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Afb. 1. De locatie van het plangebied binnen de gemeente Medemblik in West-Friesland (rode stip). Op de 
kaart is het gemeentelijke samenwerkingsverband Archeologie West-Friesland weergegeven.
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1. Inleiding

1.1 Algemeen

In maart 2019 en maart 2020 is door Archeologie West-Friesland (AWF) op tien locaties 
in de binnenstad van Medemblik een archeologische begeleiding uitgevoerd (afb. 1 en 2). 
Directe aanleiding voor het onderzoek was de aanleg van ondergrondse vuilcontainers op 
tien verschillende locaties. De aanleg van de vuilcontainers betekende een verstoring van het 
aanwezig bodemarchief, waardoor behoud in situ van de archeologische resten niet mogelijk 
was.

Het veldteam bestond uit KNA-Archeoloog Jasper Leek en archeologisch medewerker Aad Weel 
(metaaldetectie). Daarnaast werd het  veldteam voor zaagwerkzaamheden ondersteund door 
veldmedewerker Etienne van Paridon.

De projectleiding van het onderzoek was in handen van senior KNA-Archeoloog Bart ter 
Steege. De uitwerking van het onderzoek is door Jasper Leek uitgevoerd met een bijdrage 

-beschrijving, AWF). In zekere mate hebben meegewerkt: KNA-Archeoloog Marlijn Kossen, 

Schinning. Daarnaast hebben diverse vrijwillige medewerkers geholpen bij het wassen, 
conserveren, puzzelen en plakken van de vondsten.
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1.2 Voortraject

In oktober 2018 is op verzoek van gemeente Medemblik gekeken naar het aspect archeologie 
met betrekking tot de aanleg van de ondergrondse vuilcontainers. Hiervoor is door AWF 
een archeologische quickscan opgesteld met als doel om te onderzoeken of, en in welke 
mate, nader archeologisch onderzoek noodzakelijk was.1 Uit deze quickscan bleek voor alle 
tien locaties een middelhoge tot zeer hoge archeologische verwachting voor resten uit de 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. In het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ)-

uitvoering van het onderzoek is in februari 2019 een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, 
waarin de onderzoeksdoelen en -methoden staan opgenomen.2

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksgebied besproken. Hierin worden de locaties in een breder 
geologisch en historisch kader geplaatst. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de onderzoeksopzet, 
het onderzoeksdoel en de gehanteerde methodiek, waarmee getracht wordt de vragen uit 
het PvE te beantwoorden, uitgelicht. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten uit het onderzoek, 
waaronder de sporen, de vondsten en de mogelijke interpretatie beschreven. In hoofdstuk 
5 worden de verkregen gegevens samengevoegd en wordt gepoogd om deze met bestaande 
inzichten te verbinden. In hoofdstuk 6 worden de onderzoeksvragen uit het PvE beantwoord.
Dit rapport volgt de eisen die daaraan worden gestel in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 4.1 en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn, versie 2016.

1 Van Leeuwen & Bartels 2018.
2 De Groot 2019.
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2. Onderzoekslocatie

2.1 Geologie en Landschap

Aan het einde van de laatste ijstijd lag het plangebied in een schaars begroeid landschap, waar 
in de loop van die ijstijd zandafzettingen waren afgezet. Geologisch gezien behoren deze zanden 
tot de Formatie van Twente (dekzand). De top van deze pleistocene afzettingen bevinden zich 

landijsmassa’s waardoor de zeespiegel steeg. Hierdoor steeg ook de grondwaterspiegel en 
vormde zich Basisveen op het dekzand. Dit Basisveen werd uiteindelijk afgedekt door wad- en 
kwelderafzettingen.

Tot ca. 3800 voor Chr. was West-Friesland vrij toegankelijk voor de zee. De toenmalige 
kust bestond voornamelijk uit zandige wadplaten waartussen een groot aantal west-oost 
georiënteerde geulen lag. Meer landinwaarts gingen de zandige platen over in lagunes waarin 
klei werd afgezet. De afzettingen die in deze periode zijn afgezet, worden gerekend tot de 
oudste van de Beemster Afzettingen (Laagpakket van Wormer).

Rond 3800 voor Chr. ontstonden aan de kust van Noord-Holland op de zandige wadplaten 
strandwallen die de kust langzaam afsloten. De zee kon vanaf deze periode alleen nog via enkele 
zeegaten in het achterland doordringen. Via het zeegat van Bergen drongen getijdengeulen 
West-Friesland in. Buiten de invloedsfeer van deze geulen vond geen sedimentatie plaats en 
vormde zich veen. Binnen de invloedsfeer van deze getijdengeulen vond afzetting van zand 
en klei plaats. Het grovere, zandigere materiaal sedimenteerde in en direct naast de geul. Het 
lichtere en kleiiger materiaal werd bij overstromingen verder van de geul afgezet.

Afb. 3. Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland versie 3. 
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Tussen 3800 en 1400 voor Chr. verlegden de getijdengeulen enkele malen hun loop, waardoor 
de ondergrond van West-Friesland een zeer ingewikkelde opbouw heeft. Rond 2200 voor Chr. 
was in West-Friesland West nog slechts één grote west-oost georiënteerde geul aanwezig. 
Halverwege West-Friesland splitste deze geul zich ter hoogte van Aartswoud in een noordelijke 
en een zuidelijke tak. De noordelijke tak liep via Aartswoud in de richting van Medemblik (afb. 
3). Deze tak verlandde vermoedelijk al rond 2100 jaar voor Chr., waardoor de zuidelijke tak 
de hoofdgeul werd. De afzettingen die in deze periode zijn afgezet, worden door De Mulder 
en Bosch gerekend tot het Hauwertcomplex laag C (Laagpakket van Wormer). In delen van 
West-Friesland waar de zee niet actief was, vond veenvorming plaats. Na sluiting van het 
zeegat van Bergen (rond 1400 voor Chr.) raakte West-Friesland overgroeid met veen. Door dit 
veen stroomden ‘leeken’, de lokale naam voor veenstromen. De Kromme leek, Oosterleek en 
Middenleek (naamgevend voor de Medemblik) laten dit zien. Door inklinking van de kleigronden 
tekenden de zandige getijdengeulen zich af als langgerekte ruggen in het landschap. De rug 
ter plekke van Medemblik werd vermoedelijk nog lange tijd natuurlijk afgewaterd door een 
groot meer dat zich rond 2000 voor Chr. vormde, het zogenaamde ‘Meer van Wervershoof’. 

In de Middeleeuwen was West-Friesland bedekt met een dik veenpakket. Door het ontstaan van 
de Zuiderzee in de 11de en 12de eeuw werd de invloed van de zee aan de oostzijde van Noord-
Holland aanzienlijk groter: de zee sloeg grote stukken land langs de kust weg en de Hollandse 
binnenmeren ontstonden. Ten zuiden van Medemblik ontstond de Vliet, een groot open water 
dat in verbinding stond met de Middenleek (Oude Haven). Het ontstaan van de Zuiderzee, 
gecombineerd met een gemiddelde stijging van de temperatuur, zorgde voor een natuurlijke 
ontwatering van het Westfriese veenpakket en gunstige condities voor ontginning. De eerste 
ontginningen in West-Friesland dateren uit de 8ste eeuw en vonden plaats rond Medemblik. 
Van de 10de tot en met de 12de eeuw werd het overige deel van West-Friesland ontgonnen. Het 

door het veen heen te graven, waardoor het veen ontwaterde. Door de ontwatering oxideerde 
het veen en klonk het veenpakket in, met een geleidelijke daling van het maaiveld als gevolg. 
Het land werd hierdoor kwetsbaar voor inbreuken van de zee en overstromingen.

De bewoners van West-Friesland probeerden dit gevaar te verkleinen door dijken aan te leggen. 
Deze verschillende losse dijken werden met elkaar verbonden, waardoor West-Friesland vanaf 
ca. 1250 werd beschermd door één dijk: de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is in de eeuwen 
hierna nog diverse malen doorgebroken, waardoor plaatselijk land afsloeg en klei en zand werd 
afgezet. De loop van de Omringdijk is daardoor in de loop der eeuwen gewijzigd.

2.2 Historische achtergrond Medemblik3

Vanaf de 5de eeuw na Chr. behoorde het noordelijke kustgebied van Noord-Holland tot de Friese 
invloedssfeer. Friesland en West-Friesland vormden dan een geheel. In de 7de eeuw nam de 
bevolking toe en begon de (Friese) kolonisatie van het Westfriese veengebied. Doordat de 
afwatering van het gebied op gang kwam vanwege de veranderende waterhuishouding in de 
Vliet, raakte het gebied steeds toegankelijker. Men versterkte dit proces door sloten te graven, 
waardoor een ontginning van het land ontstond. In deze periode werd het land voornamelijk 
voor veeteelt gebruikt, maar vanaf de 10de eeuw ging men zich meer op akkerbouw richten. 

3 Samenvatting en bewerkte versie van: Schrickx 2013a.
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In de tweede helft van de 7de eeuw breidde 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.

In de eerste helft van de 8ste eeuw kwam meer Frankische invloed in dit vermoedelijk Friese 
gebied. De handelscentra bleven ook onder de Franken bestaan. Medemblik ontwikkelde zich 
tot een handelsplaats in de Karolingische en Ottoonse periode. In 985 schonk koning Otto 
III graaf Ansfried een deel van de tol, de muntslag en cijns (opbrengsten) die tot dusverre 
de graaf geheel in leen had. Ansfried werd later de Utrechtse bisschop en de schenking bleef 
bij hem. In Medemblik geslagen zilveren munten waren echter tot op heden onbekend. Voor 

zijn. Beiden kunnen direct in verband worden gebracht met de aanwezigheid van Frankisch-
Ottoonse elite in dit gebied en hun Friese voorgangers. De Roomse koning heeft in Medemblik 
grondbezit gehad waarover de koninklijke tiend werd geheven. De St. Maartenskerk (nu 
Bonifaciuskerk) van Medemblik was een bisschoppelijke eigenkerk. In de 9de en 10de eeuw 
werd Nederland geteisterd door de Vikingen. Dit zal ook zeker gevolgen hebben gehad voor 
Medemblik. Historisch bestaan hier echter geen bronnen over.4

Vanaf de 13de eeuw moesten de vrije boerengemeenschappen zich schikken in de feodale 
machtspolitiek van de Hollandse graven. Na de Slag bij Vronen in 1297, verloren door de 

4 Van Leeuwen 2014, 32-56.

Afb. 4. Kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1560 met daarop de onderzoekslocaties (bij benadering).
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bruggenhoofd liet Graaf Floris V het Huis te Medemblik (nu Kasteel Radboud) bouwen. Daarmee 
werd Medemblik tot ver in de 17de eeuw het belangrijkste militaire en administratieve centrum 
in West-Friesland. 

