ontstaan. Sommige delen van het terrein
waren ook bewoond. Uit deze periode
kennen we enkele afvalkuilen.
Uit de periode dat op de Paardenmarkt de
beestenmarkt werd gehouden, is ook een
straatniveau van hergebruikte zachtgebakken
baksteentjes geflankeerd door maaskeitjes
gevonden. De laatste fase hiervan dateert,
getuige enkele muntjes, uit de 19de eeuw.
Het straatje was bedekt met kalkmortel en
schelpgruis en diende wellicht als
'monsterbaan' voor de te verkopen paarden.
Onverwacht, maar des te meer bijzonder,
was de vondst van een lijksilhouet in het zand
van de strandwal. De dode was begraven in
gehurkte houding. Het graf kende geen graf
markering in de vorm van een kringgreppel.
Met een 14C-datering van de tandkapsels van
50 voor Chr. tot 90 na Chr. dateert dit graf uit
de Late IJzertijd/inheems Romeinse Tijd.
Hiermee is de overledene de oudste bewoner
van Alkmaar.
Hollandia Archeologen, Sander Hakvoort

Belangstelling van pers en publiek.

Alkmaar | Paardenmarkt
(voorlopige resultaten)
De opgravingen aan de Paardenmarkt in
Alkmaar hebben een lange aanloop gehad. Al
aan het eind van de 20ste eeuw waren er
plannen voor grootschalige woningbouw aan
de noordkant van het plein, met een
ondergrondse parkeergarage onder het plein.
De woningbouw is in 2009-2011 gerealiseerd;
de parkeergarage bleek uiteindelijk te duur.
Voor de herinrichting van het plein, dat
autovrij werd gemaakt, zijn 17 bomen
verplaatst en talrijke riolen, kabels en
leidingen verlegd. Zodoende vond niet alleen
archeologisch onderzoek plaats in de bouwput
voor de woningbouw (2009), maar ook onder

het plein (2010). De laatste opgraving genoot
een overweldigende belangstelling van
publiek en pers.
Voor de planvoorbereidingen was al in 2001
een verkenning gedaan naar topografische en
schriftelijke bronnen over het klooster. Ook
was op basis van opgravingen in de directe
omgeving (onder andere het Canadaplein in
1998-2000) een verwachting te geven van de
bodemopbouw en de oudere archeologische
resten.
In schriftelijke bronnen wordt in 1800 en in
1853 melding gemaakt van de vondst van
menselijk skeletmateriaal onder het plein. Er
was al bekend dat enkele Alkmaarse burgers
zich in de 16de eeuw hadden laten begraven in
het klooster. Om een beeld te krijgen van de
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locatie, omvang, aard en conserverings
toestand van de begraafplaats groeven
Hollandia Archeologen in 2005 een aantal
kleine proefputjes in het plein, dat toen nog
volop in gebruik was als parkeerplaats
(d’Hollossy 2005, Vaars 2005). Het werd toen
duidelijk dat de begraafplaats een hoofd
onderdeel zou gaan vormen van de opgraving
onder het plein.
In 2009 vond een omvangrijke bodemsanering
plaats in de bouwput ten noorden van het
plein, waar van 1853 tot 1919 de Alkmaarsche
Gazfabriek had gestaan. Hierin werden resten
gevonden van vestingwerken en ook van fun
deringen die moeten hebben behoord bij het
kloostercomplex (Bitter 2010).
Naar aanleiding van de vondsten van 2010 zijn
door een medewerker van het Regionaal
Archief Alkmaar nog een aantal schriftelijke
bronnen bekeken. Hieronder kan zodoende al
een voorlopige interpretatie worden gegeven
van de resultaten.
Het Minderbroederklooster werd in 1447/1448
gesticht. De monniken behoorden bij de
strenge Eerste Orde van St. Franciscus. Dat
was een bedelorde, wat wil zeggen dat men
van schenkingen leefde. De kloosterkapel
werd in 1486 gewijd. Bij het complex moeten
woonruimten en een eetzaal met keuken
hebben gehoord, maar over hun locatie en
inrichting is niets bekend. De grote klooster
kapel, die is afgebeeld op de kaart van Jacob
van Deventer uit circa 1561 en op twee schil
derijen en twee prenten van het Spaans Beleg,
zal aan de noordkant van het plein hebben
Alkmaar door J. van Deventer (1561) met linksboven het klooster
van de orde der Franciscanen ofwel de minderbroeders.
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gestaan. Resten ervan zijn in 2009 gevonden
in de bouwput naast het plein, maar in de
opgravingen van 2009 en 2010 zijn helaas
slechts enkele puinplekken en een enkel stuk
muurwerk van het klooster teruggevonden. Ze
zijn grotendeels verstoord als gevolg van de
bouw van de 19de-eeuwse gasfabriek en de
rioleringen en leidingtracé’s van omstreeks
1980. Waarschijnlijk werden de monniken
begraven binnen hun kapel - deze graven zijn
dus verloren gegaan. Op de kaart van Jacob
van Deventer staat ten zuiden van de kapel
bebouwing langs de westkant van een open
plek - de binnenplaats - en hier weer ten
zuiden van een heel huizenblok. Het is zelfs
niet bekend tot hoever het klooster zich hier
heeft uitgestrekt.
In de begraafplaats onder het plein lagen
behalve mannen ook veel vrouwen en
kinderen. We vermoeden nu dat dit allemaal
‘gewone’ burgers zijn, begraven onder de
noordhelft van de binnenplaats en dus naast
de kapel. In het oudste bewaarde Begrafenis
boek van de Grote Kerk staat een aparte lijst
van overleden burgers die niet op het kerkhof
naast de kerk zijn begraven, maar elders. De
lijst is opgesteld vanwege de vergoeding die de
kerkmeesters van de Grote Kerk kregen voor
begrafenissen op het kerkhof en in de kerk.
Als compensatie voor dit ‘recht van de kerk’
moesten per begrafenis elders 20 stuivers
worden betaald. Er zijn tussen 1540 en 1560
ook 110 begrafenissen in het Minderbroeder
klooster vermeld. De sociale afkomst van de
overledenen vormde zo te zien een redelijke
Het oudste bewaarde Begraafboek
van de Grote Kerk, 1540-1610.

afspiegeling van de Alkmaarse bevolking. We
komen enkele vertegenwoordigers van de
Alkmaarse elite tegen, maar de meesten zijn
ambachtslieden. Helaas is meestal niet
duidelijk of men op het kloosterkerkhof is
begraven of in de kapel. Het is nog een raadsel
waarom men deze plek verkoos boven de
algemene begraafplaats in en buiten de Grote
Kerk. Vermoed wordt dat de bedelmonniken
uit deze begrafenissen belangrijke inkomsten
hadden. In de opgraving zijn veel meer dan
110 graven gevonden en de begraafplaats kan

al lang voor 1540 in gebruik zijn genomen. De
aantekeningen in het begraafboek eindigen
in 1560, maar mogelijk heeft men in de jaren
erna (enkele) begrafenissen op een andere
wijze geadministreerd. Toen in 1572 Alkmaar
overgenomen werd door de Geuzen, werden de
zes achtergebleven monniken afgevoerd en
omgebracht in Enkhuizen. Het klooster werd
vlak na het Spaans Beleg van 1573 afgebroken.
Sindsdien is hier het marktplein.
De twee ‘massagraven’ van 22 en 10 jonge
mannen, deels met oorlogsverwondingen,
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zijn toe te schrijven aan de gevechten bij het
Spaans Beleg van 1573. Hoogtepunt van de
strijd was een bestorming van de stad op 18
september. Na een zware beschieting wisten
Spaanse troepen op twee plaatsen de vesting
gracht over te steken. In een gruwelijk mantegen-man gevecht werden ze echter terug
geslagen, waarna ze weigerden een nieuwe
stormloop op de stad te doen. De Spaanse
legerleider don Frederico van Toledo besloot
ten slotte tot de aftocht, ook omdat hij na het
geslaagde, maar loodzware beleg van Haarlem
al te maken had gekregen met muiterij. De
smadelijke aftocht van de overmacht aan
Spaanse troepen was van enorm belang voor
het moreel van de Opstand en dit legde
Alkmaar geen windeieren - niet voor niets
staat ‘Alcmaria victrix’ nog steeds in het
gemeentewapen en wordt de historie elk jaar
op 8 oktober weer gevierd. De mannen in de
massagraven waren soldaten van het geuzen
legertje van 800 man dat in Alkmaar was
gelegerd en waarvan uit dagboeken bekend is
dat er op die dag zo’n 35 man van omkwamen.
De naar verluidt 500 gedode Spanjaarden
kregen een eerloos massagraf onder een bol
werk en de tientallen gevallen burgers werden
door nabestaanden netjes begraven op het
kerkhof.
We zien verlangend uit naar de uitkomsten
van de uitwerking van de opgraving (Hollandia
Archeologen) en natuurlijk naar het begraaf
plaatsonderzoek (Rijksuniversiteit van
Leiden)!
Gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en
archeologie, Peter Bitter

Alkmaar | Wagenmakerstraat
Aansluitend op de sloop van de vroeg-20steeeuwse huizen aan de Wagenmakerstraat in
Alkmaar is een onderzoek gedaan naar de
bodemopbouw en eventuele archeologisch
waardevolle resten. De locatie bevindt zich
aan de oostkant net buiten de historische
binnenstad op de noordoever van het Zeglis.
Op basis van kaartstudies zijn hier sporen te
verwachten van een laat-16de-eeuwse scheeps
werf. Deze werf stond aan het begin van de

ontwikkeling van een strook buitendijks land
tussen de Westfriese Omringdijk (Schermer
weg) en de brede waterloop van het Zeglis. Het
Zeglis was een natuurlijk water dat vanaf de
Schermer liep en vanouds de hoofdvaarweg
van en naar Alkmaar vormde. Vanaf circa 1590
ontstonden er aan beide kanten van het Zeglis
buitenwijkjes, waar op de aangeplempte
oevers vroegindustriële bedrijven werden
Uitsnede uit de kaart van C. Drebbel uit 1597 met in het midden
de scheepswerf ter plekke van de latere Wagenmakerstraat.
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Een stuk van een afgedankte scheepsspant in de sloot
naast de scheepswerf.

gevestigd, zoals scheepswerven, hout
zagerijen, een pannenfabriek etc. In 2004 zijn
een paar honderd meter ten oosten van deze
locatie resten gevonden van het woonhuis en
de houtzaagmolen van Cornelis van Uitgeest
(1593) en van een klein deel van een 17deeeuwse scheepswerf (Vaars en Floore 2006).
Van die werf was alleen het laagste deel aan
de oever nog aanwezig, omdat het hogere deel
(ooit een forse ophoging) in de 19de eeuw was
afgegraven en geëgaliseerd voor de bouw van
andere industriële panden.
Bij de Wagenmakerstraat werd tweemaal
gepoogd een proefsleufonderzoek uit te voeren,
maar dat bleek door de drassige bodem haast
ondoenlijk met een wegzakkende graaf

machine en instabiele profielen. We konden
net voldoende waarnemen om te besluiten
een eventuele hernieuwde poging te wagen
onder betere omstandigheden.
In de beide proefputten zijn van de scheeps
werf helaas geen resten meer teruggevonden
- het terrein was begin 20ste eeuw voor
woningbouw geëgaliseerd en deels
afgegraven. Op 13 juli werd ten westen van
de Wagenmakerstraat nog wel de oudste
oever gevonden, verstevigd met een reeks
zware ingeheide palen van 12 x 12 cm en
brede planken beschoeiingshout. De
aanplemping was rond 1590 uitgevoerd met
stadsafval, waarvan een flink monster is
geborgen. Op 21-22 oktober werd aan de

oostkant van de straat in een werkput een
vroeg-17de-eeuwse kavelsloot gevonden, die
de werf scheidde van het oostelijk
buurperceel. Op de bodem van de sloot werd
nog een pakket houtsnippers gevonden en
ook kwamen er enkele delen van gesloopt
scheepshout tevoorschijn. In het tweede
kwart van de 17de eeuw was de sloot gedempt
en werd het terrein opgehoogd met zand,
zwarte grond en stadsafval; terwijl toen ook
de oever zuidwaarts werd uitgelegd. Het
resultaat van deze uitleg is te zien op een
kaart die in 1670 over het ijs is opgemeten
door J. Heijmenberg (coll. Regionaal Archief
Alkmaar PR1004124). De oever blijkt vervol
gens eeuwenlang op dezelfde lijn te zijn
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gebleven, zoals is te zien op de Kadastrale
Minuut van 1832.
Omdat er op de ophogingen geen sporen van
bebouwing van voor 1900 meer aanwezig
waren, is afgezien van een vervolgonderzoek
met bemaling. We hebben in het onderzoek
wel een indruk gekregen van de ophogings
geschiedenis.
Het stadsafval wordt nog geanalyseerd om
een vergelijking te trekken met de vele
beerputvondsten uit die periode. Er blijken
verschillende mechanismen te hebben
gewerkt bij de omgang met afval - Alkmaar
kende namelijk al vanaf de 16de eeuw een
goed georganiseerde vuilnisdienst, terwijl er
daarnaast ook afval in beerputten werd
gedeponeerd (Bitter 2009). Een eerste indruk
is dat wit aardewerk ten opzichte van rood
aardewerk in een veel kleiner percentage
voorkwam dan gedacht. Binnen het rode
aardewerk valt onder meer de aanwezigheid
van nogal wat vuurstolpen en talrijke
vuurtestjes op. Bakpannen en grapen zijn
sterk vertegenwoordigd, maar pispotten
ontbreken vrijwel bij het stadsafval - die
werden kennelijk in de beerputten geworpen
als ze niet meer bruikbaar waren. Bij het
importaardewerk is er in het stadsafval rond
1590 al aardig wat Weser- en Werra-aardewerk,
terwijl dat in beerputten toch erg zeldzaam
is. We willen deze verschillen in de eind
rapportage verder analyseren.

Een verzameling scherven uit de
eerste aanplemping rond 1590,

met meer dan 50% rood aardewerk,

20% wit aardewerk met groen glazuur

en verder Weser- en Werra-aardewerk,
steengoed, majolica (zwart verkleurd)
en een enkel stuk glaswerk.

Gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en
archeologie, Peter Bitter
Fragmenten van vuurstolpen

van rood en wit aardewerk, rond 1590.
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Amsterdam | Elandsstraat 101-109
In juni 2010 is een opgraving uitgevoerd in de
Elandsstraat 101-109. Rond 1930 zijn deze
panden gesloopt en vervangen door een
ondiep gebouw langs de straat, dat op haar
beurt rond 1980 plaats moest maken voor het
recent gesloopte verenigingsgebouw van
speeltuin ‘Ons Genoegen’. Bij de bouw van het
verenigingsgebouw zijn de bouwsporen van de
oorspronkelijke huizen langs de straat weg
gegraven. Daarom, en vanwege bouw
technische redenen (het bewaren van vol
doende afstand van het belendende pand 111),
concentreerde het onderzoek zich op het
achterterrein van de percelen 101 tot en
met 107.
Verschillende ophogingen en loopvlakken
wezen erop dat op het terrein al werkplaatsen
stonden voordat er huizen werden gebouwd
bij de stadsuitbreiding van 1613. Tussen circa
1,00 en 1,50 m onder N.A.P. lagen enkele
structuren, die bestonden uit plavuizen
vloeren binnen een raamwerk van rechtop
staande planken en enkele houten goten.
Midden tussen de plavuizenvloeren lag tussen
1,12 en 1,38 m onder N.A.P. een oven
constructie van baksteen.Het grondplan was
min of meer rond met een recht uitstekende,
rechthoekige stookgang voorzien van een
bakstenen bodem. Dergelijke ovens dienden
voor het verhitten van vloeistoffen.
De sporen van deze oudste structuren waren
doorsneden door de bouwmuren van de 17deeeuwse bebouwing. Op het achterterrein van
perceel 101 verrees een langgerekt pand dat
was onderverdeeld in drie afzonderlijke
kamerwoninkjes (4 m breed, tussen 3,5 en 4 m

De achtergevel van de percelen

Elandsstraat 103 en 105 is aangegeven

in oranje, de contour van de achterbouw
in geel (gezien in de richting van de
Elandsstraat). Daartussen ligt de

binnenplaats, die bereikbaar was via
de Dolphijnengang. De beerputten

lagen in de achterbouw achter nr 103
onder de plavuizenvloeren.

De restanten van een pre-stedelijke

werkplaats met plavuizenvloer en oven
temidden van 17de- en 18de-eeuwse
bebouwing.
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lang) met elk een eigen haardplaats. In de
meest noordelijke van de drie was een kleine
kelder (zomerkeuken) aanwezig, die werd
gebruikt om levensmiddelen koel te bewaren.
In de tweede helft van de 18de eeuw werd de

zomerkeuken afgedankt en secundair
gebruikt als beerput.
Achter de panden 103 en 105 lag een binnen
plaats met een gemeenschappelijke achter
bouw. Ter hoogte van 103 bevonden zich in de

achterbouw twee beerputten die onderling
waren gescheiden door een houten wand.
Beide beerputten bevatten vondsten: een
complex uit de periode 1625-1750 en een uit de
19de eeuw. Nadat ze in onbruik waren
geraakt, zijn de putten met hout en een
plavuizenvloer afgedekt. Ter hoogte van 105
waren in de achterbouw een zomerkeuken en
een waterkelder aangelegd. Direct naast
nummer 105 lag de Dolphijnengang. Deze
overkluisde steeg maakte deel uit van de
plattegrond van Elandsstraat 109 en bood
toegang tot de binnenplaats. Tegen de achter
bouw stond een gebouwtje van 7 x 4,5 m dat
waarschijnlijk in het begin van de 18de eeuw
is opgetrokken. In een volgende fase, ver
moedelijk rond 1750, werd tegen de binnen
zijde van de achtergevel een plavuizenvloer
van minimaal 0,8 x 0,9 m aangelegd (op
0,04 m boven N.A.P.). Deze werd gebruikt om
op te stoken, zoals bleek uit het sterk beroete
oppervlak. Aan de andere zijde van de achter
gevel bevond zich een vierkant gemetseld
basement, mogelijk de fundering van een
schoorsteen. Archiefonderzoek wees uit dat
hier in de 19de eeuw een beenzwartbranderij
was gevestigd.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Uit een beerput kwamen twee flessen van Japans porselein uit

de periode 1840-1860. Waar deze flessen voor dienden leert het
opschrift: Japansch Zoya.
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Amsterdam | Haarlemmerplein
De aanleg van een bergbezinkbassin door
Waternet op het Haarlemmerplein was in
maart 2010 aanleiding voor een archeolo
gische begeleiding. Het plangebied is gelegen
in voormalig buitendijks gebied dat bij de
stadsuitbreiding van 1613 met afvallagen werd
opgehoogd. Direct naast het plangebied zijn
bij eerdere opgravingen in 1999 en 2005
verschillende ophogingslagen en over
blijfselen van een 17de-eeuws huizenblok
inclusief beerputten gevonden. Voor het plan

gebied bestond daarom een hoge archeologische
verwachting.
De archeologische begeleiding richtte zich op
de ontgraving van de onderste 2 m van de
meer dan 5 m diepe bouwput. Bij het aan
brengen van de damwanden was reeds
vastgesteld dat het terrein bij 20ste-eeuwse
sloop- en bouwwerkzaamheden met een 3 m
dik pakket zand was opgehoogd tot het
huidige straatniveau op 2,40 m boven N.A.P.
Aan beide zijden van de bouwput is een noordzuid profiel gedocumenteerd vanaf de onder
zijde van het subrecente ophoogzand op circa

1,00 m onder N.A.P. tot de maximale ont
gravingsdiepte op circa 2,80 m onder N.A.P. in
het oosten en tot 3,25 m onder N.A.P. in het
westen.
Beide profielen bevatten verschillende stort
lagen van klei die geleidelijk in noordelijke
richting afliepen. Dit is een stratigrafische
aanwijzing dat het gebied vanaf de
Haarlemmerdijk in de richting van het IJ is
opgehoogd en dat de natuurlijke ondergrond
naar het water toe een dalend verloop had. Uit
de toepassing van verschillende materialen
kan worden afgeleid dat de ophoging in een
aantal fasen tot stand kwam. Aangezien
sporen van landgebruik, zoals loopvlakken,
op de afzonderlijke kleilagen ontbraken,
hebben de verschillende ophogingsfasen
elkaar waarschijnlijk snel opgevolgd. Op de
klei lag een ophoging van zandige klei die
redelijk horizontaal lag met een licht verloop
van 1,56 m onder naar 1,80 m onder N.A.P.,
zodat daarmee het schuine verloop van de
onderliggende pakketten werd genivelleerd.
In tegenstelling tot de vondstloze kleiige stort
lagen, bevatte deze ophoging naast fragmen
ten bouwpuin, scherven keramiek en pijpen
koppen. Op basis van de jongste dateringen
moet dit stadsafval in de eerste helft van de
17de eeuw als grondversteviging in de
ophoging zijn verwerkt. Historisch staat vast
dat in 1615 met de bouw van de Haarlemmer

Ontgraving van de bouwput voor het bergbezinkbassin op het
Haarlemmerplein, gezien richting Haarlemmerpoort. Onder

een 3 meter dik pakket van 20ste-eeuws opgebracht zand lagen
de 17de-eeuwse ophogingslagen.
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poort was begonnen en dat het eerste kavel
aan de noordzijde van het plein in 1616 werd
geveild. De vondsten ‘passen’ archeologisch in
een afvalstort, die verband houdt met
historische ophoogwerkzaamheden in 16131615. Verder was er een kleinere hoeveelheid
vondsten uit de periode na 1615, die tot afval
horen dat in het loopvlak van de ophoging was
ingetrapt. Deze vondsten wijzen erop dat het
plein hier niet was voorzien van een hard
plaveisel, maar nog gedeeltelijk braak lag
totdat de noordzijde vanaf 1633 grootschalig
werd bebouwd.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Roodbakkend aardewerk en steengoed

uit de ophogingslaag van de stadswal uit 1585.

Amsterdam | Herengracht 74-78
In juli-oktober 2010 is archeologisch onder
zoek verricht bij een funderingsherstel van de
panden Herengracht 74, 76 en 78. Deze huizen
staan in het deel van de Grachtengordel dat is
aangelegd bij de stadsuitbreiding van 1613
(Derde Uitleg). Hiervoor moest de toenmalige
aarden stadswal uit 1585, die aan de westzijde
van de Herengracht lag, wijken. Het archeolo
gisch onderzoek wees uit dat het terrein in
de 17de eeuw zo grondig bouwrijp was gemaakt

dat de stadswal geheel was uitgevlakt.
Wel was de bodemconstructie herkenbaar
die was aangebracht voor de aanleg van de
wal. Deze bestond uit een stelsel van vakken
van eiken- en naaldhouten planken, die
waren opgevuld met klei- en veenzoden, riet,
houtsnippers en schelpgruis. Vondsten uit
deze laag dateerden uit het laatste kwart van
de 16de eeuw. Ondanks dat sporen van de
stadswal zelf ontbraken, heeft het onderzoek
de eerste gegevens verschaft over grond
verbetering bij de aanleg van de aarden
verdedigingswal van 1585.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski
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Amsterdam | Noord/Zuidlijn
Stationsplein
Het in 2009 gestarte onderzoek op het
Stationsplein is in 2010 afgerond. Tot een
diepte van circa 18,5 m onder N.A.P. zijn
verschillende afzettingen in kaart gebracht
en bemonsterd voor specialistisch onderzoek.
Aan de oostzijde van de bouwput liep een
naar het oosten afbuigende geul, die tot circa
8,2 m onder N.A.P. in de onderliggende
afzettingen, vermoedelijk het Laagpakket
van Wormer, sneed. Het gaat waarschijnlijk
om een uitlaat van de Amstel met
afzettingen die ook in caisson 1 en 3 meer
naar het zuiden zijn gedocumenteerd.
Slechts zeer lokaal, aan de noord-noordoost
zijde van de bouwput tussen 5 en 6 m onder
N.A.P., was een geringe hoeveelheid
vondsten uit de Late Middeleeuwen tot in het
eind van de 19de eeuw aanwezig. De
vondsten lijken zich te hebben opgehoopt
rond de palengording, die hier in het IJ voor
de monding van het Damrak stond tot de
bouw van het Centraal Station (1881-1889).
Onder de losse vondsten waren twee com
plete ankers en een ankerfragment. Het ging
om een klein exemplaar (circa 100 cm hoog
en 75 cm breed) dat met het fragment (circa
100 cm breed) uit de bouwput Stationsplein
kwam van 5-6 m onder N.A.P. Ze dateren uit
de 19de eeuw. Een groot anker (circa 200 cm
hoog en 130 cm breed) werd op een diepte van
11 tot 12 m onder N.A.P. onder het Centraal
Station gevonden, ten noorden van de
voormalige palengording. Het was voorzien
van een huismerk of keur, gelijkend op de
rijksappel.

Tunnel Damrak-Rokin
De aanleg van de twee oost- en westtunnel
buizen van het Damrak tot aan station Rokin
is steekproefsgewijs begeleid. De buizen
werden geboord tussen 20 en 27 m onder
N.A.P. De opgeboorde grond werd op de
scheidingsinstallatie nagelopen op eventuele
resten van pleistocene fauna, die op deze
diepte in de ondergrond van Amsterdam
kunnen voorkomen (onder meer van wol
harige neushoorn en mammoet), overigens
zonder resultaten.
Rokin
De ontgraving van station Rokin van circa 15
tot 24 m onder N.A.P. is begeleid ten behoeve
van kartering en bemonstering van (vondst
loze) pleistocene afzettingen. In 2010 ver
schoof de nadruk binnen het archeologisch
onderzoek van veldwerk naar het verwerken
en uitwerken van de vondsten. Behalve het
roodbakkende aardewerk zijn alle aardewerk
materiaalsoorten conform het Deventersysteem verwerkt en wordt door binnen- en
buitenlandse specialisten aan deel
rapportages gewerkt. Het project krijgt
ondersteuning van een vaste groep AWNvrijwilligers (afd. Amsterdam e.o.) en
medewerking van studenten van met name de
UvA en Saxion Hogeschool. De uitwerking van
de geo-ecologische gegevens is voortgezet en
heeft geleid tot de eerste 3D-modellen van de
rivierafzettingen binnen station Rokin met
verspreidingspatronen van verschillende
vondstgroepen. De uitkomst van de analyse
van het archeologisch materiaal fungeert zelf
als startpunt voor aanvullend onderzoek met
behulp van historisch bronnenmateriaal.

