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Afb. 1 Ligging van de onderzoekslocatie
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1 Inleiding

Op 4-10-2010 en 5-10-2010 zijn drie proefsleuven gegraven op het perceel achter het 

oude postkantoor aan Hoofdstraat 17-19 te Bovenkarspel (afb. 1 en 2). Aanleiding voor 

het onderzoek is de bouw van een kunstcentrum en theater achter het oude postkantoor. 

Hiervoor wordt een bouwput van ongeveer 550 m² uitgegraven tot maximaal 0,70 m onder 

maaiveld. Tevens worden heipalen geslagen waardoor het bodemarchief wordt verstoord. 

Daarnaast wordt in het noorden van het terrein een bouwweg aangelegd, waarvoor het cunet 

tot maximaal 1,20 m onder maaiveld wordt uitgegraven.

De locatie van het plangebied is archeologisch van hoge waarde. Het plangebied ligt op 

kreekrugafzettingen, waaraan in de prehistorie bewoning heeft plaatsgevonden. Daarnaast 

maakt de Hoofdstraat deel uit van de Streekweg, waar men, vanaf de tweede ontginningsfase 

van West-Friesland, vanaf ongeveer 1250 aan heeft gewoond. Het is dus mogelijk dat in 

dit onderzoek zowel sporen uit de prehistorie, de middeleeuwen en de nieuwe tijd worden 

aangetroffen. 

Voorafgaand aan dit proefsleuvenonderzoek heeft in 2009 een booronderzoek plaatsgevonden 

(Hebinck, 2010). Hieruit bleek dat een groot deel van het terrein recent verstoord is, aangezien 

er in alle boringen puin aanwezig is tot minimaal 1 m onder maaiveld. Op basis van deze 

gegevens is de gaafheid van de sporen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd onduidelijk. 

Echter, er zijn slechts zeven boringen gezet op een terrein van ongeveer 2.000 m². Het leek 

goed mogelijk dat er op het terrein nog onverstoorde delen zijn, waar de archeologische sporen 

nog intact zijn. Onder de verstoring lijkt het bronstijdlandschap nog wel intact. De gaafheid en 

conservering van eventuele sporen en vondsten zal hiervoor wel goed zijn.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn sporen uit drie periodes aangetroffen; de bronstijd 

(1.800-1.100 v. Chr.), de middeleeuwen (1200) en de nieuwe tijd (1500). De conservering van 

deze multiperiode vindplaats is goed. Opvallend is dat de meeste sporen op één niveau zijn 

waargenomen (1,50 m-NAP tot 1,70 m-NAP). Doordat er in de omgeving van het plangebied 

geen onderzoek heeft plaatsgevonden en een groot deel reeds bebouwd is, maakt deze locatie 

tot een unieke plek. Archeologisch onderzoek is daarom nodig voor alle bodemingrepen op de 

onderzoekslocatie.

Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het onderzoeken van de archeologische waarden 

in de bodem en het veiligstellen daarvan. Naar aanleiding van de bevindingen kan een advies 

over de rest van het plangebied gegeven worden. Hierbij zijn een aantal onderzoeksvragen 

van belang.

Zijn er, ondanks de verstoring, sporen in het onderzoeksgebied aanwezig?•	

Zo ja, wat is de gaafheid en datering van de sporen?o 

Zo ja, wat is de omvang van de vindplaats?o 

Zo ja, op welke diepte zijn de aangetroffen sporen gelegen?o 

Is er een verschil in gebruik van het terrein te zien tussen de verschillende perioden? •	
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Woonde men in de bronstijd op de kreekrug of aan de flanken van de kreekrug?•	

Welke delen van de kreekrug werden in de bronstijd gebruikt voor landbouw?•	

Is de zuidwaartse verschuiving van het dorpslint tijdens de ontginning tussen 1200-•	

1300 waar te nemen?

Welke sporen kunnen in verband worden gebracht met de zuidwaartse o 

verschuiving van het dorpslint?

Is er een kadetjesland aanwezig?o 

Wat is het karakter van het lintdorp aan de Streekweg tussen 1350 en 1450? •	

Wat is de aard van de bebouwing? o 

Hoe ontwikkelt de bebouwing zich door de tijd?o 

Welke informatie geven de resten over de constructie en indeling van de o 

huizen?

Hoe groot zijn de percelen/kavels?o 

Wanneer zijn de huizen gesloopt?o 

Hoe uit de materiële cultuur zich lokaal, regionaal en superregionaal? o 

Geeft de materiële cultuur informatie omtrent de activiteiten die door de o 

bewoners van het plangebied werden uitgeoefend? 

Tussen 1450 en 1580 veranderde het lintdorp in een lintstad. Hoe uit zich dat •	

archeologisch?

Wat is de aard van de bebouwing? o 

Hoe ontwikkelt de bebouwing zich door de tijd?o 

Welke informatie geven de resten over de constructie en indeling van de o 

huizen?

