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

In 2015 en 2018 is door Archeologie West-Friesland, in opdracht van de gemeente Enkhuizen, 
op twee locaties een archeologisch onderzoek uitgevoerd langs het Spaans Leger in Enkhuizen 
(afb. 1 en 2). Aanleiding was in beide gevallen de slechte staat van de kademuur ter plaatse. 
Bij het vervangen van de kademuren vonden graafwerkzaamheden plaats en hierbij kwamen 
archeologische sporen aan het licht.
De eindverantwoordelijkheid voor de opgraving was in handen van senior KNA-archeoloog 
Michiel Bartels. Het veldwerk is uitgevoerd door senior KNA-archeoloog Christiaan Schrickx, 
KNA-archeoloog Dieuwertje Duijn, veldmedewerker Etienne van Paridon en veldmedewerker 
Aad Weel. Beide onderzoeken zijn uitgewerkt door Dieuwertje Duijn.

Het onderzoek uit 2015 vond plaats direct ten westen van de brug op de hoek van het Spaans 
Leger en de Driebanen en zal in het vervolg worden aangeduid als plangebied Spaans Leger-
Driebanen. Deze locatie was aanvankelijk vrijgegeven, waardoor geen adviesdocument en 
Programma van Eisen (PvE) is opgesteld. Bij de graafwerkzaamheden achter de kademuur 
kwam een gedeelte van de stadsmuur tevoorschijn, waarna direct een archeologische 
monitoring is opgestart.

Het onderzoek uit mei en april 2018 vond plaats aan de noordelijke kopse kant van de gracht 
langs het Spaans Leger in de vorm van een archeologische begeleiding. Dit korte stukje straat 
heet officieel Kruislaan en het plangebied wordt daarom aangeduid als Spaans Leger-Kruislaan. 
Voor deze locatie is d.d. 3-2-2016 door Archeologie West-Friesland een archeologische quickscan 

Afb. 2. De locatie van het plangebied Spaans Leger-Driebanen (rode cirkel) en het plangebied Spaans 
leger-Kruislaan (gele cirkel) binnen Enkhuizen.
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opgesteld.1 Hierin is een archeologische verwachting voor het plangebied geformuleerd. Naar 
aanleiding hiervan is op 22-11-2017 een kleine proefput gegraven binnen het plangebied. 
Van 15-3-2018 dateert een gecombineerd Bureauonderzoek en PvE, waarin de eisen voor de 
uitvoering van het archeologisch onderzoek zijn geformuleerd. Het archeologisch onderzoek is 
conform dit PvE uitgevoerd.

In dit rapport worden de resultaten van de archeologische begeleiding op beide locaties 
langs het Spaans Leger weergegeven. De rapportage bestaat uit twee delen. In het eerste 
deel worden de historische gegevens met betrekking tot het onderzoeksterrein en de directe 
omgeving uiteengezet. In het tweede deel worden de aangetroffen archeologische sporen en 
het verzamelde vondstmateriaal geanalyseerd. 

De rapportage volgt de eisen die daaraan worden gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.3, en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn, versie 2016.

1 Duijn 2016a.
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2. De onderzoekslocatie

2.1 Geologie en landschap

Aan het einde van de laatste ijstijd lag Enkhuizen in een schaars begroeid landschap, waar 
in de loop van die ijstijd zand was afgezet. Geologisch gezien behoort deze zandafzetting tot 
de Formatie van Twente (Laagpakket van Wierden: dekzand).2 De top van deze pleistocene 
afzetting bevind zich tussen de 14 en 10 m –NAP. Na afloop van de ijstijd steeg de temperatuur 
en smolten de landijsmassa’s waardoor de zeespiegel steeg. Hierdoor steeg ook de 
grondwaterspiegel en vormde zich veen (het Basisveen) op het dekzand. Dit Basisveen werd 
uiteindelijk afgedekt door wad- en kwelderafzettingen.
Tot circa 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. Een groot deel van West-Friesland lag in dit lagunaire gebied.3 De sedimenten 
die in deze periode zijn afgezet, worden gerekend tot de oudste afzettingen van de Beemster 
Afzettingen (voorheen Calais II en III, tegenwoordig: 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 binnen. 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.
Tussen 3800 en 1400 voor Chr. verlegden de getijdengeulen enkele malen hun loop, waardoor 
de ondergrond van West-Friesland een zeer ingewikkelde opbouw heeft. Deze opbouw, en de 
geologische geschiedenis, is door De Mulder en Bosch ontrafeld en systematisch beschreven. 
Volgens deze reconstructies heeft Enkhuizen in een kweldergebied gelegen. Grote getijdengeulen 
zijn vermoedelijk niet actief geweest. Buiten de actieve delen van het zeegat vond veengroei 
plaats (behorend tot het Hollandveen Laagpakket).