Voor de jongere periode is daarvoor een data
base over bewoning en nijverheid aan het
Rokin opgesteld door een BA studenten
werkgroep van de UvA.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Amsterdam | Sarphatistraat 470,
Bolwerk Muiden
Bij de aanleg van een kleine funderingsput in
maart 2010 bij de Rijksakademie van Beel
dende Kunsten aan de Sarphatistraat zijn
muurresten gedocumenteerd van het 17deeeuwse bolwerk Muiden. Dit was één van de
26 bolwerken van de stadsmuur, die in het
kader van de Vierde Uitleg (stadsuitbreiding)
in 1663 rond Amsterdam is aangelegd. Het
muurwerk bleef in situ behouden en is tot de
maximale ontgravingsdiepte van 0,10 m
boven N.A.P. ingemeten. De muur was 1,65 m
breed en opgetrokken in roodbruine bak
stenen van 24/24,5 x 11,5 x 4/4,5 cm. Het ging
om een deel van de schildmuur van de rechter
schuine zijde (face) van het bolwerk. Bij de
sloop van het bolwerk in 1874 zijn de maten
van de muren nauwkeurig vastgelegd. Deze
maatvoering komt overeen met de archeo
logische gegevens van andere bolwerken van
de Vierde Uitleg, waaronder Zeeburg en
Oosterblokhuis. De archeologische gegevens
in combinatie met historische documentatie
bevestigen het idee dat de stadsmuur van 1663
volgens een uniform plan is gebouwd. De
nauwkeurige inmeting van de face van het
bolwerk Muiden draagt bij aan verdere
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precisering van de historische projectie van
het tracé van de stadsmuur met de verschil
lende bolwerken binnen de tegenwoordige
topografische situatie. Zo bleek dat de saillant
(punt) van het bolwerk zich waarschijnlijk
binnen de oeverzone van de huidige Singel
gracht bevindt. Bij het normaliseren van de
gracht in de tweede helft van de 19de eeuw is
het bolwerk niet afgegraven, maar ingekapseld
in aanplempingen. Door kleine onderdelen
van de stadsmuur en bolwerken nauwkeuriger
te plotten, kunnen toekomstige archeologische
verwachtingen met betrekking tot de 17deeeuwse Amsterdamse vestingbouw beter
worden onderbouwd.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Amsterdam | Varia

Muurresten van de rechterface van

het bolwerk Muiden met in rood een
projectie van de complete punt

(saillant) van het bolwerk, gezien
naar de Singelgracht.

Op een aantal locaties in de stad werd tijdens
de aanleg van kelders en funderingsherstel
noodonderzoek verricht om beerputten,
gemetselde rioolconstructies en waterkelders
te documenteren. Na de sloop van het pand
Schippersstraat 8 werd op het achtererf een
rechthoekige beerput (1,85 x 1,4 m) gevonden.
De put, met een steensbrede wand van oranje
bruine baksteen (18/19 x 8 x 4,2 cm), was
1,80 m diep en voorzien van een met plavuizen
beklede stortgoot. De inhoud bestond hoofd
zakelijk uit zand en bouwpuin, maar onderin
restte een circa 20 cm dikke laag beer met
19de-eeuwse vondsten. De put had (op 1,00 m
onder N.A.P.) een gemetselde bakstenen
bodem. Een dergelijke beerputconstructie
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was in Amsterdam niet eerder gevonden.
Een meer gangbare beerput werd opgegraven
achter Eerste Leliedwarsstraat 5 in de vorm
van een rechthoekige houten constructie met
bakstenen stortkoker. De van oorsprong
waarschijnlijk 17de-eeuwse put is in de 19de
eeuw geheel geleegd en daarna niet meer als
afvalput gebruikt. Tijdens funderingsherstel
werd tegen de achtergevel van het pand
Haarlemmerdijk 136 een waterkelder gevonden
en bleken op de Keizersgracht 148-152 en de
Prins Hendrikkade 125 dubbele waterkelders
en delen van een gemetseld riool aanwezig te
zijn. Op geen van de adressen was het mogelijk
de constructies ongeschonden in situ te
behouden in verband met het plaatsen van
nieuwe funderingspalen.
Anders verliep het bij funderingsherstel van
Lauriergracht 116. Tijdens een voorafgaande
verkenning werden onder de betonvloer van
het pand twee enorme waterkelders ontdekt
met een buitenmaat van 9,3 x 3,1 m en 9,5 x
3,5 m. Ze waren opgetrokken uit paarsbruine
baksteen van 22,5 x 9,5/10 x 3,7 cm en
bestonden uit respectievelijk 5 en 6 gewelfde
en max. 3,35 m hoge compartimenten, die
onderling waren gescheiden door een steens
brede muur met een doorgang. De typisch
18de-eeuwse baksteen was ook gebruikt voor
een schuingeplaatste klamplaag aan de
binnenzijde van bakken. De binnenwand was
tot circa 1,5 m verkleurd, hetgeen erop wijst
dat de kelders doorgaans voor de helft met
water waren gevuld. Gezien hun omvang
betekende dit nog altijd een watervoorraad
van circa 50.000 liter per kelder. De aanwezig
heid van dergelijke grote waterreservoirs kan
worden verklaard door het feit dat het pand

vanaf 1757 in gebruik was als Luthers Wees
huis, een liefdadigheidsinstelling met een
groot aantal bewoners. Met een maximale
inhoud van elk circa 100.000 liter houden
deze exemplaren het midden tussen de
particuliere waterkelders, die vanaf de 17de
eeuw in grote getale zijn aangelegd en de
openbare ‘stedelijke verswaterbakken’ die
tussen 1790 en 1824 verspreid over de stad zijn
gebouwd. Vanwege hun unieke karakter heeft
de eigenaar van het pand, het stadsdeel
Centrum, de nieuwe fundering aangepast,
zodat de waterkelders ongeschonden bewaard
konden blijven.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Interieur van een de 18de-eeuwse waterkelders op de

Lauriergracht. De verschillende compartimenten zijn van

elkaar gescheiden door een tussenmuur met een doorgang.
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Amsterdam - Zunderdorp | kerkhof
In november 2010 is aan de zuidoostkant van
de kerk van Zunderdorp een Inventariserend
Veldonderzoek uitgevoerd vanwege een uit
breiding van het kerkhof. Er zijn twee proef
sleuven aangelegd om de stratigrafie van de
laatmiddeleeuwse terp waarop de kerk staat
te documenteren. De profielen toonden vrij
wel horizontaallopende ophogingslagen die,
bij gebrek aan vondsten, niet nader konden
worden gedateerd. Uit het vlakke lagenpatroon
blijkt dat zich hier de uiterste randzone van
de terp bevindt. De ophogingslagen werden
doorsneden door een kuil, die was gevuld met
de inhoud van geruimde graven van de naast
gelegen begraafplaats. Aan de westzijde van
het terrein tekende zich op circa 0,85 m onder
N.A.P. zwaar muurwerk met twee steunberen
van 1 x 1 m af. Het muurwerk was opgetrokken
in roodbruine baksteen van 23,75 x 11,75 x 5,25 cm
(baksteenvolume = 1465,1 cm3) en rustte op een
langshout en palen. Vanwege de slechte staat van
behoud kon het hout niet worden bemonsterd
voor dendrochronologie. De baksteenformaten
zijn vergeleken met die van de als 15de-eeuws
bekend staande toren. De bakstenen in de toren
waren met 23,5 x 10,5 x 4,5 cm (baksteenvolume
= 1110,3 cm3) slechts een fractie kleiner. Hieruit
kan worden geconcludeerd dat de opgegraven
muurresten even oud of ouder zijn dan de toren
en onderdeel zijn van de zuidoosthoek van de
oudste fase van de kerk van Zunderdorp. Dit
kerkgebouw is in 1710 afgebrand en vervolgens
in een kleinere omvang herbouwd.
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie, Jerzy Gawronski

Steunberen van de

zuidoosthoek van de

laatmiddeleeuwse kerk

van Zunderdorp, met op
de achtergrond het

huidige 18de-eeuwse

kerkgebouw met de

15de-eeuwse kerktoren.

Archeologische kroniek 2010 | Provincie Noord-Holland | 21

Bergen | Ruïnekerk
In de historische kern van Bergen (NH) is in
de straten rondom de Ruïnekerk een riolering
aangelegd. Dit werk werd tussen maart en
november 2010 uitgevoerd en is archeologisch
begeleid door Hollandia Archeologen.
Helemaal onderin de circa 2,5 m diepe riool
sleuf werd een dunne laag veen aangesneden,
die grofweg tussen de Midden Bronstijd (15001100 v. Chr.) en de Late Bronstijd (1100-800 v.
Chr.) ontstaan is in een relatieve laagte tussen
haakwallen. Haakwallen zijn ontstaan tus
sen circa 6000 tot 1300 v. Chr., aan de noord
zijde van het zeegat bij Bergen. Na het sluiten
van het zeegat ontstonden er condities waar
onder veengroei mogelijk werd. Eerder archeo
logisch onderzoek in Bergen heeft aangetoond
dat dit veen mogelijk al in de IJzertijd gewon
nen werd. Boven het veen lag een pakket
schoon stuifzand. Daarbovenop, tot aan het
maaiveld, was een gelaagdheid van stuifzand
en ophogingen aanwezig, waarin zo nu en
dan zeer gefragmenteerd vondstmateriaal
werd gevonden.
De oudste vondsten dateren uit de eerste helft
van de 13de eeuw (fase 1). De bewoning van
Bergen - dat al in de 10de-eeuwse
goederenlijst van de Utrechtse SintMaartenkerk wordt genoemd - moet voor deze
tijd mogelijk in één van de omliggende
buurtschappen worden gezocht. In de 13de
Prent van P.H. van Oss waarop de Slag bij Bergen in 1799 wordt

afgebeeld. Het uithangbord rechts op de prent is van de

uitspanning De Rustende Jager, die op de plaats van het huidige

café d’Alderliefste stond. Op de achtergrond, in kruitdampen
gehuld, is de Ruïnekerk te zien.

eeuw worden de lagere delen van het
landschap bewoonbaar door de successen die
men behaalde in de strijd tegen het water,
onder andere na de aanleg van dijken en
dammen in en rond de Zijpe en de Rekere. De
bewoning concentreerde zich vanaf deze tijd
in het huidige centrum van Bergen. Het
middelpunt was de tufstenen kerk of kapel,
die hier mogelijk al in de 11de eeuw op een
opgeworpen heuvellichaam stond. De
vroegste schriftelijke verwijzing naar een
kapel in Bergen dateert uit 1094.
In een hogergelegen stuifzandlaag (fase 2) is
aardewerk gevonden uit de periode 1250-1325.
Ook zijn hier kleine fragmenten tufsteen en
rode zandsteen gevonden, die afkomstig

kunnen zijn van de nabijgelegen kerk.
De verscheidenheid aan bouwmaterialen die
in de lagen uit fase 3 zijn gevonden, kan wor
den geïnterpreteerd als neerslag van de bouwen sloopwerken aan de kerk. Naast tufsteen
zijn dit lei- en baksteenfragmenten. Aan het
eind van de 14de eeuw wordt begonnen met
het vervangen van de tufstenen kerk door een
gotische kerk in baksteen. De bouw van de
Petrus- en Pauluskerk werd in 1420 voltooid.
De vondsten uit deze fase zijn tussen 1400 en
1450 gedateerd.
Een circa 3 m lang muurfragment dat in de
rioolsleuf werd gevonden, is het restant van
de (mogelijk 15de-eeuwse) kerkhofmuur, die
in de 18de/19de eeuw voor een deel is verlegd.
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Een profiel ten zuiden van de Ruïnekerk. Hierin zijn de lagen uit de

verschillende fasen goed te onderscheiden. De hoogte van het profiel,

van de bodem tot aan het maaiveld, is 2,15 m.

Knoop van het uniform van een Franse soldaat.

Achter de muur werd een ophogingspakket
met plaggen zichtbaar. Hiermee werd
duidelijk dat de verhoging waarop de kerk is
gebouwd een door mensenhanden aangelegde
kerkheuvel is en niet tot het natuurlijke reliëf
behoort.
Zoals veel Hollandse kerken, heeft de kerk in
Bergen het zwaar te verduren gehad tijdens de
Tachtigjarige Oorlog. In 1574 wordt hij deels
verwoest door de Geuzen. Mogelijk zijn de
grote baksteenfragmenten die afkomstig zijn
van de kerk, stille getuigen van deze gebeur
tenis. Vanaf dat moment is de ruïne van de

Petrus- en Pauluskerk het gezichtsbepalende
element van Bergen.
Het aardewerk uit dezelfde context dateert uit
de 16de eeuw (fase 4). Ook in de volgende fase
is de neerslag van een oorlogshandeling te
herkennen. Ter hoogte van het huidige café
d’Alderliefste werd een puinlaag met sporen
van brand gevonden. Het materiaal in deze
laag is grofweg in de 18de eeuw te dateren.
Mogelijk hangt deze brandlaag samen met de
Slag bij Bergen in 1799, waarbij gevochten
werd tussen Brits-Russische troepen en Franse
huzaren. In de uitgegraven grond werd met de

metaaldetector onder meer een knoopje van
een Frans uniform gevonden.
Het onderzoek heeft aangetoond dat er in het
centrum van Bergen onder het huidige straat
niveau een gelaagd landschap aanwezig is
met de resten van acht eeuwen Bergense
historie.
Hollandia archeologen, Tim Hoogendijk
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Bergen en Harenkarspel
Schoorldam | kasteel of tolhuis
Het zal niet vaak voorkomen dat de aanwezig
heid van enkele tientallen kloostermoppen
aanleiding is tot veel commotie; toch was dat
in het voorjaar van 2010 wel het geval in
Schoorldam. In een pas gegraven nieuwe
bermsloot voor de omleiding van de N9, waar
van eerder gedacht werd dat het een met 14deeeuws puin dichtgegooide sloot was, zag de
Archeologische Werkgroep Kop van NoordHolland een uitbraaksleuf. Dertig meter
verder langs de verse slootkant werd een
tweede uitbraaksleuf gevonden. De klooster
moppen hadden een gemiddelde maat van
30 x 15 x 7 cm, en waren zeker 13de-eeuws. In
de grond waren de muren niet breder geweest
dan 1,20 m; voor kastelen - zoals we die kennen
uit de 13de eeuw - is dat nogal magertjes. Ook
ontbraken de te verwachten slotgrachten.
Inmetingen door Hollandia Archeologen
bevestigden de waarnemingen. Overleg
tussen de Rijksdienst, Provincie en Rijks
waterstaat, die de directie voerde over de
werkzaamheden, leverde een toezegging op
voor nader onderzoek met grondradar. Slechte
(natte en blubberige) omstandigheden en de
waarschijnlijkheid dat er geen of weinig
intact muurwerk in de bodem bewaard was
gebleven, leverden een dito resultaat: er was
met geen mogelijkheid de contour van een
gebouw te herkennen.
Uit kronieken van Simon Eikelenberg uit het
begin van de 18de eeuw weten we dat het
terrein toen hoger gelegen was en de Hooge
Werf werd genoemd. Men wist toen dat zich
in de Hooge Werf de muurresten bevonden

Resten van de uitbraaksleuf van de zuidmuur.

van een kasteel of van een oud tolhuis, waar
tol werd geheven aan schepen die wilden
doorvaren naar Vronen. Vronen was in de
eerste helft van de 13de eeuw een grafelijk
bezit. Hoewel er geen andere bronnen zijn,
zou je kunnen veronderstellen dat er een
tolhuis aan de dam in de Rekere (1264)
geweest zou kunnen zijn. Voor de dam heeft
mogelijk een kleine haven gelegen. Aan de
overzijde van de Rekere werd rond 1280 door
Floris V een kasteel gebouwd, ‘t Huys ten
Nuwendore’ genaamd, dat dienst deed in zijn
poging West-Friesland te onderwerpen. Het

element ‘nieuw’ in die naam zou kunnen
slaan op de vervanging van iets ouds, hetzij
een huis, een sluis of een haven.
Omdat het huidige perceel even hoog is als
het omringende, ligt het voor de hand dat de
eventuele resterende stenen in de grond zijn
‘gedolven’ na het bezoek van Simon
Eikelenberg rond 1740.
Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland,
Frans Diederik
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Beverwijk | BroekpolderWijkerbroekse molen
In verband met de aanleg van een parkeer
plaats met bijbehorende kabels en leidingen
aan de rand van nieuwbouwwijk Broekpolder
in de gemeente Beverwijk is een inventari
serend veldonderzoek (geofysisch) door middel
van elektrische weerstandsmetingen en
boringen uitgevoerd.
Doel van het onderzoek was het in kaart
brengen van archeologische resten van de
Wijkerbroekse molen. De resultaten van het
onderzoek kunnen als uitgangspunt dienen
voor herinrichting of reconstructie.
Op basis van de resultaten van het bureau
onderzoek gold bij de aanvang van het veld
onderzoek voor het plangebied een middel
hoge verwachting voor vindplaatsen uit de
Nieuwe Tijd die verband houden met de
molen, de molengang en de molentocht, maar
tijdens het veldonderzoek zijn deze resten niet
gevonden.
Gezien de onderzoeksresultaten en de voor
genomen ingrepen in het plangebied is
geconcludeerd dat bij de uitvoering hiervan
vermoedelijk geen archeologische waarden
zullen worden verstoord. Op basis hiervan
wordt aanbevolen om geen aanvullend
archeologisch vooronderzoek te laten
verrichten.
Omdat molens veelal een diepe fundering op
stiepen hebben, kon niet worden uitgesloten
dat onder de verstoring nog resten van stiepen
of palen van de molenfundering aanwezig
kunnen zijn in de bodem.
RAAP Archeologisch Adviesbureau, Wouter Verschoof

Castricum | De Boogaert
In oktober 2010 is door Hollandia Archeologen
een eerste fase van een opgraving uitgevoerd
op een terrein achter het verzorgingstehuis
De Boogaert aan de Dokter De Jonghweg in
Castricum. Uit een proefsleuvenonderzoek in
2007 was al duidelijk geworden dat hier een
inheemse nederzetting heeft gelegen uit de
Romeinse Tijd (Gerritsen & Vaars 2007).
Op het terrein van circa 600 m2 lag een
verkavelingsysteem uit de Romeinse Tijd met
van noord naar zuid lopende greppels. Deze
zorgden voor de afwatering van de neder
zetting en het omringende akkerland. In één
van deze greppels werden vier begravingen
gevonden: de gedeeltelijk nog in verband
liggende skeletten van een paard en een
schaap (of geit) en twee menselijke skeletten.
Deze lagen gedeeltelijk over elkaar. Alle
begravingen dateren uit de Romeinse Tijd,
waarschijnlijk uit de 2de-3de eeuw na Chr.
De vier begravingen liggen alle vier in dezelfde
greppel, terwijl in de andere, parallellopende
greppels nauwelijks vondsten en helemaal
geen begravingen zijn gevonden. In 2007
werden hier al twee ingegraven potten
gevonden en op slechts 500 m afstand is een
ander nederzettingsterrein uit de Romeinse
Tijd opgegraven, thans Castricum-Oosterbuurt
(Hagers & Sier 1999). In dit nederzettings
terrein lagen ook meerdere mensen en dieren
begraven. Uit het tussenliggende gebied zijn
nog meer vindplaatsen bekend, zoals Cieweg
en Rietkamp (Van Deelen 1973), waardoor het
waarschijnlijk is dat de gehele strook tussen
het Provinciale monument Kronenburg en De
Boogaert een belangrijk nederzettingsterrein

De twee inhumatiegraven na vrijlegging. Het grote gebouw is
het verzorgingstehuis De Boogaert.

De twee inhumatiegraven en het zuidprofiel. ↗

Het is kenmerkend voor dit soort ‘graven’ dat er nooit een

duidelijke grafkuil te zien is. De grond om de begravingen heen

is niet te onderscheiden van de vulling van de greppel.

Houten spaakwiel dat onder uit een plaggenput kwam. →

Dit wiel was bijzonder omdat er van alle spaken nog
een klein deel in de velg aanwezig was. Ze waren

allemaal op gelijke afstand van de velg afgezaagd.
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Tekening van de waterput in verschillende fasen.

Boven zien we de doorsnede, in het midden

het bovenste vlak en onder

het houten wiel op het diepste vlak.

is geweest in de 1ste, 2de en vooral 3de eeuw.
Het inheemse grafritueel uit de Romeinse
Tijd (0-400) is één van de raadselen van de
archeologie van het Noord-Nederlands
kustgebied. Uit deze periode zijn talloze
nederzettingen bekend, maar begravingen
worden zelden gevonden. Incidenteel komen
er wel begravingen voor, maar dit zijn er zo
weinig dat deze nooit het gangbare grafritueel
uit die tijd kunnen vertegenwoordigen. De
begravingen die wel archeologisch zichtbaar
zijn kunnen daardoor beschouwd worden als
‘uitzonderlijk’. De twee begravingen die op
‘De Boogaert’ zijn gevonden, vormen daarmee
een zeer waardevolle aanvulling op onze
kennis over de inheemse bevolking van het
kustgebied.
Vlakbij de twee begravingen werd ook nog
een waterput opgegraven. Deze was
opgebouwd uit om en om in een kring
gestapelde plaggen op een afgedankt
wagenwiel. De waterput is door één van de
afwateringsgreppels heen gegraven en is
daarmee een aanwijzing dat er ook later nog
op hetzelfde terrein is gewoond. Het terrein
van de Boogaert is te beschouwen als de
laatste plek die nog over is van een lange reeks
van nederzettingen uit de Romeinse Tijd, die
lagen op de hogere stroomwalg ronden in het
voormalige Oer-IJ estuarium. Deze
nederzettingen lopen van Kronenburg, de
Oosterbuurt en Heemstede in het zuidoosten

via vindplaatsen als de Rietkamp, Cieweg
naar het terrein van De Boogaert in het
noordwesten. Deze nederzettingen liggen
daar niet toevallig; ze liggen, zoals gezegd,
op een brede strook hogere stroomwalgrond
in dezelfde noordwest-zuidoost richting, die
zeker vanaf de Midden Romeinse Tijd
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(2de eeuw) prima geschikt was voor
bewoning. Door deze centrale ligging in een
overwegend nat moerasgebied was dit een
zeer veilige en beschutte locatie, als het ware
een eiland binnen het voormalig estuarium.
De richting van de greppels op De Boogaert
staat dwars op de hoogtelijnen. De greppels
liepen naar de laagte aan de rand van de
zandrug. Deze kavelrichting zien we terug in
de oudste kaarten van het gebied en dus in de
oude dorpsstructuur.
Hollandia Archeologen, Jan de Koning

Het plangebied (indicatief aangegeven
met de rode cirkel op een kaart uit 1737

(Rollerus et al. 1737).

Castricum | Dorpsstraat
In opdracht van Nova Development te Utrecht
heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker
& Van de Graaf bv op 5, 8 en 9 november 2010
een Inventariserend Veldonderzoek door
middel van proefsleuven uitgevoerd aan de
Dorpsstraat te Castricum, gemeente
Castricum.
De aanleiding voor het onderzoek is het
voornemen in het plangebied 28 woningen/
appartementen en twee winkelruimtes te
realiseren. In het eerder uitgevoerde bureau-

en booronderzoek is geadviseerd geen vervolg
onderzoek uit te laten voeren. De bevoegde
overheid achtte vervolgonderzoek echter
noodzakelijk.
In het plangebied zijn drie proefsleuven aan
gelegd. Werkput 1 en 3 hebben een afmeting
van 4 x 20 m en werkput 2 heeft een afmeting
van 4 x 40 m. In het plangebied zijn resten
teruggevonden uit de Late IJzertijd / Romeinse
Tijd, Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.
Uit de Late IJzertijd / Romeinse Tijd is een
greppel afkomstig. Uit deze greppel zijn 31 frag
menten handgevormd aardewerk gekomen.
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Ook bij de aanleg van het vlak is bij het spoor
vergelijkbaar aardewerk gevonden. Mogelijk
behoort de greppel bij een (wandgreppel)huis,
bijgebouw of erfafscheiding. Ook uit de Late
Middeleeuwen is een greppel afkomstig met
14de-eeuws materiaal: vroeg roodbakkend
aardewerk, dierlijk botmateriaal en restanten
van een leren laars. Een greppel uit de Nieuwe
Tijd ten slotte had een oost-west oriëntatie en
leverde veel vondstmateriaal, zoals aarde
werk, glas en bot.
Becker & Van de Graaf bv, Bart Corver

Op vlak 1 tekenden zich de sporen duidelijk af tegen het

witte stuifzand. Er zijn paalsporen, kuilen en greppels uit

de Late Middeleeuwen, een 18de-/19de-eeuwse waterput
en een grote recente verstoring te zien.

De inheems-Romeinse greppeltjes waren zichtbaar op vlak 2.
In het profiel is de donkere vroegmiddeleeuwse akkerlaag die
boven dit niveau aanwezig was te zien.