Hoe groot zijn de percelen/kavels?o 

Wanneer zijn de huizen gesloopt?o 

Hoe uit de materiële cultuur zich lokaal, regionaal en superregionaal? o 

Geeft de materiële cultuur informatie omtrent de activiteiten die door de o 

bewoners van het plangebied werden uitgeoefend? 

Ten tijde van de VOC beleefde de lintstad zijn hoogtijdagen. Kunnen we dit terugzien in •	

de materiele cultuur?

Zijn er veranderingen in aardewerkvormen?o 

Is er een toename van exotische producten waar te nemen?o 

De teruggang van stad naar dorp vindt plaats tussen 1700 en 1920. De stedelijke •	

bebouwing werd vervangen door stolpboerderijen. Hoe zien we dit archeologisch 

terug?

Hoe uit zich de modernisering vanaf 1920 tot heden? •	

Zijn op de erven achter de woonhuizen afvalkuilen, askuilen, water- en beerputten •	

aanwezig?
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Uit welke periode dateren deze sporen? o 

Geven de vondsten uit de gesloten vondstcomplexen informatie over het o 

consumptiepatroon en de rijkdom van het bijbehorende huishoudens in de 

verschillende fases?

Wat kan worden gezegd over de sociale laag waartoe de bewoners van het •	

onderzoeksgebied behoorden?

Wijzigt dit in de loop der tijd? o 

Hoe uit zich dit archeologisch? o 
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2 Cultuurlandschappelijke context

Meer nog dan in andere delen van Noord-Holland heeft de zee een sterke invloed gehad op het 

ontstaan van het Westfriese landschap. Via geulen en kreken kwam het water vanuit het open 

zeegat bij Bergen het land binnen. Via een aftakking van de hoofdgeul vonden in de eerste fase 

van deze periode in het noordelijke deel van West-Friesland kleiafzettingen plaats (Formatie 

van Naaldwijk, laagpakket van Wormer). In de tweede fase kwam het via de zuidelijk gelegen 

geul tot kleiafzettingen (laagpakket van Wormer). Circa 1.000 v. Chr. begon het zeegat bij 

Bergen te verlanden en verminderde de invloed van de zee. Door inklinking kwamen de geulen 

hoger te liggen dan de kleiige komgronden. De kreekruggen zijn nu nog als zandige banen in 

het ruilverkavelde landschap te zien. 

Rond 800 v. Chr., zorgde een stijgende grondwaterspiegel en een ontoereikende waterafvoer 

voor vernatting van het gebied. Veengroei begon in de lager gelegen komdelen en bereikte 

tenslotte ook de hoger gelegen kreekruggen. Pas in de vroege middeleeuwen lijkt het gebied 

weer goed toegankelijk te zijn voor bewoning. In de daarop volgende periode zorgde een 

dalende grondwaterspiegel en grootschalige ontginningen voor een snelle oxidatie van het 

veen. Een dicht slotenpatroon regelde de afvoer van het overtollige water naar de Zuiderzee. 

Het landschap dat daarbij ontstond wordt kadetjesland genoemd. Door vele overstromingen 

erodeerde het gebied. Om de erosie tegen te gaan is men begonnen met het opwerpen van 

dijken. Door de diverse dijken te verbinden is de Westfriese Omringdijk rond 1250 ontstaan. 

Afb. 3 Het opgravingsvlak op de kruising van werkput 1 en 2 met daarin sporen uit drie 
perioden.
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Afb. 4 Historische kaart van Van Deventer (1560) waarop de aaneengesloten bebouwing tus-
sen Grootebroek en Bovenkarspel zichtbaar is. De cirkel geeft de onderzoekslocatie weer.

Bovenkarspel

Grootebroek

Afb. 5 Historische kaart van Dou (1651-1654) met aaneengesloten bebouwing aan de 
Streekweg tussen Grootebroek en Bovenkarspel. De cirkel geeft het onderzoeksgebied aan.
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3 Regionale archeologische context

Het onderzoeksgebied ligt op een kreekrug waar vanaf de vroege prehistorie bewoning op heeft 

plaats gevonden. Gedurende de bronstijd ging men op de flanken van de kreekrug wonen, om 

zo de drogere rug te gebruiken voor akkerbouw. De vernatting in het gebied zette echter door, 

zodat men uiteindelijk rond 800 v. Chr. genoodzaakt was het gebied te verlaten. Tijdens de 

ruilverkaveling in de jaren ’70 is in (de omgeving van) Bovenkarspel veel onderzoek gedaan 

naar nederzettingen en graven uit de bronstijd. Tijdens de bouw van het winkelcentrum de 

Streekhof, wat naast het onderzoeksterrein ligt, is bronstijdaardewerk gevonden (mondelinge 

mededeling Theo van Meurs, AWN-West-Friesland; Scholten 2004).