Rond 1500 voor Chr. sloot het zeegat van Bergen en werden de geulsystemen in West-Friesland 
minder actief. Na het droogvallen van de geulen vond als gevolg van differentiële inklinking 
van de verschillende afzettingen een omkering (inversie) van het reliëf plaats. De aanvankelijk 
laaggelegen kreekbeddingen en oevers zakten minder in dan de aanvankelijk hooggelegen 
kwelders. 
Buiten de actieve geulen had vanaf circa 3800 voor Chr. in heel West-Friesland continu 
veenvorming plaatsgevonden, waardoor grote veenkussens waren ontstaan. Op het moment 
dat de laatste actieve geulen verlandden, verdwenen ook deze onder een dik pakket veen. 
Op en rond de veenkussens waren alleen nog kleine veenstroompjes actief. Deze voerden het 
water uit de veenkussens af naar lager gelegen delen.

2 Hoewel Nitg-TNO in 2000 (Weerts e.a., 2000; De Mulder e.a., 2003) een nieuwe lithostratigrafische 
indeling heeft ingevoerd, wordt in dit stuk ook de oude chronostratigrafische indeling, gebruikt door 
De Mulder & Bosch, weergegeven. Het Laagpakket van Wormer komt overeen met de Afzettingen 
van Calais, het Laagpakket van Walcheren met de Afzettingen van Duinkerken en het Hollandveen 
Laagpakket met het Hollandveen.

3 De Mulder & Bosch, 1982.
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De bewoning in West-Friesland in de Midden- en Late-Bronstijd (1500 tot 800 v. Chr.) 
concentreerde zich op de flanken van deze geulruggen en op de kwelders.4 Door toenemende 
vernatting werd West-Friesland rond 800 v. Chr. verlaten. Tot het ontstaan van de handelsplaats 
Medemblik omstreeks 700 n. Chr. was het gebied vermoedelijk onbewoond.5 

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. 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 gebied werd geschikt 
gemaakt voor bewoning en landbouw door op systematische wijze sloten 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.6 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 circa 1250 werd 
beschermd door één lange dijk: de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is in de eeuwen hierna 
nog diverse malen doorgebroken, waardoor land afsloeg en klei en zand werd afgezet. De 
loop van de Omringdijk is in de loop der eeuwen sterk gewijzigd. Door het verdwijnen van het 
voorland (het land dat voor de dijk lag) verzwakte de dijk, waardoor deze op een groot aantal 
plaatsen moest worden teruggelegd door middel van inlaagdijken. De huidige Omringdijk bevat 
hierdoor slechts in een aantal dijkvakken nog de originele 12de/13de-eeuwse kern.7 

Om het gebied binnen de Omringdijk droog te houden, moest dagelijks water in zee worden 
geloosd. In eerste instantie gebeurde dit tijdens eb via spuisluizen in de dijk. Door de 
aanhoudende daling van het maaiveld was dit na verloop van tijd niet meer mogelijk. De 
introductie van de poldermolen in Holland in het begin van de 15de eeuw was een antwoord op 
dit probleem. De eerste poldermolens bij Enkhuizen stonden ten noorden van de stad, aan het 
einde van de Oude Gouw, en dateren uit omstreeks 1452.8 

2.2 Korte geschiedenis van Enkhuizen

Enkhuizen is gelegen in het oosten van West-Friesland, aan het oostelijke einde van een oost-
west georiënteerde bewoningsas: de Streekweg. De aan deze weg gelegen dorpen bevonden 
zich oorspronkelijk noordelijker langs een oudere bewoningsas (de Zuiderkadijk). Deze as met 
de aanliggende dorpen is ten gevolge van de vorderende veenontginningen verplaatst naar de 
locatie van de huidige Streekweg, waarschijnlijk in de 12de eeuw.9