Egmond-Binnen | Herenweg 66
In juni 2010 is door Hollandia Archeologen
een opgraving uitgevoerd aan de Herenweg 66
te Egmond-Binnen. De Herenweg is sinds de
Middeleeuwen een belangrijke verbindings
weg langs de binnenduinrand van Kennemer
land. De weg verbindt Bakkum met Bergen
via Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef.
Tijdens de opgraving zijn nederzettingssporen
uit de 12de-14de eeuw gevonden, greppeltjes
uit de Romeinse Tijd en een Karolingische
akker. Daarnaast zijn er waterputten en een

keldertje gevonden, die dateren vanaf de 17de
eeuw. De ploegsporen in de Karolingische,
bolle akker waren met stuifzand dicht
gestoven. De onderkant van de akkerlaag lag
op 0,30-0,40 m boven N.A.P.; de bovenkant
lag op 0,60-1,00 m boven N.A.P. Onder de
vondsten was geen importaardewerk aan
wezig, wel scherven van kogelpotaardewerk.
Vroegmiddeleeuwse, met zand overstoven
akkers komen in de gehele binnenduinrand
van Kennemerland voor. Voorbeelden van
vindplaatsen zijn: Schoorl-Peecklaan,
Bloemendaal-Groot-Olmen en het PWN-
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Tussen de vlakken 1 en 2 werden de ploegsporen uit de Karolingische periode aangetroffen.

In het profiel zijn de cultuurlagen uit de Vroege en Hoge Middeleeuwen goed zichtbaar.

met zand dichtgestoven.

lichtgekleurde zand daarboven is nog een dun vegetatieniveau te zien. Het dikke lichtgekleurde

Deze bevinden zich in de top van de donkere akkerlaag en zijn, vermoedelijk in de 9de-10de eeuw,

gebied bij Castricum. Nederzettingssporen uit
de Karolingische Tijd zijn in de jaren ‘40
gevonden op het terrein van de abdij van
Egmond, aan de oostzijde van het dorp
Egmond-Binnen. Ook op het hoogstgelegen
gedeelte van de huidige dorpskern (rond de
Abdijlaan), waar zich in de Middeleeuwen
waarschijnlijk een oevermarkt heeft ont
wikkeld, zijn sporen vanaf de 9de eeuw
gevonden. Nabij de St. Adalbertusakker, ten
westen van het dorp, heeft in die periode ook
een nederzetting gelegen, die vanwege de
hevige zandverstuivingen in de 10de eeuw is
opgegeven. De bolle akker die aan de Heren
weg is lag, heeft waarschijnlijk deel uit
gemaakt van één van de twee domeinhoven
die Egmond-Binnen rijk was.
Op het terrein van de abdij van Egmond zijn

De donkere akkerlaag is tijdens een overstroming overspoeld met een dun laagje klei. In het
stuifzandpakket moet tussen de 9de en 12de eeuw gevormd zijn.

nederzettingssporen uit de Romeinse Tijd, uit
de 2de/3de eeuw en een eerdere fase, gevonden,
onder andere bij de opgravingen van Holwerda
tussen 1920 en 1924. Ook aan de Limmerweg
zijn bewoningssporen uit deze periode gevon
den. Aan de Herenweg zijn uit de Romeinse
Tijd mogelijke ploegsporen gevonden.
Mogelijk behoorde deze landbouwgrond bij
bovengenoemde nederzetting. Ten westen
van de Randweg is door de voormalige ROB
een stratigrafie van cultuurlagen, daterend
tussen de Romeinse Tijd en Late Middel
eeuwen, gedocumenteerd. Laag 3 uit deze
waarneming komt overeen met de bolle akker
aan de Herenweg en laag 6 uit deze waar
neming is waarschijnlijk eenzelfde inheemsRomeins niveau met keerploegsporen.
Inheems-Romeinse sporen waren tot nu toe

nog niet in de dorpskern van Egmond-Binnen
gevonden. Van continue gebruik en bewoning
is waarschijnlijk geen sprake; uit de Mero
vingische Tijd zijn rond Egmond-Binnen (nog)
geen sporen gevonden.
Aan de Herenweg is waarschijnlijk in de Hoge
Middeleeuwen een zandpakket bovenop de
Karolingische akker gestoven, waarna een
overstroming een laagje klei heeft afgezet. De
sporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe
Tijd zijn ingegraven in een zeer dik stuifzand
pakket dat van circa 1,00 m tot circa 2,00 m
boven N.A.P. reikte.
Uit de 12de-14de eeuw zijn delen van mogelijke
huisplattegronden gevonden met onder
andere twee dierbegravingen van rund en
paard. Er is een waterput uit de 13de-14de
eeuw gevonden, die uit minstens twee op
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Enkhuizen | Molenweg 7
In juli 2010 is opgegraven ten oosten van het
voormalige postkantoor aan de Molenweg,
naar aanleiding van nieuwbouw op deze
locatie. De onderzoekslocatie maakt onder
deel uit van de stadsuitbreiding die aan het
einde van de 16de en begin van de 17de eeuw
tot stand is gekomen. Om het nieuwe stads
deel bouwrijp te maken, is het maaiveld op
dat moment flink opgehoogd. Op de plek van
de opgraving was hiervoor gebruikgemaakt
van klei en in mindere mate stadsa fval. Om

de opgebrachte grond op zijn plek te houden,
waren lage houten schotten en vlecht
werkwanden geplaatst. Deze methode van
ophoging is ook elders in Enkhuizen
gedocumenteerd.
Op basis van historische bronnen kunnen we
zeggen dat de ophoging in 1591 heeft plaats
gevonden, wat betekent dat alle vondsten uit
het stadsafval uit dat jaar dateren of ouder
zijn. Uit het afval zijn diverse leuke en interes
sante vondsten afkomstig, waaronder een
stuk van de schil van een kokosnoot, veel bont
versierd aardewerk uit Noordwest-Duitsland

De 13de-/14de-eeuwse waterput, bestaande uit minstens

twee op elkaar gestapelde tonnetjes. In deze put werd een
middeleeuwse pikhaak gevonden, evenals scherven
kogelpot, grijsbakkend aardewerk en steengoed.

elkaar gestapelde tonnetjes bestond. Een
belangrijke vondst uit deze waterput was een
pikhaak van hout en ijzer. Getuige de vele
munten uit de 13de eeuw moet Egmond-Binnen
in deze periode een belangrijke handelsplaats
zijn geweest. De vondst van scheepssintels
bevestigt nogmaals dat de handelsterp aan
bevaarbaar water lag.
Het aardewerk uit de 12de-14de eeuw bestond
vooral uit kogelpot (soms met bezemstreek),
steengoed uit Siegburg en Langerwehe, protosteengoed, Pingsdorf aardewerk, Maaslandsen grijsbakkend aardewerk.
Hollandia Archeologen, Jantien Verduin

De opgraving langs de Molenweg in volle gang.
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Een houten messchede uit de late 16de eeuw. De punt

Een grof beschilderd bord van Chinees

metalen beslag, terwijl het verdiepte stuk hierboven was

weggegooid en dateert dus zeker vóór

was vermoedelijk oorspronkelijk voorzien van een

Een houten lepel uit de stads

afvallaag. De lepelbak is deels
afgebroken. Lengte 11,5 cm.

Een grote schotel, rijk versierd in slib
met een hond en diverse decoratieve
elementen. Diameter 30 cm.

(Werra- en Weser-aardewerk), een sierlijke
houten lepel, grote schotels met een rijke
versiering in slib (Noord-Hollands slib
aardewerk), een houten messchede en zelfs
porselein.
Van historische kaarten is bekend dat op de
locatie van de opgraving in ieder geval tijdens
de 17de eeuw woonhuizen stonden. Van deze
huizen is weinig teruggevonden: slechts een
stuk van een muur en een kelder waren nog
aanwezig in de bodem. Na de sloop van de
huizen, waarschijnlijk in de 18de eeuw, zijn
de funderingen dus grotendeels weggebroken.

bekleed met (gedecoreerd) leer. Hier zijn ook drie messing
knopjes aanwezig. Bijzonder is dat in het hout twee
tekens zijn gekrast, een V en X, mogelijk een
eigendomsmerk. Lengte 15,5 cm.

Het terrein is hierna vermoedelijk gebruikt
als moestuin, gezien de dikke laag tuinaarde
direct onder het maaiveld.
Wat wel van de bewoning op deze locatie is
teruggevonden zijn de waterputten die bij de
huizen hoorden Dit waren voornamelijk
tonputten; gemaakt van een aantal oude
tonnen, meestal twee, die op elkaar zijn gezet
in de grond en op deze manier als waterput
fungeerden. Een tweetal tonputten was in
een later stadium gebruikt als afvalput: zij
bevatten een hoeveelheid vondstmateriaal uit
de tweede helft van de 17de eeuw. De meest

porselein. Het bord is in of vóór 1591

de oprichting van de VOC. Meest

waarschijnlijk is dat het bord via

Portugal naar Enkhuizen is gekomen.
Diameter circa 22 cm.

opmerkelijke vondsten daaruit zijn een
faience bord met een bijzondere voorstelling
en een tinnen geboortelepel uit 1701. Op de
eikenhouten tonnen bleken diverse merken
aanwezig te zijn van de kuiper en/of
handelaar. De tonnen zijn waarschijnlijk
gebruikt voor het transport van bier vanuit de
landen rond de Oostzee. Verder is een bak
stenen waterput gevonden, die vermoedelijk
in gebruik is gebleven op het moment dat de
huizen al waren verdwenen.
Archeologie West-Friesland, Dieuwertje Duijn
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Een bord van faience
met een blauwe

beschildering uit een
van de tonputten.

De man in de ton is

Diogenes, een Griekse
filosoof die probeerde

vrij te zijn van menselijke

behoeftes en conventies en

daarom in een ton woonde.

De voorstelling verhaalt zijn ontmoeting met

Alexander de Grote. Toen deze aan Diogenes vroeg
of hij iets wenste, antwoordde deze slechts:

“ Alleen dat u het zonlicht niet tegenhoudt”.
Datering: tweede kwart 17de eeuw.

Duigen van een van de tonputten met een groot ingekrast merk.

Een tinnen lepel met ingekraste versiering, gemaakt ter gelegenheid van een

geboorte. Op de voorzijde een huiselijke scene met een vrouw in een stoel bij de
haard, op de achterzijde een duif, de initialen EH en het jaartal 1701.
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Enkhuizen | Noorderboerenvaart 26
Op 4 maart 2010 vond een klein archeologisch
onderzoek op het perceel Noorderboerenvaart
26 plaats. Het perceel ligt in een gebied waar
aan het einde van de 16de eeuw een grote
stadsuitbreiding van Enkhuizen plaatsvond.
Brandt vermeldt in zijn kroniek bij het jaar
1590 dat een nieuwe haven, sloten en grachten
werden gegraven en dat het nieuwe stadsdeel
werd opgehoogd. De bodemopbouw ter plekke
van het onderzoeksterrein blijkt relatief een
voudig te zijn. Op de natuurlijke bodem van
lichtgrijze zandige klei ligt een dunne veen
laag, het restant van het dikke veenpakket dat
in de 11de/12de eeuw is ontgonnen. Hierop ligt
een ophogingspakket van klei dat tijdens de
grote stadsuitleg is opgeworpen. Vermoedelijk
is gebruikgemaakt van opgebaggerd (haven)
slib. Deze kleilaag is op een enkele scherf na
vondstloos.
In de decennia na 1590 werd het nieuwe stads
deel geleidelijk bebouwd. De oudste kaart
waarop de stadsuitleg met enige nauwkeurig
heid is weergegeven, is een kaart uit 1634. Op
de hoek van de Noorderboerenvaart en de
Molenweg staan drie huizen afgebeeld, die
eind 16de of begin 17de eeuw zijn gebouwd. De
onderzoekslocatie is volgens deze kaart nog
leeg. Op de kaart in de kroniek van Brandt uit
1666 staat op de plaats van de onderzoeks
locatie een gebouwtje getekend. Vermoedelijk
zijn van dit pand enkele muren en een water
kelder gevonden. De sporen en vondsten wijzen
op een datering van de bouw omstreeks 1650. Dit
gebouw besloeg een oppervlakte van 9 x 5,5 m.
Vloerniveaus, haardplaatsen of andere bij het
gebouw horende structuren zijn niet

gevonden, waardoor moeilijk uitspraken over
de functie van het pand kunnen worden
gedaan. Wel kon worden vastgesteld dat het
gebouw in de 18de en 19de eeuw diverse malen
is verbouwd. In grote delen van de stad, met
name buiten de oudste kern, vond in de 18de
en 19de eeuw een kaalslag plaats. Economisch
ging het in die periode slecht, waardoor de
bevolkingsomvang sterk afnam. Het pand
Noorderboerenvaart 26 is een van de panden
buiten de oudste kern en is in die periode aan
de sloophamer ontkomen. Rond 1975 is dit van
oorsprong 17de-eeuwse huis alsnog gesloopt.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx

Enkhuizen | Noorderhavendijk tot
Compagniesbrug
Afgelopen jaar is een deel van het rioolstelsel
in de oudste stadskern van Enkhuizen ver
vangen. De werkzaamheden zijn begeleid
door Archeologie West-Friesland, omdat werd
verwacht dat tijdens het graafwerk archeo
logische sporen en vondsten tevoorschijn
zouden komen. In een periode van ruim drie
maanden werd achtereenvolgens de bodem
onder de Noorderhavendijk, oostzijde van het
Verlaat, Kaasmarkt, Nieuwstraat, Kalksteiger
en Zwaanstraat onderzocht.
Van historische kaarten en bronnen is bekend
dat de Noorderhavendijk, de huidige Kaasmarkt
en Nieuwstraat samen met de Zuiderhaven
dijk de oudste haven van Enkhuizen vormden,
daterend uit 1362. Zowel aan de noord- als
zuidzijde van de haven lag een sluis, een op de
hoek Noorderhavendijk-Vissersdijk en een
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Enkhuizen op de kaart van Otto Suermondt uit omstreeks 1666. Op de uitsnede in geel de loop
van de rioolwerkzaamheden die archeologisch zijn begeleid, in totaal meer dan 400 meter.
1 = Vissersdijk;

2 = Noorderhavendijk;
3 = Verlaat;

4 = Waagstraat;
5 = Kaasmarkt;

6 = Westerstraat;
7 = Nieuwstraat;

8 = Zuiderhavendijk;
9 = Kalksteiger;

10 = Zwaanstraat;
11 = Breedstraat.
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Een koperen mesheft

uit de havenvulling

van de Nieuwstraat.
Lengte circa 10 cm.

Kinderspeelgoed uit de

havenvulling van de
Kaasmarkt: een

miniatuurzwaard van

lood/tin.

Lengte circa 9 cm.

De bakstenen kademuur
in de Noorderhavendijk
wordt blootgelegd.

onder het nog bestaande Spuihuisje, die
werden gesloten in geval van hoog water of
storm op de Zuiderzee. In de loop van de
eeuwen is het grootste deel van de haven
gedempt: de Kaasmarkt en Nieuwstraat rond
1544 en de Noorderhavendijk in 1727.
Tijdens de rioolbegeleiding zijn diverse sporen
van de haven aan het licht gekomen. In de
Kaasmarkt en Nieuwstraat bleek aan weers
zijden van de gedempte haven een eiken

houten kadebeschoeiing nog bijna volledig
intact in de bodem aanwezig te zijn. Verder
kwamen de resten van een bakstenen boog
brug tevoorschijn op de plaats waar de Wester
straat de haven kruiste. In de hoeken van de
brug waren blokken wit natuursteen verwerkt.
De beschoeiing en brug dateren vermoedelijk
uit omstreeks 1500. In de Noorderhavendijk
bleek de houten beschoeiing in de 17de eeuw
te zijn vervangen door een kademuur van gele

bakstenen. Ook deze muur bevond zich nog
grotendeels in de grond.
Om de havens te dempen is in de 16de en 18de
eeuw grond, zand en afval van de inwoners
van Enkhuizen gebruikt. Vooral bij de Kaas
markt en de Nieuwstraat kwamen veel
vondsten uit het dempingspakket van de
haven tevoorschijn, waaronder aardewerk,
metaal en leer. Dit materiaal dateert van vóór
1544 en geeft een prachtig overzicht van de
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Voor- en achterzijde van een gouden

munt uit Engeland uit de havenvulling
van de Kaasmarkt. Diameter 2,6 cm.

Een dwarsdoorsnede

van de kleivloeren (de

lichte banden) van een

huis uit de 13de eeuw op

de hoek van de

Kalksteiger en
Breedstraat.

Een uitsnede van de kaart van

Otto Suermondt uit omstreeks

1666. In geel de huizen langs de

noordzijde van de Kalksteiger en

Zwaanstraat, waarvan tijdens de
rioolbegeleiding resten zijn

gevonden. In bruin het oude

stadhuis uit de 15de eeuw. Dit is
Een complete kan van

Duits steengoed uit de
havenvulling van de
Kaasmarkt.

spullen die de inwoners van Enkhuizen in
deze tijd gebruikten. Zeer bijzonder is de
vondst van een gouden munt: een zoge
naamde ‘angel’, geslagen onder koning
Hendrik VIII in de Tower of Londen tussen
1509 en 1526. Op de voorzijde zien we
aartsengel Michael, die met een speer de
draak doodt, op de achterzijde staat een
kogge.
In de Kalksteiger kwamen de resten van ver

rond 1685 vervangen door het
huidige stadhuis. De nog

bestaande stadsgevangenis

achter het stadhuis is

aangegeven in groen.

schillende huizen aan het licht. De oudste
resten lagen aan de oostzijde van de Kalk
steiger, tegen de Breedstraat aan. Hier werden
vrijwel direct onder het maaiveld de vloeren
en haardplaatsen van een huis uit de 13de
eeuw gevonden. De kleivloer werd om de paar
jaar vernieuwd, waardoor in de dwarsdoor
snede van de bodem een opeenstapeling van
kleilagen te zien was.
Over de hele lengte van de Kalksteiger zijn

verder restanten van huizen uit de 16de en
17de eeuw gevonden. De Kalksteiger was van
oorsprong een smalle steeg: op de noordelijke
helft van de huidige straat stond nog een rij
huizen. Deze huizenrij is in de 18de tot en met
de 20ste eeuw geleidelijk gesloopt en de
ruimte is gebruikt om de steeg te verbreden.
Het nieuwe riool is dwars door de verdwenen
rij huizen aangelegd, waardoor veel muren,
vloeren en kelders tevoorschijn kwamen.
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Een religieus insigne van
het Lam Gods. De staf

met kruis is afgebroken.

Breedte 4,5 cm.

Een religieus insigne uit

Amersfoort. Het insigne toont de

vondst van een klein Mariabeeld in

een van de stadsgrachten van

Amersfoort door Margriete Albert
Gysendochter in 1444. Het beeld

liet diverse wonderen gebeuren en

trok veel pelgrims naar Amersfoort.
In de tekstbanden staat

AMERSFOERT en het jaar 1444 in

Romeinse cijfers.
Hoogte 4,5 cm.

Riembeslag in de vorm van bloemen uit de 14de eeuw, gevonden
in de ophogingslagen van de Omringdijk onder de Breedstraat.
Breedte 2 tot 2,5 cm.

Het meest interessant was het huis op de
hoek van de Nieuwstraat en Kalksteiger:
het dateerde uit het begin van de 16de eeuw
en was volledig onderkelderd. Vermoedelijk is
het pand gebouwd door een koopman en deed
het dienst als woon- en pakhuis. Pas in de
20ste eeuw is het huis gesloopt.
Onder de Breedstraat ligt de Westfriese
Omringdijk en de rioolsleuf bood de mogelijk
heid om de opbouw van de dijk te onder

zoeken. De kern van de dijk ligt op ongeveer
4 m onder het maaiveld, waardoor alleen de
ophogingslagen hierboven uit de 13de en 14de
eeuw konden worden bekeken. Uit de lagen
kwamen diverse leuke vondsten tevoorschijn,
waaronder een kleine schaar, riembeslag, een
reisweegschaal en insignes. Ook in de Zwaan
straat kwamen bakstenen funderingen van
huizen tevoorschijn. Deze straat was, net als
de Kalksteiger, oorspronkelijk smaller en ook

hier stond langs de noordzijde van de straat
een rij huizen. De situatie veranderde toen
rond 1685 het huidige stadhuis werd gebouwd.
De huizenrij werd gesloopt en de funderingen
verdwenen onder de straat.
Archeologie West-Friesland, Dieuwertje Duijn
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Enkhuizen | Vijzelstraat
In augustus en oktober 2010 is een inventari
serend archeologisch onderzoek uitgevoerd
binnen het plangebied ‘De Vijzeltuin’ in
Enkhuizen in het kader van de geplande
herontwikkeling van het terrein van het
Snouck van Loosenziekenhuis en het parkeer
terrein aan de overzijde van de Vijzelstraat.
Binnen het plangebied is op vier locaties een
proefsleuf aangelegd. Op het parkeerterrein
aan de oostzijde van de Vijzelstraat is een
grote proefsleuf aangelegd, verdeeld in drie
werkputten.
De huidige Vijzelstraat bestond oorspronkelijk
uit twee aparte straten, namelijk de ‘Nieuwe
Rietdijk’ en de ‘Vijselstraat’. Deze straten zijn
in 1906 samengevoegd onder de naam Vijzel
straat. De proefsleuf lag aan het gedeelte van
de Vijzelstraat dat oorspronkelijk de Nieuwe
Rietdijk heette. Deze dijk is ten westen
parallel aan de Oude Rietdijk (huidige Van
Bleiswijkstraat) aangelegd. De dijk had
waarschijnlijk als doel een deel van een
moeras af te sluiten dat aan deze kant van de
stad lag. Het precieze moment van aanleg is
uit de historische bronnen niet bekend, maar
vermoed wordt dat dit in de tweede helft van
de 15de eeuw valt.
Bij de opgraving op het parkeerterrein zijn
geen sporen van een dijklichaam gevonden.
waarschijnlijk bevindt de dijk zich onder de

Een van de houten schotten waarmee de opgebrachte grond

rond 1500 werd verstevigd. De planken zijn hergebruikt hout,

vermoedelijk delen van scheepshuiden. Voor de palen zijn met

name takken van loofbomen gebruikt.

huidige Vijzelstraat. Wel is een dik pakket
organische grond met veel riet en huis
houdelijk afval, waarmee het gebied tussen
de Oude en de Nieuwe Rietdijk in cultuur is
gebracht, gevonden. Dit pakket was ongeveer
1,20 tot 1,50 m dik. Om de opgeworpen grond
op zijn plek te houden werden houten schot
ten evenwijdig aan de dijk in de bodem
geplaatst. De schotten bestonden uit her
gebruikte eiken planken (vermoedelijk delen
van scheepshuiden), die op hun plek werden
gehouden met paaltjes, die voornamelijk
waren gemaakt van de takken van loofbomen.

Deze constructies waren goedkoop en snel
gemaakt. Drie van deze schotten zijn
gevonden Uit de richting waarin ze zijn
verzakt, blijkt dat de aanplemping vanaf de
Nieuwe Rietdijk is begonnen. De schotten
lagen op een onderlinge afstand van ongeveer
8 m. Hieruit blijkt dat met enige systematiek
te werk is gegaan. Bij de ophoging is gebruik
gemaakt van stadsafval met daarin veel
vondsten van keramiek, bot, leer, hout en
metaal. Het vondstmateriaal dateert uit
omstreeks 1500. De vondsten geven een beeld
van de materiële cultuur van de bewoners van
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Pelgrimsinsigne uit Wilsnack in Duitsland, 1475-1500.

Het insigne beeldt drie hosties af met drie episodes uit

de passie van Christus: de geseling (onder), de kruisiging

(rechtsboven) en de wederopstanding (linksboven).

Hoogte 3 cm.

Messing lepel, 1475-1500. De lepel
is op de steel gemerkt met een

gekroonde hamer. Lengte 15 cm.

Tinnen miniatuur-monstrans,

bekroond met Christus aan het kruis
en aan weerszijden Maria en

Johannes, 1475-1500. Hoogte 5,5 cm.

Voor- en achterzijde van een versierd messing

mesheft, 1475-1500. Op het heft staan twee met
een pijl doorboorde harten afgebeeld.

Vermoedelijk gaat het om een huwelijksgift.
Lengte heft 9 cm.

Voor- en achterzijde van een klein

messing mesheft, 1475-1500. Op de
Tinnen miniatuur-kan met tuit, 1475-1500.

Het voorwerp is rijk versierd met onder andere schubben
en een Franse lelie op de bodem. Hoogte 4 cm.

ene kant staat een man en op de

andere kant een vrouw afgebeeld.
Lengte 4 cm.
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Groot bord van

sgraffito-aardewerk,

1500-1550. Centraal staat

een gekroond wapenschild
met twee naar elkaar

toegewende klimmende

leeuwen afgebeeld. Rondom

het wapen is de Keten van het

De proefsleuf op het parkeerterrein aan de Vijzelstraat met

Gulden Vlies weergegeven met

Loosenziekenhuis uit 1900. In de werkput zijn de

ketens en onderaan de gouden

op de achtergrond het hoofdgebouw van het Snouck van

Bourgondische vuurslagen als

funderingspalen van een huis en de vloer van een

schapenvacht (het gulden

voorraadkelder uit de 17de eeuw te zien.