Vanaf de 5de eeuw na Chr. behoort het noordelijke kustgebied van Noord-Holland tot de 

Friese invloedssfeer. In de 7de eeuw neemt de bevolking toe en een groter aantal mensen 

gaat zich vestigen in het Westfriese veengebied. Doordat de afwatering van het gebied op 

gang komt vanwege de veranderende waterhuishouding in het Vlie, raakt het gebied steeds 

toegankelijker. Men versterkte dit proces door sloten te graven, waardoor een ontginning van 

het land ontstond. Tot aan de 14de eeuw gebruikte men het land om graan te verbouwen. 

Daarna richtte men zich op de veeteelt (De Boer, 1978, 218).

 
In de tweede helft van de 7de eeuw breidt het machtsgebied van de Friezen zich uit tot aan 

Zeeland en Utrecht. Dorestad (Wijk bij Duurstede) is een emporium van de belangrijkste 

categorie op het snijvlak van Frankische, Friese en Saksische invloedssfeer. Vanuit Dorestad 

werd een handelsroute over water opgezet richting het noorden. Medemblik werd rond 700 

gevormd en was een strategisch gekozen handelscentrum van regionaal belang (Blok, 1979, 

82).

 
In de eerste helft van de 8ste eeuw komt meer Frankische invloed in dit vermoedelijk Friese 

gebied. De bekering van de West-Friezen door de missionaris Werenfridus uit Northumbria, 

een vriend van de bekende Willibrordus, is hier een voorbeeld van. De handelscentra bleven 

ook onder de Franken bestaan. (Dijkstra & De Ridder, 2010). Deze centra in het noorden 

van West-Friesland zijn de oorsprong van een zuidwaartse ontginningsreeks in de 10de tot en 

met de 13de eeuw. Er werd een systeem van Noord-Zuid georiënteerde sloten aangelegd. In 

de 11de tot 12de eeuw vestigde men zich aan de toenmalige zuidgrens van de ontginning. In 

de 13de eeuw is die grens, inclusief de dorpen, zuidwaarts opgeschoven. De dorpen, onder 

andere Bovenkarspel, schoven binnen dezelfde perceelssloten op naar hun huidige plaats aan 

de Streekweg (Besteman, 1994, 240).   

De onderzoekslocatie ligt tussen de historische kernen van Bovenkarspel en Grootebroek 

in. Of dit deel van Bovenkarspel al vanaf de 13de eeuw bebouwd is, blijkt vooralsnog niet. 

Wel gebruikte men het gebied voor landbouw. Sporen hiervan kunnen we in de vorm van 

het zogenaamde kadetjesland terugvinden. Men groef parallelle greppels om het land te 

ontwateren en gebruikte het slib om het land te bemesten. Hierdoor werd het land ook steeds 

iets opgehoogd. Dit reliëf lijkt nog het meest op kadetjes. 

Vanaf de eerste helft van 16de eeuw is het opgravingsgebied vermoedelijk wel bebouwd. Op 

de kaart van Van Deventer uit 1560 (afb. 4) is het gehele dorpslint van Westeinde tot aan 
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Lutjebroek, zowel aan de noord als de zuidkant volgebouwd. Er zijn slechts een paar hiaten 

zichtbaar op de kaart. Onder andere één tussen Grootebroek en Bovenkarspel, juist op de 

plaats van het beoogde onderzoek. Vermoedelijk is hier de grens tussen de twee dorpen 

aangegeven. Een andere verklaring is wellicht de molen die ten zuiden van het hiaat te zien is. 

Op de kaart van Dou (1654) is het dorpslint nog steeds bebouwd (afb. 5). Tevens is de ruimte 

tussen de twee dorpen nog niet bebouwd. De molen staat ook op deze kaart weergegeven. Dit 

maal weten we dat het om een meelmolen gaat en dat de ruimte daar ten noorden van het 

‘evendeel’ wordt genoemd. Wat de betekenis hiervan is, is nog onduidelijk. 

In 1364 werd stadsrecht verleend aan Grootebroek en Bovenkarspel. Dit werd de stede 

Grootebroek. In 1402 en 1404 werden respectievelijk Lutjebroek en Hoogkarspel aan de stede 

toegevoegd. In 1415 werd om toestemming gevraagd aan de graaf van Holland, om een haven 

te bouwen in het achterland van de stad. Tot die tijd was de stede Grootebroek afhankelijk van 

Enkhuizen die het gebruik van de haven van Enkhuizen aan de Broekers verleenden. Dit ging 

vaak gepaard met onenigheid. Zelfs toen de stede Grootebroek uiteindelijk besloot een eigen 

haven te ontwikkelen, werd de aanleg van de haven uitgesteld tot 1449 door een geschil met 

Enkhuizen.