4 IJzereef & Van Regteren Altena, 1991; Roessingh & Lohof, 2011.
5 Besteman 1990, 107.
6 Besteman 1990, 93-96.
7 Boon 1991, 78-114.
8 Boon 1991, 100. 
9 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van Enkhuizen: Duijn 2011. 
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De stad Enkhuizen is ontstaan uit een samensmelting van twee dorpen: Enchusen en 
Gommerskarspel. De kern van Gommerskarspel lag waarschijnlijk bij de huidige Westerkerk, de 
locatie van het oude Enchusen moet worden gezocht in het huidige IJsselmeer, in het verlengde 
van de Streekweg/Westerstraat. Door het terugleggen (inlagen) van de Westfriese Omringdijk 
in de 13de eeuw kwam het oude Enchusen buitendijks te liggen. Ten gevolge van de stijgende 
zeespiegel en het afslaan van dit buitendijkse land is het dorp door zijn inwoners geleidelijk 
verplaatst naar het gebied binnen de Omringdijk. Hierdoor kwam Enchusen tegen Gommerskarspel 
aan te liggen. In 1356 kregen de dorpen stadsrechten en werden zij door graaf Willem V onder 
de naam Enkhuizen officieel samengevoegd tot stad. In de periode hierna kreeg Enkhuizen een 
stedelijk karakter door de aanleg van havens, het oprichten van poorten en verdedigingswerken 
en de bouw van publieke gebouwen, waaronder een stadhuis, gasthuis en waag.
Pas na de St. Elizabethvloed van 1421 werd het buitendijks gelegen Enkhuizen definitief 
opgegeven. Op dat moment was alleen de kerk hier waarschijnlijk nog aanwezig. Deze kerk 
werd afgebroken en vanaf 1423 begonnen de Enkhuizenaren met de bouw van de huidige 
Zuiderkerk, gewijd aan St. Pancratius. Iets later werd de Westerkerk, gewijd aan St. 
Gummarus, door de parochianen van Gommerskarspel gebouwd. In de 15de eeuw werden vier 
kloosters in Enkhuizen opgericht, namelijk drie vrouwenkloosters bij de Westerkerk en een 
mannenklooster bij de Zuiderkerk. Onder druk van de gespannen politieke situatie door de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten begon men in 1489 de hele stad met wallen te omgeven. De 
Westerkerk en omliggende kloosters kwamen hierbij binnen de stadsomwalling te liggen. 

Dankzij de bloeiende haringvisserij en handel nam het aantal inwoners van Enkhuizen in de 
16de eeuw zeer snel toe. Dit veroorzaakte de bouw van steeds meer huizen, die nu vaak werden 
uitgevoerd in baksteen in plaats van hout. Tevens was meer havenruimte nodig, wat tussen 
1540 en 1570 resulteerde in de aanleg van de Oude Haven, Vissershaven en Oosterhaven. 
In deze periode rondde men de bouw van de stadsmuren, -poorten en verdedigingstorens af, 
waardoor de stad aan de landzijde nu goed kon worden verdedigd. De kaart van Jacob van 
Deventer, de oudste stadsplattegrond van Enkhuizen, geeft een beeld van de omvang van 
Enkhuizen rond 1560 (afb. 3).
Gebrek aan ruimte voor de snel groeiende bevolking en toenemende economische activiteiten 
was de belangrijkste reden om de stad grootschalig uit te breiden aan de west- en noordzijde 
rond 1600. De stadsmuren en torens brak men af en hiervoor in de plaats kwamen moderne 
verdedigingswerken in de vorm van aarden wallen en bastions. Tevens werden nieuwe 
havens binnen de stad gegraven, namelijk de Nieuwe Haven, Oude Buishaven en Nieuwe 
Buishaven. Op de kaart uit de kroniek van Brandt uit 1666 is de omvang van de stad na de 
grote stadsuitbreiding te zien (afb. 4). 
Rond 1620 bereikte de economische bloei van Enkhuizen zijn piek. Op dat moment woonden 
ongeveer 21.000 mensen binnen de vest. De bloei was in de eerste plaats te danken aan de 
haringvisserij op de Noordzee. Hiernaast speelden de handel en scheepvaart een grote rol, met 
name de Sontvaart (handel op het Oostzeegebied), kust- en Straatvaart (handel op Frankrijk 
en landen langs de Middellandse Zee) en handel met Azië door de VOC. 
Rond het midden van de 17de eeuw was de bloeiperiode voorbij en vond op zowel economisch 
als demografisch gebied verval plaats. Het dieptepunt van de crisis werd bereikt rond 1850, 
toen Enkhuizen nog slechts ca. 5000 inwoners telde. De leegloop had als gevolg dat veel 
huizen werden gesloopt en de stad een landelijk karakter kreeg, met name in de Boerenhoek. 
Pas vanaf de late 19de eeuw was weer sprake van groei door de aanleg van de spoorlijn en 
intensivering van de land- en tuinbouw, met name de teelt van bloemzaad. 
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2.3 Historische ontwikkeling plangebied 