De Wester- en Oosterhaven zijn beide uitbreidingen van oude stadsgrachten. Op de oudste 
kaart van Medemblik van Jacob van Deventer uit 1560 zijn verschillende sloten zichtbaar op 
de locatie van de latere Oosterhaven (afb. 4). Het meest oostelijke deel van de latere haven, 
ten noorden van het kasteel, vormde een gracht. Mogelijk maakte dit deel van de gracht 
vroeger deel uit van de slotgracht van het Huis te Medemblik (nu kasteel Radboud). Het is 
goed mogelijk dat het vierkante perceel ten noorden van het kasteel een overblijfsel is van de 
voormalige voorburcht (het Bolwerk). Waarschijnlijk bevond de ingang naar het Bolwerk zich 
aan de westzijde, waardoor deze mogelijk ook binnen de Oosterhaven valt. De ingang naar 
het bolwerk bestond waarschijnlijk uit een houten poort met ophaalbrug. Verder doorsnijdt de 
latere Oosterhaven volgens deze kaart enkele sloten, die in een gebied liggen dat in de 15de 

5

5 Dijkhuis 2012, 1.

Afb. 5. Anonieme schets van de belegering van Medemblik door prins Maurits in 1588. De rode pijlen 
wijzen naar de palenrij. Het noorden is links.
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Op de locatie van de Westerhaven is op de oudste stadsplattegrond nog geen water zichtbaar. 
Op een anonieme schets van de belegering van de stad door prins Maurits in 1588 is op de 
locatie van de Westerhaven wel een stadsgracht zichtbaar met daarin een palenrij die onderdeel 
uitmaakt van de verdedigingswerken (afb. 5). Zie voor een overzicht van de geschiedenis van 
Medemblik in de Gouden Eeuw de rapporten van de opgravingen aan het Achterom en het 
Gedempt Achterom.6

Belangrijk is hier te vermelden dat men in 1577 besloot tot de aanleg van een nieuwe 
binnendijkse haven in Medemblik. In februari van dat jaar bepaalden de burgemeesters en 
vroedschap dat de veertig rijkste inwoners van de stad, de schippers en anderen die verstand 
van zaken hadden, geraadpleegd zouden worden waar de nieuwe ingang van de haven moest 
worden gemaakt. Besloten werd vervolgens om een nieuw gat in de dijk te maken in de 
‘elleboge bij oosten ’t slot’.7

In juni waren de burgemeesters belast met het maken van het bestek voor de ‘buijten walle 
vanden haven’.8 Om de haven werd een nieuwe omwalling aangelegd. Ondanks het besluit van 
1577 liet deze ingreep een tijd op zich wachten. In juni 1589 werden de werkzaamheden weer 

haven voort sal doen uuijtdelven ende ’t gat deur den graven (door te graven) inden buijten 
haven’.9 In september 1589 was het gat eindelijk aangelegd en besloot men tot de aanleg van 
een dam in (rondom) het gat.10 Dit gat sluit aan op het veel oudere havengat dat de Oude Haven 

6 Schrickx 2013a; Schrickx 2013b.
7 WFA OAM bergnr. 9 fol. 18-19.
8 WFA OAM bergnr. 9 fol. 22 en 23.
9 WFA OAM bergnr. 10 fol. 15.
10 WFA OAM bergnr. 10 fol. 24.

Afb. 6. Stadsplattegrond van Marcus Boxhorn uit 1632. Het geel gemarkeerde vlak beslaat de ‘Nieuwe Haven’.
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met het Vlie/Almere (later: de Zuiderzee) verbond. De nieuwe haven, waarvan de aanleg in 
1577 was begonnen, werd dus pas eind 1589 voltooid (afb. 6). In later tijd werd deze haven 
de Oosterhaven genoemd. De nieuwe haven bood plaats voor de handelsschepen. Medemblik 
participeerde in deze tijd in de internationale handel en vol trots wordt in de kronieken vermeld 
dat in 1593 voor het eerst een schip de kust van Guinea aandeed en dat deze uit Medemblik 
afkomstig was.

Ten noorden en ten westen van kasteel Radboud bevonden zich twee bruggen: de Oosterbrug 
en de Oudevaarts- of Ooijevaarsbrug. Waarschijnlijk zijn eventuele resten van de Oudevaarts- 
of Ooijevaarsbrug in 1989 verloren gegaan bij het uitgraven van de Pekelharinghaven. In de 
Oosterhaven kunnen echter nog wel resten van de Oosterbrug aanwezig zijn. Deze vormde in 
de 17de en 18de eeuw een zeer belangrijke verbinding tussen de Oosterpoort en de Oude Haven 
en Oosterhaven. De brug kan al uit de Middeleeuwen dateren. De resten kunnen bestaan uit 
houten staanders en/of stenen funderingsresten. In 1751 zijn bij deze brug extra bespijkerde 
palen geslagen om de aantasting door paalworm tegen te gaan.11 

In 1631 volgde de aanleg van de Pekelharinghaven (de Ooster Nieuwe Haven of Eilandshaven) 
en de Westerhaven (de Wester Nieuwe Haven).12 Bij de aanleg werd gebruik gemaakt van 
de al aanwezige stadsgrachten. De aanleg vond plaats op verzoek van de schippers en de 

11 Mondelinge mededeling P. Swart, Oudheidkundige Vereniging Medenblick, 1 juli 2016.
12 De kroniek van Opperdoes noemt het jaar 1631 voor de havens en 1632 voor de omwalling.

Afb. 7. Stadplattegrond van Johannes Blaeu uit 1649.
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eerste plannen werden in 1630 gemaakt. Op verzoek van de vroedschap maakte de Hoornse 

Rondom de nieuwe havens werd in 1632 een omwalling met twee bastions aangelegd die 
op het kasteel aan de oostkant van de stad aansloot (afb. 7). De Westerhaven bleef wel 
verbonden met de Oosterhaven. De waterverbinding werd overbrugd door de Kwikkelsbrug, 
die nog steeds bestaat (afb. 8). 

Op 6 maart 1632 kwam het uitzetten van de percelen aan de Nieuwe Haven aan bod bij 
de vergadering van het stadsbestuur.13 Bij de noord- en westzijde van de Westerhaven 
werden de percelen op 24 voet breedte gesteld. Bij de zuidzijde van beide nieuwe havens 
evenals de noordzijde van de Oosterhaven werd de perceelsbreedte 28 voet (=9,13 meter in 
Drechterlandse voet). De lengte van de percelen werd nog niet vastgelegd omdat de precieze 
ligging van de niewe stadsgracht nog onzeker was.

Op 21 juni werd de huursom voor de erven vastgesteld: aan de noordkant van de Oosterhaven 
15 pond, aan de oosterdijk van de Oosterhaven 13 pond, aan de zuidkant van de Oosterhaven 
en de Westerhaven 16 pond en aan de westkant van de Westerhaven 10 pond per jaar, ingaande 
mei 1633. Van verkoop is dan nog geen sprake. Op 14 april 1635 wordt besloten tot verkoop van 
de percelen aan de noordzijde van de Westerhaven.14 Op 13 februari 1640 volgden de percelen 
aan de noordzijde van de Oosterhaven, onder voorwaarden dat de percelen op afzienbare 
termijn zouden worden bebouwd.15 Naast elkaar gelegen erven werden soms aan dezelfde 
persoon verkocht. Een voorbeeld zijn vijf erven aan de westzijde van de Westerhaven, die in 
1641 aan ‘Stam en pottenbakker’ werden verkocht voor het maken van een pannenbakkerij.16 
In 1642 werd octrooi aan ene Joost Dircksz Pottebacker verleend op het bakken van ‘estricken, 

13 WFA, toeg.nr. 0715-01, inv.nr. 10, fol 222.
14 WFA, toeg.nr. 0715-01, inv.nr. 10, fol. 253v.
15 WFA, toeg.nr. 0715-01, inv.nr. 10, fol. 285.
16 WFA, toeg.nr. 0715-01, inv.nr. 10, fol. 297v en fol. 298v. De vestiging van de pannenbakkerij leverde 

overigens direct een bouwstop op omdat een kelder werd gemaakt in de westelijke dijk zonder toestemming.

Afb. 8. De oude Kwikkelsbrug in 1905, kijkend richting het oosten (www.inoudeansichten.nl, collectie Nico 
de Jong).
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pannen ende anders’ vanwege de hoge kosten die waren gemaakt voor het bouwen van een 
steenoven.17 Hij was de erfgenaam van Hendrick Cornelisz Stam, zoals blijkt uit een aanvullend 
besluit uit dat jaar.18 Waarschijnlijk zijn in de jaren daarna ook erven aan de zuidzijde van de 
Oosterhaven verkocht. In 1644 is bijvoorbeeld sprake van verkoop van erven aan de Ooster- 

19 In 1645 is een besluit te vinden over 
het uitzetten en verkopen van percelen aan de zuidzijde van de Oosterhaven.20

bedrijven die zich hier vestigden, vernemen we niet.

De stad beleefde een tijdelijke opleving met de vestiging van de marine in 1797, die de gehele 

lig- en werkplaats functioneerde voor oorlogsschepen. Uit het einde van de 18de eeuw dateren 
diverse plankaarten waarvan het niet zeker is of die in die vorm zijn uitgevoerd (afb. 9). 
De Westerhaven fungeerde blijkens deze kaart als dok, waartoe deze op de plek van de 
voormalige Langebrug was afgesloten van de Pekelharinghaven. In de Oosterhaven kwam een 
schipsluis te liggen, naar ontwerp van waterbouwkundige A.F. Goudriaan, waarvan de locatie 
nog altijd in de haven is te herkennen.21 Aan de hand van deze sluis kon de hele westkant van 
de Oosterhaven en de Westerhaven als droogdok worden gebruikt. De havens konden niet 
helemaal droogvallen, maar het waterpeil kon worden gereguleerd, zodat de schepen van de 
marine op een veilige manier konden worden onderhouden en hersteld.22 

Op 17 september 1799 werd Medemblik bezet door het Britse leger. Volgens Van der Aa 
bestond de militaire bezetting in Medemblik op dat moment uit slechts 20 man, waardoor 

17 WFA, toeg.nr. 0715-01, inv.nr. 10, fol. 306v.
18 WFA, toeg.nr. 0715-01, inv.nr. 10, fol. 310v-311r.
19 WFA, toeg.nr. 0715-01, inv.nr. 10, fol. 321r.
20 WFA, toeg.nr. 0715-01, inv.nr. 10, fol. 324v.
21 Bremer 1989, 77.
22 Persoonlijke mededeling P. Swart, Oudheidkundige Vereniging Medenblick.