In de periode tussen 1580 en 1700 nam de rijkdom in het gebied enorm toe. De opkomst van de 

VOC betekende veel voor de bewoners van de stede. Zo leverden Grootebroek en Bovenkarspel 

stuurlui en officieren aan de VOC. In de materiële cultuur en de stedelijke bebouwing langs 

de Streekweg is de rijkdom van die tijd terug te zien. De invloeden van de VOC nemen na 

1700 echter af, wat resulteerde in het verval van de stedelijke bebouwing. Steeds vaker werd 

deze afgebroken en vervangen door stolpboerderijen. Het stedelijke karakter van de stede 

Grootebroek nam af en dit resulteerde in een meer agrarisch georiënteerd dorp. In 1811 wordt 

de stede Grootebroek opgeheven en weer opgesplitst in de dorpen Grootebroek, Bovenkarspel, 

Lutjebroek en Hoogkarspel. In datzelfde jaar wordt boerderij ‘de Leeuwenhalm’ gekocht door 

Heertje van Slot (Grooteman, 2004). De resten van deze boerderij treffen we vermoedelijk aan 

in het onderzoeksgebied op het perceel Hoofdstraat 21.

 

Afb. 6 Kadastertekening van de situatie van de on-
derzoekslocatie rond 1830. Op nr. 254 stond boerde-
rij ‘de Leeuwenhalm’.
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4 Opgravingsstrategie

In totaal zijn drie proefsleuven gegraven (afb. 7). De eerste sleuf (WP1) is 2,5 m breed en 34 m 

lang en heeft een oost-west oriëntatie. Het eerste vlak is op een diepte tussen 0,60 m en 0,80 

m onder maaiveld (1,20 m tot 1,30 m-NAP) aangelegd. Op dit niveau zijn de eerste sporen 

aangetroffen. Het gaat daarbij onder andere om een uitbraaksleuf van een muurfundering 

en een vloertje of straatje van bakstenen. Beide hebben een datering in de nieuwe tijd. Aan 

de westzijde van de sleuf is een grote recente verstoring aanwezig. De verstoring beslaat 

de laatste 5 m van de sleuf en is minimaal 2 m diep. Hierdoor is de kans dat er onder de 

verstoring nog archeologische sporen aanwezig zijn zo klein, dat besloten is de sleuf niet 

verder westwaarts uit te graven. De verstoring is het resultaat van de sloopwerkzaamheden 

aan het postsorteercentrum wat op deze locatie heeft gestaan. 

In werkput 1 is een tweede vlak aangelegd op een diepte van ongeveer 1,50 m-NAP. In dit vlak 

zijn zowel sporen uit de bronstijd, middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen. Ter controle zijn 

er een aantal sporen gecoupeerd.

Werkput 2 is haaks op werkput 1 geörienteerd en volgt een middeleeuwse greppel richting het 

zuiden. De sleuf is 2,5 m breed en 12 m lang. Vlak 1 is aangelegd op de diepte van het tweede 

vlak van werkput 1, omdat er op een hoger niveau geen sporen zijn aangetroffen. In werkput 

2 zijn ook sporen uit de bronstijd, middeleeuwen en nieuwe tijd gevonden. Doordat er in deze 

sporen aardewerk is aangetroffen, is het mogelijk de datering verder te specificeren. In deze 

sleuf is een middeleeuwse greppel gecoupeerd. 

De derde proefsleuf is in het noorden van het onderzoeksterrein gegraven, waar het cunet 

van de bouwweg uitgegraven gaat worden. De put is 2,5 m bij 9 m en heeft een oost-west 

oriëntatie. Vlak 1 is tussen de 0,60 m en 1,20 m onder maaiveld aangelegd. In dit vlak zijn 

sporen uit de bronstijd en uit de middeleeuwen aangetroffen. Er zijn in deze sleuf geen sporen 

gecoupeerd. Wel is duidelijk geworden dat de verstoring aan de westzijde van werkput 1 niet 

de gehele noord-westhoek van het onderzoeksgebied beslaat. 

De proefsleuven zijn laagsgewijs verdiept waarbij ieder sporenvlak is gefotografeerd en 

getekend. De coupes zijn ook gefotografeerd en getekend.
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5 Archeologische resultaten

In de proefsleuven (afb. 7) zijn sporen uit minimaal drie periodes aangetroffen. Zo zijn er 

sporen uit de bronstijd (1.800-1.100 v. Chr.), middeleeuwen (1200) en nieuwe tijd (1500) 

gevonden. De sporen zijn niet stratigrafisch te onderscheiden, maar door ligging, textuur en 

vondstmateriaal wel. 