Beide onderzochte locaties liggen langs het Spaans Leger. Bij beide plangebieden speelt de 
ontwikkeling van de stadsverdediging in de 15de en 16de eeuw een belangrijke rol. Voor het 
plangebied Spaans Leger-Kruislaan is hiernaast de periode ná 1600 van belang, toen het 
plangebied deel uitmaakte van de overtoom. 

2.3.1 De stadsmuur van Enkhuizen
Enkhuizen had in de Middeleeuwen nog geen stadsmuur. De verdedigingswerken van de stad 
beperkten zich in deze tijd tot enkele korte aarden wallen met houten palissaden, vier poorten 
en één toren, namelijk de Engelse Toren uit circa 1396 ten zuiden van de Breedstraat. Drie 
poorten stonden op de toegangswegen in de stad (Zuiderdijk, Oosterdijk, Streekweg), de 
vierde poort stond bij de haven. 

Afb. 3. Stadsplattegrond van Enkhuizen rond 1560, gemaakt door Jacob van Deventer.
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In 1464 bouwde men nog een toren: de Pontustoren op de hoek van het Spaans Leger en 
Sijbrandsdijk.10 Naar aanleiding van de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd in 1489 een 
gesloten wallichaam rond de landzijde van de stad opgeworpen. Deze wal lag van zuid naar 
noord en met de klok mee ter plaatse van de Dijk, Prinsenstraat, Paulus Potterstraat, Spaans 
Leger en Sijbrandsdijk. Langs de wal verrees gelijktijdig een toren op de hoek van de Paulus 
Potterstraat en het Spaans Leger: de Spijtbroektoren. Ook bij de Noorderpoort bouwde men 
een toren. Om de zeezijde van de stad te beschermen, sloeg men een rij palen in zee.11

De stadsmuur van Enkhuizen is gefaseerd gebouwd, met daartussen onderbrekingen van jaren 
zonder bouwactiviteit. In de jaren 1531-1532 zijn de eerste stukken stadsmuur gebouwd, 
namelijk vanaf de Noorderpoort (gelegen ter plaatse van het huidige Sijbrandsplein) richting 
het oosten tot in de Zuiderzee. Kroniekschrijver Brandt schrijft hierover in de 17de eeuw: “Al dit 
werk wierdt gegrondtvest op else balken van XX of XXV voeten langh, welke hier in den grondt, 
die seer week was en geen swaerte kon dragen, sijn ingeheyt: soo dat het bijkans op de helft soo 
veel koste onder, als boven d’aerde, voorts wierdt het van onder, tegens het water, met groote 
harde Bentemer steenen, en boven met Leydtsche steen opgehaelt.”12 De stadsmuur werd 
volgens deze bron dus onderheid met palen van elzenhout van 6,5 meter en ruim 8 meter lang.13 
De onderkant van de muur was gebouwd van Bentheimer steen, met daarboven bakstenen.

10 Brandt 1666, 29.
11 Brandt 1666, 36, 60.
12 Brandt 1666, 54.
13 Uitgaande van de Enkhuizer voet (32,6 cm). 

Afb. 4. Stadsplattegrond van Enkhuizen, afkomstig uit de kroniek van Brandt uit 1666.



16

Twee jaar later, in 1534, werd een stuk stadsmuur opgetrokken ten westen van de Noorderpoort, 
met een lengte van ruim 135 meter (35 roeden). Tegelijk werd de Christoffeltoren gebouwd, 
vlakbij de hoek van het Spaans Leger en de Staaleversgracht.14 Het jaar erop bouwde men een 
stuk muur aan de zuidzijde van de stad, bij de Engelse Toren, met daarbij drie torens.15 

Brandt beschrijft dat het muurwerk “met goede steene bogen over geslagen waeren”, dus 
dat ze bovengronds waren gemetseld met bogen, zoals gebruikelijk was bij stadsmuren.16 Hij 
meldt verder dat de onderkant van de muren de breedte had van zes grote Leidse bakstenen 
en de bovenkant van vier bakstenen. Het bouwmateriaal en het arbeidsloon had de stad 
inmiddels kapitalen gekost. Bij het jaar 1536 beschrijft Brandt dat het eigenlijk nodig was om 