Afb. 9. Plankaart van het havengebied uit 1799 (collectie Noord-Hollands Archief). Het noorden is onder.
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de stad zonder problemen kon worden ingenomen.23 Toen de Bataafse troepen, gesteund 
door de Fransen, enkele weken later dreigden de stad te ontzetten, vluchtten de Engelsen. 
Naar verluidt staken de Engelsen “twee voor de werf liggende fregatten, genaamd ‘Het 

24 

2.3 Historische achtergrond plangebieden

2.3.1 Onderzoekslocatie 1 (Geldelozepad)
Onderzoekslocatie 1 is de enige locatie binnen het plangebied die geheel buiten de historische 
stadswal van Medemblik ligt. De onderzoekslocatie ligt in het verlengde van de voormalige 
zuidelijk poort van de stad: de Baanpoort. Funderingsresten van de Baanpoort, eigenlijk brug 

van de stadswal die in 1632 is gerealiseerd. Ten westen van onderzoeklocatie 1 waren vanaf 
de 17de-eeuw verschillende lijnbanen aanwezig (afb. 10). De lijnbanen zijn tussen 1812 en 
1825 verdwenen. Direct ten zuiden van de locatie was een brug, die het Geldelozepad met de 
Oostersingel verbond.  

23 Van der Aa 1846, 763.
24 Bremer 1989, 77; Van der Aa 1846, 767.

Afb. 10. Ingekleurde stadplattegrond van Johannes Blaeu uit 1649. De rode lijn onderin de afbeelding 
omkadert het lijnbanen aan het Geldelozepad.
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2.3.2 Onderzoekslocatie 2 (Vooreiland)
Onderzoekslocatie 2 ligt op het Vooreiland, de kade aan de noordzijde van de Pekelharinghaven. 
Deze locatie lag voor het einde van de 16de eeuw buiten de stad. Met de aanleg van de 
Oosterhaven in de periode 1577-1589 werd de onderzoekslocatie bij de stad ingelijfd.25 De 
onderzoekslocatie maakte toen waarschijnlijk onderdeel uit van de stadswal. Op de kaart van 
Johannes Blaeu uit ca. 1649 is de uitbreiding van de stad met twee nieuwe havens (beide 1631) 
en een nieuwe stadswal (1632) zichtbaar.26 De onderzoeklocatie ligt nu op de noordelijke kade 
van de Pekelharinghaven, aan het uiteinde van de Nachtegaalsteeg.

2.3.3 Onderzoekslocatie 3 (Gedempt Achterom – Tuinstraat)
Onderzoekslocatie 3 ligt langs het Gedempt Achterom, dat in de late 16de eeuw bij de stad 
werd ingelijfd. Waarschijnlijk dateert ook de houten brug, die op de kaart van Utenwael uit 
1599 zichtbaar is, uit de periode kort na 1591 (afb. 11). De onderzoekslocatie ligt geheel 
in de voormalige gracht, tussen de Tuinstraat en het Waaigat. Op, of direct ten westen van, 
onderzoekslocatie 3 was vanaf 1591 een houten brug aanwezig. De brug ligt in het verlengde 
van een lijnbaan. In latere tijd werd de brug waarschijnlijk meer naar het oosten verplaatst, 
zodat deze precies buiten onderzoekslocatie 3 valt. Wanneer dat is gebeurd, is onduidelijk. 
Deze brug is pas met het dempen van het Gedempt Achterom in 1912 verdwenen.

2.3.4 Onderzoekslocatie 4 (Gedempt Achterom – Schoutensteeg)
 Ook onderzoekslocatie 4 ligt in het Gedempt Achterom. Op de oudste stadsplattegrond van 
Jacob van Deventer uit 1560 is nog geen bebouwing zichtbaar in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie. De gracht waarbinnen de locatie val, is waarschijnlijk in dezelfde periode 

25 Schrickx 2013a; Schrickx 2013b.
26 Schrickx 2013a; Schrickx 2013b.

Afb. 11. Stadsplattegrond van Utenwael uit 1599. Binnen de zwarte cirkel ligt onderzoekslocatie 3.



21

als de oudste stadswal gerealiseerd (ca. 1573). De ‘Oude Wal’, die in 1588 nog aanwezig was, 
werd in 1591 als basis voor de realisatie van de bebouwing tussen de Oosterhaven en het 
Gedempt Achterom gebruikt. De percelen werden in een aantal jaar volgebouwd.27

2.3.5 Onderzoekslocatie 5 (Wijdesteeg – Oude Haven)
Onderzoekslocatie 5 ligt in de Oude Haven van Medemblik in het verlengde van de Wijdesteeg. 
Tot omstreeks 1930 bevond de onderzoekslocatie zich in het water van de Oude Haven. 
Het water was van oorsprong een brede veenrivier, de Middenleek, waarlangs mensen zich 
vestigden omstreeks 700 n. Chr. Vanaf de Vroege Middeleeuwen tot de 17de eeuw is de Oude 
Haven in gebruik geweest van handelsnederzetting en later –stad Medemblik. Met de aanleg 
van de andere havens in Medemblik vanaf ca. 1600 verloor de Oude Haven zijn functie. Tot de 
demping omstreeks 1930 bleef het water in gebruik als gracht of sloot.

Vanaf de 15de

wordt vermeld.28 Waarschijnlijk is deze houten brug in de 18de of het begin van de 19de eeuw 
verdwenen. In 2015 is direct ten westen van deze onderzoekslocatie een archeologische 
begeleiding uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werd in de gegraven sleuf niets dan recent 

29 Hertzelfde pakket is tijdens een archeologische begeleiding 
30 Waarschijnlijk is het zandpakket 

opgebracht ter voorbereiding van de bouw van de woonwijk aan de noordzijde van de Oude 
Haven. Voorafgaand aan het onderhavige onderzoek kon dus worden verondersteld dat de 
bovenste 0,5 m van de bodemopbouw bij onderzoekslocatie 5 is verstoord.

2.3.6 Onderzoekslocatie 6 (Nieuwstraat)
Onderzoekslocatie 6 bevindt zich midden in de Nieuwstraat, nu de hoofdstraat van Medemblik. 
Het is onzeker in welke periode de Nieuwstraat is ontstaan. De vroegmiddeleeuwse bewoning 
in Medemblik beperkte zich vrijwel zeker tot de oevers van de Middenleek (later Oude Haven.) 
Waarschijnlijk werd gedurende de Late Middeleeuwen een verbindingsweg tussen de Oude 
Haven en de Vliet ten zuiden van Medemblik aangelegd: nu de Nieuwstraat. In de eerste 
eeuwen van de Nieuwe Tijd verschoof de oriëntatie van de stad Medemblik van de Oude Haven 
naar de Nieuwestraat en de nieuwe havens ten zuiden daarvan.31 Het plangebied ligt op de 
voormalige oever van de Nieuwstraat.

2.3.7 Onderzoekslocatie 7 (Westerhaven – Turfhoek)
Onderzoeklocatie 7 ligt op de hoek Westerhaven – Turfhoek op ca. 90 m ten westen van 

zichtbaar dat de locatie onderdeel uitmaakt van de Westerhaven (zie afb. 7). De Westerhaven 
was in 1631 klaar voor gebruik. Voor die tijd lag de onderzoekslocatie buiten de stad. 
Onderzoekslocatie 7 ligt op de hoek tussen twee druk bewoonde zijden van de Westerhaven: 
de Turfhoek en de noordkant van de Westerhaven. Op 6 maart 1632 kwam het uitzetten van 
de percelen aan de Nieuwe Haven aan bod bij de vergadering van het stadsbestuur.32 Bij de 
noord- en westzijde van de Westerhaven werden de percelen op 24 voet breedte gesteld. Bij 

27 Persoonlijke mededeling P. Swart, Oudheidkundige Vereniging Medenblick.  
28 Persoonlijke mededeling, P. Swart, Oudheidkundige Vereniging Medenblick.
29 Van Leeuwen 2017.
30 Leek et al. 2019.
31 Van Leeuwen 2014.
32 WFA, toeg.nr. 0715-01, inv.nr. 10, fol 222.
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de zuidzijde van beide nieuwe havens evenals de noordzijde van de Oosterhaven werd de 
perceelsbreedte 28 voet (=9,13 meter in Drechterlandse voet). De lengte van de percelen 
werd nog niet vastgelegd omdat de precieze ligging van de nieuwe stadsgracht nog onzeker 

zichtbaar. Het Achterom en de Westerhaven worden op de kaart door een gracht gescheiden.

2.3.8 Onderzoekslocatie 8 (Oude Haven – Bonifaciuskerk)
Onderzoekslocatie 8 ligt deels in de Oude Haven ten noorden van de Bonifaciuskerk. In 1970 
is ten oosten van de Ridderstraat een opgraving uitgevoerd door de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Bij deze opgraving is een dwarsdoorsnede van de 
Middenleek en latere Oude Haven onderzoekt. Uit de opgraving bleek dat de verschillende 
bodemlagen die onderdeel uitmaakten van de Middenleek tot ca. 6 m beneden maaiveld 
reikten. De bodemlagen bestonden uit verschillende dempingen, verspoelingen en resten van 
beschoeiing.33 Op het kadastrale minuutplan uit 1825 is de Oude haven op deze locatie niets 
meer dan een sloot (afb. 12).

2.3.9 Onderzoekslocatie 9 (Westereiland)
Onderzoekslocatie 9 lag tot 1631 buiten de stad Medemblik. Na de aanleg van de nieuwe 
havens en de stadswal kwam de onderzoekslocatie te liggen op de Hoogesteeg, tussen de 
stadswal en de stadstimmerschuur (afb. 13).34 In 2014 is direct ten noordwesten van de locatie 

35 Waarschijnlijk waren deze afkomstig van de zuidkant van de haven. 
De locatie ligt iets westelijker waarschijnlijk in de voormalige bestrating.