5.1 Prehistorie
De bronstijdsporen zijn grijs tot donkergrijs van kleur en steken daarmee goed af tegen de 

lichtgrijze zandige klei van de kreekrugafzettingen. De sporen hebben een vulling van zandige 

klei tot siltige klei (KZ2-KS4). In een aantal sporen zijn ook insluitsels zoals houtskool en 

botfragmenten waargenomen. Het botmateriaal van spoor 38, 41, 42, 43 en 46 (vnr. 12-

16) is verzameld en gedetermineerd. De fragmenten zijn echter zeer klein, waardoor een 

soortsbepaling niet mogelijk bleek. Er is in spoor 41 naast een botfragment ook een fragment 

natuursteen aangetroffen. Het steentje is niet bewerkt. In de bronstijdsporen is geen 

aardewerk gevonden. Zes sporen zijn gecoupeerd (S15, 29, 34, 39, 40 en 49). Twee sporen 

zijn als greppel (S34 en S40) geïnterpreteerd en de overige vier zijn paalkuilen. Drie paalkuilen 

hebben een komvormige bodem en zijn 8 cm tot 10 cm diep. Eén paalkuil (S29) heeft echter 

een vlakke bodem en is 16 cm diep. Eén greppel is 8 cm diep en komvormig, terwijl de tweede 

gecoupeerde greppel (S34) 20 cm diep is en een iets vlakke bodem heeft. Oversnijdingen 

tussen de bronstijdsporen zijn in het vlak moeilijk waar te nemen, omdat de vulling van de 

sporen vrijwel gelijk is. Wellicht worden de contouren van de sporen duidelijker wanneer het 

vlak nog iets verder opgeschaafd zou worden, maar dat is in dit stadium van het onderzoek 

achterwege gelaten om de sporen te sparen voor een mogelijk vervolgonderzoek. In totaal zijn 

43 sporen waargenomen die mogelijk uit de bronstijd stammen. Hiervan zijn er 28 in werkput 

1 aangetroffen, dertien in werkput 2 en in werkput 3 zijn nog twee sporen waargenomen. 

Doordat sporen met een bronstijddatering in alle drie de proefsleuven, en ook over de gehele 

lengte daarvan, zijn aangetroffen, is het niet mogelijk een sporenconcentratie aan te geven. De 

sporen worden waarschijnlijk over het gehele onderzoeksterrein aangetroffen, net als sporen 

met een latere datering.

5.2 Middeleeuwen
De sporen met een middeleeuwse datering onderscheiden zich van die met een 

bronstijddatering, doordat ze bruiner van kleur zijn, een venigere vulling hebben en meer 

daterend vondstmateriaal bevatten. Oversnijdingen tussen sporen met een bronstijddatering 

en sporen met een middeleeuwse of nieuwe tijd datering zijn daardoor wel in het vlak waar 

te nemen. Het onderscheid tussen sporen met een middeleeuwse of een nieuwe tijd datering 

zijn niet altijd duidelijk waarneembaar. Vondstmateriaal zoals aardewerk wordt hiervoor de 

datering van de sporen gebruikt. In totaal zijn er veertien sporen met een middeleeuwse 

datering. Hiervan zijn tien sporen in werkput 1 aangetroffen en twee in zowel werkput 2 als 

werkput 3. De sporen zijn geïnterpreteerd als kuilen en greppels of sloten. In werkput 1 is 

een kuil gecoupeerd langs het zuidprofiel van de sleuf. Hierdoor is het mogelijk ook de latere 

opvullingen of ophogingen boven de kuil te zien. De kuil (S19 en S20) bestaat uit een bruin 

kleiig veen (VK1) en is ingegraven in de lichtgrijze zandige klei van de kreekrugafzettingen. 

Aan de westkant van de kuil wordt een spoor met een vulling van grijze humeuze zandige 

klei (S53) oversneden. Het is mogelijk dat dit een greppel of een kuil uit de bronstijd is, 
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wat oversneden wordt door de middeleeuwse venige kuil. Een tweede mogelijkheid is dat 

spoor 53 de insteek van de kuil voorsteld. Wellicht is de kuil op een later moment opnieuw 

uitgediept, waardoor het verschil in de vullingen kon ontstaan. Waarschijnlijk correspondeert 

dit met spoor 20, welke in vlak 2 als een ring om spoor 19 heen ligt. Bovenop de venige 

vulling van spoor 19 zijn in het profiel twee puin concentraties met daartussen een venige 

klei zichtbaar. Dit beeld komt overeen met het eerste vlak in deze put, waar op deze locatie 

banen met puin (S4) en donkerbruine humeuze siltige klei (S9) elkaar afwisselen. In dit spoor 

is geen vondstmateriaal aangetroffen. In werkput 2 is een greppel (S1) gecoupeerd waar wel 

vondstmateriaal in aanwezig was. De greppel is 1,40 m breed en minimaal 2,5 m lang (de 

breedte van de proefsleuf). Het spoor heeft een vlakke bodem met een maximale diepte van 