Enkhuizen in de 15de eeuw. Uit het afval
komen enkele bijzondere metaalvondsten,
waaronder insignes, kinderspeelgoed, een
messing lepel en een tweetal prachtig ver
sierde messing mesheften. In de ophogings
laag zijn tot slot voorwerpen van organisch
materiaal zeer goed bewaard gebleven, zoals
bijvoorbeeld leren schoenen en houten
kammen.
Nadat het gebied was opgehoogd, zijn de
eerste huizen aan de oostkant van de Nieuwe
Rietdijk gebouwd. Van de eerste bebouwing

vlies). Diameter 40 cm.

resteerden slechts enkele vloer- of loop
niveaus en een haardplaats van brokken
bakstenen en plavuizen binnen een houten
raamwerk. Het bijbehorende vondst
materiaal dateert uit de eerste helft van de
16de eeuw. In de 17de eeuw werd op de plek
van de proefsleuf een eenvoudig bakstenen
huis gebouwd. Hiervan zijn sporen van
muren, een serie funderingspalen en de vloer
van een voorraadkelder gevonden. Als
funderingspalen waren verzaagde spanten
van een schip gebruikt. Het bijbehorende

vondstmateriaal wijst op een bouwdatum
rond 1630.
Aan de Vijzelstraat heeft in de 18de en het
begin van de 19de eeuw een kaalslag plaats
gevonden. De muren van de huizen blijken
bijna overal tot en met de onderste steen te
zijn gesloopt. Hoewel de opbrengsten van deze
handel in puin niet in verhouding stonden tot
de hoeveelheid werk, werd dit toch gedaan,
omdat het puin nog een kleine waarde ver
tegenwoordigde als verhardingsmateriaal
voor bijvoorbeeld dijken. Archeologisch is de
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afbraak te herkennen aan grote
uitbraaksporen.
Op het binnenterrein van het
Snouck van Loosenziekenhuis is
op drie locaties een proefsleuf
aangelegd. Dit binnenterrein ligt
aan de westzijde van de Vijzel
straat en is in 1489 binnen de
stadswal van Enkhuizen getrokken.
Geheel aan de zuidkant van het
terrein, aan de kant van het
Doelenlaantje, is een dik ophogings
pakket gevonden dat vermoedelijk omstreeks
1500 is opgeworpen. Bovenin deze laag lag een
afvalkuil waaruit een zeer bijzondere grote
schotel van sgraffito-aardewerk afkomstig is.
Centraal op het bord staat een gekroond
wapenschild afgebeeld met twee naar elkaar
toegewende klimmende leeuwen. Rondom
het wapen is de keten van het Gulden Vlies
weergegeven. Herkenbaar zijn de Bour
gondische vuurslagen die de ketens vormen.
Onderaan, onder de punt van het wapen
schild, is door middel van streepjes nauwelijks als zodanig herkenbaar - het
Gulden Vlies afgebeeld. Zowel het wapen als
de keten verwijzen naar het Habsburgse Huis
waar de Nederlanden onder vielen. Het bord
dateert uit de periode 1500-1550.
In de huidige topografische structuur is niet
goed meer te herkennen dat binnen dit gebied
in de 16de en 17de eeuw diverse straten hebben
gelegen en veel huizen hebben gestaan. Op
oude stadsplatteg ronden is dit goed te zien.
Van belang is met name dat de Nieuwe
Doelen, het oefenterrein van de schutterij, in
het gebied was gevestigd. Het hoofdgebouw
van de Doelen stond aan het Spaans Leger.

Bodem van een schotel van Italiaanse faience, 1600-1650.
Op de schotel zijn een hond, leeuw en haas geschilderd.

Iberische kruik, bestemd voor olijfolie,

1525-1575. Hoogte ca. 19 cm.

Archeologische kroniek 2010 | Provincie Noord-Holland | 41

Hierachter lagen de oefenbanen van de
schutters. De straatnaam Doelenlaantje
herinnert nog aan het bestaan van de Doelen.
Bij de opgraving is de perceelsgrens van het
terrein van de schutters teruggevonden. De
oudste grens bestond uit houten palen. In de
tweede helft van de 16de eeuw werd een muur
met steunberen gebouwd, waarvan slechts
een klein deel resteerde.
Van de bebouwing aan het Doelenlaantje
resteerden weinig sporen, behalve twee grote
afvalkuilen met zeer veel vondstmateriaal.
Het meeste materiaal dateert uit het laatste
kwart van de 17de eeuw. Bijzonder zijn enkele
Italiaanse, Portugese en Franse importstuk
ken uit de eerste helft van de 17de eeuw. Een
andere opvallende vondst is een tijgerkauri
schelp uit de Indische-Stille Oceaan, die
door een van de opvarenden van een van de
VOC-schepen naar Enkhuizen moet zijn
meegenomen.
Een andere proefsleuf is midden op het
binnenterrein van het Snouck van Loosen
ziekenhuis aangelegd en leverde een geheel
andere bodemopbouw op dan de proefsleuf
aan de kant van het Doelenlaantje. Hier is
niet lang na 1580 opgehoogd met stadsafval.
Bij de ophoging is gebruikgemaakt van
houten paaltjes, in de meeste gevallen
gemaakt van takken van loofbomen, voor de
zetting en versteviging van de slappe op
gebrachte grond. Het afvalpakket heeft veel
(complete) voorwerpen opgeleverd en geeft een
interessant beeld van de materiële cultuur
van de bewoners van Enkhuizen rond 1580.
Onder de keramiekvondsten bevindt zich
naast het lokale aardewerk ook import
keramiek uit Duitsland (Werra-aardewerk,

Weser-aardewerk en steengoed), Frankrijk
(aardewerk uit Beauvais), Italië (faience uit
Ligurië) en Spanje. Deze laatste categorie
omvat zogenaamde Iberische kruiken, die
bestemd waren voor olijfolie. Uit het stads
afval komen verder veel leren schoenen en
metaalvondsten. In de proefsleuf werden geen
huizen gezien, maar achtererven met veel
askuilen, waaruit opnieuw veel vondsten
afkomstig zijn. Noemenswaardig is vooral de
vondst van Portugees Merida-aardewerk,
omdat dit nog niet eerder in Enkhuizen en voorzover bekend – ook nooit eerder in
Nederland is gevonden.
Net als bij de oostzijde van de Vijzelstraat het
geval was, is ook in dit stadsdeel grootschalig
gesloopt in de 18de en het begin van de 19de
eeuw. Een blik op de oudste kadastrale kaart
uit 1823 maakt duidelijk dat veel huizen zijn
afgebroken, percelen samengevoegd en zelfs
hele straten zijn verdwenen. De bewoners van
de huizen in dit deel van de stad hoorden aan
het einde van de 19de eeuw bij de armere
bevolking van Enkhuizen. Dit blijkt uit een
verslag van de gemeenteopzichter en
inspecteurveldwachter uit 1894, waarin de
hygiëne als ‘erbarmelijk’ wordt omschreven.
Inmiddels werden wel steeds meer huizen
gebouwd, waardoor onder andere de Vijzel
straat rond 1900 weer volledig was bebouwd.
Een van de nieuwe gebouwen was het Snouck
van Loosenziekenhuis uit 1900.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx

Enkhuizen | Waagstraat 6
Op 1 en 2 december 2010 is een opgraving uit
gevoerd op het perceel Waagstraat 6, midden
in het oude centrum van Enkhuizen. De
Waagstraat maakte oorspronkelijk deel uit
van de Enkhuizer Vaart. Binnen Enkhuizen is
de vaart in de loop van de tijd omgevormd tot
een gracht en onderdeel geworden van de
stad. Delen van de oorspronkelijke vaart zijn
in de loop van de tijd gedempt.
De Enkhuizer Vaart was een belangrijke
waterweg: boeren uit de streek brachten met
kleine boten hun handelswaar, vooral kaas en
groentes, over dit water naar de markt in
Enkhuizen. Tot in de 15de eeuw stonden er
waarschijnlijk geen huizen langs de vaart. In
1412 werd tussen de huidige Waagstraat en de
Havendijk een overtoom aangelegd, waarmee
boten over land van het ene naar het andere
water konden worden getrokken. Omstreeks
1544 werd een deel van het water in de Haven
dijk gedempt en verloor de overtoom in de
Waagstraat zijn functie. Het water in de
Waagstraat liep nu dood en was in zekere zin
nutteloos geworden. De gracht werd ver
moedelijk rond 1557, toen een nieuwe waag op
de hoek van de Waagstraat en Nieuwstraat
werd gebouwd, gedempt. De Waagstraat zou
in de eeuwen hierna dienst doen als kaas
markt. Op de kaart van Van Deventer uit circa
1560 is het bouwblok tussen de Waagstraat,
Erwtenmarkt, Verlaat en Kaasmarkt volledig
bebouwd. Deze aaneengesloten bebouwing
bestond ook nog in de late 16de en 17de eeuw,
getuige de stadsplattegronden uit die periode.
Tijdens het archeologisch onderzoek kon wor
den vastgesteld dat het perceel Waagstraat 6
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in de eerste helft van de 16de eeuw is
bebouwd. Van dit huis zijn slechts weinig
sporen teruggevonden: een haardplaats, een
kleivloer en een waterput. De haardplaats lag
midden op het perceel en bestond uit brokken
rode bakstenen. De haardplaats was een
zogenaamde vrije haardplaats, waarbij de
rook vrij door de ruimte trok en niet via een
schoorsteen langs een van de muren werd

weggeleid. Hieruit valt af te leiden dat het om
een houten huis gaat. Sporen van de wanden
van dit huis zijn niet gevonden. De houten
stijlen zijn bij de sloop verwijderd en de een
voudige funderingen gesloopt of verstoord
door de bouw van de latere stenen muren. Op
dezelfde diepte als de haardplaats lag wel een
dunne kleilaag die de vloer van het huis heeft
gevormd. Aan de voorkant was een ronde

waterput aanwezig, waarvan het vierkante
raamwerk van de bakstenen opbouw is terug
gevonden. Van dit hout zijn enkele monsters
dendrochronologisch onderzocht. Hieruit
blijkt dat het hout voor de constructie zeker na
1503 is gekapt.
In de tweede helft van de 16de eeuw is een
nieuw bakstenen huis gebouwd. Van dit huis
zijn diverse muren, vloeren en een water
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kelder gevonden. In de westmuur bevond
zich een gemetselde schouw en op de vloer
van het huis lagen plavuizen. Tussen het
afbraakpuin werden enkele wandtegels
gevonden, beschilderd met schepen. Ze
geven een indruk van het interieur van het
pand.
In de 18de en 19de eeuw vond een grote kaal
slag in de stad plaats. Eerst alleen in de rand

zones van de stad, maar na verloop van tijd
ook in het oude centrum. Op de oudste
kadastrale kaart uit 1823 zijn veel percelen in
de omgeving van de Waagstraat leeg, waar
onder ook Waagstraat 6. Dit betekent dat het
pand dat hier heeft gestaan in de 18de of het
begin van de 19de eeuw is gesloopt. Het ont
breken van 19de-eeuws vondstmateriaal doet
vermoeden dat de sloop in de 18de eeuw heeft

← Sporen van het huis Waagstraat 6. De muren dateren uit de 16de eeuw,
de plavuizen vloer uit de 17de eeuw en de waterkelder uit de 18de eeuw.

plaatsgevonden. De westmuur van het huis
was sterk verzakt. Bouwvalligheid van het
pand zal de directe aanleiding voor de sloop
zijn geweest.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx

Wandtegels met schepen uit de 17de eeuw,

gevonden tussen het afbraakpuin van het huis.

44 |

Enkhuizen | Zuider Boerenvaart 43
Aan het eind van de 16de eeuw ging het goed
met Enkhuizen. De middeleeuwse stadskern
barstte uit zijn voegen en in 1593 werd dan ook
besloten de stad flink uit te breiden.
De oppervlakte van de stad werd door middel
van een nieuwe stadswal vergroot en binnen
de nieuwe stadsgrenzen werd een aantal
nieuwe havens aangelegd. Rond 1625 bereikte
de stad zijn grootste bewonersomvang van

22.000 inwoners, maar daarna begint dit aan
tal, voornamelijk door economische stagnatie,
terug te lopen. Het nieuwe gebied dat in 1593
binnen de stadsmuren kwam te liggen, werd
daardoor niet meteen volgebouwd. De noor
delijke rand van de stadsuitbreiding behield
een open en landelijk karakter. Vanaf de
tweede helft van de 18de eeuw verdween ook
in het zuidelijk deel de stedelijke bebouwing
en werd deze vervangen door stadsboerderijen.
Vanwege dit landelijke karakter uit het

verleden wordt dit deel van Enkhuizen ook
wel de “Groene Hoek”genoemd.
De onderzoekslocatie, de Zuider Boerenvaart
43, bevindt zich binnen dit gebied. In
december 2009 en januari 2010 werd op dit
perceel door Hollandia Archeologen een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Al snel
werd duidelijk dat op het terrein behoudens
waardige archeologisch resten aanwezig
waren, waarop besloten werd direct een
doorstart te maken naar een opgraving.

Onderzoekslocatie op de kaart van Enkhuizen
van J. Blaeu uit 1652 (noorden boven).
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Op de voorgrond een 18de-eeuwse waterkelder met op de achtergrond de funderingen van een 17de-eeuws huis.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het
hierboven geschetste historische kader ook
grotendeels voor de onderzoekslocatie op te
gaan. Los van twee paalkuilen en restanten
van een mogelijke akkerlaag, werden geen
sporen gevonden die dateren van voor de
stadsuitbreiding uit 1593. De eerste aantoon
bare bebouwing verscheen pas aan het eind
van de 17de eeuw. Op basis van een dendro
datering van een funderingspaal zou deze
bebouwing zelfs van na 1681 moeten dateren.
De bebouwing bestond uit een rechthoekig
bakstenen huis dat een buitenwerkse afmeting
van circa 10,7 meter bij 6,0 meter had. In het

huis werd een kelder gevonden en buiten het
huis een bakstenen schuur. Daarnaast werden
ook aanwijzingen gevonden dat het perceel
tenminste aan de straatkant afgesloten was
met een stenen muur.
Om de jongere sporen te kunnen duiden is
tijdens het onderzoek veelvuldig gebruik
gemaakt van historisch kaartmateriaal.
Vana f de 19de eeuw is voor het onder
zoeksgebied kaartmateriaal voorhanden dat
op perceelsn iveau aangeeft hoe en waar
bebouwing gestaan heeft. Er bestaat ook
kaartmateriaal uit de periode van de 16de tot
de 18de eeuw, waarop de bebouwing echter

alleen schemat isch wordt weergegeven.
De bebouwing uit het einde van de 17de eeuw
verdween in de tweede helft van de 18de eeuw.
Na deze eerste bebouwingsfase kreeg het ter
rein een agrarische functie. Op de minuut
kaart van omstreeks 1823 staat in de noord
westhoek van het onderzoeksgebied een
boerderij met erf en daaromheen een boom
gaard. De sporen uit deze periode, die tijdens
de opgraving gevonden werden, bestonden uit
een waterput, een waterkelder en een beer
put. Van de bijbehorende boerderij werden
geen sporen teruggevonden. Vondsten uit de
beerput dateren voornamelijk uit de periode
tussen 1825 en 1900. In de beerput werd echter
ook een aantal oudere vondsten gedaan.
Waarschijnlijk waren deze vondsten
afkomstig uit restanten van de beerput, die
bij het legen zijn blijven zitten. Deze vondsten
tonen aan dat de boerderij, kort na de sloop
van de eerdere bebouwing, in de tweede helft
van de 18de eeuw gebouwd moet zijn.
Op kaarten uit de periode tussen 1877 en 1917
is de bebouwing in de noordwesthoek van
het onderzoeksgebied verdwenen. Pas op de
kaart van 1935 is er weer bebouwing in het
plangebied zichtbaar, waardoor deze
bebouwing uit de periode tussen 1917 en 1935
zou moeten stammen. Tijdens het onderzoek
zijn resten van deze bebouwing gevonden,
die bestaan uit delen van een boerderij en
een stal. In de jaren zeventig van de 20ste
eeuw wordt ook deze boerderij afgebroken en
komt op de onderzoekslocatie een tuin
centrum te staan.
Hollandia Archeologen, Arthur Griffioen
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Een deel van een gang en een

vloer van het pand uit de fase
voor 1822 tot 1881. Mogelijk

was op deze plek in het pand
een trap.

Een tonput ( voor 1822 tot

1881) met nog aanwezige

bakstenen (21,5 x 11 x 5 cm)

van het bovenste deel van de

put. De put had een diameter
van 0,85 m en de bodem kon
door het puin met de boor
niet worden bereikt.

Een waterput met koepel uit
1881 - tot heden lag in het

westelijk deel van het pand.

De diameter was 1,10 m en de
put had een minimale diepte
van 3,5 m.

De waterkelder (17de-

18de eeuw) lag net buiten de

achtergevel. De kelder was ooit

voorzien van een gewelf. De

kelder was opgebouwd uit gele

bakstenen van 19 x 8,5 x 4 cm.
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Haarlem | Groot Heiligland 26
In 2010 is door Hollandia Archeologen een
archeologische begeleiding in het pand aan het
Groot Heiligland 26 te Haarlem uitgevoerd. De
reden voor het onderzoek was een ontgraving
van ongeveer 0,4 m binnen het pand. De bege
leiding vond plaats in twee delen. Het eerste
deel van de archeologische begeleiding werd in
mei uitgevoerd en het tweede deel in septem
ber. Bij het eerste deel van de begeleiding
waren sporen van muurwerk, poeren en zes
water-/beerputten teruggevonden, daterend
vanaf de 16de eeuw tot heden. Op basis van het
beschikbare en bruikbare historische kaart
materiaal was het mogelijk verschillende
bouwfasen (fase a: 17de tot en met de 18de
eeuw; fase b: voor 1822 tot en met 1880 en fase
c: 1881 tot en met het heden) van het pand te
herleiden. Eén van de muurwerken viel buiten
de fasering en is vóór de 17de eeuw te dateren.
Bij het tweede deel van de begeleiding werden
het middenhuis en het voorhuis onderzocht. In
het middenhuis zijn muurwerken en een
uitbraaksleuf gevonden, die toegeschreven
konden worden aan de fase 17de-18de eeuw en
de fase voor 1822 tot en met 1880.
Eén van de muren was van de zuidgevel van
het pand, die waarschijnlijk ouder is dan de
17de eeuw. In het middenhuis is gebruiks
aardewerk gevonden dat dateert uit de Late
Middeleeuwen, hetgeen impliceert dat het
plangebied al bewoond werd in deze periode.
In het voorhuis werden sporen van muurwerk
en een aanzet voor een keldergewelf bloot
gelegd. Het muurwerk behoorde tot de fase na
1881 tot het heden. In deze periode is het
muurwerk ook weer afgebroken.

Na het onderzoek kan worden geconcludeerd
dat de fasering van het eerste deel van het
onderzoek met een kleine toevoeging
standhoudt. De periodisering van de
bouwfasen luidt dan als volgt:
Schematische weergave van de bouwfasering en
de archeologische sporen.

Fase a: voor de 17de eeuw.
Fase b: 17de tot en met de 18de eeuw.
Fase c: voor 1822 tot en met 1880.
Fase d: 1881 tot en met het heden.
Hollandia Archeologen, Maaike Sonders
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Haarlem | Stationsplein/Jansweg
In opdracht van de Gemeente Haarlem heeft
Archeologenbureau Argo een archeologische
begeleiding uitgevoerd op de locatie Stations
plein/Jansweg te Haarlem. Aanleiding voor
het onderzoek was de geplande verwijdering
van een deel van de riolering en de aanleg van
een nieuw deel, iets buiten het tracé van het
oude riool. De archeologische begeleiding had
plaats van 22 tot en met 29 september 2010.
Er werden sporen en vondsten gevonden van
drie te onderscheiden archeologische fasen.
De oudste, fase 1, kan worden gedateerd tus
sen circa 2800 voor Chr. en het begin van onze
jaartelling. Uit deze fase stamt een akkerlaag
met ploegkrassen van een eergetouw. Daarna
worden pas weer sporen gevonden uit het
midden van de 16de eeuw. De sporen en vond
sten uit deze fase lopen tot het einde van de
17de eeuw of het begin van de 18de eeuw. Deze
fase wordt hier aangeduid als fase 2. Het gaat
in hoofdzaak om beer- en waterputten, die
hoorden bij bewoning langs de westzijde van
de Jansweg. Uit twee beerputten is een relatief
grote hoeveelheid vondstmateriaal geborgen
(BP01 en BP02). Beerput BP01 bevatte de
grootste hoeveelheid min of meer complete
vondsten.
Een zeer interessante vondst is die van een
fragment steengoed, vermoedelijk uit de regio
Keulen of Frechen, in het Duitse Rijnland.
Het fragment, vermoedelijk van een kannetje,
toont een medaillon waarin een naakte vrouw
is afgebeeld. Zij staat op het punt haar eigen
hart te doorboren met een dolk. Om haar
hoofd zien we een tekstband: 'LVCRECIA 83'.
Deze afbeelding roemt de deugdzaamheid van

Lucretia, de vrouw van de Romein Brutus.
Nadat de oudste zoon van de Romeinse koning
zich aan haar vergreep, wachtte zij tot haar
man thuiskwam om hem op te hoogte te stel
len van haar geschonden eer. Zij kon vervolgens
niet langer leven met deze schande en stak
zichzelf ter plekke in het hart, voordat iemand
van de aanwezigen in kon grijpen. Lucretia
wordt vaak afgebeeld in het gezelschap van
Judith en Esther, twee andere verbeeldingen
van deugdzaamheid.
Er zijn in de vulling van beerput BP01 frag
menten van twee vergelijkbare medaillons
gevonden. Zeer waarschijnlijk hebben hier de
twee andere deugdzame vrouwen op gestaan.
Deze drie deugdzame vrouwen vormden een
dankbaar onderwerp voor (toneel)schrijvers en
kunstenaars in de Renaissance.
Steengoed kannetjes behoorden tot het stan

Op de voorgrond zien we de ploegkrassen iets lichter afgetekend
tegen de natuurlijke ondergrond. Op de achtergrond het profiel
met de insteek, bakstenen wand en vulling van beerput 2.

Projectie van de tonputten en beerputten in werkput 1 op de

gegeorectificeerde kaart van De Hooghe uit 1688.
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daard tafelgoed in deze periode. Ze werden
gebruikt om dranken in op te dienen. Het
majolica bordje met druiventros, is in
Nederland gemaakt tussen circa 1600 en 1650.
Fase 3 is de laatste fase en bestaat hoofdzakelijk
uit resten van de voormalige rijtuigenfabriek
Beijnes. Deze fabriek was een belangrijke
werkgever in de regio. Tussen 1858 en 1958 was
de fabriek gevestigd op de kruising van de
Jansweg en het Stationsplein.

Schotel van majolica uit Nederland uit

beerput1. Datering: circa 1600-1650.