33 Van Leeuwen 2014.
34 Persoonlijke mededeling P. Swart, Oudheidkundige Vereniging Medenblick. 
35 Van Leeuwen 2014.

Afb. 12. Uitsnede van de kadastrale minuut van Medemblik uit 1825, ter hoogte van onderzoekslocatie 8.
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2.3.10 Onderzoekslocatie 10 (Pekelharinghaven)
Onderzoeklocatie 10 ligt op de zuidoosthoek van de kade van de Pekelharinghaven. 
De onderzoekslocatie maakt vanaf ca. 1631 onderdeel uit van de stad Medemblik. Het is 
onwaarschijnlijk dat de onderzoekslocatie voorafgaand aan 1631 werd bewoond. De locatie 
bevond zich in de 16de eeuw namelijk nog in het moerassige achterland van Medemblik.

Afb. 13. Uitsnede van het kadastrale minuutplan van Medemblik uit 1825 ter hoogte van onderzoekslocaties 
9 en 10.
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3. Doel en methode van onderzoek

3.1 Doel en kader

Doel van de archeologische begeleiding is het documenteren van gegevens en het bergen van 
vondstmateriaal om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming 
van de historische ontwikkeling van Medemblik en de nabije omgeving. Daarnaast zijn voor het 
plaatsen van een archeologisch onderzoek binnen een onderzoekskader de landelijke Nationale 
Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA 2.0) van belang. De NOaA is vervaardigd door de 
Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE), ondersteund door universiteiten en gemeentelijke 
archeologen. De NOaA weerspiegelt de stand van zaken, lacunes en vragen die leven binnen 
de Nederlandse archeologie. Voor de onderhavige onderzoeklocaties zijn met name hoofdstuk 
13 Late Middeleeuwen, Vroegmoderne tijd en het historische landschap van Holoceen 
Noord-Nederland, hoofdstuk 16 De Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd in West-Nederland 
en hoofdstuk 24 De stad in de Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd relevant. De regionale 
onderzoeksagenda voor West-Friesland in nog in opbouw.

3.2 Onderzoeksopdracht

In het PvE is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd, die als leidraad bij het archeologisch 
onderzoek en de uitwerking ervan hebben gefungeerd. Dit rapport tracht deze vragen te 
beantwoorden.

Middeleeuwen & Nieuwe Tijd
1. Zijn in het plangebied ophogingslagen aanwezig? Zijn de ophogingslagen te dateren en zo 
ja, wanneer is het plangebied opgehoogd? Welke materialen zijn gebruikt? Zijn meerdere fasen 
te onderscheiden? Is een natuurlijke veenlaag aanwezig? Op welke diepte is de natuurlijke 
bodem aanwezig?
2. Zijn de kademuren en beschoeiingen van de havens en gedempte grachten nog aanwezig 
in de bodem? Zo ja, hoe ziet de constructie eruit? Uit welke periode dateren de resten? Welke 
materialen zijn gebruikt? Zijn meerdere fasen te onderscheiden?
3. Wat zegt vondsmateriaal over de (datering van) verschillende stadsuitbreidingen?
4. Zijn fundamenten van gebouwen aanwezig? Zo ja, uit welke periode dateren de sporen en 
structuren? Hoe zijn de gebouwen gefundeerd?

Nieuwe Tijd
5. Zijn in het plangebied (funderings)resten van bruggen aanwezig? Zo ja, uit welke periode 
dateren deze resten? Welke materialen zijn gebruikt? Zijn meerdere fasen te onderscheiden?
6. Zijn in het plangebied resten van bebouwing aanwezig? Uit welke periode dateren de sporen 
en structuren? Wat is de diepteligging van de sporen en wat is de omvang? Kan iets gezegd 
worden over de indeling van de percelen en de vorm van de gebouwen? Hoe zijn de gebouwen 
gefundeerd?

Algemeen
7. Wat is de mate van verstoring van het bodemarchief ter plaatse van de verschillende locaties?
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3.3 Methoden

In het PvE is gesteld dat de archeologische begeleiding gelijktijdig met de werkzaamheden van 
de uitvoerder plaatsvindt. Bij het uitgraven van de putten voor de ondergrondse vuilcontainers 
zijn de archeologische waarden gedocumenteerd en ex situ bewaard. Wanneer archeologische 
sporen aan het licht kwamen, zijn deze handmatig blootgelegd, schoongemaakt, gefotografeerd 
en analoog (schaal 1:20) of digitaal ingemeten.36  

Voor het plaatsen van de ondergrondse vuilcontainers zijn met een graafmachine putten van 

het meest geschikt voor documentatie werd geacht. Zodra de graafmachine van ca. 2 m 
beneden maaiveld reikte, werd een metalen mal in de put geplaatst en deze tot op een diepte 
van 3 m beneden maaiveld geperst (afb. 14). Problematisch was dat hierdoor niet de gehele 
bodemopbouw kon worden bestudeerd.

Tijdens de aanleg van de putten is met behulp van een metaaldetector door een 
metaaldetectiespecialist de te ontgraven grond afgezocht (afb. 15). Tevens is de stortgrond 
afkomstig uit de putten met behulp van een metaaldetector onderzocht.

Binnen een spoor zijn de vondsten uit verschillende chronologische vullingen apart geborgen en 

voor keramiek en glas uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, beter bekend als het ‘Deventer-

36 Sokkia GPS.

Afb. 14. De metalen mal wordt met de lepel van de kraan in de bodem geperst.
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tussen randscherven en overige scherven. Bovendien is een minimum aantal exemplaren (MAE) 
op basis van de verzamelde keramiek- en glasfragmenten vastgesteld. Bij de beschrijving van 

verwijzing tussen haakjes in de tekst achterwege gelaten.

Afb. 15. Detectiespecialist Aad Weel speurt de bodem af opzoek naar vondsten.
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4. Resultaten archeologisch onderzoek

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het archeologisch onderzoek per onderzoekslocatie 
beschreven.

4.1 Onderzoekslocatie 1

Tegenover Geldelozepad 2 werd de put voor 
de ondergrondse vuilcontainer gegraven. 
Omdat de ondergrondse vuilcontainer in 
een later stadium moest worden verplaatst, 
werd naast de initiële put een tweede put 
aangelegd. Hierdoor ontstond een sleuf 
van ca. 4 m lang en 2 m breed. De sleuf 
werd in NZ-richting aangelegd onder 
bestaande parkeerplaatsen. Op ca. 1,8 m 
beneden maaiveld kwamen sporen aan het 
licht, die deel uitmaakten van de kade en 
kadebeschoeiing van de Vliet ten oosten van 
onderzoekslocatie 1.

4.1.1 Houten beschoeiing S12 en aan-
plemping S14/S15
Op een diepte van ca. -2 m NAP werd 
parallel aan de bebouwing en de Vliet 

en 17). De beschoeiing bevond zich 5,5 m 
ten westen van de huidige waterkant. De 
beschoeiing bestond uit horizontale planken 
met aan de waterkant palen van gekantrecht 
naaldhout. De onderlinge afstand tussen de 
palen lag tussen de 0,2 m en 0,35 m. Een van de naaldhouten palen is bemonsterd voor 
dendrochronologisch onderzoek, maar deze leverde geen datering op.37 Tussen de beschoeiing 
stond één eikenhouten paal. Mogelijk heeft deze paal als meerpaal gediend toen de kade nog 
in functie was. Helaas leverde ook deze paal geen datering op.38

In de loop van de 18de eeuw raakte beschoeiing S12 in onbruik toen de kade langs het huidige 
Geldelozepad werd verbreed. De houten planken werden op één laag na verwijderd en de palen 
tot op gelijke diepte afgebroken. Het geheel werd met een 0,8 m dik pakket vuile slappe grijze 
klei met grof puin, mortel, keramiek en dierlijk bot afgedekt. Het vondstmateriaal afkomstig 
uit de lagen is onder twee vondstnummers verzameld.39 De keramiek dateert hoofzakelijk uit 
de periode 1700-1800. Uit de aanplemping komen een scherf van een Delfts bord (f-bor-5) en 
fragmenten van gebruiksaardewerk van roodbakkende en witbakkende klei uit de 18de eeuw. 
Het gaat om bakpannen (r-bak-4 & r-bak-6), een grape, een kop, een kom, en een pispot. 

37 M05.
38 M04.
39 V15 & V16; Determinatie & tekst: W. Stellingwerf.

Afb. 16. Beschoeiing S12 in het vlak.
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Verder is een fragment van een niet te duiden object van Fries vlekkengoed op te merken. 
Twee ketels van respectievelijk een trechtervormige en een ovoïde kleipijp zijn goed in de 
18de eeuw te dateren. Tot slot is een fragment van een berretino blauw bord uit Ligurië, Noord 
Italië, gevonden (afb. 18).40 Deze scherf uit de periode 1575-1625 is als opspit te beschouwen.
De vondsten uit de aanplemping tonen aan dat de beschoeiing in gebruik was vóór de periode 
tussen 1700 en 1800. Door de beschoeiing op het kadastrale minuutplan uit 1825 te plotten, 
valt te zien dat de toenmalige kade op ca. 1,8 ten westen van beschoeiing S12 lag. In de 
eeuwen daarna is de kade nogmaals met ruim 3,5 m verbreed (afb. 19). 

40 16-C01.

Afb. 17. Beschoeiing S12 richting het westen.

Afb. 18. Fragmenten van een berretino blauw bord uit Ligurië, Noord-Italië.
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4.2 Onderzoekslocatie 2 

Tegenover rijksmonument Vooreiland 15 werd in het talud tussen het Vooreiland en de 
noordkade van de Pekelharinghaven de ondergrondse vuilcontainer geplaatst. Ter plaatse 

te leggen is ten behoeve van de aanleg van een boomgat  verstoord (afb. 20). Hierdoor was 
slechts een klein deel van de bodemopbouw nog intact.

De diepste gedocumenteerde laag bevond zich op ca. 1,2 m beneden maaiveld en bestond 
uit schoon homogeen pakket lichtgrijs zand. Hierboven lag een pakket heterogeen lichtgrijs 
zand met donkerbruine humeuze kleibrokken.  Vermoedelijk zijn deze pakketten afkomstig uit 
omstreeks 1589 toen de Oosterhaven of Nieuwe Haven werd aangelegd. Met de afgegraven 

doorsneden door een boomgat gevuld met bruin zand. Het geheel was met een schoon pakket 
straatzand afgedekt.

