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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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De oudste haven van Enkhuizen
Tot omstreeks het midden van de 14de 
eeuw waren in Enkhuizen geen havens. 
De schepen van vissers en kooplieden 
gingen buiten de Westfriese Omringdijk 
in de Zuiderzee voor anker. Hier kwam 
verandering in toen in januari 1362 het 
gebied rond de Noordzee werd getroffen 
door een stormvloed, de Sint-Marcellus-
vloed. Veel schepen gingen tijdens de 
storm verloren en de financiële schade 
was enorm. Om herhaling te voorkomen 
werd door het stadsbestuur besloten om 
een haven binnen de Omringdijk aan te 
leggen. De schepen konden voortaan be-
schut achter de dijk aanmeren. Parallel 
aan de Breedstraat werd ter plaatse van 
de huidige Zuiderhavendijk, Nieuwstraat, 
Kaasmarkt en Noorderhavendijk een bin-
nenhaven uitgegraven. Tegenwoordig is 
alleen Zuiderhavendijk nog open water, 
de rest van de haven is in de loop der 
eeuwen gedempt. De haven stond in 

open verbinding met de Zuiderzee en 
kon in geval van hoog water of storm 
worden afgesloten met twee sluizen. De 
sluis onder het Spuihuisje aan de zuid-
zijde van de Zuiderhavendijk, nu het Fles-
senscheepjesmuseum, was hier één van. 
De andere bevond zich op de hoek van 
de Noorderhavendijk en de Vissersdijk.

Onder de Kaasmarkt en Nieuwstraat zijn 
de oudste resten van de haven terugge-
vonden, bestaande uit een houten ka-
debeschoeiing aan weerszijden van de 
huidige straat. De beschoeiing bestond 
uit eiken palen waartegen brede planken 
waren bevestigd. Verder kwamen restan-
ten van een bakstenen boogbrug tevoor-
schijn op de plaats waar de Westerstraat 
de haven kruiste. In de hoeken van deze 
brug waren blokken natuursteen ver-
werkt. Dit middelste stuk van de haven, 
dus de huidige Kaasmarkt en Nieuwstraat, 
is gedurende de 16de eeuw in meerdere 
fasen gedempt. Eerst werd het water tus-
sen de Waagstraat en het Verlaat dicht-
gegooid. Op basis van de 17de-eeuwse 
stadskroniek van Gerard Brandt is deze 

Een stuk van de houten kadebeschoei-
ing in de Kaasmarkt. Op de voorgrond 
de nieuwe rioolbuis. De loop van de oudste haven van 

Enkhuizen op de kaart van Jacob van 
Deventer uit omstreeks 1560. Het mid-
delste deel van de haven, de huidige 
Kaasmarkt en Nieuwstraat, is op de 
kaart al gedempt. 1. Noorderhavendijk; 
2. Kaasmarkt; 3. Nieuwstraat; 4. Zui-
derhavendijk; 5. en 6. locatie sluis.

demping rond 1544 te dateren. Vrij snel 
hierna is ook de haven tussen de Waag-
straat en de Zuiderhavendijk volgestort 
met grond. De belangrijkste reden voor 
de demping van een stuk van de haven 
was de behoefte aan een marktplaats. De 
huidige Kaasmarkt richtte men in als vis-
markt, de markt voor kaas bevond zich 
toen nog in de Waagstraat. Op de oudste 
kaart van Enkhuizen, gemaakt rond 1560 
door de cartograaf Jacob van Deventer, is 
de situatie ná demping van de Kaasmarkt 
en Nieuwstraat te zien.

In 2010 is een deel van het rioolstelsel in de historische binnenstad van 
Enkhuizen vervangen. Omdat werd verwacht dat tijdens deze werkzaam-
heden archeologische sporen en vondsten tevoorschijn zouden komen, is 
het project begeleid door Archeologie West-Friesland. In een periode van 
ruim drie maanden werd achtereenvolgens de bodem onder de Noorderha-
vendijk, oostzijde van het Verlaat, Kaasmarkt, Nieuwstraat, Kalksteiger en 
Zwaanstraat onderzocht. Hierbij kwamen veel interessante resten en prach-
tige vondsten aan het licht zoals kadewerken, resten van een huis uit de 13de 
eeuw, vaatwerk uit Italië en een zeldzame gouden munt uit Engeland. Het 
onderzoek gaf een indrukwekkend beeld van acht eeuwen Enkhuizen.
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In de Noorderhavendijk is de houten 
beschoeiing in de 17de eeuw vervangen 
door een kademuur van gele bakstenen. 
Deze muur bevindt zich nog grotendeels 
in de grond. Op een aantal punten kon 
de muur worden onderzocht. Hieruit 
bleek dat de kademuur in de loop van de 
17de eeuw is hersteld door een nieuwe 
muur tegen de bestaande muur aan te 
metselen. De kademuur was hierna on-
geveer één meter dik. In 1727 werd de 
Noorderhavendijk gedempt, samen met 
het meest oostelijke deel van het Verlaat.