Archeologenbureau Argo, Guus van den Berg

De Koninklijke Fabriek van
Rijtuigen en Spoorwagens

JJ Beynes in 1941, gefotografeerd
Fragment van steengoed kan met medaillon met afbeelding van LUCRECIA
uit beerput 1. Datering: 1583.

vanaf het Stationsplein. Op de

achtergrond de Fordgarage aan
de Jansweg.
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Heemskerk | Dorpskerk
Tijdens het uitwerken van het archeologisch
onderzoek uit de perioden 1971-1972 en 20032006 bij de oudste dorpskerk in Heemskerk,
viel op dat in de bouwput van de herbouwde
noorderkapel (oorspronkelijke bouw in 1311 en
vermoedelijk in de 17de eeuw verdwenen) zich
twee of mogelijk drie tufstenen graven
bevonden. Deze graven lagen evenwijdig aan
het van oorsprong tufstenen kerkschip dat
gefundeerd was op keien in het zand van de
oude strandwal tussen Beverwijk en
Heemskerk. De tufstenen kerk (circa 20 x 8 m)
of (houten?) kapel wordt al in 1063 in het
zogenaamde kerkenlijstje van Echternach
vermeld en was gewijd aan St. Laurentius en
St. Cornelius (Numan 2005). Maar
vermoedelijk is de kerk of kapel ouder. De
tufstenen graven, bestaande uit platen
tufsteen van circa 40 x 30 x10 cm, zijn oostwest georiënteerd (met een kleine afwijking
in graden). Zij lagen in het oostprofiel van de
bouwput. De onderzijde van deze tufstenen
graven liggen op circa 0.50 boven N.A.P.
Opvallend is ook de ligging buiten de kerk, ter
hoogte van het altaar en/of koor in de kerk.
Iets vergelijkbaars is in het voormalige
graafschap Holland tot nu toe alleen gezien
bij de oudste kerk in Voorhout (Zuid Holland).
Hier werden twee tufstenen graven gevonden,
die evenals in Heemskerk, evenwijdig aan,
maar buiten de tufstenen kerk liggen. De
plaats van deze tufstenen graven duidt op een

De tufstenen graven in het oost-profiel.

bijzetting van de stichter(s?) van de kerk
(Overvoorde 1913 en Den Hartog 2002).
Deze hooggeplaatste personen werden op een
symbolische ereplaats begraven op het
kerkhof naast de kerk. De plaats naast de kerk
(ten noorden van het koor) is een spiegeling
van hun zitplaatsen in de kerk ten zuiden van
het koor. De plek waar de tufstenen graven
ten opzichte van de kerk liggen is significant
en kan erop wijzen dat zij stichters, opdracht
gevers dan wel weldoeners zijn geweest. Zij
mochten echter niet in de kerk begraven
worden, omdat dit voorbehouden was aan

kerkelijke hoogwaardigheidbekleders of
familieleden van bijvoorbeeld de graven van
Holland.
Maar wie lagen er dan begraven in deze tuf
stenen doodskisten?
De gedachte dat het hier gaat om leden van
het geslacht Van Haarlem ligt voor de hand.
Zij waren hoogstwaarschijnlijk verbonden
aan het grafelijke domeinhof van de Curtis
Hoflant, dat zich uitstrekte van Beverwijk tot
ver in Heemskerk (Roefstra 2002). In 1200
wordt een Gerard van Haarlem vermeld, die
- of één van zijn voorouders – al ver voor die
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tijd bezittingen had in Heemskerk. De Van
Haarlems waren tot 1317 de ambachtsheren
van Heemskerk en verbleven onder andere op
het kort na 1248 gebouwde kasteel Haarlem
(ook Oud Haerlem genoemd, Roefstra 2002).
Zij hadden de kerk in hun bezit en bezaten ook
het patronaatsrecht van de kerk te Heemskerk
tot datzelfde jaar (Roefstra 2011).
Mogelijk hebben zij ook de tufstenen kerk
vervangen in de 13de eeuw en uitgebreid met
een koor, zodat de kerk opmerkelijk groot
werd voor een zo kleine nederzetting (Roefstra
2004-2006). De Van Haarlems zouden heel
goed de stichters, opdrachtgevers of beguns
tigers van de 12de-eeuwse (en/of oudere)
tufstenen kerk geweest kunnen zijn. Mogelijk
liggen leden van dit geslacht begraven in deze
natuurstenen graven. Helaas is het gevonden
aardewerk, een fragment Pingsdorf en

Paffrath, niet met zekerheid te koppelen aan
de insteek van deze (12de-eeuwse?) graven in
het oostprofiel. De gegevens van het
archeologische onderzoek zijn op dit punt niet
duidelijk.
De graven bij de oudste dorpskerk in Heemskerk
zijn tot nu toe - voor zover bekend - de enige
tufstenen graven, die zich nog in hun
(opmerkelijke) context bevinden.
Provinciaal Depot voor Archeologie Noord Holland,
J. Roefstra. Met dank aan E. den Hartog

Heerhugowaard | De Horst
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft een
bureau- en inventariserend veldonderzoek uit
gevoerd in verband met de bouw van woningen
in de gemeente Heerhugowaard.
Op basis van de resultaten van het bureau
onderzoek gold bij de aanvang van het veld
onderzoek voor het plangebied een hoge ver
wachting voor de aanwezigheid van
archeologische overblijfselen uit de Nieuwe
Tijd.
De boringen bevestigen deze aanwijzingen.
In vijf boringen direct ten noordwesten van de
Middenweg werden talloze archeologische
indicatoren gevonden tussen 30 en 95 cm
onder het maaiveld. Het gaat hier waarschijn
lijk om een boerderij uit de 18de eeuw.
Rik Feiken, RAAP Archeologisch Adviesbureau

Heiloo | Maalwater
De kerk met de ligging van de tufstenen graven (roze kleur),

In de zomer van 2010 zijn op de locatie Maal
water in de gemeente Heiloo twee korte veld
onderzoeken uitgevoerd. Het Maalwater is
gelegen op de strandvlakte, aan de westzijde
van de strandwal Limmen-Alkmaar. De
oudste sporen van menselijke aanwezigheid
op deze strandwal - voornamelijk losse vond
sten - dateren uit het Neolithicum. Recent
onderzoek op de oostelijke flank toont aan dat
de strandwal in ieder geval vanaf de Midden
Bronstijd in gebruik is genomen.
Waar op de oostelijke flank en strandvlakte
over het algemeen een goed geconserveerde
stratigrafie bewaard is gebleven, gaf het
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De locaties van de archeologische onderzoeken te Maalwater

De paalcirkel in het vlak met de achterste helft van de

onderzoek op Maalwater, aan de andere kant
van de strandwal, een minder helder beeld.
De geologische ondergrond bestaat uit een
blauwgrijs pakket van strandzand met hu
meuze zandige lenzen. Hierboven bevindt
zich een pakket zand met daarin in wisse
lende formatie lagen van veen en klei. Grond
sporen zijn vanuit verschillende niveaus
ingegraven, maar door de rommelige strati
grafie is hier geen goede sluitende fasering uit
op te maken. Ook op basis van het (geringe)
vondstmateriaal is dit niet mogelijk.

Vermoedelijk dateren de oudere sporen uit de
Brons- en IJzertijd.
De oudste sporen, enkele kuilen gevuld met
klei en/of venige plaggen en een greppel, zijn
direct in het strandzand ingegraven. In een
jongere fase zijn vooral veel greppels gegraven
en zien we over het hele terrein (ook op de
delen die in 2005 en 2007 zijn onderzocht)
langwerpige stroken met hoefindrukken. Het
is duidelijk dat hier vee heeft gelopen, maar
de stroken vormen geen duidelijk systeem van
paden. De meest opvallende vondst was die

in de gemeente Heiloo.

paalsporen gecoupeerd.

van een paalcirkel aan de zuidzijde van het
onderzoeksterrein. De cirkel was, ondanks
latere oversnijdingen door greppels, nog
redelijk intact met een diameter van bijna
4 m. In totaal zijn er 13 paalsporen gevonden,
vermoedelijk ontbreken er 4 tot 6. De paal
sporen zijn 20 tot 35 cm breed. Er zijn zowel
rechthoekige als puntige onderkanten
gevonden. In een aantal sporen was nog een
paalschaduw te zien van circa 15 cm breed.
Geen van de sporen bevatte vondstmateriaal
en ook de botanische monsters hebben niets
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geen consensus; verklaringen variëren van
veekraal of gebouw tot meer rituele inter
pretaties en vooral die laatste interpretatie
spreekt tot de verbeelding. Er is relatief
weinig onderzoek gedaan naar de strand
vlakte in de Brons- en IJzertijd, waardoor het
moeilijk is deze fenomenen in context te
plaatsen en misschien beter te begrijpen.
De westelijke strandvlakte wordt over het
algemeen (ten onrechte) gezien als een gebied
met een zeer laag archeologisch potentieel.
Het onderzoek op Maalwater laat zien dat dit
beeld bijgesteld moet worden. Naast de paal
cirkels is een hoge mate van activiteit aan
getoond in de vorm van greppelsystemen en
kuilen. Het gebied verdient in de toekomst
dan ook meer aandacht.
Van der Heiden archeologie, M.J. van der Heiden,
met dank aan AAC projectenbureau

Hoorn | Kleine Havensteeg 7-9
De paalcirkel in het vlak (boven) en in doorsnede (onder).

opgeleverd. Een 14C-monster kwam terug met
een zeer oude en daardoor zeer onwaarschijn
lijke datering in het zesde millennium voor
Chr. Opvallend is deze paalcirkel echter wel,
temeer er bij het onderzoek in 2005, enkele
honderden meters meer noordelijk, ook een
paalcirkel is gevonden. Deze paalcirkel had
een iets grotere diameter, maar is verder
vergelijkbaar. De datering van een stuk bot
plaatste de structuur aan het begin van de
Vroege IJzertijd, rond 800 voor Chr.
Over de betekenis van de paalcirkels bestaat

In september 2009 is een opgraving verricht
op twee percelen aan de Kleine Havensteeg in
het kader van geplande nieuwbouw. Over dit
onderzoek is nog geen verslag gedaan in de
Archeologische Kroniek Noord-Holland 2009.
De Kleine Havensteeg maakt deel uit van de
oudste kern van Hoorn. Het is een kleine steeg
tussen de Vismarkt en het West, vlakbij de
Roode Steen, het centrale plein van de stad.
Het onderzoeksterrein is in de Middeleeuwen
grootschalig opgehoogd met venige grond en
mest. De dikte van dit pakket kan worden
geschat op ongeveer 3 m. Het was niet
mogelijk te verdiepen tot op het diepste

niveau. De meeste scherven uit de ophogings
lagen dateren uit de periode 1350-1450.
Mogelijk is het eerste houten huis tijdens deze
periode gebouwd, maar hiervan zijn geen
sporen teruggevonden. Enkele bakstenen
(‘kloostermoppen’) die bij de aanleg van het
profiel zijn gevonden, hebben mogelijk bij een
haardplaats van dit huis behoord.
De eerste huizen die aan de steeg gebouwd
werden, waren eenvoudige min of meer
vierkante eenkamerwoningen. Tussen beide
huizen was een smalle steeg aanwezig. Beide
woningen waren ongeveer 5 m lang en 5 m
breed en hadden een erf van ongeveer 7 m
diep. De huizen hadden bakstenen fun
deringen. Waarschijnlijk was de opbouw van
hout en hadden de woningen geen verdieping,
maar een eenvoudig zadeldak met een
vliering. In een van de huizen is een vrije
haardplaats gevonden. De stenen van de haard
waren niet meer aanwezig, maar wel twee
bodems van aspotten. Achter een van de
huizen lag een beerkuil waaruit een kleine
hoeveelheid keramiek, enkele onderdelen van
leren schoenen en een houten beker komt. De
keramiek maakt bepaald geen rijke indruk.
Het is het algemene gebruiksaardewerk uit de
eerste helft van de 16de eeuw. Een leuke
vondst is een gedeelte van een terracotta
Mariabeeldje. Beide huizen zijn in de 16de
eeuw verlengd tot tweekamerwoningen. Het
ene huis (Kleine Havensteeg 9) was daarna
ongeveer 6 m breed en 12 m lang, en het andere
huis (Kleine Havensteeg 7) ongeveer 5 m breed
en 10,5 m lang. De zwaarte van de funde
ringen doet vermoeden dat het eenvoudige
bakstenen huizen waren met een zolder met
borstwering. De steeg tussen beide huizen was
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Muren van het 16de-eeuwse gebouw
aan de Kleine Havensteeg met de

inpandige beerkelder. In de bovenvulling
van de kelder zijn de planken en balken
van het ‘deksel’ te zien.

Terracotta beeldje van Maria met Kind uit
een beerkuil met vondstmateriaal uit de
periode 1500-1500.

tijdens deze fase niet meer aanwezig, maar lag
inpandig in het grootste huis.
Het grootste huis had in deze periode een
inpandige beerkelder. Deze was voorzien van
een planken vloer op balken, die in de muren
van de beerkelder waren gemetseld. De res
tanten van deze afdekking zijn bovenop de
vulling van de kelder gevonden. In de beer
kelder zijn diverse complete voorwerpen van
keramiek gevonden uit de periode 1550-1580
(minimum 21 exemplaren). Daarnaast zaten in
deze beerkelder ook enkele onderdelen van
leren schoenen. Opnieuw maakt het keramiek
spectrum een zeer eenvoudige indruk Het huis
had geen erf. Het kleinste huis had wel een erf
van ongeveer 2,5 m diep. Dit huis had ver
moedelijk geen beerput, maar zeker is dit niet,
want niet het volledige erf kon worden
opgegraven.

Enkele voorwerpen van roodbakkend en witbakkend
aardewerk uit de beerkelder, 1550-1580.
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Messing vingerring met geslepen stukje glas,

Overzicht van de sporen in het bovenste opgravingsvlak.

In de 17de eeuw is het grootste pand (Kleine
Havensteeg 9) afgebroken en is er een kleiner
pand voor in de plaats gebouwd. Het nieuwe
huis was 10 m lang en 4,5 m breed. Vermoede
lijk was de reden voor de nieuwbouw bouw
valligheid van het oude pand. Het huis had
weer een klein erf van ruim 2 m diep. Tussen
beide huizen kwam opnieuw een steeg te
liggen.
In de 18de eeuw werd het huis op perceel
Kleine Havensteeg 7 uitgebreid ten koste van
de steeg. De lengte van het huis bleef 10,5 m;
de nieuwe breedte werd ongeveer 7 m. De steeg
kwam inpandig te liggen, waardoor het vloer
oppervlak op de begane grond hetzelfde bleef.
Bij de opgraving zijn niet alleen twee huizen
aan de Kleine Havensteeg onderzocht, maar
ook een gebouw aan de Halvemaansteeg. Deze
steeg liep vanaf de Vismarkt parallel aan de

uit de 17de-eeuwse beerkelder.

Kleine Havensteeg en was tot in de 19de eeuw
bebouwd; al deze huizen zijn verdwenen en de
naam van de steeg is in vergetelheid geraakt.
Eind 16de eeuw is aan het eind van de Halve
maansteeg, recht achter het perceel Kleine
Havensteeg 7, een bakstenen huis gebouwd.
Het lijkt er sterk op dat de Halvemaansteeg in
een bocht rondom dit huis liep, om via de
smalle steeg tussen de huizen nummer 7 en 9
in de Kleine Havensteeg uit te komen.
Mogelijk verklaart de loop van de steeg ook de
naam Halvemaansteeg. Mogelijk liep de steeg
aanvankelijk (15de/16de eeuw) vanaf de Vis
markt in een bocht naar de Kleine Havensteeg
en heeft de steeg in de 16de eeuw een rechte
hoek gekregen. Precies op de hoek is het bak
stenen huis gebouwd.
Op het gedeelte van het terrein dat volgens de
kadastrale kaart van 1823 bij een pand aan het

West behoorde, zijn twee 17de-eeuwse
beerputten gevonden: een rechthoekige
beerkelder en een ronde beerput. Beide zijn
helaas in het recente verleden leeggehaald.
Slechts een kleine hoeveelheid scherven kon
worden geborgen. Het vondstmateriaal uit de
beerkelder dateert uit de periode 1630-1660.
Een mooie vondst is een ring met een geslepen
stukje glas. Uit de bovenlaag zijn scherven
verzameld die dateren uit de periode 16501700. Opvallend is dat zich hieronder
scherven bevinden die voor die tijd kostbaar
genoemd kunnen worden, zoals kraak
porselein en Portugese faience. Uit de beerput
komt scherfmateriaal uit de periode 16001650. Opnieuw bevinden zich hiertussen
enkele ‘rijke’ scherven, zoals kraakporselein
en Italiaanse faience. Mogelijk behoorden
beide putten tot huizen aan de Kleine

56 |

Havensteeg of de Halvemaansteeg. Van de
percelen Kleine Havensteeg 7 en 9 komt uit
deze periode weinig vondstmateriaal. Uit een
kleine afvalconcentratie van huis nummer 9
komen enkele fragmenten van glazen bekers,
waaronder een wafelbeker, een gladde beker
en een kometenbeker. Kennelijk konden de
gebruikers van het huis zich deze fraaie
glazen veroorloven. Hoewel de huizen dus
eenvoudig waren, woonden hier kennelijk
toch mensen die enigszins bemiddeld waren.
Dit lijkt op het eerste gezicht merkwaardig
voor de smalle stegen, maar is het niet in het
licht van de geschiedenis van Hoorn in de 17de
eeuw. De Kleine Havensteeg vormde een ver
binding tussen de haven en het marktplein.
Waarschijnlijk vestigden kooplieden, die
wellicht niet zo rijk waren als hun collega’s
aan de hoofdstraten, maar zich wel enige luxe
konden permitteren zich aan de stegen
dichtbij de haven en markt. De sociale
welstand aan de steeg nam na de 17de eeuw
duidelijk af. De hoogtijdagen van de handel
in Hoorn waren voorbij en dit zal als eerste
zijn weerslag op de kleinere straten en stegen
hebben gehad. De huizen op de percelen
Kleine Havensteeg 9 en 11 zijn eindeloos
hersteld. Financiële mogelijkheden voor
nieuwbouw hadden de eigenaars kennelijk
niet. Uit de oudste kadastrale gegevens uit
1830 blijkt dat de huizen waren veranderd in
stallen. Het huis achterin de Halvemaansteeg
was begin 19de eeuw een pakhuis en werd in
de loop van die eeuw gesloopt.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx

Hoorn | Westerdijk 13-17
Eind mei en begin juni 2010 is er gegraven op
een locatie die in Hoorn bekend staat als ‘Het
terrein van Vogelpoel’. Dit terrein ligt in de
binnenstad aan de Westerdijk. Hier was tot
enkele jaren geleden steenhouwerij Vogelpoel
gevestigd. Bij de opgraving zijn sporen van de
Westerdijk, een laat 16de-eeuws huis en
bebouwing uit de 18de en 19de eeuw terug
gevonden.
De geschiedenis van de locatie gaat veel verder
terug in de tijd dan verwacht zou worden op
basis van de nu aanwezige bebouwing. De
huidige panden aan de Westerdijk dateren
alle uit de 19de en 20ste eeuw. Uit historisch
kaartmateriaal valt op te maken dat al vanaf
de 16de eeuw huizen op de Westerdijk stonden.
De oudste fase van de dijk ligt onder de
bebouwing en niet onder het huidige voetpad
langs het Hoornse Hop. In de eerste helft van
de 17de eeuw is een brede strook land buiten
de Westerdijk aangeplempt en dit vormt nu de
‘wandelboulevard’ langs het water.
De Westerdijk maakt deel uit van de West
friese Omringdijk. De aanleg van deze
Omringdijk wordt geplaatst ca.1250, maar
sommige gedeeltes van de dijk zijn latere
inlaagdijken. Hiertoe behoort ook de
Westerdijk. Het precieze moment van aanleg
van deze dijk is uit de historische bronnen
niet bekend. Uit enkele archiefstukken kan
worden afgeleid dat dit omstreeks 1380/1390
moet hebben plaatsgevonden. Bij de grote
stormvloed van 1375 was veel land verloren
gegaan. De oude dijk die vanaf het West in
een min of meer rechte lijn naar Schardam
liep, moest worden opgegeven, omdat het

gevaar voor dijkdoorbraken te groot werd. De
inwoners van Hoorn zagen zich genoodzaakt
een nieuwe dijk dichtbij de bebouwing van de
stad aan te leggen: de Westerdijk.
De oudste fase van de dijk blijkt uit zeer com
pacte veenplaggen te bestaan. Dit pakket was
ongeveer 3 m dik. Dit houdt in dat de dijk die
eind 14de eeuw is opgeworpen minimaal 3 m
hoog was. Rekening houdend met inklink van
de bodem, zal dit zeker nog meer zijn geweest.
De dijk is een aantal malen opgehoogd met
veenplaggen en klei, maar helaas was het
door het ontbreken van vondstmateriaal
onmogelijk de verschillende ophogingen te
dateren.
In de 16de eeuw werd de Westerdijk aan de
landzijde uitgebreid en werden er huizen
gebouwd op de dijk. Op de onderzoekslocatie
heeft deze uitbreiding omstreeks 1580 plaats

Zilveren munt (1½ mark), geslagen onder Erik XIV in 1562 in

Zweden, met een gewicht van 12 gram en een diameter van 37 mm.
Op de voorzijde staat het Zweedse wapen met rondom de tekst

ERICUS XIIII D G SVEGOVA Q RX. Op de keerzijde is een stads
gezicht afgebeeld met de tekst DEUS DAT CUI VULT 1562.
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gevonden. In het ophogingspakket is een
grote zilveren Zweedse munt (1½ mark)
gevonden, geslagen onder Erik XIV (1533-1577)
in 1562. Een andere leuke vondst is een benen
mesje.
Vlak voor de bouw van het eerste huis is op
het terrein het afval van een pottenbakkerij in
een aantal kuilen en in een ophogingspakket
gestort. Het afval bestaat uit de bakstenen
van een ovenrooster en de baksteunen om de
potten te stapelen in een pottenbakkersoven.
De baksteunen zijn brokken van golfpannen,
die overdropen zijn met glazuur en waarop de
afdrukken van de gestapelde potten te zien
zijn. Er zaten geen misbaksels van potten
tussen dit afval. Uit historische bronnen valt
af te leiden dat de pottenbakker was gevestigd
aan het Achterom en dat zijn erf doorliep naar
de Westerdijk.
Omstreeks 1580 werd het eerste gebouw op de
locatie gebouwd. Hiervan zijn enkele muren
en een schouw teruggevonden op basis waar
van de plattegrond valt te reconstrueren. Het

Een van de muren van het laat 16de-eeuwse huis aan de Westerdijk. Rechts is een schouw aanwezig.

Benen mesje, 1550-1580.
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Muren en vloeren van het 19de-eeuwse gebouw. Dit pand was in twee gelijke woningen verdeeld.

gebouw was ongeveer 7 m lang en 5 m breed
en was verdeeld in twee kamers. De recon
structie doet vermoeden dat het niet om een
woonhuis, maar om een werkplaats gaat. Het
ontbreken van bijbehorende waterputten,
beerputten of afvalkuilen ondersteunt deze
hypothese. Mogelijk was het een van de
gebouwen die bij de pottenbakkerij hoorde.
Enkele muren waren sterk verzakt en het
gebouw is waarschijnlijk vanwege bouwvallig
heid gesloopt. Waarschijnlijk heeft dit al

vroeg in de 17de eeuw plaatsgevonden, maar
dat valt moeilijk vast te stellen.
Een directe opvolger van het gebouw is niet
gevonden. Wel lag er op het terrein een
vondstrijke laag, waarin opvallend veel
munten en speelpenningen uit de 18de eeuw
zijn gevonden. Tussen het afval zaten verder
scherven van 17de-eeuwse Italiaanse en
Portugese faience. In de 17de eeuw waren dit
luxeproducten, die alleen voorbehouden
waren aan de rijke handelaars en welgestelde

inwoners van de stad. In de 18de eeuw werden
deze voorwerpen minder exclusief, waardoor
deze op veel locaties in de stad worden
gevonden. Het terrein bleef vermoedelijk
lange tijd braak liggen. Op de oudste kadas
trale kaart van 1823 is de hele hoek van de
Westerdijk en Gortsteeg een leeg gebied. Op
perceel Westerdijk 11-13 werd ergens halver
wege de 19de eeuw een nieuw pand gebouwd.
Van dit pand zijn de sporen bij de opgraving
teruggevonden. Het was een eenvoudig één
laags gebouw met schilddak dat uit twee
aparte woningen bestond. Achter het pand lag
een grote waterkelder met twee bakken: voor
iedere woning één bak. In 1955 werd het
onbewoonbaar verklaard, waarna het in 1958
werd gesloopt.
In het pand Westerdijk 17 richtte Leo Vogelpoel
in 1911 een ambachtelijke steenhouwerij op.
In 1915 liet hij hier een nieuw pand met
bergplaats en bovenwoning plaatsen. Het
bedrijf werd uitgebreid met het buurperceel
nummer 15. Het oude pand op dit perceel liet
hij afbreken en in 1925 realiseerde hij hier een
nieuw pand met garage. Ook van dit gebouw
en de voorlopers hiervan zijn bij de opgraving
de sporen teruggevonden. Na afbraak van
nummer 11-13 plaatste Vogelpoel op dit perceel
een loopkat (hijsinstallatie) ten behoeve van
de steenhouwerij.
Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx
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Hoorn, Enkhuizen, Stede Broec,
Drechterland | Zuiderdijk
Naar aanleiding van de voorgenomen ver
sterking van de Zuiderdijk, het deel van de
Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en
Enkhuizen, door het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier is in 2010 op zeven
locaties binnen dit tracé archeologisch onder
zoek gedaan. De keuze voor deze locaties was
daarbij gebaseerd op eerder uitgevoerd bureau
onderzoek (Teekens, P., 2005).
De oudste onderdelen van de Zuiderdijk
dateren vermoedelijk uit de 12de eeuw. Toen
werd het Drechterland, het gebied waar de
Zuiderdijk onderdeel van uitmaakt, ontgon
nen. In het kader hiervan werden individuele
dijken aaneengesloten, waardoor rond 1250 de
Westfriese Omringdijk tot stand kwam. De
aanliggende dorpen waren verantwoordelijk
voor het onderhoud van de afzonderlijke
dijkvlakken.
Voor 1500 maakte de dijk onderdeel uit van
een dijkversterkingssysteem, waarbij voor
land een buffer tegen het zeewater vormde.
Dit voorland werd beschermd door dijkjes. Als
het voorland door stormen wegsloeg of als dit
dreigde te gebeuren, werden er inlaagdijken
achter de oorspronkelijke dijk aangelegd om
nieuw voorland te creëren. Diverse delen van
het huidige tracé van de Zuiderdijk betreffen
dergelijke inlaagdijken. De datering van de
inlaagdijken is niet exact bekend, vermoede
lijk hebben de laatste inlagen rond 1470
plaatsgevonden en kreeg de dijk zijn huidige
verloop. In de 15de en 16de eeuw ging veel
voorland verloren en werd gekozen voor een
nieuw systeem van dijkversterking. De dijken

waar geen voorland meer lag, werden ver
hoogd en voorzien van een palenrij of een
wierriem. Een wierriem is een dikke ‘muur’
van samengeperst wier die tegen de dijk werd
aangezet en die op zijn plek werd gehouden
met een gording (houten dwarsverbinding).
In de 18de eeuw bleek deze manier niet meer
te voldoen vanwege de aantasting van de
palen door paalworm. Daarom werd besloten
de dijken te versterken met een glooiing van
grote keien. In de 19de eeuw werden de dijken
grootschalig opgehoogd met puin en vanaf
het einde van de 19de eeuw werd ook basalt
toegepast.
Het archeologisch onderzoek in het tracé van
de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen is
in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase is
gestart met een werkput bij Wijdenes, ver
volgens bij Oosterleek, bij Schellinkhout, bij
De Weed Rietlanden en bij de Elbaweg. In de
tweede fase zijn werkputten bij Hoorn/Hoorn
80 en werkput Hoorn, Protonweg (12A) aan
gelegd.
De resultaten van het onderzoek laten zich
onderverdelen in drie fasen, namelijk sporen
uit de Prehistorie, sporen die te relateren zijn
aan de ontginningsfase en sporen en op
hogingslagen die te relateren zijn aan de dijk
opbouw.
Prehistorie
Sporen uit de Prehistorie zijn gevonden bij de
aanleg van de werkputten bij Oosterleek, bij
De Weed Rietlanden en Elbaweg. In al deze
werkputten is onderin het profiel een donker

Profiel door de dijk met aan de onderzijde een Bronstijd-greppel.

grijze laag aanwezig van circa 5 cm dik, die
als cultuurlaag geïnterpreteerd kan worden.
Bij Oosterleek en De Weed Rietlanden zijn aan
de onderzijde van de laag ook spit- of ploeg
sporen te zien. In die laatste locatie zijn daar
naast vier greppels gevonden. Vooralsnog
worden de sporen op basis van stratigrafie en
gezien de aanwezigheid van vindplaatsen in
de omgeving in de Bronstijd gedateerd.
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Ontginningsfase
Sporen die tot de ontginningsfase gerekend
kunnen worden zijn gevonden op alle locaties
behalve bij Oosterleek en De Weed Rietlanden.
Deze sporen bestaan voornamelijk uit grep
pels van tussen de 2,80 m en 3,5 m.
Dijkopbouw
De dijkopbouw die in de verschillende putten
werd gezien, bevestigt het beeld van eerdere
onderzoeken. De dijk is op veel plaatsen
ongeveer 6 m breed, behalve bij Hoorn waar hij
11 m breed is en ongeveer 1,5 m hoog behalve,
wederom bij Hoorn, waar hij 2,40 m hoog is.
De eerste fase van de dijkopbouw bestaat uit
veenplaggen, later gevolgd door kleiig veen of
klei. Weer later wordt hij met puin en
schelpeng ruis verstevigd.