14 Brandt 1666, 58. Een Enkhuizer roede is 3,91 meter.
15 Brandt 1666, 59.
16 Brandt 1666, 61.

Afb. 5. Enkhuizen op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer, circa 1560. 
1 Engelse Toren   4 Westerpoort en naastgelegen toren 7 Christoffeltoren
2 Zuiderpoort (Drommedaris) 5 Spijtbroektoren    8 Pontustoren
3 Pieter Groestoren  6 Voertboom (waterpoort)   9 Noorderpoort

Blauwe cirkel: plangebied Spaans Leger-Driebanen 
Groene cirkel: plangebied Spaans Leger-Kruislaan
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tussen de Zuiderpoort en Westerpoort ook een muur te bouwen en dat dit de stad ook was 
opgedragen door de keizer. Door de ongunstige economische situatie durfde de stad het echter 
niet aan om zo’n kostbaar werk te beginnen. Ook hier wordt vermeld dat de muur met palen 
van elzenhout moest worden onderheid.17

Pas in de jaren 1540-1542 is de stadsmuur aan de zuidkant van de stad er gekomen. Dit 
werd gecombineerd met een stadsuitbreiding, waarbij de zuidelijke grens van de stad werd 
verschoven van de Dijk naar de Paktuinen. Het werk begon met de bouw van een nieuwe 
Zuiderpoort, namelijk de nog bestaande Drommedaris. Vanaf deze poort bouwde men een 
muur richting het westen, ter plaatse van de huidige straat Paktuinen. De oude stadsgracht 
langs de Dijk werd vergroot tot een haven, de nog bestaande Oude Haven.18 

17 Brandt 1666, 61-62.
18 Brandt 1666, 66-67.

Afb. 6. Enkhuizen op de stadsplattegrond van Wagenaar uit 1577. Het noorden is rechts. In rood de 
stadsmuur.
1 Engelse Toren   4 Westerpoort en naastgelegen toren 7 Christoffeltoren
2 Zuiderpoort (Drommedaris) 5 Spijtbroektoren    8 Pontustoren
3 Pieter Groestoren  6 Voertboom (waterpoort)   9 Noorderpoort

Blauwe cirkel: plangebied Spaans Leger-Driebanen 
Groene cirkel: plangebied Spaans Leger-Kruislaan
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Brandt schrijft dat in het jaar 1546 het stadsbestuur het besluit nam om “het bouwen van de 
stadtsmuur aen de landtsijde te bevorderen”. Hij merkt hierbij op dat hij niet heeft kunnen 
achterhalen wanneer het werk precies is begonnen. Het is waarschijnlijk dat het laatste stuk 
stadsmuur, van de Westerpoort tot aan de Christoffeltoren, in deze periode is gebouwd.19 
Langs de nieuwe delen van de stadsmuur werden nog enkele torens gebouwd, namelijk drie 
rechthoekige exemplaren langs de Paktuinen, een ronde toren op de hoek van de Paktuinen 
en het Waaigat (Pieter Groestoren) en een rechthoekige toren bij de Westerpoort (hoek 
Westerstraat en Paulus Potterstraat). In de muur kwamen verder drie waterpoorten en buiten 
de muur lag een brede vestinggracht. Een van de waterpoort, de Voertboom, bevond zich naast 
het plangebied Spaans Leger-Driebanen. Op deze locatie ligt nu de brug die vanuit het water in 
het Spaans Leger toegang verschaft tot de gracht van de Driebanen. Volgens Brandt begon het 
metselen van de waterpoorten pas in 1550.20 Hij vermeldt verder dat de verdedigingswerken 
pas klaar waren in 1570.21

Op de oudste stadsplattegrond, gemaakt door Jacob van Deventer rond 1560, lijkt de 
stadsverdediging voltooid (afb. 5). Meer gedetailleerd is de kaart van Wagenaar uit 1577 
(afb. 6). Op deze kaart zijn al enkele uitbreidingen aan Enkhuizen zichtbaar: de Wierdijk is 
aangelegd ten oosten van de stad en de Vissershaven aan de noordzijde. Hierdoor hebben 
enige wijzigingen plaatsgevonden aan de verdedigingswerken aan de noordzijde van de stad.