4.3 Onderzoekslocatie 3

Aan de westzijde van het Gedempt Achterom in het verlengde van de Tuinstraat werd de 
vuilcontainer in onderzoekslocatie 3 aangelegd. Daarbij werden ophogingslagen langs de 
noordzijde van Gedempt Achterom en vullings- en dempingslagen van het water aan het 

Afb. 19. De Baanpoort in Medemblik van Hendrik Spilman, hertekend naar Cornelis Pronk uit 1726. De 
beschoeiing hoort waarschijnlijk bij de situatie zoals weergeven op deze afbeelding.
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4.3.1 Gedempte sloot met beschoeiing
Op een diepte van ongeveer -2 m NAP werden de resten van houten beschoeiing langs het 
Gedempt Achterom gevonden.41 De beschoeiing bestond uit horizontale houten planken 
met houten paaltjes aan zowel de water- als kadezijde. Daarbij diende de constructie als 
kadebeschoeiing van de noordzijde van het Gedempt Achterom. Het hout bleek niet geschikt 
voor dendrochronologisch onderzoek, waardoor de exacte datering onbekend is. Op basis van 
de vondsten uit de oudste slootvulling wordt de beschoeiing echter globaal in de late 16de of  
17de eeuw gedateerd.

(afb. 21).42 De oudste slootvulling bevond zich op ca. -2,3 m NAP en was op het dikste punt 
0,3 m. De slootvulling bestond uit slappe grijze klei met puin, schelp, keramiek en veel geel 
en oranje baksteenpuin. De keramiek is te dateren in de 17de eeuw en bestond uit rood- en 
witbakkend aardewerk, waaronder een grape, pispot en een vuurtest.43 

De laag erboven hing waarschijnlijk samen met de gedeeltelijke demping van de sloot langs het 
Gedempt Achterom in de 19de eeuw. De laag bestond namelijk uit een heterogeen pakket grijze 
en lichtgrijze klei met veel mortel, baksteenpuin een bonte verzameling van keramiekscherven 
uit de 16de tot en met de vroege 20ste eeuw.44 
De oudste scherven zijn van roodbakkend kookgerei en een kom van Weser-aardewerk. Deze 
zullen als opspit in de sloot terechtgekomen zijn. Het jongste vondstmateriaal dateert uit 
de 19de eeuw. Naast een bord van industrieel witgoed zijn fragmenten van een pot uit het 

41 S2.
42 S3 & S5.
43 V4; Determinatie & tekst: W. Stellingwerf.
44 V3; Determinatie & tekst: W. Stellingwerf.
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Westerwald en een pot (r-pot-2) van Fries roodbakkend aardewerk op te merken.

In 1912 werd de sloot aan het Gedempt Achterom volledig gedempt. Dit werd gedaan met 
een pakket schoon lichtgrijs zand met donkergrijze kleivlekken. Uit deze laag kwam een 
opmerkelijke vondst, namelijk een roodbontzandstenen plaat van 46 x 42 x 10,5 cm met 
een ijzeren strip van 32 x 4 cm erin verankerd.45 Alle zijden zijn van een laag harde mortel 
voorzien (afb. 22). Rondom de steen zijn duidelijke grof bekapte houwsporen zichtbaar, die 

45 V1.

zichtbaar.

Afb. 22. Fragment roodbontzandsteen met dookgat en ijzeren strip. 
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verticale frijnslag. Waarschijnlijk gaat het om een om een onderdeel van een natuurstenen 
onderdorpel of stijl van een kozijn in een groot gebouw, zoals een kerk.

In het gesteente is een gat of sleuf gefreesd (dookgat), waarin een metalen ankerplaat- of 
strip werd geplaatst.46 Hetzelfde werd gedaan bij de aanliggende steen of het aanliggende 
metselwerk, waardoor de constructie met elkaar werd verankerd en daardoor de kans op 
scheuren verminderde (afb. 23 en 24). Het gefrijnde deel lag aan de gevelzijde van een 
gebouw, waardoor het kozijn een fraai aangezicht verkreeg. De mortelresten rondom de steen 
doen vermoeden dat deze een tweede leven heeft gehad, mogelijk in een muurfundering.

4.4 Onderzoekslocatie 4 

Tussen Gedempt Achterom 45 en Schoutensteeg 1 werd op bestaande parkeerplaatsen de put 
van onderzoekslocatie 4 aangelegd. De put werd tussen de voormalige kades en binnen de 
voormalige gracht van het Gedempt Achterom aangelegd. Hierbij kwamen resten van beschoeiing 
en grachtvullingen en – dempingslagen tevoorschijn. Een van de eiken palen, die deel uitmaakte 
van de beschoeiing, is dendrochronologisch onderzocht, maar leverde geen resultaten op.47

4.4.1 Houten beschoeiing S6 & S7
De beschoeiing bestond uit vier houten palen met daarachter planken. Bij één van de vier 
palen kon worden vastgesteld dat het om eikenhout ging. De houten palen stonden parallel 
aan het Gedempt Achterom met de planken aan de noordzijde. De houten structuur heeft dus 
de noordzijde van het water langs het Gedempt Achterom beschoeid. De palen hadden een 
diameter variërend tussen 11 cm en 18 cm. De planken waren 3 cm dik. De bovenzijde van de 
structuur bevond zich op ca. 1,1 m beneden maaiveld (-2,16 m NAP). Aan de noordzijde van 
de beschoeiing lag een pakket grijze klei met geel baksteenpuin (afb. 25). Waarschijnlijk werd 
dit pakket opgeworpen voorafgaand aan de bebouwing langs het Gedempt Achterom tussen 
1588 en 1599.

46 www.joostdevree.nl
47 M2; Van Daalen 2020.

Afb. 23. Schematische weergave van een kozijn 
met doken en bakstenen metselwerk (bron: www.
joostdevree.nl).

Afb. 24. Voorbeeld van dook in een natuurstenen 
deurstijl en bakstenen gevel (bron: www.
joostdevree.nl)
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De houten planken zijn tot op een diepte van 3 m beneden maaiveld waargenomen. Daar lagen 
twee planken parallel op 0,6 m afstand met daartussen een laag vuile donkergrijze slappe klei 
met veel keramiek en baksteenpuin (afb. 26). 

Afb. 26. Resten van beschoeiing S6/S7 op 3 m beneden maaiveld.
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Waarschijnlijk hangt de jongste, meest zuidelijke, beschoeiing samen met de gedeeltelijke 
demping van de sloot aan het Gedempt Achterom in de 19de eeuw. De nieuwe beschoeiing is 
toen geplaatst en de tussenruimte met stadsafval opgevuld, waaronder grof baksteenpuin, 
mortel, keramiek en leer uit de periode 1575-1875.48

Net als bij onderzoekslocatie 3 bestond de bovenste laag van de gedempte sloot uit 1912 
daterend pakket schoon lichtgrijs zand met donkergrijze kleivlekken (afb. 27).

4.5 Onderzoekslocatie 5 

Op onderzoekslocatie 6 werd de 
vuilcontainer op de kruising Wijdesteeg – 
Oude Haven geplaatst. De locatie bevond 
zich midden in de demping van de sloot 
uit 1930. Tijdens het uitgraven van de put 
viel de vervuiling, bijtende stank en dikke 
laag olie op het opkomende grondwater 
direct op. Waarschijnlijk is de Oude Haven 
in 1930 ter plaatste met vervuilde grond 
en afval gedempt. Onder andere een sub-
recente schoen, grof constructiemetaal 
en een fragment van een gietijzeren bord 
met het opschrift “Verboden toegang voor 

bevonden zich tussen de opgebaggerde 
grond (afb. 28). De locatie is niet verder 
onderzocht.

48 V6 & V7.

Afb. 27. Weergave van het Gedempt Achterom voor de demping in 1912.

Afb. 28. Fragment van een gietijzeren bord met een 
deel van het opschrift:  “Verboden toegang voor 
onbevoegden. Art. 461 Wetb. V. Strafr.”.
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4.6 Onderzoekslocatie 6

Pal ten westen van Nieuwstraat 49 werd de ondergrondse vuilcontainer geplaatst. De locatie 
bevond zich op de oever van het voormalige water langs de Nieuwstraat. Tijdens het uitgraven 
van de put kwamen ophogingspakketten en resten van beschoeiing tevoorschijn. De oostelijke 
helft van de put was al verstoord door de aanleg van een oudere ondergrondse vuilcontainer.

4.6.1 Bodemopbouw
In de put kon de bodemopbouw tot een diepte van 1,8 m beneden maaiveld worden 
gedocumenteerd (afb. 29). Daarna werd de metalen mal van de vuilcontainer in de grond 
geperst, waardoor de resterende meter niet kon worden bestudeerd. 

De mariene afzettingen werd tijdens het uitgraven vastgesteld op een diepte van -2,4 m NAP. 
Dit pakket uit lichtgrijs zand met klei- en schelplaagjes. Op een diepte van 2,6 m beneden 
maaiveld (-2,8 m NAP) kwam aan de oostzijde van de put het restant van een horizontale 
plank in NZ-richting tevoorschijn. Waarschijnlijk gaat het om beschoeiing van de sloot aan 
de Nieuwstraat, maar door de metalen mal kon de onderlinge samenhang met verschillende 
bodemlagen niet nader worden bestudeerd.

Het pakket erboven bestond uit donkergrijs-bruine humeuze klei met schelpgruis. Deze 
laag bevatte geen vondstmateriaal, maar op basis van de afdekkende laag dateerde dit 
pakket van vóór de 17de eeuw met waarschijnlijk een laatmiddeleeuwse oorsprong. De laag 
hierboven uit een 0,5 m tot 0,8 m dik pakket grijs-donkergrijze zandige klei met schelp, 
keramiek en veel rood en geel baksteenpuin. De vondsten waren hoofdzakelijk afkomstig 
uit een vondconcentratie aan de onderzijde van de laag. De keramiekscherven bestonden 
voornamelijk uit rood- en witbakkend aardewerk, steengoed en Nederlandse faience uit de 17de 
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eeuw.49 Een vroeg exemplaar betrof een rand van een 15de- of vroeg 16de-eeuwse bakpan van 
roodbakkend aardewerk. Mogelijk werd deze vondst per ongeluk uit laag eronder verzameld.
In de eerste helft van de 19de eeuw werd het water aan de Nieuwstraat volledig gedempt. Net 
als bij onderzoekslocaties 3 en 4 bestond de vulling van de volledige demping van een sloot 
uit een heterogene laag  schoon lichtgrijs, grijs en donkergrijs zand. De dikte van dit pakket 
volgde het talud van de oorspronkelijke oever. Aan de oostzijde was de laag namelijk maar 
0,2 m dik, terwijl de dikte aan de voormalige waterzijde bijna 1 m bedroeg. De top van het 

4.7 Onderzoeklocatie 7

Op de hoek Westerhaven – Turfhoek werd de vuilcontainer in de noordwesthoek van een 
speeltuin geplaatst. De locatie bevond zich op de 17de-eeuwse kade van de Westerhaven van 
Medemblik uit 1631. Op de locatie werden verschillende ophogingspakketten en een houten 
constructie uit de eerste kwart van de 17de eeuw gevonden. 