Op deze kopergravure van

Maurits Walraven uit het

WestFriesmuseum uit 1720 is

de constructie van een

wierdijk weergegeven.

Detail van het plaggenpakket
behorende tot de eerste dijk

opbouw. ↙

Detail van liggend hout dat is

aangebracht ter versteviging
van het wierpakket. ↘
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De dijk is bij Oosterleek, De Weed Rietlanden
en de Elbaweg in de 16de eeuw verstevigd met
een wierriem.
Bij Schellinkhout zijn de muren van een
binnendijks gebouwd dijkhuis en een
waterkelder, drie poeren en een tweede
muurrestant gevonden. Deze waterkelder is
circa 1m lang en 1,5 m diep en is voorzien van
een stortkoker. Het is niet duidelijk of deze
fundamenten ook de restanten zijn van het
dijkhuisje of dat ze tot een naastgelegen
dijkhuisje behoren. Op de historische kaart
van Dou uit 1652 is een aantal structuren te
zien op de locatie van de aangelegde werkput.
Waarschijnlijk zijn de muren dan ook de
resten van een 17de-eeuws dijkhuis. Op een
kaart uit de 18de eeuw zijn de dijkhuizen
verdwenen. Bij een volgende ophogingsfase
van de dijk is het dijkhuis waarschijnlijk
afgebroken en verdwenen onder de aan
gebrachte ophogingslagen. In de laatste fase
is de dijk opgehoogd en afgedekt met een
laag bakstenen. De bovenzijde ligt op 3,70 m
boven N.A.P.
ADC ArcheoProjecten, C.Y. Burnier

Doorsnede van de dijk met fundamenten van het dijkhuis
en de waterkelder.
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IJmuiden | Lange Nieuwstraat
Tussen 26 juli en 2 augustus 2010 is door
Hollandia Archeologen een opgraving
uitgevoerd op de Lange Nieuwstraat te
IJmuiden. Bij een eerdere inspectie van
werkzaamheden zijn door gemeentelijk
archeoloog, dhr. W. Bosman behoudens
waardige resten gevonden, die door middel
van een opgraving ex situ moesten worden
geborgen. Tijdens de opgraving zijn twee
haaks op elkaar liggende werkputten aan
gelegd. Het eerste vlak is aangelegd op een
diepte van 5,60 - 5,30 m boven N.A.P. In de
eerste werkput is een tweede vlak onderzocht
op een diepte van 5,22 - 4,87 m boven N.A.P.
De oudste sporen zijn ploegsporen, die onder
een afzetting van de Jonge Duinen lagen.

Mogelijk dateren deze ploegsporen uit de Late
IJzertijd of de Romeinse Tijd. Uit de Late
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd zijn sporen
van een kelder en erfstructuren gevonden.
Deze sporen horen hoogstwaarschijnlijk bij

Stenen waterput opgebouwd uit rode bakstenen

(21,5 x 11 x 4,5 cm). Er waren nog 30 baksteenlagen aanwezig.

↙ Ploegsporen aangetroffen in het westelijk deel van de eerste
werkput. De oriëntatie van de ploegsporen is oost-west.

Het perceel uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe

Tijd wordt in het noorden begrensd door de uit historische
bronnen bekende Willemsbeek. Deze beek was in het vlak

zichtbaar als een duinrel met een roodoranje vulling. ↘
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een voorloper van de boerderij De Kickvorsch,
die volgens historische bronnen in de buurt
van het plangebied lag. De kelder was
ongeveer 5 x 3 m groot en was in het midden
verstoord door een recente rioolbuis. Het

Coupe door een stenen waterput. De onderkant
van de put was gefundeerd op hout.

Onder: Twee elkaar opvolgende, waterputten. Rechts de

oudste waterput, die bekleed was met organisch materiaal.

Links de jongere stenen waterput. De opbouw en de insteek van
de waterput impliceren een latere herstelfase.

Rechtsonder: De oudste waterput leeggetroffeld.
De organische bekleding van de buitenrand

van de put is hierdoor goed zichtbaar.

muurwerk was opgebouwd uit bakstenen van
22 x 11 x 5 / 17,5 x 9 x 5,5 cm en de vloer uit
bakstenen van 22 x 10 x 5,4/27 x 13 x 8,5 cm. Er
zijn verschillende kuilen gevonden, waarvan
twee bekleed waren met plaggen. Mogelijk
waren dit waterkuilen voor vee.
In totaal waren er drie waterputten, die
elkaar in tijd opvolgen. De oudste put was
bekleed met organisch materiaal, mogelijk
een ton, en bevatte 13de- tot 15de-eeuws
vondstmateriaal. Direct ernaast lag een
stenen waterput, die de insteek van de tonput
doorsneed. De put was opgebouwd uit bak
stenen met verschillende afmetingen,
waaronder hergebruikte kloostermoppen van
27 x 13,5 x 8,5 cm en kleinere bakstenen. In de
opbouw en de insteek van de waterput was
een latere herstelfase herkenbaar. Het aarde
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De natuurstenen vijzel. Het object is gemaakt

van zandsteen en de kapsporen zijn aan de

binnenkant nog zichtbaar.

Specialistisch onderzoek naar het dierlijk bot
materiaal en de datering van een 14C-monster
zullen daarnaast naar verwachting meer
informatie verschaffen over de geschiedenis
van het plangebied.
Hollandia Archeologen, Maaike Sonders

Medemblik - Opperdoes | Camping
Klein Giethoorn

werk uit de insteek dateerde uit de periode
1350 tot 1500. Het materiaal uit de vulling van
de waterput dateerde tussen 1600 en 1700.
Een tweede bakstenen waterput lag in het
westelijk deel van het plangebied. De put was
opgebouwd uit bakstenen van 21,5 x 11 x 4,5
cm en was gefundeerd op een houten wiel. In
totaal waren er nog dertig baksteenlagen
aanwezig. Er was geen vondstmateriaal in de
insteek aanwezig. Het materiaal uit de
vulling van de put dateerde tussen 1600 en
1700. Mogelijk zijn beide stenen waterputten
in dezelfde periode gedempt.
Een bijzondere vondst was een natuurstenen
vijzel. Deze is door dhr. W. Bosman tijdens de

inspectie voorafgaand aan het archeologisch
onderzoek gevonden en kon niet aan een spoor
of ander vondstmateriaal worden gekoppeld.
De vijzel is gemaakt van zandsteen en de
onderkant is afgebroken. De binnenste dia
meter van de vijzel is 16,5 cm. De rand is 3 tot
3,6 cm dik en heeft vier handvatten. Twee van
de handvatten hebben een reliëfdecor,
mogelijk met een paardenhoofd of kelk in
Romaanse stijl. De vijzel vertoont veel over
eenkomsten met andere vijzels uit onder
andere Noord-Holland, Zuid-Holland en
Engeland.
Op dit moment worden de sporen en het
vondstmateriaal nog verder uitgewerkt.

Tussen 31 mei en 2 juni 2010 is er door
Hollandia Archeologen op het terrein van
camping Klein-Giethoorn te Opperdoes een
inventariserend archeologisch onderzoek
uitgevoerd, waarbij drie proefsleuven zijn
aangelegd. Op het grootste deel van het ter
rein werden verspreide sporen van bewoning
en agrarische activiteiten gevonden uit de
Late Bronstijd (1100 tot 800 v. Chr.). Op drie
locaties is een kringgreppel gevonden. Deze
greppels hebben vermoedelijk te maken met
oogstopslag. Verder liggen er over het hele
terrein ook lange kavel- of afwateringssloten
uit de Late Bronstijd. Dit wijst op een
langdurig gebruik van het land. Ook zijn er op
een aantal plaatsen kuilen en paalkuilen
gevonden. Deze sporen wijzen op de
aanwezigheid van een nederzetting, die in die
periode bestond uit een aantal losstaande
langgerekte houten boerderijen. Van deze
boerderijen zijn alleen de diepere sporen,
zoals paalkuilen en greppels, overgebleven.
Het aantal vondsten is gering en bestaat
voornamelijk uit kleine fragmenten
aardewerk, bot en natuursteen. Ondanks de
geringe hoeveelheid en de grote mate van
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fragmentatie wijzen alle kenmerken erop dat
het aardewerk afkomstig is uit de Late Brons
tijd. Er is één vuurstenen werktuigje gevonden.
Het gaat om een 2 cm grote schrabber van
lichtbruine vuursteen. De meeste vondsten
kwamen uit een sporenafdekkende, door
landbouwactiviteiten bewerkte laag.
Hollandia Archeologen, Jan de Koning

Vuurstenen werktuigje, waarschijnlijk een

schrabber afkomstig uit de zogenaamde

cultuurlaag. Deze laag, vermoedelijk ontstaan

door prehistorische grondbewerking, dekt

al sporen uit de Midden- en Late Bronstijd af.

Eén van de drie kringgreppels die is gevonden in de proefsleuven.
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Medemblik - Abbekerk |
Dorpsstraat 8
Eind 2010 is een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd
in verband met de toekomstige ontwikkelings
plannen op enkele percelen aan de Dorps
straat te Abbekerk (gemeente Medemblik).
Tijdens het bureauonderzoek bleek dat in het
plangebied mogelijk resten uit het Laat
Neolithicum/Bronstijd te verwachten waren
en middeleeuwse resten langs de Dorpsstraat.
De verwachte archeologische resten liggen
relatief ondiep onder het maaiveld. Dit maakt
ze erg kwetsbaar voor verstoringen. Behalve
de archeologische verwachting zijn voor het
plangebied aan de Dorpsstraat ook de reeds
bekende archeologische en historischgeografische waarden geïnventariseerd. Deze
waarden hebben vooral betrekking op de
periode Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd.
Uit de resultaten van het veldonderzoek bleek
dat er in het plangebied geen rekening
gehouden hoefde te worden met aanwezigheid
van (intacte) grotere nederzettingsterreinen
(uit het Neolithicum en/of Bronstijd). Wel
kwamen uit het veldonderzoek zones naar
voren die archeologisch gezien het meest
kansrijk zijn. Het betreft locaties waar het
‘oude’ landschap - en daarmee ook mogelijk
aanwezige archeologische resten - relatief
intact is. In een 100 m brede zone direct ten
westen van de Dorpsstraat moet rekening
gehouden worden met resten die verband
houden met oudere bebouwing en gerela
teerde erfstructuren uit de Middeleeuwen.
Voor een deel overlapte deze zone met één van
beide AMK-terreinen.

Verder is gebleken dat de oorspronkelijke
bodem van het plangebied niet meer overal
intact is. Dit betekent dat het potentieel
archeologisch niveau ook aangetast zal zijn. In
welke mate is op basis van een verkennend
onderzoek niet te zeggen. Wel mag van enkele
percelen worden aangenomen dat de verstoring
hier dusdanig is dat eventueel aanwezige
archeologische sporen/resten verstoord zullen
zijn. De rest van het plangebied liet een meer
gevarieerd beeld zien. Zo zullen de van oudsher
lagere terreindelen (gelegen tussen de getijinversieruggen) veel minder zijn aangetast of
zelfs intact zijn gebleven, omdat hier met ega
lisatiewerkzaamheden grond is opgebracht.
RAAP Archeologisch Adviesbureau, Geuch de Boer en
Ferry van der Wal

De walviskaak staat rechtop in een bak en

wordt overgoten met een houtlijmoplossing.

Oostzaan | Jacob Corneliszstraat
ter hoogte van nr. 8/9
Tijdens rioolwerkzaamheden in de Jacob
Corneliszstraat in Oostzaan werd begin 2010
een oude sloot aangesneden. Deze bleek
gevuld te zijn met walvisbotten. In totaal zijn
17 botten gevonden: wervels, ellepijpen,
spaakbeenderen, stukken kaak en andere
soorten bot. De kleinste botfragmenten
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hadden een doorsnede van 10 cm de grootste
een lengte van 1,20 m.
Inwoners van Oostzaan waren in de 17de en
18de eeuw betrokken bij de walvisvaart. Zo’n
4 km ten zuiden van de vindplaats, tegen het
IJ aan, stonden enige traankokerijen (door
gemeentelijke herindelingen van na de oorlog
valt dit deel van Oostzaan nu binnen de
gemeente Amsterdam). Waarschijnlijk zijn de
botten van deze traankokerijen afkomstig.

Dat op de vindplaats, zeer dicht bij de kerk en
het rechthuis, een traankokerij heeft gestaan
is niet aannemelijk. Vanwege stankoverlast
en brandgevaar werden dit soort bedrijven
geweerd uit de dorpen.
De botten zijn overgebracht naar het archeo
logisch depot van de gemeente Zaanstad.
Vanaf het moment dat de botten boven de
grond kwamen, droop er veel water uit en
droogden ze langzaam op. Aan het oppervlak

verschenen kleine barsten en her en der
sprongen er schilfers af. Besloten is daarom
de botten te conserveren, samen met andere
walvisbotten uit de collectie van het depot, in
een oplossing van 9 delen water en 1 deel
houtlijm. Vanwege de omvang van de botten
moesten hiervoor grote plastic bakken worden
aangeschaft. Omdat deze nogal duur waren,
is besloten de grootste botten te conserveren
in een opblaasbaar roze kinderbadje, voor
€ 6,75 gekocht in de speelgoedwinkel. De
kleinere botten werden gezet in gewone
zwarte bakken, die al in het bezit van het
depot waren en overgoten met de houtlijm
oplossing. Het resultaat was dat de botten
stevig waren geworden en niet meer schil
ferden.
In afwachting van verder onderzoek worden
de botten tijdelijk bewaard in het depot van de
gemeente Zaanstad. Wanneer het onderzoek
is afgrond, zullen de botten naar het provin
ciaal archeologisch depot in Wormer worden
gebracht.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Het conserveren van walvisbotten
met een houtlijmoplossing.
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Oostzaan | Kerkstraat/Kerkbuurt
Al vanaf 2001 wordt in het centrum van
Oostzaan archeologisch onderzoek verricht.
In 2007 en 2009 zijn op de plek van de
Kerkbuurtschool resten van 16de- tot 19deeeuwse bewoning blootgelegd. Een sloot,
waarschijnlijk vol vondsten, kon niet worden
opgegraven, omdat daar een nog in gebruik
zijnde gasleiding bovenop lag. Daarna, in
2010, vond naast dit terrein de afsluitende
opgraving plaats op de hoek van de Kerkbuurt
en de Kerkstraat. Ook werd op het terrein van
de Kerkbuurtschool zelf de sloot uitgespit, die
in 2007 en 2009 niet kon worden opgegraven.
Dit onderzoek werd wederom uitgevoerd door
onderzoeksbureau Hollandia uit Zaandijk.
In 2010 zijn twee werkputten aangelegd. In
werkput 1 kwamen funderingen tevoorschijn
van drie kleine huisjes of losse vertrekken die
uit de tweede helft van de 17de eeuw en later
dateerden. Bijzonder fraai was een plavuizen
vloer van rode en groene plavuizen, die onder
een aantal muren doorliep. De plavuizenvloer
is dus iets ouder dan de muren (eerste helft
17de eeuw?). Van het hout waar de fun
deringen en de vloer op rustten, zijn monsters
genomen voor dendrodateringen. Op de uit
slag wordt nog gewacht.
Aan de oostzijde is de put verdiept tot in de
ongestoorde veenlagen. Het profiel vertoonde
een laagsgewijze opbouw. Onderin werden
fragmenten kogelpotaardewerk en vroegSiegburg aardewerk gevonden. Het begin van
de ophoging van het terrein dateert hiermee
zeker uit de 13de of 14de eeuw. Een iets
vroegere datering (11de eeuw, 12de eeuw?)
moet niet worden uitgesloten, maar kan niet

Overzicht van de opgravingswerkzaamheden.

uit het materiaal worden afgeleid. De ophoging
kan de rand van een terp zijn.
In werkput 2 is de sloot opgegraven. De sloot
bleek in twee fasen te zijn aangelegd. Mate
riaal dat tegen de oudste beschoeiing aanlag,
dateert uit de 16de en 17de eeuw. In de 17de
eeuw is in de sloot een nieuwe schoeiing

geslagen, waardoor de sloot wat smaller werd.
Tegen deze beschoeiing lag materiaal uit de
17de en 18de eeuw. De vulling van de sloot is
geborgen en gezeefd, wat een enorme hoeveel
heid materiaal heeft opgeleverd. Dit zal de
komende maanden worden uitgewerkt.
Door een plots opkomende penetrante lucht
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Oostzaan | Zuideinde 67-69

De plavuizenvloer.

die met olie te maken had, werden enkele
medewerkers ziek. In overleg met de milieu
deskundige en het bevoegde gezag is besloten
de rest van de sloot niet op te graven.
Een opmerkelijke vondst aan de slootkant was
een vierkante meter aan de buitenzijde van de
schoeiing waar, geconcentreerd, zeer veel

gebroken pijpjes en enige visloodjes lagen.
Kennelijk was dit een goede visstek geweest.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

In juli 2010 is door Archeologenbureau Argo aan
het Zuideinde 67-69 in Oostzaan een ver
kennend booronderzoek uitgevoerd. Aanleiding
vormde de voorgenomen bouwwerkzaamheden
op dit terrein. Uit het booronderzoek bleek
duidelijk dat een groot deel van het terrein tot
op het rode veen was verstoord. Van het res
terende deel was de bovenste 0,5 tot 1 m van het
terrein vergraven. De oorzaak hiervan was de
bouw van een bankgebouw in de jaren ’60 of ’70
van de vorige eeuw.
In de boringen op het nog niet geheel ver
stoorde deel van het terrein zijn ophogings
lagen van klei, kleiig veen, mest en stro
gevonden met een dikte van 0,8 tot 1,6 m.
Deze gelaagdheid toonde veel overeenkomsten
met de gelaagdheid van de middeleeuwse
terpen die tussen 2001 en 2010 in het centrum
van Oostzaan zijn opgegraven. Vermoedelijk
zijn daarom aan het Zuideinde resten van een
middeleeuwse terp aangeboord.
Langs het bewoningslint van Oostzaan zijn in
het verleden verscheidene terpen opgegraven.
Dat de terpendichtheid langs het lint vrij
hoog is, wordt door dit onderzoek nog weer
eens bevestigd.
Omdat voor de nieuwbouw de bodem wordt
opgehoogd, zal de vindplaats verder niet wor
den verstoord. Er zal dus geen vervolgonder
zoek worden uitgevoerd. De resten van de terp
blijven in de bodem, onder de nieuwbouw,
bewaard.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland
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Purmerend | KoemarktUrsulaklooster
Op 1 september 2010 werden door gemeente
werkers een schedel en delen van een skelet
gevonden op de hoek van de Koemarkt en de
Weeshuissteeg te Purmerend. In de zwarte
grond onder de kabels en leidingen zaten ook
stukken hout. Al snel ontstond het vermoeden
dat het ging om resten van de middeleeuwse
kloosterbegraafplaats bij het voormalige
Ursulaklooster.
Het is bekend dat dit klooster vanaf het einde
van de 14de eeuw tot 1572 aan de westzijde van
de Koemarkt stond. Twee pastoorsoorkonden
uit 1418 en 1421 vermelden dat er vanaf die tijd
begraven mocht worden op het kloosterterrein.
De botten en het hout werden nader onder
zocht. Dit onderzoek wees uit dat het skelet van
een vrouw was, die overleed tussen haar 24ste
en 35ste levensjaar. De rugwervels vertoonden
tekenen van overmatige slijtage, waarschijnlijk
als gevolg van zware fysieke arbeid. Het eiken
hout was vermoedelijk van de zerk. De jongste
jaarring was uit het jaar 1477. Dit betekent dat
de zerk uit het einde van de 15de of in het begin
van de 16de eeuw dateert. Deze onderzoeks
resultaten bevestigen het vermoeden dat het
kerkhof van het Ursulaklooster zich daad
werkelijk op deze plaats bevond.
In 2009 werden aan de noordwestzijde van de
Koemarkt muurresten gevonden. Het ver
moeden bestond toen al dat dit delen van de
buitenmuren van het kloosterterrein waren.
Er waren toen echter geen concrete bewijzen
dat het daadwerkelijk om het klooster ging.
Hollandia Archeologen, Sjeng Dautzenberg

De schedel van een jonge vrouw, die werd gevonden

onder kabels en leidingen aan de

Koemarkt in Purmerend.
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De opgraving achter het

oude postkantoor. In het
midden een huisgreppel
uit de Bronstijd. De

greppel wordt doorsneden
door een sloot uit de
Middeleeuwen.

De opgraving leverde

sporen uit drie perioden

op: huis- en kring
greppels uit de

Bronstijd, greppels uit
de Middeleeuwen en

muurwerk uit de
Nieuwe Tijd.

Stede Broec - Bovenkarspel |
Hoofdstraat 17-19
In december 2010 heeft Archeologie WestFriesland op het terrein van het toekomstige
theater aan de Hoofdstraat in Bovenkarspel
een opgraving verricht. De locatie bevindt zich
achter het monumentale oude postkantoor.
Het archeologisch onderzoek heeft de resten
van een groot boerenerf uit de Bronstijd
opgeleverd. Daarnaast zijn er sloten en afval
uit de periode van de kolonisatie en ontgin
ning van West-Friesland (1150-1250) gevonden.
Tot slot zijn vondsten gedaan uit de periode
van de uitbreiding van de ‘Stede’ Bovenkarspel
rond 1550-1650, toen het agrarische landschap
werd aangepast aan de behoeftes van een zee
varende stad, de sloten werden dichtgegooid
en het terrein werd opgehoogd.