Vondsten uit de gedempte haven
Voor de demping van de haven in de 16de 
en 18de eeuw was een grote hoeveelheid 
grond nodig. De haven bij de Kaasmarkt 
en Nieuwstraat is in de 16de eeuw opge-
vuld met kleiige grond en afval van de 
inwoners van Enkhuizen. Dit afval geeft 
een boeiende kijk in het dagelijks leven 
in Enkhuizen omstreeks 1550: de botten 
vertellen wat voor vlees werd gegeten, de 
munten waarmee werd betaald, de scher-
ven aardewerk en het bestek hoe werd 
gekookt en gegeten. De leren schoenen 
laten zien wat de laatste mode was en het 
speelgoed hoe kinderen zich vermaakten.

Enkhuizen was rond het midden van de 
16de eeuw een belangrijke handelsstad. 
Dit blijkt niet alleen uit historische bron-
nen, maar ook uit de vele munten en 
muntgewichten die in de havenvulling 
zijn opgegraven. Bijzonder is een gouden 
munt. Het is een zogenaamde ‘Angel’ (en-
gel), geslagen onder koning Hendrik VIII 
in Londen tussen 1509 en 1526. Op de 
voorzijde zien we de aartsengel Michaël 
die met zijn speer de draak doodt, de ach-
terzijde toont een koggeschip. Hiernaast 
kwamen opvallend veel zilveren munten 
uit de haven tevoorschijn, waaronder een 
snaphaanschelling van het hertogdom 
Gelre, geslagen tussen 1492 en 1538.

Zomer 2010: De bakstenen kademuur 
in de Noorderhavendijk wordt bloot-
gelegd. 

Kinderspeelgoed uit de havenvulling 
van de Waagstraat: een miniatuur- 
zwaard van lood/tin (lengte
circa 9 cm.). Uit de haven-
vulling van de Kaasmarkt: 
een miniatuurbord van 
lood/tin. (Ø 3,2 cm.)

Voor- en achterzijde van een gouden 
munt uit Engeland uit de havenvulling 
van de Kaasmarkt. (Ø 2,6 cm.)

Voor- en achterzijde van een zilveren 
snaphaanschelling van het hertogdom 
Gelderland uit de havenvulling van de 
Nieuwstraat.  (Ø 3,5 cm.)

Omdat soms stukjes van munten wer-
den afgeknipt, moest het gewicht van de 
munten bij een transactie worden gecon-
troleerd met een weegschaal en muntge-
wichten. Voor iedere soort munt bestond 
een muntgewicht van de juiste zwaarte. 
Een mooi exemplaar uit de haven was be-
doeld voor het wegen van een rozenobel, 
van oorsprong een Engelse munt. Het ge-
wichtje is gemaakt door Thomas Edelinck 
te Brugge in de 16de eeuw. Een ander 
muntgewichtje, hoewel niet afkomstig 
uit de haven, is een bijzonder exemplaar. 
Op de voorzijde staat namelijk Arabisch 
schrift. Op de andere zijde zijn het jaartal 
1614 en de initialen van de maker, GDN, 
te zien. Het gewichtje was bedoeld voor 
het wegen van een Arabische munt, na-
melijk twee dinar, en is gemaakt in Am-
sterdam door Guilliam de Neve. Blijkbaar 
waren in Enkhuizen in de vroege 17de 
eeuw Arabische munten in omloop.

Voor- en achterzijde 
van een muntgewicht 
voor een rozenobel 
uit de havenvulling 
van de Nieuwstraat. 
Breedte: 1,5 cm. 

Voor- en achterzijde 
van een muntgewicht 
voor twee Dinar. De 
breedte is 1,5 cm.

Een koperen 
mesheft uit de haven-
vulling van de Nieuwstraat.
Lengte circa 10 cm.
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Een aantal vondsten laat zien dat Enkhui-
zen in deze tijd al contacten met diverse 
landen in Europa onderhield. In de ha-
venvulling zijn bijvoorbeeld scherven van 
kommen en borden uit Spanje en Italië 
gevonden. De kleurrijk versierde stukken 
vallen sterk op tussen de simpele potten 
en pannen uit Holland. Het exotische 
vaatwerk zal vooral als pronkgoed op ta-
fels en kasten hebben gestaan. 