In 1590 begon de grote stadsuitbreiding van Enkhuizen. Hierbij werd een grote nieuwe schil 
rond de landzijde gecreëerd, met een modern stelsel van aarden wallen en bastions. Door de 
opkomst van het kanon waren stenen stadsmuren en torens een verouderd middel geworden 
om een stad te verdedigen. De stadsmuren zijn daarom in de periode rond 1600 afgebroken. 

19 Brandt 1666, 70.
20 Brandt 1666, 71.
21 Brandt 1666, 71.

Afb. 7. Uitsnede uit de kaart uit de kroniek van Brandt uit 1666. De rode ovaal geeft de locatie van het 
plangebied Spaans Leger-Kruislaan weer.
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Hiervan zijn enkele historische gegevens bekend: in juni 1596 besloot het stadsbestuur tot 
afbraak van de muur.22 In een akte uit hetzelfde jaar is sprake van de afbraak van de torens.23 

2.3.2 De overtoom
Door de grote stadsuitbreiding kwam ook de voormalige verdedigingsgracht, gelegen buiten 
de stadsmuur, binnen de stad te liggen. Een deel van de gracht werd gedempt. De rest bleef 
behouden en werd omgevormd tot verdedigingsgracht, namelijk het deel langs de Oude Gracht 
en het Spaans Leger. Het water van de Oude Gracht is wel een versmalde versie van de 
oorspronkelijke verdedigingsgracht: de oostzijde van het water is gedempt. Op dit gedempte 
gedeelte staan de huizen die langs de westzijde van de Paulus Potterstraat zijn gesitueerd.
Aan de noordzijde van het Spaans Leger werd een dam in de gracht gemaakt, zoals zichtbaar 
is op onder meer de kaarten van Guicciardini uit 1634 en de kaart uit de kroniek van Brandt uit 
1666 (afb. 7). Het plangebied Spaans Leger-Kruislaan ligt aan de zuidwestzijde van deze dam.
Ten westen van de dam was de gracht gevuld met zoet polderwater. Ten oosten van de dam 
stond het water in verbinding met de Vissershaven en Zuiderzee en hier was dus sprake van 
zout water en bovendien eb en vloed. Op de dam bouwde men een overtoom: een houten 
installatie om een schip over land van het ene water naar het andere te trekken. Op deze 
manier kon een verschil in waterniveau worden overbrugd. Het was de enige plek in Enkhuizen 
waar vanaf de 17de eeuw een overtoom lag. Voorafgaand aan de archeologische begeleiding uit 
2018 was niet bekend wanneer de overtoom precies was gebouwd; op basis van de beschikbare 
data kon slechts worden gezegd dat deze tussen 1590 en 1634 moet zijn gemaakt.

22 WFA, OAE, inv.nr. 251, fol. 36 (18 juni 1596): ‘dat geprocedeert zal worden tot affbreckinge van(de) 
oude muer’.

23 WFA, ONA, 845 A110.

Afb. 8. Tekening van Cornelis Pronk uit 1729 met links de overtoom. Rechts het gebouw van de Doelen 
(schutterij). Collectie Oud Enkhuizen.
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De overtoom bestond uit een houten helling met aan weerszijden een groot houten rad. Aan 
een boot werd een touw verbonden en dit touw werd met behulp van de raderen op gedraaid, 
zodat de boot de helling over werd getrokken. Uit 1729 dateert een tekening van Cornelis 
Pronk waarop onder meer de overtoom is afgebeeld (afb. 8). Op de oudste kadastrale kaart 
van Enkhuizen uit 1823 is de dam met overtoom aangegeven (afb. 9). Aan weerszijden van 
de dam is de locatie van de helling herkenbaar door een inham van ongeveer 5 meter breed. 
De afstand tussen de inhammen bedraagt circa 9,5 meter. Over de gracht ten noorden van de 
overtoom is een lange, houten brug getekend, die ook al op kaarten uit de 17de eeuw aanwezig 
is. Deze brug droeg de naam Lange Brug.24 In de 19de eeuw is dit omgevormd tot een kortere 
houten brug met aan weerszijden aarden aanbruggen.

Van de constructie bestaan enkele foto’s uit de periode rond 1900, waarop de overtoom zichtbaar 
is vanaf de gracht langs het Spaans Leger (afb. 10 en 11). Duidelijk herkenbaar is de helling, 
met langs beide zijden een soort trappetjes. Ernaast wordt de helling begrensd door een muur. 
Zij staan in verbinding met de kademuur aan weerszijden van de overtoom, die de begrenzing 
vormt van de dam. De constructie op het midden van de overtoom ziet er anders uit dan men 
van een overtoom zou verwachten: twee houten ‘torens’ met daartussen een driehoekig dak. 
Van grote raderen, of iets anders om het touw mee op te draaien, is geen sprake. Vermoedelijk 
zijn de raderen op zeker moment verwijderd en heeft men de houten torens gemaakt om de 
overgebleven houten constructie te beschermen tegen de weersinvloeden. 