Vlak achter het voormalige postkantoor zijn
de paalsporen van een boerderij uit de Midden
Bronstijd (1500-1100 voor Chr.) gevonden. Om
de boerderij lag een afwateringsgreppel. Ook
zijn er kringgreppels opgegraven, ondiepe
cirkelvormige greppels van ongeveer 3-4 m
doorsnede. In deze cirkels stonden waar
schijnlijk hooibergen en kleine opslagplaatsen.
Eén ronde greppel is groter en dieper dan de
andere; het gaat hier mogelijk om de resten
van een crematiegraf. Verder zijn ploeg
krassen van een eergetouw in de zandige
bodem teruggevonden. Na de Bronstijd is het
gebied eeuwenlang onbewoond gebleven.
Eind 12de eeuw zijn de kolonisten van het
veengebied bij de huidige Hoofdstraat aan
gekomen en bouwden hun boerderijen langs
deze as. Uit deze tijd zijn (achter het post
kantoor) brede ontginningsgreppels

gevonden. Deze hadden een tussenafstand
van ongeveer 6 m en lagen haaks op de Hoofd
straat. In de greppels bevonden zich scherven
van aardewerk, geïmporteerd uit het Duitse
Rijnland, en van lokaal gemaakte kogelpotten.
De boerderijen lagen vermoedelijk pal aan de
huidige weg en konden daarom niet worden
onderzocht. Op het achtererf werd wel een
waterput gevonden, gemaakt van een oude
ton. De duigen van de ton waren verdwenen,
alleen de hoepels waren in de bodem achter
gebleven. In de put werd een nagenoeg gave
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Uitgeest | plangebied
Verzijlenberg (nabij de Waldijk)

Middeleeuwse greppel met linksonder een complete kan van Pingsdorf-keramiek.

kruik van Pingsdorf-aardewerk van rond 1200
gevonden.
Zoals in heel West-Friesland ging het ook
Bovenkarspel in de Gouden Eeuw voor de
wind. Hoewel het geen ommuurde stad was,
zoals Hoorn en Enkhuizen, kende het toch
een bijzondere stedelijke ontwikkeling. Het
lintdorp werd steeds intensiever bewoond met
veel zijstraten, boerderijen maakten plaats
voor indrukwekkende herenhuizen met trap
gevels en de ‘Stede’ groef een eigen haven, de
Broekerhaven, naar de Zuiderzee. De Hoofd
straat en omgeving werden in deze tijd

ongeveer met een meter opgehoogd. De
opgraving bevond zich in het laatste stuk
open land tussen Grootebroek en Boven
karspel. Sporen van bebouwing zijn daardoor
niet gevonden, maar wel grote pakketten
huisafval, waarmee de middeleeuwse kavel
sloten zijn gedempt. Onder de keramiek
bevindt zich blauw Italiaans aardewerk
(Berrettino-faience) en fraai versierde borden
van Noord-Hollands slibaardewerk.
Archeologie West-Friesland, Michiel Bartels

In mei en juni 2010 is een bureau- en
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in
verband met geplande nieuwbouw in plan
gebied Verzijlenberg, nabij de Waldijk
(gemeente Uitgeest). Naar aanleiding van het
bureauonderzoek gold voor het plangebied een
hoge archeologische verwachting voor vind
plaatsen uit de periode Neolithicum tot en
met de Late Middeleeuwen. Het plangebied
bevindt zich namelijk langs de rand van het
Oer-IJ, waar zich in de ondergrond een strand
wal bevindt. In de directe omgeving van het
plangebied zijn zowel op de afzettingen van
het Oer-IJ als de strandwal al een groot aantal
vindplaatsen gevonden en uitgebreid onder
zocht. Deze vindplaatsen bevinden zich vrij
wel allemaal direct onder het maaiveld (onder
de bouwvoor) en worden gekenmerkt door een
vondst- of cultuurlaag (die in de meeste
gevallen is opgenomen in de bouwvoor) en
een relatief grote verspreiding van vondst
materiaal en grondsporen.
Aangezien het plangebied grotendeels in
gebruik was als gronddepot van minimaal
3 m hoog, kon het veldonderzoek slechts zeer
beperkt uitgevoerd worden. Het beoogde
karterend booronderzoek werd daardoor in de
praktijk gereduceerd tot een verkennend boor
onderzoek, waarbij slechts in vier boringen
daadwerkelijk natuurlijke afzettingen zijn
bereikt. Globaal gesproken is in het plan
gebied sprake van Oer-IJ-afzettingen op
strandwalafzettingen, waarbij de strandwal
in delen van het plangebied is geërodeerd door
het Oer-IJ. De strandwal is gefundeerd op veen
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dat over wadafzettingen is gegroeid. De
bodemopbouw is over het algemeen intact,
hoewel met name langs de zuidwestelijke
rand wel sprake kan zijn van enige verstoring.
In één boring is boven in de Oer-IJ-afzettingen
een fragment aardewerk gevonden. Dit was
niet determineerbaar, maar lijkt niet van
prehistorische oorsprong.
Dit fragment, in combinatie met de intacte
bodemopbouw, en de archeologische en geolo
gische context in de omgeving van het plan
gebied, lijken erop te wijzen dat ook in het
plangebied sprake kan zijn van een vindplaats
of meerdere vindplaatsen.

uit van een grotere nederzetting, waarbij de
bewoning zich langs de randen van de geest
concentreerde. Waarschijnlijk hebben in het
plangebied meerdere huisplaatsen gestaan. In
het oosten van het plangebied heeft de
Waldijk gelegen. De huisplaatsen liggen aan
de westkant. Op de geest lagen de akkers; de
weidegronden lagen eromheen.
De greppels die als eerste zijn aangelegd
dateren uit de 12de eeuw of iets eerder. Gelijk
tijdig met de greppels heeft in het plangebied
een akker gelegen. De eerste waterputten

RAAP Archeologisch Adviesbureau, Rogier de Groot

Uitgeest - Assum | Waldijk perceel J
In het plangebied Waldijk II ter plaatse van
perceel J te Assum (gemeente Uitgeest) is een
archeologische opgraving uitgevoerd. Het
plangebied zal in de toekomst ontwikkeld
worden tot woonwijk met waterpartijen.
Uit de opgraving bleek dat in de 13de eeuw de
geest van Assum heel goed benut is. De
bevolkingsdichtheid op de - iets hogergelegen
- geest bereikte in deze periode een piek van
wege wateroverlast in verband met over
stromingen in de omgeving. Het huidige
onderzoek en dat van De Koning (2008; dichter
bij de dorpskern) laten zien dat de strook langs
de Waldijk in de 13de eeuw dichtbewoond was.
De dijk is waarschijnlijk in dezelfde periode
aangelegd. De vindplaats betstaat dus niet uit
losse huisplaats(en) langs de buitenkant van
de Waldijk, zoals verwacht, maar maakt deel

Detail van de oudste (gedateerde)

waterput uit de 12de eeuw.

dateren uit het eind van de 12de eeuw. De
waterputten liggen over de ontginnings
greppels heen. Dat betekent dat de greppels
toen al gedempt waren. De bewoning heeft
zich - getuige de aanleg van de andere water
putten - in de 13de eeuw voortgezet. De jongste
daarvan dateert namelijk (spoor 54) uit het
einde van de 13de eeuw of het begin van de
14de eeuw.
Vergelijking met de opgraving bij de Waldijk
in 2005 (De Koning, 2008) laat zien dat beide
opg ravingen hetzelfde complex hebben aan

74 |

gesneden. De verhouding tussen de verschil
lende aardewerktypes is namelijk vergelijk
baar.
De datering van de waterputten wijst op
bewoningscontinuïteit tussen het einde van
de 12de en het begin van de 14de eeuw. In de
periode 12de-13de eeuw is de (wijdere) omgeving
van het plangebied vaak overstroomd. Hier
door is de bevolking op de geesten, die wat
hoger lagen, toegenomen. Bewoning in deze
periode is geconcentreerd langs de grens van
de geest, vroeger woonde men op de geest
tussen de akkers. Tijdens deze bewoning is de
Waldijk aangelegd om de geest verder te
beschermen tegen hoog water. Vermoedelijk
is tijdens het onderzoek een restant van de
basis van de dijk waargenomen. Op basis van
de resultaten kon worden geschat dat de dijk
rond het midden van de 13de eeuw is aan
gelegd, tegelijk met de aanleg van twee grep
pels. De Koning komt tot dezelfde conclusie
en koppelt deze ontwikkeling aan de door
Westenberg met fase III aangeduide periode
(Westenberg, 1974). In deze fase, rond 1235, is
de Ziendijk versterkt met de Koogdijk. Op
basis van de resultaten van dit onderzoek en
het onderzoek van De Koning, lijkt het goed
mogelijk dat de Waldijk in dezelfde
bedijkingsfase is aangelegd.
De Waldijk heeft een AMK-status, maar deze
status is beperkt tot de dijk zelf. Er is voor
gesteld dat de zones aan weerszijden van de
dijk die nog onverstoord zijn gebleven, dezelfde
status krijgen, omdat archeologische resten
uit de Late Middeleeuwen in deze zones
kunnen voorkomen.
RAAP Archeologisch Adviesbureau, Paul Ilson

Wormerland - Jisp | Dorpstraat 5a
Achter de Dorpstraat 5a in Jisp is in de zomer
van 2010 tijdens werkzaamheden aan een
schoeiing een 1,25 m lang stuk van een
walviskaak gevonden. Een opvallend detail
was dat in het bot een gleuf was uitgezaagd
van ongeveer 19,3 cm lang en 5,1 cm breed.
Vermoedelijk is het bot, nadat men de olie
eruit had laten druipen, gebruikt als fun
dering voor de paal van een damhek.
Ook dit bot is geconserveerd in het roze
kinderbadje met een oplossing van houtlijm
en water (zie onder Oostzaan, Jacob Cornelisz
straat ter hoogte van nr 8/9). In afwachting

van verder onderzoek wordt het bot tijdelijk
bewaard in het depot van de gemeente
Zaanstad. Wanneer het onderzoek is afgerond
zullen de botten naar het provinciaal archeo
logisch depot in Wormer worden gebracht.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

In deze walviskaak was een gat gezaagd voor de paal

van een damhek.

Archeologische kroniek 2010 | Provincie Noord-Holland | 75

Wormerland - Jisp | Weiver
Tussen Wormer en Jisp loopt het Weiver. Deze
straat bestaat deels uit braakliggend terrein,
volkstuinen en bebouwing (een kleuterschool
en woningen). De kleuterschool werd in 2010
gesloopt om plaats te maken voor woning
bouw. Op de vrijgekomen grond zijn op ver
zoek van de gemeentelijk archeoloog waar
nemingen gedaan door amateurarcheologen
van de AWN-afdeling Zaanstreek, Waterland
en omstreken in samenwerking met leden
van de Archeologische Werkgroep Purmerend.
Hierbij is veel archeologisch materiaal
gevonden. De meeste vondsten waren

Leren schoenen uit de

slootkant bij het Weiver,

1580-1680.

Aardewerk uit de slootkant
bij het Weiver, 1580-1680.

afkomstig uit de sloot en de slootkant die de
westgrens van het terrein vormde. Vanwege
de nieuwbouw is deze sloot diep uitgebaggerd
en de slootkant deels vergraven.
De datering van het vondstcomplex ligt
tussen 1580 en 1680. Het omvat een enorme
hoeveelheid scherven Nederlands aardewerk
van voorraadpotten, grapen, bakpannen en
borden maar ook importen uit Zuid-Europa,
Frankrijk, Jyddepotten en Weser- en Werraaardewerk. Opvallend waren de leervondsten:
versierde schoenen en de kaft van een boekje.
Daarnaast zijn ook fragmenten van flessen,
bekers en glazen gevonden, alsmede enig bot
en botanisch materiaal en een soort sleutel op
een stokje (zie de foto). Dit laatste kan een
broodstempel geweest zijn, die misschien
gebruikt is in één van de honderden scheeps
beschuitbakkerijen die Wormer en Jisp in deze
periode telden.
Het vondstcomplex is zeer kenmerkend voor
het platteland van Noord-Holland. Helaas zijn
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weinig van dit soort vondstcomplexen
gepubliceerd. Daarom zal worden bekeken of
het vondstcomplex van het Weiver wél kan
worden gepubliceerd.

Een door een schatgraver achtergelaten
vroeg-19de-eeuwse kan.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Zaanstad - Krommenie |
Noorderhoofdstraat 173
Voorafgaand aan de bouw van een apparte
mentencomplex aan de Noorderhoofdstraat
173 werd door Archeologenbureau Argo in
oktober 2010 een opgraving uitgevoerd. Een
deel van het terrein was verstoord door
saneringen uit de jaren ’70 van de vorige eeuw
én door recente schatgraversactiviteiten.
De resultaten waren desondanks belangrijk.
Delen van funderingen uit de 17de tot 20ste
eeuw konden worden blootgelegd. Door de
verstoringen als gevolg van graafwerkzaam
heden ten behoeve van de sanering, was het
echter niet mogelijk hieruit een duidelijke
gebouwplattegrond te reconstrueren.
Onder deze funderingen waren restanten
aanwezig van een terplichaam dat, getuige
het aardewerk, uit de 11de en 12de eeuw
dateerde. Langs de rand van het terrein was
een klein deel van deze terp ongestoord
bewaard gebleven, waardoor het profiel van de
terp getekend kon worden. De precieze omvang
van de terp kon niet worden vastgesteld.
De vondst van een 11de- of 12de-eeuwse terp
langs het bewoningslint in Krommenie is zeer
belangrijk. Alleen bij een onderzoek verderop
langs de straat (aan het Vlietsend 41, zie de

kroniek Holland voor het jaar 2004, blz. 47)
waren aanwijzingen voor bewoning uit deze
periode ontdekt, maar dit was geen duidelijk
bewijs dat er daadwerkelijk aan het lint
gewoond werd in die tijd. Dankzij het onder
zoek aan de Noorderhoofdstraat 173 kan zeker
worden gesteld dat het lint in de 11de en 12de
eeuw werd bewoond.
Op het achterterrein troffen de onderzoekers
een deels dichtgegooide sloot aan waarin een
grote hoeveelheid aardewerk en glasafval uit
de 18de en 19de eeuw lag. Dit is geborgen en
wordt in het verslag van de opgraving gepubli
ceerd in het Deventer-systeem. AWN-lid G.
Graas uit Wormerveer heeft van dezelfde

plaats scherven verzameld, die door een
schatgraver waren achtergelaten. Ook dit
materiaal zal in het rapport worden gepubli
ceerd op dezelfde wijze als de door de onder
zoekers gevonden scherven.
Na afloop is de schatgraver benaderd en deze
heeft de door hem meegenomen vondsten
laten fotograferen. Ook deze vondsten worden
opgenomen in het rapport en geven daarmee
een redelijk uniek beeld van wat er zoal door
schatgravers van archeologische vindplaatsen
wordt meegenomen.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland
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Zaanstad - Westzaan |
J.J. Allanstraat 210
Dat 2010 een goed terpenjaar was, blijkt ook
uit een verkennend booronderzoek op het
perceel J.J. Allanstraat 210. Bij verkennende
boringen vanwege nieuwbouw werden door
medewerkers van onderzoeksbureau
Hollandia uit Zaandijk een restant van een
terpje aangeboord onder een, vanwege de
aanwezigheid van plastic, als recent geïnter
preteerde laag van 80 tot 90 cm dik. Het terpje
was opgebouwd uit veenplaggen, kleilaagjes
en rietlagen. De totale dikte bedroeg ongeveer
40 cm.
In de bovenste lagen van dit terpje werd een

De kogelpotscherf (1175-1300).

kogelpotscherf met bezemstreekversiering
gevonden. Door deze versiering kan de scherf
in de periode 1175-1300 worden gedateerd.
Voorzover bekend is dit de eerste middel
eeuwse terp langs het oude bewoningslint
van Westzaan.
De bovenste 80 tot 90 cm van het terrein
bestaat uit recent opgebrachte grond. De
bouwwerkzaamheden zullen niet dieper gaan
dan deze laag. Er is dan ook verder geen
vervolgonderzoek uitgevoerd. De restanten
van de terp blijven onder de nieuwbouw
bewaard.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Zaanstad - Westzaan | Kerkbuurt 37
Voorafgaand aan de herinrichting van het
kerkhof bij de 18de-eeuwse Nederlands
Hervormde kerk aan de Kerkbuurt werd van
12 tot 16 juli door onderzoekbureau Hollandia
een archeologisch boor- en proefsleuven
onderzoek verricht. Vanuit de Westzaanse
gemeenschap waren berichten gekomen dat
de funderingen van de middeleeuwse kerk
nog in de bodem aanwezig zijn. Herinrichting
Een stuk van de 16de -eeuwse kerkmuur met steunbeer.
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van het kerkhof en verplaatsing van een
bushokje vóór het kerkhof boden de gelegen
heid om te kijken of deze verhalen waar
waren en, wanneer dat zo was, of de kerk
resten verstoord zouden worden door de graaf
werkzaamheden waarmee de herinrichting
gepaard ging.
Bekend is dat op de plek van de 18de-eeuwse
kerk in de Middeleeuwen ook al een kerk
stond. Deze is in 1574 door de Spanjaarden
verwoest. De middeleeuwse toren is gespaard

gebleven. Op de plaats van het verwoeste
schip verrees een noodkerk. Deze is in 1740
vervangen door de huidige kerk. De middel
eeuwse toren viel in 1843 om.
Op het kerkhof groeven medewerkers van
Hollandia een proefsleuf van ongeveer
18 m lang en 2 m breed en een proefsleuf van
15 m lang en 2 m breed. Vóór het kerkhof
werd een klein sleufje van 4 m lang en 1,2 m
breed aangelegd. Op en rond het kerkhof
terrein voerden de medewerkers van

De 16de-eeuwse apsis.

Een prent van de ruïnekerk met noodkerk in Westzaan.

Hollandia ook nog een booronderzoek uit.
Het resultaat was zeer informatief. Op slechts
25 tot 40 cm onder het maaiveld troffen de
onderzoekers in put 1 een stuk viersteens dik
muurwerk aan met een soort steunbeer eraan
vast. Het was gemaakt van gele en oranjeroze
(ofwel: de kleur van appelbloesem)
bakstenen, die een formaat hadden van 20 x
10 x 5 cm. Iets verderop in deze put lag, op 1,3 m
diepte, een anderhalf steens muurtje van
donkerrode bakstenen (22 x 10 x 5,5 cm). In
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put 2 werd eveneens vlak onder het maaiveld
een viersteens muur gevonden van gele en
appelbloesemk leurige bakstenen met
afmetingen van 20 x 10 x 5 cm. Ook in put 3,
vóór het kerkhof, troffen de onderzoekers op
40 cm diepte een viersteens dik stuk muur
aan van gele en appelbloesemkleurige bak
stenen met afmetingen van 20 x 10 x 5 cm.
Dit stuk muur was halfrond en is waar
schijnlijk de fundering van de apsis geweest.
Er zijn monsters voor dendrodateringen
Reconstructie van de 16de-eeuwse kerk.

genomen van heipalen en planken onder
elke muur.
Het booronderzoek wees uit dat onder het
kerkterrein een terp lag. Het hoogste punt
was 3,8 m hoog, naar de zijkanten liep dit af
naar 3,2 m.
De dendrodateringen van de drie viersteens
muren wezen uit dat deze rond 1530 gebouwd
moeten zijn. Het monster onder de diep
liggende, anderhalfsteens muur leverde geen
datering op. Gezien de dikte van de muren, de

kleuren en afmetingen van de bakstenen en
de dateringen horen de drie ondiepliggende
muren met appelbloesemkleur bij elkaar. Of
de op 1,3 m diepte liggende muur hierbij
hoort, kan niet worden gezegd.
Op de kadasterkaart uit het begin van de 19de
eeuw staat de plaats van de middeleeuwse
toren nauwkeurig aangegeven. Door de
gegevens uit de opgraving te combineren met
de vroeg-19de-eeuwse kadasterkaart is het
mogelijk een reconstructie te maken van de
plattegrond van de kerk uit 1530. Deze platte
grond vertoont veel overeenkomsten met de
plattegronden van basilieken en pseudobasilieken. Aangezien basilieken vrij grote,
belangrijke en dure gebouwen zijn, die
meestal in steden staan, en er in historische
bronnen nooit sprake is geweest van een
basiliek in Westzaan, is het niet aannemelijk
dat de plattegrond van een basiliek is. Pseudobasilieken zijn kleiner en goedkoper. Zij
komen veel op het platteland voor en waren in
de Middeleeuwen de meest gangbare kerk
gebouwen in de Zaanstreek. De middeleeuwse
kerken van Assendelft, Wormer en Jisp waren
ook pseudo-basilieken. Het is dan ook het
meest voor de hand liggend dat de middel
eeuwse kerk van Westzaan ook een pseudobasiliek was.
De kerken van Assendelft en van Oostzaan
(type niet bekend) stonden allebei op een terp.
De terp van Oostzaan is in 2001 opgegraven en
bleek ook een dikte te hebben van meer dan
3,5 m.Wanneer de kerk van Westzaan een
pseudo-basiliek is, die op een meer dan 3,5 m
hoge terp staat, past hij heel goed bij de
andere kerken die in de Middeleeuwen en 16de
eeuw in de Zaanstreek hebben gestaan.
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Een goed voorbeeld van een nog bestaande
pseudo-basiliek is de uit 1530 daterende oude
Calixtus kerk uit Groenlo. Wanneer deze in de
oude prent wordt geplaatst, ontstaat een
indruk van hoe de middeleeuwse kerk in
Westzaan er ooit uitgezien moet hebben.
Het onderzoek heeft niet alleen veel gegevens
opgeleverd over de geschiedenis van dit deel
van Westzaan, maar ook over de ligging en
waarde van het bodemarchief ter plekke. In
het beleid van de gemeente zal rekening
worden gehouden met de aanwezigheid, op 20
tot 40 cm onder het maaiveld, van resten van
een 16de-eeuwse kerk. In de praktijk betekent
dit dat bij de herinrichting van het kerkhof op
deze plaatsen niet diep gegraven gaat worden.
Het ontwerp wordt aangepast en de ligging
van de muren wordt in het ontwerp aan
gegeven. Gele stenen in het plaveisel vóór het
kerkhof markeren de plaats van de apsis. Voor
de plaats van de middeleeuwse toren is dit
eveneens gedaan met gele stenen in het
plaveisel. Bij de kerkhofmuur komt een
informatiebord met de gereconstrueerde
plattegrond en een verhaal over de
geschiedenis van de kerk.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland

Zaandam | A.F. de Savorin
Lohmanstraat 19-21/
Zuiderkerkstraat 9
Op de hoek van de Savorin Lohmanstraat/
Zuiderkerkstraat heeft eind 2009 een inven
tariserend booronderzoek plaatsgevonden,
waarvan de resultaten van de monsters begin
2010 bekend werden.
Het bleek dat het bouwterrein gelegen was net
buiten de oudste, uit de Middeleeuwen da
terende bewoningsterp, waarop in de 15de
eeuw een kapel gesticht werd. De terpsloot is
in het onderzoek wel aangeboord, alsmede
een ophogingspakket van 1 m dikte, waar
schijnlijk een latere uitbreiding van de terp.
Monsters, genomen van de top van het veen
direct onder de ophogingslagen, dateerden uit
de 10de eeuw. Tot nu toe is in Noord-Holland
nog maar één veenmonster uit deze periode
gevonden. Dit maakt de veenlaag op de hoek
Savorin Lohmanstraat/Zuiderkerkstraat van
groot belang. Gebaseerd op de analyse van het
veen kan een reconstructie gemaakt worden
van het Zaanse landschap vlak voor de ont
ginning.
De bedoeling was dat in een vervolgonderzoek
de veenlaag bemonsterd zou worden met het
oog op reconstructie van het landschap. Van
wege instortingsgevaar van de omringende
panden, mochten er echter geen graafwerk
zaamheden meer plaatsvinden. Een vervolg
onderzoek in de vorm van proefsleuven of een
opgraving mocht daarom niet doorgaan. Voor
deel hiervan was wel dat de vindplaats in situ
beschermd zou worden. In de praktijk valt de
theorie van in situ beschermen echter niet
altijd mee. De aannemer heeft namelijk,

geheel tegen alle regels in en met gevaar voor
de omringende bebouwing, een meter grond
afgegraven en in de bouwput schoon zand
laten storten. De vraag is nu of er nog iets van
de vindplaats over is. Duidelijk is wel dat
wanneer elders in deze buurt gebouwd gaat
worden, een archeologisch onderzoek beslist
noodzakelijk is om te voorkomen dat de 10deeeuwse laag weer onbemonsterd verloren
gaat.
Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland
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Varia
Oproep
Ongeveer tien jaar geleden zijn deze bekers
van de Enkelgrafcultuur (circa 2500 voor
Chr.), na een tentoonstelling verdwenen.
De bekers zijn door de ROB grotendeels geres
taureerd. Deze foto siert het bekende boek
‘Bekermensen aan Zee’, dat gaat over de
Enkelgrafcultuur. De foto is het enige dat we
nu nog hebben van deze bekers.
Na zoveel jaar is niet meer te achterhalen wat

Verdwenen potten uit het depot.

er destijds met de bekers is gebeurd. We weten
dus niet of ze bij toeval na de tentoonstelling
ergens buiten het depot zijn opgeborgen, in
bruikleen zijn gegeven of anderszins zijn
uitgeleend, bijvoorbeeld voor studiedoel
einden. Omdat ze van enorme culturele
waarde zijn voor onze provincie zijn,
willen we hierbij een oproep plaatsen:
Wie weet waar deze bekers nu zijn?
Iedere informatie is van harte welkom.
Rob van Eerden, Beleidsadviseur Archeologie,
provincie Noord-Holland, 06 1830 6059

Een adellijke orka
In 1996 werd op het terrein van het voormalige
laatmiddeleeuwse kasteel van Brederode te
Velsen een deel van de slotgracht opgegraven.
De opgraving werd uitgevoerd door de afdeling
Velsen van de AWN.
Door de manier van verzamelen, zowel met de
hand als door middel van zeven, blijken niet
alleen grote diersoorten, maar ook kleine(re)
vogel- en zoogdiersoorten ruim vertegen
woordigd. Daarnaast zijn de resten van een
klein aantal vissoorten en enkele resten van
schelpdieren en amfibieën gevonden (Zeiler
2007). Onder de circa 400 dierlijke resten
waren twee wervels van een walvisachtige.
Bij een eerdere studie van het materiaal,
waarvan de resultaten worden besproken in
“Dieren in en rond de kastelen Teylingen en
Brederode” (Den Hartog 2005) waren geen
verdere pogingen gedaan om de wervels op
soort te brengen. Ze zijn echter in 2010 zonder
probleem alsnog gedetermineerd als een
lendenwervel en een staartwervel van een
orka (Orcinus orca); een volwassen vrouwelijk
exemplaar. Nooit eerder zijn dergelijke
wervels in een Nederlandse archeologische
opgraving gevonden; zij vertegenwoordigen
daarmee de vroegste documentatie van de
aanwezigheid van de orka in de Nederlandse
wateren. Tegenwoordig zijn orka’s een zeer
zeldzame verschijning in het zuidelijke deel
van de Noordzee en dat is vroeger vermoe
delijk niet anders geweest (Kompanje 1995).
De oudste vermelding van een gestrand
exemplaar dateert uit 1785; daarna zijn slechts
vijf vondsten voor Nederland en vier voor
België gedocumenteerd.
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De twee wervels uit kasteel Brederode zullen
van een gestrand dier afkomstig zijn. Gezien
zijn zeldzaamheid, grootte en opvallende
uiterlijk heeft het dier ongetwijfeld veel
aandacht getrokken.
Toentertijd kwam alles van waarde dat op de
kust aanspoelde automatisch in bezit van de
Graaf van Holland, die dit recht aan anderen
kon doorgeven (oorspronkelijk was het een
koninklijk recht van de Frankische koningen,
ingesteld door Karel de Grote). Het is bekend

dat de Heer van Brederode dit recht in 1250
verkreeg voor het gebied tussen Zijpe en
Huisduinen, zo’n 40 kilometer ten noorden
van het kasteel. In 1258 besloot de Graaf van
Holland dit recht zelf te houden en vanaf dat
tijdstip bevatten zijn jaarlijkse rekeningen een
lijst van alles wat op de kust is aangespoeld
(en de opbrengst daarvan). Zeezoogdieren
worden in deze lijsten regelmatig genoemd;
ze werden duidelijk als een delicatesse
beschouwd. Bovendien mocht hun vlees op

vastendagen worden gegeten (Den Hartog
2005). Het is dus heel goed denkbaar dat we
hier te maken hebben met de resten van een
bijzondere maaltijd.
J.T. Zeiler, Archeobone en E.J.O Kompanje,
Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Staartwervel.