28 cm en heeft een oost-west oriëntatie. Het vondstmateriaal uit de greppel (vnr. 20) bestaat 

voornamelijk uit aardewerk. Er zijn 12 fragmenten kogelpot gevonden, waarvan één bijna 

complete kogelpot-bakpan met een afgeplatte uitstaande rand. Ook is een fragment maaslands 

witaardewerk en vier fragmenten pingsdorf aardewerk verzameld. De aardewerkfragmenten 

dateren allen rond 1150 tot 1200. Dit betekent dat de greppel rond 1200 dateert en deze 

greppel samenhangt met de ontginning van de regio. Dit is tevens het vroegste aardewerk uit 

de middeleeuwen gevonden in Bovenkarspel. Naast het aardewerk is er ook botmateriaal in de 

greppel aangetroffen. Zo is er een deel van een bovenkaak van een rund met een leeftijd van 

ongeveer 18 maanden gevonden en een deel van een schouderblad van een groot zoogdier, 

zoals een rund of een paard. De botfragmenten zijn waarschijnlijk als slachtafval in de greppel 

terecht gekomen. Tot slot zijn ook nog twee stukken vuursteen in de greppel aangetroffen. 

Bij beide stukken is nog een deel cortex zichtbaar. Het zijn geen duidelijke werktuigen, maar 

kunnen mogelijk bewerkt zijn.

5.3 Nieuwe Tijd
Sporen uit de nieuwe tijd zijn een lange muurfundering (S2 en S4), het vloertje (S1) en het 

straatje (S10) uit werkput 1 en een sloot (S14) uit werkput 2. Daarnaast is er een schedel 

van een rund (S50; vnr. 24) gevonden aan de oostkant van werkput 1 tijdens het verdiepen 

naar vlak 2. Een duidelijke kuil is niet zichtbaar, maar stratigrafisch is dit rund aan de nieuwe 

tijdperiode toe te schrijven. De schedel was compleet en ook de onderkaak, atlas en axis 

waren aanwezig. Het is waarschijnlijk dat de schedel bij een compleet skelet behoorde. De 

overige skeletelementen zijn niet verzameld, omdat ze niet in de proefsleuf liggen, maar net 

iets ten noordoosten ervan.

De muurfundering is in vlak 1 van werkput 1 als een uitbraaksleuf (S4) waargenomen op een 

diepte van 1,33 m-NAP. In deze uitbraaksleuf bleek een stuk muurfundering bewaard te zijn 

gebleven (S2). De fundering bestaat uit oranje zachte bakstenen waarvan de meeste zijn 

gebroken. Eén baksteen had een maat van 17x7x3,5 cm. Opvallend is dat het een vrij zachte, 

slecht gebakken steensoort betreft. De top van spoor 2 ligt op ongeveer 1 m-NAP. Aan de 

westkant van spoor 2 en 4 maakt de uitbraaksleuf (S4) een knik naar het zuiden, terwijl de 

muurresten (S2) naar het noorden afbuigen, maar slechts voor 20 cm. De muurfundering loopt 

dus niet door richting het noorden, maar wel richting het zuiden en oosten. In vlak 1 liggen 

spoor 1 en 10 op een niveau boven de uitbraaksleuf. Het gaat om een vloerje (S1) van gele en 

appelbloessem bakstenen op 1,18 m-NAP en een straatje van veldkeien. De gele bakstenen 

zijn 20x9x4 cm en de appelbloessem bakstenen zijn 17x8x3,5 cm. Tijdens het vrijleggen 

van het straatje van keien werd een fragment van een bord van witbakkend aardewerk uit 

Duitsland gevonden. De scherf dateert tussen 1800 en 1850 na Chr. Tijdens het verdiepen 
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naar vlak 2 werd duidelijk dat onderin de uitbraaksleuf (S4) de onderste baksteenlagen van 

de muurfundering nog intact waren. De fundering is tweeëneenhalf steens en ongeveer 50 cm 

breed. De muurfundering is duidelijk zichtbaar in het vlak (afb. 8). De fundering is van een 

gebouw of constructie van minimaal 20 m lang. In het westen maakt de muur een knik naar 

het zuiden en op dat punt is aan de noordkant van de muurfundering een soort poer van gele 

bakstenen zichtbaar. Wellicht heeft dit als een soort steunbeer gefungeerd. In het oosten is de 

fundering niet meer te volgen, omdat de proefsleuf niet verder doorloopt. Opvallend is dat er 

geen resten van binnenmuren zijn aangetroffen. De fundering is mogelijk van een tuinmuur of 

een grote schuur. De muurfundering is waarschijnlijk in of na de 17de eeuw gebouwd, omdat 

er gebruik is gemaakt van gele Friese stenen. Verder is er geen daterend vondstmateriaal 

aangetroffen, maar dit spoor is het jongste spoor in het vlak, omdat het alle andere sporen 

doorsnijdt. 

Afb. 8 Overzichtsfoto van werkput 1, vlak 2 kijkend naar het oosten. De muurfundering uit 
de nieuwe tijd is als een oranje baan in het midden van de sleuf zichtbaar.