24 Enkhuizer Courant 5-1-1909. Zwart 1986, 124.

Afb. 9. Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1823 met binnen de rode ovaal het plangebied Spaans Leger-
Kruislaan.
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Afb. 10. Ansichtkaart uit circa 1900 met de overtoom, gezien richting het noordoosten. Collectie Oud 
Enkhuizen.

Afb. 11. Foto uit circa 1900 met de 
overtoom, gezien richting het noordoosten. 
Collectie Oud Enkhuizen. Onder: detail 
overtoom.
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In 1908 wordt in de gemeenteraad de wens 
geuit om het water ten noorden van de 
overtoom te dempen en de overtoom en 
twee bruggen daar vlakbij af te breken (afb. 
13). In december van dat jaar werd het plan 
goedgekeurd en in de maanden hierna, dus 
begin 1909, uitgevoerd door de vereniging 
Werkverschaffing.25 In verband met de afbraak 
van de Lange Brug werd tijdelijk een noodweg 
gemaakt over de overtoom (afb. 14). Uit circa 
1910 dateert een foto van de voormalige locatie 
van de overtoom (afb. 12). Ondanks het feit 
dat de overtoom al meer dan 100 jaar weg is, 
staat dit stukje van Enkhuizen tegenwoordig 
nog steeds bekend als “Het Rad”. 

25 Enkhuizer Courant, onder andere 18 en 20-12-1908.

Afb. 13. Stuk uit het verslag van een vergadering van 
de gemeenteraad van Enkhuizen, gepubliceerd in de 
Enkhuizer Courant van 20 december 1908. 

Afb. 14. Bericht over de afsluiting van de Lange Brug 
in de Enkhuizer Courant van 5 januari 1909. 

Afb. 12. Foto uit circa 1910, gemaakt na afbraak van de overtoom en demping van het water ten 
noordoosten daarvan. De kademuur op de foto is in 2018 vernieuwd. 
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2.4 Archeologisch onderzoek naar de stadsmuur en -torens van 
Enkhuizen

De stadsmuur van Enkhuizen is in het 
verleden op diverse plekken gezien. Ook 
zijn enkele torens langs de stadsmuur aan 
het licht gekomen.

In de winter van 1978-1979 is een 
deel van de stadsmuur gezien tijdens 
rioleringswerkzaamheden op de hoek van de 
Paulus Potterstraat en het Spaans Leger.26 
Een deel van de stadsmuur en fundering 
is hierbij verwijderd. Waarschijnlijk is de 
waarneming gedaan bij het plaatsen van 
een rioolput tussen de Spijtbroektoren en 
de brug van de Driebanen. De muur was 
1 meter dik en bevond zich op ongeveer 
2,70 –NAP. De houten fundering bestond 
uit roosterwerk van eiken balken (20 cm 
breed, 10 cm hoog) met ronde palen van 
berkenhout of elzenhout, met een diameter 
van 12 tot 25 cm en ongeveer 4 meter lang. 
De palen hadden een ‘platte’ punt. 

In 1984 is op de hoek van het Spaans 
Leger en de Paulus Potterstraat ongeveer 
de helft van de Spijtbroektoren uit 1489 
opgegraven (afb. 15, 16 en 17).27 Aan 
weerszijden zijn eveneens delen van de 
stadsmuur opgegraven. De toren was 
driekwart cirkelvormig en werd aan de 
stadzijde afgesloten met een vierkante 
ruimte, waarvan de functie onduidelijk is. 
In de vierkante structuur is de aanzet van 
een tongewelf gevonden, wat de functie als 
kelder of opslagruimte wellicht waarschijnlijk 
maakt. Van de toren was de onderste één tot 
anderhalve meter steenopbouw bewaard. 
Onder de muur werd een veelhoekig 
raamwerk van eiken balken gevonden, met 
daar binnen ‘aangepunte boomstammen (els 
en/of berk) van ongeveer 1,60 meter lang. 

26 Documentatie Oud Enkhuizen, gekregen 
van Gemeentewerken. De gegevens zijn 
opgetekend door een onbekend persoon 
met de initialen WS. 