4.7.1 Bodemopbouw
Op onderzoekslocatie 7 is de bodemopbouw tot op een diepte van ca. 1,8 m onderzocht. De 

bevond zich aan de noordzijde van houten constructie S8/S9. Waarschijnlijk is deze laag 
ontstaan tijdens de aanleg van de noordkade van de Westerhaven omstreeks 1631.

Aan de zuidzijde van de beschoeiing, dus aan de havenzijde, lag een pakket schone lichtgrijze 
zandige klei, dat is opgeworpen nadat de omwalling uit 1573-1575 haar functie verloor. 
Om de oude omwalling in te richten als noordelijke kade van de Westerhaven diende een 
deel van de oude stadsgracht richtingen het zuiden te worden aangeplempt of gedempt. De 

met grof baksteenpuin, humeuze brokken en keramiek uit de periode 1550-1900.50 Daarnaast 
werden twee metaalvondsten uit deze laag geborgen, waaronder een Oord uit de Zuidelijke 
Nederlanden, geslagen in Namen onder Filips V (1700-1712, afb. 30) en een ijzeren onderdeel 

49 V10; Determinatie & tekst: W. Stellingwerf.
50 V12.

Afb. 30 (boven). Oord Zuidelijke Nederlanden, 
geslagen in Namen onder Filips V (1700-1712).

Afb. 31 (rechts). Klepsleutel of smoorklep van een 
19de- of 20ste-eeuwse kachel.
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van een draaibare afdichtklep (klepsleutel of smoorklep).51 Het onderdeel bestaat uit een 
compositie van een ovale ijzeren plaat met aan de onderzijde een vierkante ijzeren pen met 
geornamenteerde knop. De plaat en pen zijn met een vierkant gekante plaat en zes nagels aan 
elkaar geklonken (afb. 31). Waarschijnlijk maakte de klep onderdeel uit van een kachel 19de of 
20ste eeuw. Door aan de knop te draaien kon de zuurstoftoevoer worden verhoogd of verlaagd, 
waardoor de temperatuur in de kachel enigszins kon worden gereguleerd.

4.7.2 Houten constructie S8/S9
Op een diepte van 1,8 m benden maaiveld kwam een structuur van vier houten palen en een 
plank aan het licht. De structuur lag grofweg NW-ZO op ca. 20 m in het verlengde van de 
noordelijke kade van de Westerhaven. De horizontale planken lagen aan de noordzijde van de 
palen en hebben waarschijnlijk als beschoeiing gediend. De palen waren 15 cm tot 20 cm bij 26 
cm. Eén van de palen is meegenomen voor nader onderzoek en bleek na dendrochronologisch 
onderzoek te zijn gekapt in de herfst of winter van 1624.52 Het betrof importhout uit Zuid-
Noorwegen. Tevens was op een van de gekantrechte zijden een handelsmerk aanwezig (afb. 
32).

De kaarten van Utenwael (1599) en Boxhorn (1632) schetsen een situatie van Medemblik 
van vóór de aanleg van de nieuwe havens. Beide havens maakten toen nog deel uit van de 
grachtengordel buiten de stad. Op de kaarten ligt ten noorden van de stadgracht de stadswal, 
die tussen 1573 en 1588 is opgeworpen.53 Op beide kaarten bevindt de locatie zich precies in 

de stadswal is weinig bekend, maar de 17de-eeuwse chroniqueur Dirk Burger van Schoorel 

51 9-M01.
52 Van Daalen 2020.
53 Schrickx 2013a, 18-19.

Afb. 32. Grenenhouten paal met handelsmerk. 
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schrijft over “een wel-betimmerde Stadt ende van bequame groote geworden, wezende aan 
de Zuydzyde voorzien met hooge Wallen ende Bolwerken”.54 

Gezien de locatie en ouderdom van het hout, en de afstand tot de huidige kade van de 
Westerhaven, kan worden verondersteld dat de beschoeiing noch tot een herstelfase van de 
stadswal hoorde, noch bij de kade van de Westerhaven. Het hout in de beschoeiing dateert 
dus vóór de aanleg van de Westerhaven in 1631, maar na de voltooiing van de stadswal tussen 
1575-1588. 

Wanneer de kaart met de oude situatie van Utenwael uit 1599 met de kaart van Blaeu uit 
1649 wordt vergeleken, valt op te merken dat het bebouwde deel tussen de Westerhaven en 
het Achterom in omvang bijna is verdubbeld. De kade van de Westerhaven loopt op de nieuwe 

Om dit te verwezenlijken diende eerst een deel van de oude gracht (zie afb. 11) te worden 
gedempt of aangeplempt, alvorens het te bebouwen. Waarschijnlijk is het hout gebruikt om 
deze aanplemping te beschoeiing, hetgeen de afwijkende locatie van de beschoeiing verklaart.

4.8 Onderzoekslocatie 8 

Op ca. 40 m ten noorden van de Bonifatiuskerk werd de vuilcontainer op de stoep geplaatst. 
De locatie ligt precies ter plaatse van de voormalige sloot langs de Oude Haven. Omstreeks 
1900 was de Oude Haven volledig verwaarloosd en verzand, waarna het eind jaren 30 van de 
vorige eeuw werd gedempt. Deze demping bestond hoofdzakelijk uit schoon grijs zand. Op 
een diepte van 2,5 m benden maaiveld werd een ophogingslaag met enkele laatmiddeleeuwse 

55 De locatie is niet nader onderzocht.

4.9 Onderzoekslocatie 9 

Op het Westereiland was de vuilcontainer ter plaatse van bestaande parkeerplaatsen gepland. 

leidingen Informatie Centrum (KLIC) (afb. 33). Hierdoor werd gekozen om het de plaatsing 
van de ondergrondse vuilcontainer naar een andere datum te verzetten.

4.10 Onderzoekslocatie 10 

In de zuidoosthoek van de Pekelharinghaven werd ter plaatse van een plantenperk de 
ondergrondse vuilcontainer geplaatst. De locatie herbergde geen archeologische sporen. De 
bodemopbouw bestond vrijwel volledig uit lichtgrijs zand. Dit pakket is ten tijde van de aanleg 
van de Pekelharinghaven in 1631 opgeworpen. De gronden rondom de Pekelharinghaven zijn 
waarschijnlijk opgehoogd met het sediment dat vrijkwam bij het uitgraven van de haven. 

opgraving op de percelen Pekelharinghaven 18 en 22.56

54 Burger van Schoorel 1767, 20.
55 V13.
56 Leek 2020.
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Op een diepte van ca. 2,5 m beneden maaiveld (-1,7 m NAP) kwam een bruine organische 
laag tevoorschijn. Mogelijk betrof dit het maaiveld, voorafgaand aan de aanleg van de 
Pekelharinghaven (afb. 34).

Afb. 33. Ter plaatse van onderzoekslocatie 9 lag een metalen gasleiding.

Afb. 34. Onder de 17de-eeuwse ophoging kwam een bruine organische laag tevoorschijn. 
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4.11 Losse vondsten

4.11.1 Keramiek
In de gegraven kuilen van de vuilcontainers is hoofdzakelijk keramiek uit de late 16de en de 17de 

relatief grote hoeveelheid importaardewerk uit Italië. Opvallend is het forse aandeel berretino 
blauwe faience uit Ligurië, gemaakt tussen circa 1575 en 1625. Het gaat om fragmenten van 
ten minste vijf verschillende borden en kommen (i-kom-1, i-kom-7) (afb. 35).57 

Behalve de sierlijke blauwe faience uit Noord-Italië is tevens een grote scherf van een kom 
marmorizata 

36).58 Verder kunnen twee scherven van laat 16de- of 17de-eeuwse olijfolie-kruikjes uit Portugal 
vermeld worden (afb. 37).59 Dit materiaal is herkenbaar aan de micaschilfers in het baksel. Een 
andere interessante scherf is een bodemfragment van een kommetje van Werra-aardewerk, 

60 Hoewel er een grote stroom 
aan importen uit Noord-Duitsland naar West-Friesland kwam, bestaat de mogelijkheid dat dit 
object aan het begin van de 17de eeuw in Enkhuizen is vervaardigd. Tot slot is een fragment 
van een vuurstolp van roodbakkend aardewerk uit de periode rond 1600 het vermelden waard 
(afb. 39).61

waarschijnlijk in Enkhuizen vervaardigd.

57 1-C02, 1-C03, 6-C03, 6-C04, 8-C01.
58 6-C02.
59 1-C01, 12-C01.
60 6-C01.
61 12-C02.

1-C02

1-C03

6-C03

6-C04
8-C01

Afb. 35. Fragmenten van diverse borden en kommen van berretino blauw tinglazuuraardewerk uit Ligurië, 
Noord-Italië. Schaal 2:1.
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4.11.2 Glaswerk 
Tussen het verzamelde glaswerk is ook een 
aantal opmerkelijke vondsten aanwezig. Meest 
opvallend is een laat 19de-eeuws drinkglas (gl-
bek-3), geblazen in een mal en voorzien van 
ribbels op de onderste helft van de wand (afb. 
40). Het gebruiksvoorwerp zelf is op zich niet 
zeldzaam, maar het bijzondere is dat het complete glas is gevuld met stopverf en een rode 
kleurstof. Blijkbaar heeft het glas een tweede functie gekregen in de handen van een schilder. 

ste eeuw (afb. 41). De pot kan 
worden afgesloten met een schroefdeksel, een uitvinding uit de late 19de eeuw waar nog 
steeds op grote schaal gebruik van wordt gemaakt. Interessant is de vermelding van “HAK 

in 1952 een conservenfabriek op in Giessen en schafte machines aan om op grotere schaal 
verduurzaamde groenten en vruchten te kunnen produceren.62 De Vereniging Nederlandsch 
Fabricaat is op 31 maart 1915 opgericht naar aanleiding van grote verontwaardiging over 

62 www.hak.nl/over-hak/historie.