Uit de sloot in werkput 2 (S14) is wel veel vondstmateriaal verzameld. De determinatie van het 

aardewerk zorgde voor een zeer scherpe datering. Er is voornamelijk roodbakkend aardewerk 

gevonden in de sloot, waaronder een lekschaal met slibversiering (afb. 9),een bordje met 

een ziel (afb. 10), kommen en borden van Noord-Hollands slibaardewerk (afb. 11 en 12) en 

bijna complete bakpannen. Daarnaast is er ook witbakkend aardewerk, steengoed, majolica 

en italiaanse faience aanwezig. In totaal zijn er drie scherven italiaanse faience gevonden van 

het Montelupo-type. De sluitdatum van de sloot is tussen 1570 en 1580, omdat in dit complex 

fragmenten Werra, Weser en Ligurisch aardewerk ontbreken. De sloot heeft een oost-west 

oriëntatie en is bijna 4 m breed. De sloot is niet gecoupeerd, dus de diepte is onbekend. Wel is 

duidelijk dat het spoor minimaal 30 cm diep is, omdat er vondsten uit verzameld zijn. De sloot 

is op 1,67 m-NAP aangetroffen.
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Tot slot is er nog een losse vondst uit de nieuwe tijd periode in het 

onderzoeksgebied aangetroffen. Het gaat om een munt die in de 

stort is gevonden (vnr. 23). De munt komt dus niet uit een context, 

maar past wel in het onderzoek. Het gaat om een franse munt, een 

zogenaamde double tournois (afb. 13). Aan de voorzijde is de buste 

van Charles II zichtbaar met de deels leesbare tekst:

CHARLES · II · DVC · D · MANT · S · DAR. Op keerzijde staan drie 

franse lelies afgebeeld en de deels leesbare tekst: 

DOVBLE · D · LA · SOV · DAR · 163?. De munt dateert tussen 1630 

en 1640. 

Afb. 9 In een slootvulling werd deze lek-
schaal (1525-1575) aangetroffen.

Afb. 10 Dit bordje van roodbakkend 
aardewerk heeft een ziel in plaats van 
pootjes of een standring.

Afb. 11 Op deze schaal van Noord-Hollands 
slibaardewerk is een doorkruiste ruit weerge-
geven (1550-1625).

Afb. 12 Op een tweede schaal van Noord-
Hollands slibaardewerk is een dubbelkoppige 
adelaar afgebeeld (1550-1625).

Afb. 13 Tijdens het onderzoek is 
met behulp van een metaaldetec-
tor een franse munt gevonden
(diameter 19 mm). 
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6 Conclusie

In de proefsleuven zijn sporen uit de bronstijd, middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen. De 

sporen uit de verschillende periodes komen in één vlak (1,50 m-NAP tot 1,70 m-NAP) voor en 

zijn goed leesbaar. Concentraties of clusters sporen zijn niet aangetroffen. De sporen uit alle 

drie de periodes komen door de gehele sleuf voor. In het westelijke deel van werkput 1 is een 

diepe recente verstoring gevonden, waarschijnlijk het gevolg van sloopwerkzaamheden aan 

het postsorteercentrum. De kans dat er nog archeologische sporen onder de fundamenten van 

het postsorteercentrum worden aangetroffen is nihil. De omvang van de vindplaats is dus het 

hele plangebied, met uitzondering van het deel van het terrein waar het postsorteercentrum 

heeft gestaan. 

De sporen uit de bronstijd kunnen door het ontbreken van aardewerk niet exact gedateerd 

worden. Wel is door de aanwezigheid van greppels en kringgreppels duidelijk dat het om 

sporen uit de midden bronstijd gaat (IJzereef en Van Rechteren Altena, 1991, 77). Deze 

periode heeft een datering van 1.800 tot 1.100 v. Chr. De bronstijdsporen bestaan uit greppels, 

kringgreppels kleine kuilen en paalkuilen. Het gaat voornamelijk om nederzettingssporen. Het 

is in dit stadium van het onderzoek nog niet duidelijk of men in het onderzoeksgebied ook aan 

landbouw heeft gedaan. De gaafheid van de sporen is zeer goed. De uniciteit is daardoor hoog, 

maar ook omdat in de omgeving niets aan archeologisch onderzoek is gedaan en een groot 

deel al is overbouwd. 

De sporen uit de middeleeuwen kunnen door vondstmateriaal uit een greppel rond 1200 

gedateerd worden. Deze periode komt overeen met de, na de bronstijd, eerste bewoning in 

het gebied tijdens de ontginning van West-Friesland. Het dorpslint van Bovenkarspel is tussen 

1150 en 1300 zuidwaarts opgeschoven tot op de huidige locatie. De sporen zijn vooral greppels 

en grote kuilen. Op grond van de keramiek kan worden gesteld dat de ontginning eerder heeft 

plaatsgevonden. Sporen die in verband gebracht kunnen worden met een kadetjesland zijn 

nog niet aargetroffen. Wat het karakter van het dorpslint was tussen 1350 en 1450 is in dit 

stadium van het onderzoek nog niet te melden. Sporen met vondstmateriaal uit deze periode 

ontbreken. De gaafheid van de sporen uit de middeleeuwen is goed.

