
Vroegmiddeleeuwse versterking

Sporen van een gracht en de binnenste 
ringburgwal (paarse ring) kwamen tevoor-
schijn tijdens archeologisch onderzoek in 
1942 en 1943 door het Rijksmu seum van 
Oudheden onder leiding van het Duitse 
Leger. Deze werden geïnterpreteerd als 
een kleine vroegmid deleeuwse ringwal-
burg met de huidige Burghkerk als mid-
delpunt. 
In 1952 heeft de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek (ROB) onder 
leiding van Dr. Herre Halbertsma twee 

sleuven ge graven aan de buitenzijde van 
het centrum. Eén ter hoogte van Park-
straat 10-12 en één aan de Warmoesstraat 
34. Hierin werd een brede gracht aange-
sneden van de “buitenste ring”. 

Op losse schroeven
Tijdens de bouw van het oude gemeente-
huis op de Groeneplaats in 1967 zijn ook 
archeologische waarnemingen gedaan. 
Hierbij zijn drie grachten van de binnen-
ste ring gedocumenteerd. In 2017 zijn aan 
de Groeneplaats en in 2020 in de War-
moesstraat onderzoeken gedaan door Ar-
cheologie West-Friesland. Voor aanvang 
werd gedacht dat de binnenste ring een 
vroegmiddeleeuwse oorsprong had en dat 
de buitenste versterking was aangelegd 
door Graaf Jan van Beaumont in de 14de 
eeuw. Dat blijkt niet zo te zijn. Door aan de 
Kantoorstraat nieuwe date ringsmethoden 
toe te passen, staat een groot deel van de 

oude aannames op losse schroeven.
Gevonden sporen zijn gedateerd met OSL 
(Optical Stimulated Luminescence). Met 
de methode wordt het moment be paald 
wanneer zand het laatst licht heeft gezien. 
Daarmee wordt de afzetting of begraving 
van sedi ment gedateerd. Uit onderzoek 
onder leiding van Prof. Dr. Jakob Wallinga 
Universiteit van Wageningen blijkt dat de 
wal aan de Kantoorstraat is aangelegd in 
de 8ste of vroeg 9de eeuw. Vooraf werd 
aangenomen dat de aanleg van de bui-

tenste ring in de 14de eeuw zou hebben 
plaatsgevonden. Hierdoor kan voorlopig 
en voorzich tig worden geconcludeerd dat 
er geen eeuwen ver schil zit tussen de aan-
leg van de binnenste en buitenste ring, 
maar dat ze vermoedelijk tegelijk heb ben 
gefunctioneerd en dat de binnenste ring 

eerder wellicht een scheiding vormde tus-
sen het kerkelijke deel en het burgerlijke 
deel van Den Burg. 
Met deze nieuwe – voorlopige – inzichten 
ontstaan volgens Archeologie West-Fries-
land ook veel vraagtekens. Waarom is de 

versterking van Den Burg ouder dan de 
ringwalburgen elders langs de Noordzee-
kust zoals Souburg en Domburg? Is de ver-
sterking gebouwd door de nieuwe Fran-
kische overheersers als reactie tegen de 
constante dreiging van de Friezen die on-
der Radboud in de vroege 8ste eeuw nog 
oprukten tot Utrecht en Dorestad? Of is de 
burg juist een antwoord van de bedreigde 
Friezen op de Frankisch-christelijke agres-
sie? Of hangt de bouw toch samen met 
vroege invallen van de Noormannen? 

Scherven
Misschien ligt het wel voor de hand dat 
de andere eerder genoemde ringwalbur-
gen elders ook uiteindelijk ouder blijken 
te zijn. Deze zijn vaak gedateerd aan de 
hand van keramiek en soms met behulp 
van dendrochronologie ( jaarringonder-
zoek). Mogelijk dateren deze scherven uit 
een latere gebruiksfase van de verster-
kingen in plaats van uit de aanleg ervan. 
Dan zou uit toekomstig onderzoek met 
OSL wellicht kunnen blijken dat de aanleg 
van de grachten en omwalling van andere 
ringwalburgen niet afwijkt van die van 
Den Burg en dat ze eveneens in de 8ste of 
vroeg 9de eeuw zijn gebouwd. 

Vluchtburg
Dat sluit aan bij het idee dat de ringwal-
burgen in eerste instantie als vluchtburg 
zijn gebruikt ter bescherming van de lokale 
bevolking voor invallen van “zeevolkeren”, 
of die dat nu Friezen, Saksen of Noorman-
nen zijn geweest. De versterkingen zijn in 
de eeuwen daarna pas gebruikt om meer 
permanent in te wonen. Zo is burgerlijke 
bewoning van voor de 14de eeuw binnen 
de ringwal van Den Burg vooralsnog niet 
aangetoond. Toekomstig onderzoek in het 
centrum van Den Burg zal meer duidelijk-
heid geven over de oorsprong, fasering en 

het gebruik van deze en andere ringwal-
burgen langs de Noordzee.