Afb. 36. Randscherf van een kom van Toscaans 
gemarmerd slibaardewerk.

Afb. 37. Fragmenten van Portugese olijfolie-
kruikjes.

Afb. 38. Scherf van een bord van Werra-aardewerk 

Afb. 39. Fragment van een vermoedelijk 
Enkhuizer vuurstolp.
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de verhandeling van Nederlandse producten onder 
buitenlandse merken. Nederlandse fabrikanten, 
die bij de vereniging waren aangesloten, konden 
onder bepaalde voorwaarden van de vereniging een 
nationaliteitskenmerk voor hun merken krijgen. Toen 
na de Tweede Wereldoorlog het eerste verdrag van de 
Europese Economische Gemeenschap tot stand kwam, 

Nederlandse merken onder druk. Dit leidde ertoe dat 
de belangstelling voor de vereniging geleidelijk plaats 
maakte voor een meer West-Europese oriëntatie. 
Zodoende werd uiteindelijk besloten op 31 december 
1971 de vereniging te liquideren.63  Deze gegevens 
samen maken het aannemelijk dat de conservenpot 
in de jaren vijftig of zestig van de 20ste eeuw is 
vervaardigd. 

zijn, echter de bodem is niet geribbeld en de wand vertoont duidelijke persnaden die bij het 

63 Ooijevaar 1983, 7.

Afb. 40. Laat 19de-eeuws drinkglas gevuld 
met stopverf.

ste eeuw.
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De door de Amerikaan William Painter uitgevonden kroonkurk werd in 1892 gepatenteerd.64 
De toepassing van een ribbeling in de bodem, een uitvinding die breuk bij de productie sterk 
reduceert, is begin jaren zestig van de 20ste eeuw in de omloop gekomen.65 

64 Soetens 2001, 161.
65 Van den Berghe 2020, 101.
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5. Beantwoording onderzoeksvragen

In het Programma van Eisen is een aantal onderzoekvragen geformuleerd, waarop hieronder 
antwoord wordt gegeven.

Middeleeuwen & Nieuwe Tijd
1. Zijn in het plangebied ophogingslagen aanwezig? Zijn de ophogingslagen te dateren en zo 
ja, wanneer is het plangebied opgehoogd? Welke materialen zijn gebruikt? Zijn meerdere fasen 
te onderscheiden? Is een natuurlijke veenlaag aanwezig? Op welke diepte is de natuurlijke 
bodem aanwezig?
2. Zijn de kademuren en beschoeiingen van de havens en gedempte grachten nog aanwezig 
in de bodem? Zo ja, hoe ziet de constructie eruit? Uit welke periode dateren de resten? Welke 
materialen zijn gebruikt? Zijn meerdere fasen te onderscheiden?

Onderzoekslocatie 1 (Geldelozepad)
Ter hoogte van onderzoekslocatie 1 werd een ophogingspakket uit de periode 1700-1800 

stroom van de Vliet. Hiervoor is hoofdzakelijk puinige klei met stadsafval gebruikt. Ter plaatse 

NAP.
In NZ-richting, parallel aan de Vliet, werd beschoeiing van naaldhouten palen met 

dendrochronologisch onderzoek, maar op basis van de vondsten uit de afdekkende laag kan 
worden afgeleid dat de beschoeiing vóór de periode 1700-1800 in gebruik was.

Onderzoekslocatie 2 (Vooreiland)
Onderzoeklocatie 2 bevond zich vlakbij de kruising van Vooreiland – Nachtegaalsteeg. Ter 

van de Oosterhaven  tussen 1577 en 1589. De ophoging bestond uit een pakket schoon grijs 
zand met daarop een laag heterogeen lichtgrijs zand met donkere kleibrokken. Ter plaatste 
is de natuurlijk bodem of veenlaag niet waargenomen.  Daarnaast werd geen beschoeiing 

Onderzoeklocatie 3 (Gedempt Achterom – Tuinstraat)
Pal ten oosten van de kruising Gedempt Achterom – Tuinstraat lag onderzoekslocatie 3. Dit deel 
werd pas in de late 16de eeuw onderdeel van de stad. De ophoging bestond uit donkergrijze klei 
met puinbrokken en schelpgruis. Het pakket bevatte geen vondstmateriaal, maar op basis van 
de vondsten uit de vroegste slootvulling kan worden verondersteld dat de ophoging in de late 
16de eeuw of begin van de 17de eeuw is opgeworpen. Ter plaatse is een natuurlijke veenlaag of 

Parallel aan het Gedempt Achterom werd op een diepte van ca. -2 m NAP in NO-ZW-richting 

palen was een houtmonster gezaagd. 
Daarbij diende de constructie als kadebeschoeiing van de noordzijde van het Gedempt 
Achterom. Het hout bleek niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek, waardoor de 
exacte datering onbekend is. Op basis van de vondsten uit de oudste slootvulling wordt de 
beschoeiing echter globaal in de late 16de of  17de eeuw gedateerd en hangt daarmee mogelijk 
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samen met de aanleg van de Oosterhaven en de stichting van het Vooreiland, die tussen 1577 
en 1589 werd voltooid.

Onderzoekslocatie 4 (Gedempt Achterom – Schoutensteeg)
In het verlengde van het Gedempt Achterom lag ter hoogte van de Schoutensteeg 
onderzoekslocatie 4. De bodemopbouw had sterke gelijkenissen met de bodemopbouw bij 
onderzoeklocatie 3. De ophoging bestond uit grijze klei met baksteenpuin. Waarschijnlijk zijn 
deze pakketten gelijktijdig opgeworpen tussen 1588 en 1599. Ter plaatse van onderzoekslocatie 

Parallel aan het Gedempt Achterom werden op verschillende dieptes beschoeiing uit twee 

eikenhouten palen en horizontale planken van niet nader onderzocht hout. De oudste fase is 
tot op een diepte van ruim -3,4 m NAP gezien. Evenwijdig aan de oude beschoeiing lag werd 

zuiden van de oude geslagen. De tussenliggende ruimte was opgevuld met donkergrijze klei 
met afval, zoals baksteenpuin en keramiek uit de periode 1575-1850. Waarschijnlijk gaat het 
om de beschoeiing zichtbaar op afbeelding 29.

Onderzoekslocatie 5 (Wijdesteeg – Oude Haven)
Net ten noorden van de kruising Wijdesteeg – Oude Haven lag onderzoekslocatie 5. De locatie 
bleek ernstig te zijn vervuild en is niet nader onderzocht.

Onderzoekslocatie 6 (Nieuwstraat)
Onderzoekslocatie 6 bevond zich aan de oostzijde van de Nieuwstraat. Hier werden 

de eeuw worden 
gedateerd, waardoor een diepere laag relatief ouder kon worden gedateerd met een mogelijke 
laatmiddeleeuwse oorsprong.
Het oudste ophogingspakket bestond uit donkergrijze schone humeuze klei met schelpgruis. 
De 17de-eeuwse laag erboven bestond eveneens uit donkergrijze klei, maar dan zandiger en 
met meer afval, zoals keramiek en baksteenpuin. Het jongste pakket bevatte hoofdzakelijk 
heterogeen lichtgrijs en grijs zand en correspondeert met de demping van het water langs 
de Nieuwstraat in de eerste helft van de 19de eeuw. Op een diepte van -2,4 NAP bevond zich 
de natuurlijk bodem. Een natuurlijke veenlaag is niet gezien, maar waarschijnlijk richting het 
oosten nog wel aanwezig.
Op een diepte tussen 2,5 m en 3 m beneden maaiveld kwam een rechtopstaande horizontale 
plank in NZ-richting tevoorschijn. Deze bevond zich precies onder de metalen mal, waardoor 
de plank niet nader kon worden onderzocht. Waarschijnlijk betreft het beschoeiing van de 
gracht langs de Nieuwstraat, die tussen 1825 en 1842 is gedempt.

Onderzoeklocatie 7 (Westerhaven – Turfhoek)
Op de kruising Westerhaven – Turfhoek aan de noordwestzijde van de Westerhaven werden 

van de stadsomwalling tussen 1573-1575 en bestond hoofdzakelijk uit lichtgrijze zandige 
klei met schelpgruis en puinbrokjes. In ieder geval verloor de stadswal ter hoogte van de 
onderzoekslocatie haar verdedigende functie in 1631 toen de Westerhaven werd gesticht. 
Hiervoor diende een deel vanaf de stadswal richting het zuidoosten te worden aangeplempt en 
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In het verlengde van de noordelijke kade van de Westerhaven werd bij onderzoekslocatie 7 
beschoeiing van forse grenenhouten palen en planken. Uit dendrochronologisch onderzoek 
bleek dat het hout, afkomstig van de Noorse grove den, in de herfst of winter van het jaar 1624 
is gekapt. Dit was zes jaar voor de aanleg van de Westerhaven, waardoor het aannemelijk is 
dat het hout is gebruikt voor een herstelfase van de van oorsprong 16de-eeuwse stadswal.

Onderzoeklocatie 8 (Oude Haven – Bonifaciuskerk)
Onderzoekslocatie 8 bevond zich in het Karolingische centrum van Medemblik, namelijk midden 
in de Oude Haven. Helaas bleek de locatie precies in het midden van de jongste fase van de 
Oude Haven te liggen, waardoor tot op een diepte tussen -2 m en -2,5 m beneden maaiveld 

uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Daaronder kwam een ophogingspakket tevoorschijn met 
enkele laatmiddeleeuwse scherven. Verder is onderzoekslocatie 8 is niet nader onderzocht. De 
natuurlijke bodem of veenlaag is dan ook niet waargenomen.

Onderzoekslocatie 9
Deze locatie is vanwege bestaande kabels en leidingen niet nader onderzocht.