De Noorderhavendijk en oostzijde van het 
Verlaat dempte men in 1727 met zand en 
stadsafval. Ook dit afval bevatte veel leu-
ke en interessante vondsten, waaronder 
de bodem van een Franse schotel, kleine 
heidebezems, Chinees porselein, tinnen 
lepels en zelfs de bolpoot van een kast. 

Acht eeuwen bewoning aan  
de Kalksteiger
De Kalksteiger is een van de straten tus-
sen de Zuiderhavendijk en Breedstraat. 
Tijdens de rioolwerkzaamheden in deze 
straat kwamen de resten van verschillen-
de huizen aan het licht, de vroegste uit de 
13de eeuw. De oudste resten bevonden 
zich aan de oostzijde van de Kalksteiger, 
tegen de Breedstraat aan, recht tegenover 
het stadhuis. Hier werden vrijwel direct 
onder het maaiveld de kleivloeren en 
haardplaatsen van een huis uit de 13de 
eeuw gevonden.

In deze periode bestond de Kalksteiger 
nog niet en werd alleen aan de westzijde 
van de huidige Breedstraat gewoond, op 
de top van de Westfriese Omringdijk. Het 
huis was een eenvoudig houten gebouw: 
de wanden bestonden uit vlechtwerk of 
planken. Het dak was gedekt met riet en 
de vloer bestond uit een laag klei. De 
vloer werd om de paar jaar vernieuwd, 
waardoor in de dwarsdoorsnede van de 
bodem een opeenstapeling van kleilagen 
was te zien. Ongeveer in het midden lag 
de haardplaats, een stuk vloer verhard 
met brokken baksteen, waar een open 
vuur op werd gestookt. Een schoorsteen 
was niet aanwezig: de rook verliet het ge-
bouw door een opening in het dak. Het 
huis heeft hier gestaan tussen omstreeks 
1225 en 1270. 

Fragmenten van borden uit Italië, 
afkomstig uit de havenvulling van 
de Kaasmarkt en Nieuwstraat. 
De scherven zijn soms donker 
verkleurd door de zuren in  
de bodem. 

De bodem van een faience schotel uit 
Frankrijk met man met helm.

Een dwarsdoorsnede van de kleivloeren 
(de horizontale lichte banden) van een 
huis uit de 13de eeuw op de hoek van 
de Kalksteiger en Breedstraat. De foto 
is genomen richting het stadhuis.
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in de 18de of het begin van de 19de eeuw 
gesloopt. Tussen de twee hoekpanden aan 
weerszijden van de steeg stonden drie of 
vier kleinere, eenvoudigere huizen. Ook 
hiervan zijn resten teruggevonden, met 
name kelders en funderingen. De resten 
dateren uit de 17de en 18de eeuw. 

Dwars door de dijk
In Enkhuizen volgt de Westfriese Omring-
dijk de loop van de Breedstraat. Doordat 
de rioolsleuf de Breedstraat overstak, is 
deze dwars door de dijk heen gegraven. 
De kern van dit deel van de Omringdijk 
dateert waarschijnlijk uit de periode rond 
1200, wat het een van de oudste nog be-
staande stukken van de dijk maakt. Deze 
kern ligt niet onder de Breedstraat, maar 
precies ten westen hiervan, onder de hui-
zenrij langs deze kant van de straat. De 
oudste fase van de dijk is tijdens de ri-
oolwerkzaamheden niet bloot komen te 
liggen. Deze bevindt zich namelijk op 
circa vier meter onder de straat. De op-
hogingslagen van de dijk uit de 13de en 
14de eeuw die over de kern heen liggen, 
konden wel worden onderzocht. Voor het 
ophogen van de dijk in deze periode is 
vooral mest en veen gebruikt, evenals 
kleiplaggen. Uit de lagen kwamen diverse 
vondsten tevoorschijn, waaronder een 
kleine schaar, riembeslag, een reisweeg-
schaal en insignes.

Waarschijnlijk is kort na het graven van 
de binnenhaven rond 1362 de Kalkstei-
ger aangelegd als verbinding tussen de 
haven en Breedstraat. De straat was van 
oorsprong slechts drie meter breed. Deze 
steeg lag aan de zuidzijde van de huidige 
straat. Ten noorden hiervan stond een rij 
huizen. Deze huizenrij is in de 18de tot 
20ste eeuw geleidelijk gesloopt en de 
ruimte is gebruikt om de steeg te verbre-
den. Het nieuwe riool is dwars door de 
verdwenen rij huizen aangelegd, waar-
door veel muren, vloeren en kelders te-
voorschijn kwamen. Het oudste gevonden 
bakstenen huis komt uit de vroege 16de 
eeuw en stond op de hoek van de Nieuw-
straat en Kalksteiger. Het pand was ruim 
10 meter lang en volledig onderkelderd. 
Dit laatste is bijzonder voor Enkhuizen 
met haar natte ondergrond. Vermoede-
lijk is het pand gebouwd door een rijke 
koopman en deed het dienst als woon- en 
pakhuis. Pas in de 20ste eeuw is het huis 
gesloopt. 