Kuilenkrans
Onder de resten van de wal en de prehis-
torische akkerlaag werd een deel van een 
kuilenkrans gevonden. Deze dateert ver-
moedelijk uit de Midden-Bronstijd (rond 
1600 v. Chr.). Dergelijke structuren zijn 
eerder gevonden tijdens de grote opgra-
vingen aan de Beatrixlaan in de jaren ‘70 
van de 20ste eeuw. De functie van een 
kuilenkrans wordt soms in de rituele sfeer 
gezocht. Het geeft in ieder geval aan dat 
het huidige centrum van Den Burg al ruim 
voor het begin van onze jaartelling in ge-
bruik was door een gemeenschap van pre-
historische boeren.
Uit de blootgelegde profielen aan de Kan-
toorstraat blijkt dat in de Middeleeuwen 
de grond van een prehistorische akker en 
het gele dekzand daaronder weggegra-
ven zijn en aan de kant van de ontgraving 
laags gewijs gestapeld. Indrukken laten 
zien dat bij het grondverzet hoefdieren 
werden ingezet, mo gelijk in combinatie 
met karren. Door de ontgraving ontstond 
buiten de aarden wal een gracht van 25 

m tot 30 meter breed, twee meter diepte 
met daar binnen een wal van zes meter 
breed. Vermoed wordt dat deze wal een 
hoogte had van twee tot tweeëneenhalve 
meter. Zo ontstond een hoogteverschil 
van mogelijk wel 4,5 meter. 
De zij- en bo venkanten van de wal waren 
bekleed met gestoken zoden waar gras 
op groeide. De wortels en de zoden groei-

den aan elkaar zodat een stevige schil 
ontstond en de grond bij neerslag niet 
wegspoelde. Door de afdekking met gras 
had de wal het uiterlijk van een enorme 
tuunwal of een steile dijk. Bovenop de ver-
sterking stond mogelijk een lage borstwe-
ring met een houten schutting gemaakt 
van palen en vlecht werk in de vorm van 
kantelen. Hierdoor konden boogschutters 
zichzelf beschermen en eventuele aanval-

lers van achter hun dekking beschieten. In 
een latere fase is de wal verder verhoogd 
en verbreed met extra grond en opnieuw 
bekleed met zoden, dit maal van meer klei-
ig materiaal gestoken uit de om liggende 
kwelders. 
De wal werd waarschijnlijk een stuk breder 
en onge veer een meter hoger en daardoor 
glooiender aan de binnenzijde. Hierdoor 
was de bovenzijde van de wal vanuit de 
centrale plaats van de versterking makke-

lijker te bereiken. Zo konden krijgers zich 
sneller ver plaatsen binnen de ringwalburg 
mochten de gevechten zich verplaatsen 
tijdens een aanval.
Na de middeleeuwen verloor de verster-
king en de gracht haar functie en werd de 
gracht vooral gebruikt door de bewoners 
voor wassen van kleding en het storten 
van vuilnis. Tijdens het onderzoek is een 

trappetje gevonden met aan de onderzij-
de een vloertje van keien waarlangs men 
in de 17de eeuw tot aan de gracht kon af-
dalen. De bewoners van Den Burg hebben 
de gracht lang gebruikt om afval te dum-
pen, vaak tot frustratie van het toenma-
lige gemeentebe stuur. Hier kwam in 1903 
een einde aan toen het laatste stuk van de 
gracht werd gedempt en de afwa tering en 
dergelijke via een nieuw rioolstelsel werd 

geregeld. In 2021 zijn aan de Parkstraat de 
grote gresbuizen van 0,5 meter doorsnede 
hiervan gevonden.

Bron: “Schuifelen op een middeleeuwse 
versterking”, het rapport van Archeologie 
West-Friesland over het archeologisch on-
derzoek op de locatie van de voormalig 
J’elleboog.
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Archeologisch onder-

zoek op het terrein van 

de J’elleboog heeft aan-

names over de ouder-

dom van de binnenste 

en buitenste ringwal in 

Den Burg op losse schroe-

ven gezet. Er zijn sterke 

aanwijzingen dat beide 

ringen in de 8ste of vroeg 

9de eeuw zijn aangelegd. 
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Schilderij  (Straatje op Texel) van de Kantoorstraat uit 1903 door Foris Verster.

Michiel Bartels van Archeologie West-Friesland geeft tekst en uitleg over de opgravingen.

Kaart uit 1552 waarop de omgrachting rond Den Burg als laagte rondom de bewoning is te zien. 

Reconstructie van Middeleeuws Den Burg, met de binnenste (paars) en buitenste (groen) ring.

Reconstructie van de “Neue Burg” in Hamburg, waarschijnlijk sterk lijkend op de in Den Burg.  

Doorsnede van de afgetopte middeleeuwse wal (midden) en de gracht (rechts).

Ringwalburg bescherming tegen invallen 
door Friezen, Saksen of Noormannen 