Onderzoekslocatie 10
Onderzoeklocatie 10 bevond zich in de noordoosthoek van de Pekelharinghaven. De bovenste 
0,5 m bestond uit bruingrijze zandige klei met een humeuze bouwvoor. Daaronder lag een 
schoon ophogingspakket van lichtgrijs zand. Op een diepte van -1,7 m NAP kwam een laag 
restveen aan het licht, maar doordat de graafwerkzaamheden niet dieper reikten, kon de dikte 
van de laag niet worden vastgesteld.
Het schone pakket lichtgrijs zand is opgeworpen voorafgaand aan de ingebruikname van de 
Pekelharinghaven in de jaren 30 van de 17de

tijdens een archeologische waarneming en opgraving op de percelen Pekelharinghaven 18 en 

3. Wat zegt vondsmateriaal over de (datering van) verschillende stadsuitbreidingen?

Het overgrote deel van scherfmateriaal dateert tussen 1550 en 1900. Het oudste vondstmateriaal 

niet ongewoon, aangezien deze drie locaties binnen de grenzen van de 16de-eeuwse stad 
vielen. De datering van het vondstmateriaal sluit dus feilloos aan bij de historisch bekende 
staduitbreidingen van Medemblik. 

4. Zijn fundamenten van gebouwen aanwezig? Zo ja, uit welke periode dateren de sporen en 
structuren? Hoe zijn de gebouwen gefundeerd?

Nieuwe Tijd
5. Zijn in het plangebied (funderings)resten van bruggen aanwezig? Zo ja, uit welke periode 
dateren deze resten? Welke materialen zijn gebruikt? Zijn meerdere fasen te onderscheiden?
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6. Zijn in het plangebied resten van bebouwing aanwezig? Uit welke periode dateren de sporen 
en structuren? Wat is de diepteligging van de sporen en wat is de omvang? Kan iets gezegd 
worden over de indeling van de percelen en de vorm van de gebouwen? Hoe zijn de gebouwen 
gefundeerd?

Algemeen
7. Wat is de mate van verstoring van het bodemarchief ter plaatse van de verschillende 
locaties?

Onderzoekslocatie 5 en 8 vielen beide precies in 20ste-eeuwse slootvullingen, hoewel die strikt 
genomen niet als verstoring kan worden aangemerkt.
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6. Synthese en samenvatting

6.1 Inleiding

Voorafgaand aan het onderzoek is in het PvE een aantal onderzoeksvragen geformuleerd (zie 
paragraaf 3.2 Onderzoeksopdracht), die als leidraad bij het archeologisch onderzoek en de 
uitwerking ervan hebben gefungeerd. Voor de gevolgde methodiek wordt naar paragraaf 3.3 
Methoden verwezen. 

In dit hoofdstuk komen de resultaten uit het onderzoek samen met reeds vergaarde kennis en 
wordt getracht om het geheel in een breder perspectief te plaatsen.

6.2 Nieuwstraat tot 1600

Totaal werden tien ondergrondse vuilcontainers geplaatst, waarvan zes in de historische 16de-
eeuwse binnenstad. De andere vier werden pas onderdeel van de stad na de aanleg van de 
Westerhaven en Pekelharinghaven in 1631. Onderzoekslocaties 5 en 8 bevonden zich aan 
de Oude Haven, die al vanaf de Karolingische periode (700-900 n. Chr.) werd bewoond. Ter 
plaatse van Oude Haven – Bonifaciuskerk werd de demping van de Oude Haven uit de jaren 30 
van de vorige eeuw aangesneden. Hieronder bevond zich een ophogingspakket uit de 13de of 
14de eeuw. Op de kruising Oude Haven – Wijdesteeg was dezelfde sloot opgevuld meer sterk 
verontreinigde grond. 

Tijdens archeologisch onderzoek aan de Koningshof, op ca. 50 m ten westen van kruising Oude 
Haven – Wijdesteeg, werden meerdere 13de

diepte van -2,7 m NAP (2,3 m beneden maaiveld).66 Gedurende de Middeleeuwen werd de 
zuidoever van de Oude Haven alsmaar opgehoogd en richting het zuiden uitgebreid. Ter hoogte 
van de Oostersteeg, een straat op ca. 20 m ten zuiden van en parallel aan de Oude Haven, 

afgedekt met zorgvuldig gestapelde zoden. Een verklaring hiervoor hangt mogelijk samen de 
uitbreiding van de bewoningsas langs de Oude haven richting het zuiden in de 13de eeuw. Door 
het terrein richting het zuiden van de Oude Haven op te hogen, ontstond nieuw bewoonbaar 
terrein.

Onderzoekslocatie 6 bevond zich op de oostoever van het water dat oorspronkelijk aan de 
Nieuwstraat lag. Dit water verbond in de Middeleeuwen waarschijnlijk de Vliet met de Oude 
Haven. De exacte ouderdom van bewoning langs de Nieuwstraat is niet bekend, maar het wordt 
mogelijk geacht dat de Vliet pas is ontstaan na het dichtslibben van het Meer van Wervershoof 
in de 12de of 13de

onderzoek niet worden bevestigd. Ter plaatse van onderzoekslocatie 6 werden namelijk 

late 16de eeuw kon worden geplaatst. Deze dekte een oudere ophoging af, die waarschijnlijk 
uit de Late Middeleeuwen stamde.

66 Leek et al. 2019, 68.
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6.3 Uitbreiding tussen Oostersteeg en Gedempt Achterom 1588 – 1599

Onderzoekslocaties 3 en 4 bevonden zich aan de rand van de 16de-eeuwse stad zoals weergeven 
op de kaart van Van Deventer uit ca. 1560. Op de kaart is te zien dat de stad nog niet is 
omwald en dat bebouwing zich voornamelijk concentreert langs de Nieuwstraat en de noord- 
en zuidoever van de Oude Haven. Beide locaties bevinden zich op onbebouwd terrein tussen 
het zuideinde van de Nieuwstraat en kasteel Radboud. De situatie veranderde gedurende de 
tweede helft van de 16de eeuw. Op de kaart van het Beleg van Medemblik uit 1588 is te zien dat 
ten zuiden van de Oostersteeg in NZ-richting bebouwing verschijnt. De oever van het Gedempt 
Achterom, dat toen nog niet was gedempt, bleef vooralsnog onbebouwd. In de jaren hierna 
nam de ontwikkeling van Medemblik in hoog tempo toe. Binnen slechts elf jaar werd het gehele 
hierboven besproken gebied bebouwd en verscheen ten zuiden van het Gedempt Achterom 
de Oosterhaven. Op de kaart van Utenwael uit 1599 is te zien dat het Gedempt Achterom een 
gracht is geworden die via verschillende bruggen kon worden overgestoken. In het verlengde 
van de huidige Walesteeg op de kruising Tuinstraat – Gedempt Achterom en tussen Gedempt 
Achterom 45 en Schoutensteeg 1 werd tijdens het onderzoek in ZW-richting, parallel aan het 

beschoeiing van eikenhouten palen met niet nader bepaalde houten planken. Het hout bleek 
niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek, maar op basis van keramiekvondsten uit de 
oudste slootvulling kon de beschoeiing in de late 16de of 17de eeuw worden geplaatst. 

In de eerste helft van de 19de eeuw werd het water langs het Gedempt Achterom versmald en de 
oevers of kades verbreed (afb. 42). Ongeveer 0,6 m ten zuiden van de oude beschoeiing werd nieuwe 
geplaatst. De ruimte ertussen werd met klei en stadsafval, zoals afgedankt gebruikskeramiek 
uit de periode 1575-1875 opgevuld. In 1912 werd het Gedempt Achterom volledig gedempt.

Afb. 42. Schematische weergave van de doorsnede van het Gedempt Achterom.
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6.4 Poging tot reconstructie: uitbreiding Westerhavenkwartier 1631

Onderzoekslocatie 7 bevond zich op de kruising Westerhaven – Turfhoek en werd pas vlak 
voor de aanleg van de Westerhaven in 1631 bij de stad gevoegd. Op de kaarten van Utenwael 
(1599) en Boxhorn (1632) is te zien dat de onderzoekslocatie zich in de oude stadsgracht ten 

bevond (afb. 43). 

De kaart van Utenwael weergeeft een situatie waarop het terrein ten zuiden van het Achterom 
deels als weidegrond in gebruik is. De omwalling beschermde de stad totdat de Westerhaven 
en Pekelharinghaven in 1631 werden aangelegd. Voordat dit kon worden bewerkstelligd, moest 
het terrein tussen het Achterom en de 16de-eeuwse omwalling opnieuw worden ingericht. Ca. 
20 m tot 30 m ten zuiden van en parallel aan de stadswal werd zware beschoeiing van robuuste 

Afb. 43. Situatie 1599. Het rode vlak beslaat het terrein tussen de stadwal (geel) en het Achterom. Het 
plangebied ligt binnen de rode stippellijn.

Afb. 44. Situatie 1599. Het rode vlak beslaat het 
terrein tussen de stadwal (geel) en het Achterom. 
Het plangebied ligt binnen de rode stippellijn.

Afb. 45. De ruimte (paars) tussen de stadswal en 
de beschoeiing werd opgevuld met vrijkomend 
sediment uit de Westerhaven en afgegraven 
stadswal. 
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grenenhouten palen en planken 
aangebracht. Waarschijnlijk 
liep deze beschoeiing vanaf de 
uitstulpende punt (saillant) van 
het bastion aan de zuidzijde van 
de Nieuwstraat tot en met tien 

ontstane ruimte tussen stadswal 
en beschoeiing werd vervolgens 
met vrijkomend sediment uit de 
Westerhaven en afgegraven grond 
van de stadswal opgevuld (afb. 
45). Hierdoor ontstond tussen 
het Achterom en de voormalige 
stadswal nieuw terrein met een oppervlakte van ca. 0,7 hectare dat als havenkade kon worden 
ingericht. De nieuwe percelen aan de noordzijde (Westerhaven) en westzijde (Turfhoek) 
werden op een breedte van 28 Drechterlandse voet (9,13 m). 
Vervolgens werd haaks op de noordelijke kade van de nieuwe Westerhaven de Turfhoek 
opgeworpen (afb. 46). Dit gebeurde in ieder geval vóór 1642, aangezien in 1642 octrooi werd 
verleend op het bakken van estriken en dakpannen aan ene Joost Dirckszoon Pottenbacker.  
In het verlengde van de Ridderstraat via het oosten van de Turfhoek en het Keern werd een 

noordelijke kade van de Westerhaven kon worden bereikt (zie afb. 7 en afb. 10).

Afb. 46. Situatie na 1632. Het terrein tussen het Achterom en 
de Westerhaven (groen) is aanzienlijk groter geworden. Haaks 
hierop werd de Turfhoek gesticht (bruin). Het blauwe vlak 
beslaat de omvang van de huidige Westerhaven.
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Bijlage 1         Alle sporenkaarten werkputten
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Bijlage 2                  Profielen

spoornummer

vondstnummer

contour profiel

profielnummer1
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