Ook het huis dat op de hoek van de 
Kalksteiger en Breedstraat stond, dus bo-
venop de resten van het huis uit de 13de 
eeuw, was een statig pand. De funderin-
gen van dit huis waren opvallend solide 
uitgevoerd, met een zware houten con-
structie onder de brede funderingsmuur. 
Het pand dateert uit de 17de eeuw en is 

Een uitsnede van de kaart van Otto Suer-
mondt uit omstreeks 1666. In geel de hui-
zen langs de noordzijde van de Kalksteiger 
en Zwaanstraat waarvan tijdens rioolbege-
leiding resten zijn gevonden. In bruin het 
oude stadhuis uit de 15de eeuw, die rond 
1685 is vervangen door het huidige stad-
huis. De nog bestaande Stadsgevangenis 
achter het stadhuis is aangegeven in groen. 

De zuidelijke keldermuur van het pand 
dat tot de 20ste eeuw op de hoek van de 
Kalksteiger en Nieuwstraat stond. Foto 
genomen richting het zuidoosten. 
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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.

Een kleine ijzeren knijpschaar uit de 14de 
eeuw, gevonden in de ophogingslagen van 
de Omringdijk onder de Breedstraat.  
Lengte circa 9 cm.

Wat gebeurt er nu?
In de maanden van het graafwerk is veel 
gevonden. De resultaten van de opgra-
ving moeten nu worden uitgewerkt en 
gepubliceerd. Eerst wordt het vondst-
materiaal schoongemaakt en zo nodig 
geconserveerd. De hulp van vrijwilligers 
is hierbij van groot belang. Vervolgens 
worden de vondsten gedetermineerd en 
eventueel getekend en gefotografeerd. 
De tekeningen die tijdens de rioolwerk-
zaamheden van bijvoorbeeld muren en 
houtwerk zijn gemaakt, worden digitaal 
gemaakt. Ten slotte volgt een integratie 
van alle gegevens, tekeningen, vondsten, 
foto’s, historische gegevens en kaartmate-
riaal, en zal een fraai rapport verschijnen. 

Een verdwenen rij huizen 
De Zwaanstraat loopt van de Breedstraat 
richting de Compagniesbrug en ken-
nen we nu vooral als de straat langs het 
stadhuis. Vóór de bouw van het huidige 
stadhuis in de tweede helft van de 17de 
eeuw zag de situatie er hier heel anders 
uit: de straat was smaller en langs de 
noordzijde stond een rij huizen. De situ-
atie is dus vergelijkbaar met die van de 
Kalksteiger. Op een kaart uit omstreeks 
1666 is de huizenrij nog aanwezig. Een 
stukje ten noorden van de Zwaanstraat, 
langs een andere steeg, stond op dat mo-
ment nog het oude stadhuis. Dit stadhuis 
dateerde uit de 15de eeuw, was relatief 
klein en verkeerde in slechte staat. Het 
stadsbestuur besloot daarom rond 1685 
om op dezelfde plek een nieuw stadhuis 
te bouwen. Dit nieuwe stadhuis werd 
veel groter dan zijn voorganger. Onder 
andere huizen langs de noordzijde van 
de Zwaanstraat moesten wijken voor het 
statige nieuwe pand. De funderingen 
van de gesloopte panden bleven in de 
grond achter. Het nieuwe riool is precies 
langs de verdwenen rij huizen gelegd, 
waardoor alleen de funderingen van de 
zuidgevels aan het licht zijn gekomen. 

Een religieus insigne (kledingspeld) van 
het Lam Gods. De staf is afgebroken. 
Breedte circa 4,5 cm.

Een religieus insigne (kledingspeld) uit Amersfoort, 
voorstellende de vondst van het miraculeuze Maria-
beeld dat in deze stad werd vereerd. Het insigne is 
waarschijnlijk meegenomen naar Enkhuizen door 
een bedevaartganger. Hoogte circa 4,5 cm
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Op de voorzijde steengoed bierkan  
uit Raeren, rond 1500. 18 cm.
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