Sporen uit de nieuwe tijd worden gekenmerkt door de sloot uit werkput 2 en de fundering 

uit werkput 1. De sloot heeft een sluitdatum tussen 1570 en 1580 en is daarmee het oudste 

spoor van de nieuwe tijdsporen. De sloot stamt uit een periode dat het lintdorp in een lintstad 

veranderde. Sporen die deze overgang ondersteunen zijn niet aangetroffen, maar de scherven 

uit de sloot vertellen wel wat over de materiële cultuur uit die tijd. Het grootste gedeelte van 

de scherven is van roodbakkend aardewerk, wat lokaal of regionaal vervaardigd is, maar er 

zijn ook scherven van borden van faience gevonden uit Italië.

Overblijfselen uit de VOC-tijd, wanneer het stadslint zijn hoogtijdagen beleefde, zijn niet 

gevonden. Vanaf 1700 wordt de stedelijke bebouwing vervangen door stolpboerderijen. Het 

stadslint veranderde weer naar een dorpslint. Deze ontwikkeling uit zich waarschijnlijk in 

werkput 1. Hier is een muurfundering aangetroffen die na de 17de eeuw dateert, omdat er 

gebruik is gemaakt van gele bakstenen. Wat de functie van de fundering is, is nog niet duidelijk. 

De muur is minimaal 20 m lang en knikt richting het zuiden. We hebben dus de achterkant van 
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mogelijk een gebouw of scheidingsmuur in de proefsleuf. Door het ontbreken van resten van 

binnenmuren is het waarschijnlijk een grote ruimte geweest. Op historische kaarten is op deze 

locatie echter geen gebouw aangegeven. Wel heeft er op de plaats waar nu Hoofdstraat nr. 21 

is een boerderij gestaan, Leeuwenhalm genaamd (Grooteman, 2004). Uit documenten blijkt 

dat de boerderij er in 1811 al stond, dus wellicht is de aangetroffen muurfundering van een 

schuur die bij de boerderij hoorde, of bij een voorganger van de boerderij. 

Afb. 14 Tijdens de aanleg van de eerste werkput, werd vrijwel direct dit straatje van veld-
keien aangetroffen.
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7 Aanbevelingen

Naar aanleiding van het booronderzoek is dit proefsleuvenonderzoek (IVO-P) nodig gebleken. 

Het onderzoeksterrein bevat sporen uit de bronstijd, middeleeuwen en nieuwe tijd. Er zijn 

geen concentraties of clusters sporen aangetroffen, dus op basis hiervan kunnen geen delen 

van het onderzoeksgebied worden afgeschreven. In het westelijke deel van werkput 1 is een 

diepe recente verstoring gevonden, waarschijnlijk het gevolg van sloopwerkzaamheden aan 

het postsorteercentrum. De kans dat er nog archeologische sporen onder de fundamenten van 

het postsorteercentrum worden aangetroffen is afwezig, dus hoeft dat deel van het plangebied 

niet opgegraven of begeleid te  te worden. 

Archeologisch onderzoek is nodig voor alle bodemingrepen op de onderzoekslocatie. Voor het 

gebouw achter het oude postkantoor zal dat om ongeveer 400 m² gaan. Het is grotendeels 

op de recente verstoring van het voormalige postsorteercentrum gepland. Doordat de kans op 

archeologische resten onder de verstoring klein is, hoeft dat deel van het terrein niet opgegraven 

te worden. De geprojecteerde zône van de riool- en kabelsleuven moeten archeologisch 

worden onderzocht. Alleen een archeologische begeleiding tijdens het graven van de sleuven 

is niet voldoende. Het is dan niet mogelijk het overzicht te houden en eventuele verbanden 

tussen sporen en structuren gaan verloren. Het is wel mogelijk het archeologisch onderzoek 

in combinatie met de graafwerkzaamheden van de riool- en kabelsleuven te plannen. De 

archeologen graven de sleuf en als het onderzoek afgerond is, kan de sleuf open blijven, zodat 

het riool of de kabels direct gelegd kunnen worden. Dit geldt ook voor de bouwweg in het 

noorden van het plangebied. Een andere mogelijkheid is dat de bouwweg wordt opgehoogd, 

zodat er geen cunet uitgegraven hoeft te worden. In dat geval hoeft er geen archeologisch 

onderzoek te worden verricht, omdat de bodem niet verstoord wordt.

Het terrein ten oosten van het plangebied wordt in een later stadium ontwikkeld, maar 

voor dat gebied geldt dat er ook verkennend archeologisch onderzoek gedaan moet worden 

door de aanleg van proefsleuven wanneer men graafwerkzaamheden gaat verrichten. Een 

booronderzoek is overbodig.
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