Lendenwervel.
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Collectie Westra op weg naar het
Depot
Klaas Westra uit Warmenhuizen heeft de
collectie archeologische voorwerpen, waarvan
de meesten in Geestmerambacht gevonden zijn
door zijn allang overleden oom Jacob Westra,
overgedragen aan de Archeologische Werk
groep Kop van Noord-Holland en daarmee
indirect aan het Depot voor Bodemvondsten
van de Provincie.
Jacob Westra vormde, samen met Arie Schermer,
Daan Pool en Cees Wagenaar, in de jaren ’60
en ’70 van de vorige eeuw een groep mensen
die zich interesseerden voor de rijke archeo
logie van Geestermerambacht die door een
ingrijpende ruilverkaveling geheel verloren
dreigde te gaan.
Hoewel de documentatie van de vondsten
wel het een en ander te wensen overlaat, zal
een flink aantal vindplaatsen van materiaal
uit de Late IJzertijd, Romeinse Tijd en de
Vroege en Late Middeleeuwen op de kaart
gezet kunnen worden. Ondanks het feit dat
het hier voorn amelijk om opgeraapt
materiaal gaat, zijn er vele complete
potprofielen uit de Romeinse Tijd te
reconstrueren. Er bevindt zich bijz onder
Merovingisch en Karolingisch mater iaal
onder de scherven. Voor de overdracht aan

A

B

C

D

A - R andscherf van een beker uit de Enkelgrafcultuur,
gevonden in Kolhorn.

B - Origineel ruitje van het ‘t Huys te Nuwendore.

C - T wee steengoedkannen uit ‘t Huys te Nuwendore,
ex collectie Westra.

D- Tuimelaar van een kruisboog uit ‘t Huys te Nuwendore.
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Randscherf van een beker
uit de Enkelgrafcultuur,
gevonden in Kolhorn.

het depot zal alles worden geanalyseerd en
beschreven.
Een tweede, belangrijke collectie bestaat uit
Neolithisch aardewerk en natuursteen uit
Kolhorn. Dit materiaal, dat werd verzameld
van de akkers in de Waardpolder in het begin
van de jaren ’70, was de aanleiding voor een
meerjaren onderzoek door het toenmalige BAI
van de Universiteit van Groningen. Opvallend
aan het aardewerk is, dat er potten bij zitten
met een randdiameter van rond de dertig
centimeter.
Een geheel aparte vondstcategorie is een veel
heid aan materiaal van ’t Huys te Nuwendore,
zoals dat tijdens het onderzoek van wijlen
Professor Renaud eind jaren ’60 werd ver
zameld. Het gaat hierbij om spullen die op de
storthopen werden gevonden: vele duizenden
stuks aardewerk, voornamelijk steengoed
kannen waaronder enkele opmerkelijke
modellen- kloostermoppen, natuursteen en
interessante en unieke bouwmaterialen, zoals
een compleet glazen ruitje en het bijbehoren
de lood. Een uit been gesneden tuimelaar van
een kruisboog geeft, samen met enkele dier
lijke botten aan, dat er ook nog tussen 1280 en
1370 een bezetting dienst heeft gedaan op het
kasteel. De bezetting van het kasteel is niet
beëindigd door een overstroming rond die tijd
omdat tijdens eerder archeologisch onderzoek
(kroniek 2009) is aangetoond dat geen enkel
muurdeel is aangetast door watergeweld.
Waarschijnlijk had het kasteel zijn nut uit
gediend bij de ‘verovering’ van West-Friesland
door Floris V en zijn opvolgers.

De herkomst van Hilde
Tijdens een grote opgraving in Castricum in
1995-1996 werd het graf gevonden van een nog
jonge vrouw, tussen de 24 en 30 jaar oud. Zij
heeft de naam Hilde gekregen. Onderzoekers
van de VU hebben aan de hand van isotopen
onderzoek (zowel strontium als zuurstof) aan
botten en tanden van Hilde vastgesteld dat
deze Castricumse vrouw, die waarschijnlijk
leefde in de eerste helft van de 4de eeuw, niet
in Nederland geboren kan zijn. Het graf van
Hilde, dat buiten het 3de-eeuwse grafveld lag,
was sowieso bijzonder omdat het jonger was
dan de graven die in het grafveld lagen, de
vrouw op haar buik was begraven, een niet

Deze tabel geeft de resultaten weer van het strontium-

onderzoek dat werd uitgevoerd door de VU. Bij de skeletten S 9
en S 138 was de Sr-ratio in de tanden (dat een signaal uit de

jeugd van de overleden persoon weergeeft) en de botten (het

signaal van de volwassen persoon) nagenoeg gelijk. Bij S 148
(Hilde) is er een duidelijk verschil waarneembaar. De s-ratio
van bijna 0,71200 in de tanden (enamel) geeft nauwkeurige
informatie over het gebied waar Hilde opgroeide.
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geheelde armbreuk had en een ketting van
glazen kralen, gevuld met goudfolie meekreeg
in haar graf. Deze ketting wordt door de
meeste kralendeskundigen in de 4de of 5de
eeuw gedateerd. Het feit echter dat zij
immigrante blijkt te zijn, maakt haar nog
intrigerender.
Als we alle analyses samenvoegen zou het
kunnen zijn dat Hilde is opgegroeid in het
oostelijk deel van Midden-Duitsland. Hoe zij
in Noord-Holland terecht is gekomen, is
onbekend. Als we ons echter het begin van de
periode van de volksverhuizingen voorstellen
en we kijken tevens naar bijvoorbeeld het
verspreidingsgebied van diverse in deze
Archeologische Kroniek vermelde fibulae uit
deze periode, dan is het niet onwaarschijnlijk
dat mensen in de Laat-Romeinse Tijd zulke
forse afstanden aflegden, bijvoorbeeld als
migrant, handelaar, huwelijkspartner, als
(vrouw van een) Romeinse militair, of zelfs als
slaaf of slavin.
Lisette Kootker, Archeoplan Eco en Rob van Eerden,
Beleidsadviseur Archeologie, provincie Noord-Holland

Van de 4de-eeuwse, in 1995 in Castricum opgegraven ‘Hilde’
werd het gezicht gereconstrueerd door Maja ‘d Hollosy.
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De 3de-eeuwse drieknoppenfibula uit Heiloo.
De afmetingen zijn: 6,8 x 5,7 cm.

Drieknoppenfibulae uit
Kennemerland
Bij een natuurontwikkelingsproject in 2010 in
Egmond-Binnen werd door Ron van Wezop
een 4de-eeuwse drieknoppenfibula gevonden.
Al eerder was in Bakkum, ten noorden van
Castricum, zo’n fibula gevonden; een
exemplaar dat helaas verloren is gegaan.
Vanwege het feit dat 4de-eeuwse vondsten in
het kustgebied zeldzaam zijn, is een snelle

Globale aanduiding van de vindplaatsen van de in de tekst

gevonden drieknoppenfibulae, alsmede de ‘small long brooch’
uit Limmen (geel), elders in deze kroniek beschreven.

inventarisatie gemaakt onder
detectoramateurs om een idee te krijgen van
de frequentie waarmee zulke fibulae worden
gevonden. Dit leverde al vrij snel een aantal
tot dan toe nog onbekende vondsten van dit
type fibula op. Onder meer uit de regio
Haarlem (en een eerdere, ook een vondst die
verloren is gegaan eveneens uit EgmondBinnen (zie kaart). Tevens dook er een
(incompleet) exemplaar op in Oudorp, boven
Alkmaar. Het eerste, globale beeld is dat deze
fibulae in Kennemerland niet algemeen,
maar ook weer niet extreem zeldzaam zijn.
De zoektocht wordt inmiddels voortgezet.
Drieknoppenfibulae worden in het algemeen
gezien als een Romeins militair accessoire.
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De drieknoppenfibulae van Egmond-Binnen (links)
en Haarlem. De afmetingen zijn respectievelijk

(grootste lengte x grootste breedte): 5,3 x 3,6 cm,
7,3 x 4,3 cm en 5,3 x 3,6 cm.

Buiten het Romeinse Rijk, dus ook in NoordHolland dat in zijn geheel ten noorden van de
limes lag, worden deze spelden meestal toe
geschreven aan Germaanse veteranen, die ze
na hun diensttijd mee naar hun oorspronke
lijke woongebied namen. Aangezien er ook
mannen uit het Friese gebied in het Romeinse
leger dienst hadden genomen, kan dit ook
zeker voor Noord-Holland opgaan.
De drieknoppenfibulae behoren tot de ‘gids
fossielen’ van de Laat-Romeinse Tijd, net als
onder andere de Tutulus-, en diverse (andere

late typen) kruisboogfibulae en Wijsterhaarnaalden, die alle ook in Kennemerland
zijn gevonden, met name in het centrale deel
rond Castricum-Limmen-Uitgeest. Daarmee
is dit gebied uniek binnen de kustregio van
Noord- en West-Nederland, waar in zowel de
Romeinse Tijd als de Vroege Middeleeuwen
‘Friezen’ woonden. Tot voor kort bestond het
beeld dat het oude Friese gebied geheel
verlaten moet zijn geweest tussen de 3de en
6de eeuw. Zeker voor Kennemerland, moet dit
beeld bijgesteld worden als gevolg van diverse

nieuwe vondsten en inzichten. Deze wijzen
namelijk op een zekere mate van continu
gebruik en/of bewoning van Kennemerland in
de periode tussen de Romeinse Tijd en Vroege
Middeleeuwen. Een aanname die ook door
prehistorische plaats- en waternamen en een
zekere culturele continuïteit wordt onder
steund.
Een oudere, ‘oer-‘ versie van de drieknoppen
fibula uit de 3de eeuw is gevonden in Heiloo
(ook aangegeven op de kaart).
Ron van Wezop, metaalspecialist van de Stichting
Regionale Archeologie Baduhenna en Rob van Eerden,
Beleidsadviseur Archeologie, provincie Noord-Holland
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De ‘small long brooch’ van
Limmen
In september 2010 werd via het geruchten
circuit bekend dat er in het voorjaar van dat
jaar een interessante laat 5de- vroeg 6deeeuwse fibula was gevonden in Limmen; een
zogenaamde ‘small long brooch’. Na enig
speurwerk - de vondst was inmiddels al ver
kocht aan een onbekende verzamelaar - dook
een foto (slechts één, helaas niet eens hele
maal scherp) van de fibula op en werd
duidelijk waar de vondst precies gedaan was.
Los van de verontrustende wijze waarop der
gelijke belangrijke cultuurhistorische
informatie de officiële kanalen bereikt, is
deze vondst een mooie illustratie van het
beeld dat centraal Kennemerland in de over
gangsperiode tussen de Laat-Romeinse Tijd en
de Vroege Middeleeuwen een belangrijke regio
was.
Wat weten we over dit type fibula? Lidewij de
Leeuw, momenteel werkzaam als archeoloog
bij de gemeente Amsterdam, heeft in haar
doctoraalscriptie een typologie opgesteld van
de verschillende typen small long brooches,
de verspreiding van deze fibulae in kaart
gebracht en een datering vastgesteld. Over
het algemeen kan gesteld worden dat ‘small
long brooches’ verwant zijn aan ‘squareheaded-brooches’ en kruisvormige fibulae.
‘Small long brooches’ werden waarschijnlijk
door vrouwen gedragen en komen voor vanaf
de 5de eeuw tot in de eerste helft van de 6de

Zogenaamde ‘small long brooch’ uit de laat 5de/vroeg 6de eeuw,
gevonden in Limmen.

eeuw. Van de fibula uit Limmen is een
identiek exemplaar gevonden in Elstertrebnitz
(Kreis borna, district Leipzig, zie Kühn, 1981).
Dit type ‘small long brooch’ is tot nog toe in
Nederland, het Noord-Duitse en Poolse kust
gebied en Scandinavië gevonden.
De eenvoudige, meestal van brons gemaakte
‘small long brooches’ behoren niet tot de top
stukken, zoals de koningsfibulae uit Noord
West Europa uit dezelfde periode. Wanneer
we er echter vanuit gaan dat niet iedereen
zich zo'n luxe exemplaar kon permitteren,
dan biedt juist een studie van de relatief een
voudige small long brooches ons de mogelijk
heid om meer te weten te komen over de
samenleving rond de Noordzee in de migratie
periode vanuit een andere invalshoek,
namelijk die van de ‘gewone' man of vrouw.
Op basis van de chronologie en verspreiding
kunnen een aantal conclusies getrokken
worden. Small long brooches komen eerst voor
in Scandinavië en de gebieden rond de Oost
zee, daarna in de meer westelijker gelegen
kustgebieden van Nederland en Groot-Brittan
nië. Het Nederlandse kustgebied fungeerde in
deze migratie mogelijk als ‘stepping stone’
naar het Britse eiland. Ook is aangetoond dat
punt-cirkel versiering op small long brooches
zeer typerend is voor het Nederlandse kust
gebied. Een vergelijking met de decoratie op
fibulae uit dezelfde periode laat zien dat de
posities van de punt-cirkel versieringen niet
willekeurig is, maar dat zij samen sterk
gestileerde figuren uit de GermaansScandinavische mythologie symboliseren.
De decoraties op de voetplaten van beugel
fibulae uit deze periode laten een steeds
terugkerende voorstelling zien. Direct onder
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De verspreiding van de small long brooch
in Noord-West Europa.

de beugel bevinden zich neerhangende dier
koppen, daaronder zijn meestal weer schijven
aangebracht. Centraal op de voetplaat is een
baardig figuur of een masker afgebeeld. Dit
element is ook vaak gereduceerd tot een ver
ticale lijn. De voetplaten eindigen altijd in
een knop, schijf of paardenkop.
Deze voorstelling is mogelijk een weergave
van de Germaans-Scandinavische kosmos, die
bestaat uit drie werelden: hemel, aarde en
hel. De werelden worden bijeengehouden door
de wortels van de wereld-es Yggdrasil. Deze
naam betekent ook wel ‘Paard van Yggr’. In de

Germaans-Scandinavische kosmos spelen de
volgende figuren een hoofdrol, namelijk de
oppergod Odin, ook wel Yggr genoemd, de
raven van Odin, ook wel Geheugen en
Gedachte genoemd.
De neerhangende dierkoppen representeren
de raven van Odin die op zijn schouders zitten.
De schijven direct onder de vogelkoppen
symboliseren hemel en aarde. De baardige
man en het masker stellen Odin zelf voor.
Olsen suggereert dat de verticale lijn ook wel
eens de wereld-es Yggdrassil kan voorstellen.
(Olsen 1998) De onderste schijf representeert

mogelijk de hel. Uitgaande van de verklaring
van de naam Yggdrasil staat in wezen ook hier
weer Odin afgebeeld. De centrale positie op de
voetplaat is zeer bewust gekozen, namelijk in
het centrum van de kosmos.
De positie van de puntcirkels op ‘small long
brooches’ komt exact overeen met de boven
beschreven voorstelling. In het bovenstaande
zijn de afzonderlijke symbolen benoemd.
Wanneer deze figuren sterk gestileerd zijn tot
punt-cirkels, zoals op ‘small long brooches’,
dan vormen zij tezamen bovendien een
gestileerde paardenkop: het paard van Yggr.
Ook op ‘small long brooches’ staat dus de
ideeënwereld van de Germaans-Scandinavische
kosmos afgebeeld. De behoefte om met behulp
van kledingaccessoires en sieraden identiteit
uit te dragen, bewust of onbewust, was dus
niet alleen voorbehouden aan de elite, maar
werd door alle lagen van de bevolking van
belang geacht.
Ron van Wezop, metaalspecialist van de Stichting
Regionale Archeologie Baduhenna, Lidewij de Leeuw,
Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten &
Archeologie en Rob van Eerden, Beleidsadviseur
Archeologie, provincie Noord-Holland
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Een Neanderthalerwerktuig uit
Muiderberg
Op donderdagavond 21 oktober 2010 vond een
Naerdincklantlezing plaats in Geologisch
Museum Hofland te Laren. In de pauze sprak
ik met Ellen van Galen Last van de AWNafdeling Flevoland. Al pratende over onder
meer Neanderthalers vertelde zij dat zij rond
1974, toen zij 15 jaar oud was, een zwarte,
vuurstenen werktuig op het strand van
Muiderberg had gevonden. Het blijkt te gaan
om een ‘keilmesser’ of ‘wedgeknife’, een soort
wig of mes uit het Midden-Paleolithicum,
met een hoogglanzend patina. Het vuur
stenen werktuig is zo’n 130.000 - 40.000 jaar
oud en is hiermee de oudste uit de Utrechtse
(hedendaagse) Vechtstreek.

Omdat de vondst is opgeraapt van het strand
(nabij de jachthaven), en dus niet in situ is
gevonden, kan hij in theorie overal vandaan
zijn gekomen. Toch is het waarschijnlijk dat
de vondst uit de lokale omgeving afkomstig is.
Muiderberg is een door het landijs gestuwde
heuvel, die in de loop der eeuwen een stuk
kleiner is geworden door afslag van de
Zuiderzee. Dit verklaart ook de grote ondiepe
vlakte (kuststrook) bij Muiderberg. De vuur
steen, met een lengte van 7,3 cm, zal door
afslag en omwoeling van het zand door het
water aan de oppervlakte (en op het strand)
zijn gekomen. In de archeologie wordt bij
dergelijke situaties gesproken over (culturele)
post-depositionele transformatieprocessen.
Ellen had in 1974 ook al opgemerkt dat het
voorwerp er niet als een gewone steen uitzag,

maar dat deze door mensen bewerkt moest
zijn geweest. In boeken van haar vader had ze
eens gezien hoe zulke vuurstenen eruit zagen.
Destijds had ze het stuk vuursteen in een bak
met bijzondere stenen van haar vader gelegd.
Na diens overlijden in 2000 is de steen weer
bij haar terechtgekomen. Negen jaar later, op
de Steentijddag in Leiden, heeft ze de zwarte
steen laten zien aan Marcel Niekus en Dick
Stapert van de Rijks Universiteit Groningen.
Zij bevestigden de reeds bestaande ver
moedens en namen de steen met tekening op
in het artikel ‘Zwarte vuurstenen uit het
Midden-Paleolithicum in Nederland’ (Niekus
& Stapert 2009) Hierin schrijven zij onder
meer dat het zwarte patina op de vuurstenen
(zoals die uit Muiderberg) is veroorzaakt door
een (lang) verblijf in stilstaand water. Volgens
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het artikel dateren dergelijke, zwarte vuur
stenen uit het Eemien en/of het eerste deel
van het Weichselein (circa 130.000-40.000
jaar geleden) en bevestigen ze het bekende
beeld dat het leven van Neanderthalers zich
voor een belangrijk deel afspeelde langs rivieren meeroevers.
Het Eemien is een periode die vernoemd is
naar de rivier de Eem, waar in 1875 boringen
werden verricht en waar de onderscheiden
grondlagen ‘Système Eémien' werden genoemd.
Het is een zogeheten ‘interglaciaal’, een rela
tief warme periode tussen twee glacialen
(ijstijden). In deze periode, 128.000- 116.000
jaar geleden, was de gemiddelde temperatuur
een paar graden hoger dan nu. In deze tijd
was het land dus zeer geschikt voor bewoning
door dieren en mensen (Neanderthalers). Het
Weichselien, ook wel Weichsel Glaciaal
genoemd, 116.000- 11.500 jaar geleden, staat
bekend als de laatste ijstijd. Hierbij werd
Nederland niet door ijs bedekt, maar heerste
er grotendeels een toendraklimaat, en was
Nederland een soort poolwoestijn waarin
dieren en mensen zich doorgaans niet konden
handhaven. Deze periode werd een aantal
malen onderbroken door ‘interstadialen’, rela
tief korte warme perioden waarbij flora en
fauna (en mensen) terugkeerden. Het vuur
stenen werktuig moet dus afkomstig zijn uit
zo’n warmer interglaciaal of interstadiaal.

Naarden | IJzeren Veld
Olaf Langendorff uit Naarden vond nabij het
IJzeren Veld een fraai bewerkt voorwerp
waarvan eerst het vermoeden bestond dat het
ging om een boekbeslag (Bijbelsluiting) maar
uiteindelijk bleek het te gaan om een riem
hanger die in tijd wordt opgevolgd door de
koppelpassant (een kleinere uitvoering van de
riemhanger met ring). Een riemhanger werd,
zoals het woord al zegt, aan de riem gehangen
door middel van een lange haak die aan de
keerzijde van de riemhanger zit. Aan de ring
onderaan de riemhanger konden vervolgens
allerlei zaken worden gehangen, zoals wapens,
een beurs of gereedschap. De datering van de
riemhanger ligt grofweg tussen 1500-1700.
Vermoedelijk kunnen we dit exemplaar
plaatsen tussen 1575-1625. Een prachtige
vondst!
AWN Naerdincklant Archeologie Gooi en Vechtstreek,
Anton T.E. Cruysheer

AWN Naerdincklant Archeologie Gooi en Vechtstreek,
Anton T.E. Cruysheer
Met dank aan Ellen van Galen Last en Ruud van Minnen
< Een vuurstenen ‘keilmesser’ of ‘wedgeknife’
uit het Midden-Paleolithicum.

Riemhanger.
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Gooi en Vechtstreek Vondstmeldingen 2010
1	De eerste vondst betreft een fraaie middeleeuwse armenpenning.
De pseudo-munt is gevonden door detectorspecialist Adriaan
Hoogendoorn uit Hollandsche Rading en ook gedaan te Hollandsche
Rading aan de Graaf Floris V weg. De precieze datering is niet
bekend, maar zal ergens tussen 1250 en 1500 liggen.
2	De tweede munt gevonden door Adriaan Hoogendoorn is een
gehalveerde Spaanse reaal van Burgos Ferdinand en Isabella en
dateert uit de 15de eeuw. De muntvondst is gedaan op een akker te
Hollandsche Rading achter de Charles Weddepohllaan.
3	Eveneens te Hollandsche Rading achter de Charles Weddepohllaan
is een driekwart zilveren munt uit de periode 1575-1625 gevonden.
4	Mark Eijbers deed het afgelopen jaar ook enkele leuke vondsten.
De eerste is een vuurstenen kernsteen uit het Midden
Paleolithicum, gevonden in de omgeving van Oud-Bussem,
(determinatie door Ben Walet).
5	Een andere vondst gedaan door Mark Eijbers is een zeldzame munt,
namelijk een grote, zilveren 2 1/2 gulden stuk van koning Willem III
uit 1867, gevonden in de omgeving van Naarden.
6	Tot slot de melding van een Crown/Shilling uit Litouwen (Polen) van
Jan II Kazimierz uit de periode 1648-1668. De munt is afkomstig uit
de omgeving van het IJzeren Veld te Huizen.
7	Olaf Langendorff uit Naarden deed nog melding van enkele fraaie
kanonskogels in verschillende maten. Deze zijn de afgelopen jaren
verspreid rondom Naarden gevonden. De collectie verdient nader
onderzoek naar type geschut, datering, functie en gebruik.
8	Olaf Langendorff meldde ook nog enkele watervondsten, die met
behulp van een zogeheten supermagneet waren opgevist in
Naarden. Een collega-zoeker had een deel van een zwaard (sabel)
gevonden; de conditie hiervan was erg slecht.

3

7
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9	Norbert Voorbach uit Hilversum deed melding van enkele interes
sante kralen, die hij de afgelopen jaren had gevonden op verschil
lende akkers te Loosdrecht. Bijvondsten waren niet bijzonder (onder
andere aardewerk, pijpenkoppen, wat onbeduidende muntjes, et
cetera). Eerder werden soortgelijke kralen gevonden te ’s Graveland.
Het is waarschijnlijk dat de 17de-eeuwse glazen kralen afkomstig
zijn uit de Venetiaanse ateliers in Amsterdam en meegelift zijn met
stadsafval dat men eeuwenlang op de akkers in het Gooi en de
Vechtstreek hebben uitgespreid. De kralen gingen mee per handels
schip naar verre landen om te dienen als ruilartikelen. Ze zijn onder
andere in New York (toen nog Nieuw Amsterdam geheten)
teruggevonden. En dus nu ook in Loosdrecht!
10	Een bijzondere vondst, tot slot, van Marc Camfferman is een
vuurstenen voorwerp, waarvan men dacht dat het een jachtwapen
uit het Paleolithicum was. Duidelijk is echter dat het niet kan gaan
om de spits van een speer; daarvoor is het object van circa 3 cm te
klein. Volgens vuursteenspecialist Jonny Offerman gaat het hier om
een puntig voorwerp en niet om een jachtwapen. Desalniettemin
een fraai en door Neanderthalers bewerkt stuk vuursteen, afkomstig
van de Nieuwe Crailose Weg (‘gebed zonder end’) te Hilversum.
AWN Naerdincklant Archeologie Gooi- en Vechtstreek,
Anton T.E. Cruysheer

10
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Recente restauraties provinciaal depot

Merovingisch, 7de eeuw, gedraaid
aardewerk (hoog: 15 cm), Texel,
Den Burg.

Laat-Romeins
ruwwandig

aardewerk, 5de

eeuw (Alzey 29)
(hoog: 7,9 cm),

Texel, Den Burg.

Merovingisch, 6de-7de eeuw,

Merovingisch

Texel, Den Burg.

ruwwandig, 6de

gedraaid aardewerk (hoog: 17,3 cm),

knikwandpotje,
eeuw (hoog:

7,4 cm), Texel,
Den Burg.
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Laat-Romeins
ruwwandig

aardewerk, 5de

eeuw (hoog: 23,0
cm), Texel,

Den Burg.

Twee ijzeren pijlpunten, (type ‘Dreiflűgliche

Pfeilspitze’ ) waarvan 1 met een fragment van
de pijlschacht, Velsen II, 39-47 na Chr.; inv.
nr. 5099-101.

Merovingisch, 7de

eeuw, gedraaid

aardewerk (hoog
20,8 cm), Texel,

Den Burg.
Fragment van een mes met houten heft,

Velsen II, 39-47 na Chr.; inv.nr. 5099-103.
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Pijlpunt of spits van een korte

handspeer, Velsen II, 39-47 na Chr.;

inv.nr.099-102.

Pijlpunt uit ‘t Huys te Nuwendore
1375-1392; inv.nr . 5112-3.
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