27 Loots 1985, 42-46; De Vries 1987, 4-14. 

Afb. 15. Opgegraven funderingen van de Spijtbroek-
toren in 1984. Collectie Oud Enkhuizen.

Afb. 16. Natuursteen aan de waterzijde van de 
stadsmuur, opgegraven tijdens het onderzoek van 
de Spijtbroektoren in 1984. Collectie Oud Enkhuizen.
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De dikte van de palen varieerde sterk. 
De torenmuur was 1,55 m dik. Aan 
de onderzijde van de bakstenen muur 
waren oorspronkelijk platen en blokken 
zandsteen bevestigd. Het merendeel van dit 
natuursteen was bij de sloop van de toren 
verwijderd. De blokken en platen waren 
afwisselend, om en om, aangebracht. De 
zijkanten van de blokken waren voorzien van 
een zwaluwstaartverbinding, waarmee het 
geheel in de muur was verankerd. Hierdoor 
was bevestiging met metaal niet nodig. Het 
natuursteen was voorzien van een frijnslag. 
Bij afbraak van de toren is het natuursteen 
grotendeels verwijderd. Naast de toren 
zijn ook delen van de stenen stadsmuur 
gevonden. Deze muur was 1,20 meter dik 
en bestond ook deels uit zandsteen.

Op 16 maart 1985 is de onderkant van een 
spaarboog van de stadsmuur gezien bij 
werkzaamheden aan de brug op de hoek 
Spaans Leger-Staaleversgracht (afb. 18 en 
19). 

De stadsmuur zelf lijkt hier niet te zijn gevonden; vermoedelijk is deze in het verleden 
weggebroken bij de bouw van een nieuwe kademuur voor de brug. De fundering was 139 cm 
lang en in totaal zijn 31 steenlagen gezien. 

Afb. 17. Gereconstrueerde plattegrond van de 
Spijtbroektoren en stadsmuur aan weerszijden. De 
gearceerde delen zijn opgegraven. Collectie Oud 
Enkhuizen.

Afb. 18. Deel van de kadasterkaart van Enkhuizen met daarop aangegeven twee locaties waar de stadsmuur 
is gezien (rode cikels), gemaakt in de jaren 80. Binnen de cirkel links de Spijtbroektoren en de stadsmuur 
ten westen van de brug (onderzocht in 2015). Collectie Oud Enkhuizen.
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De toegepaste bakstenen waren ‘rood-gelig gevlekt’ met formaat 21x10,5x5 cm.28 

In 1987 is onderzoek gedaan aan de buitenzijde van de Drommedaris, waarbij de aansluiting 
van de stadsmuur op deze stadspoort annex verdedigingstoren is gevonden.29 

Eind jaren 80 of begin jaren 90 zijn bij vernieuwing van het wegdek in het Spaans Leger tussen 
de Driebanen en de Staaleversgracht de bovenkant van de fundering van de spaarbogen gezien 
(afb. 20).30 Hieruit blijkt dat de stadsmuur zich hier bevindt in de berm tussen de weg en de 
gracht. 

In 1993 zijn op de hoek van het Waaigat en Vette Knol in twee kijkgaten de resten van de 
stadsmuur en een toren gevonden (afb. 21).31 De toren staat bekend als de Pieter Groestoren 
en stond op de plaats waar de stadsmuur een hoek maakt van de Paktuinen naar het Waaigat. 
Van het muurwerk van de stadsmuur resteerde meer dan twee meter. De toren had een 
diameter van 10,10 meter (buitenmaat), de muren waren 1.60 meter dik. In de muur van 
de toren is een schietnis aangetroffen, die op zeker moment is dichtgemetseld. De vloer van 
de toren bevond zich ongeveer 50 cm onder de nis. Het muurwerk stond op een fundering 
van hout. De onderzijde van het muurwerk was uitgevoerd met veel lage spaarbogen van 
1,6 meter breed. Boven de spaarbogen waren oorspronkelijk drie lagen zandstenen platen 
tegen de buitenzijde van de toren aanwezig. De meeste platen zijn bij de sloop van de toren 
weggehaald.

28 Documentatie Oud Enkhuizen.
29 Loots/Bakker 1988, 39-43. In 2013 is onderzoek gedaan in de geschutskelder van de Drommedaris: 

Duijn 2014.
30 Documentatie Oud Enkhuizen.
31 Bakker/Loots 1994, 66-70; Loots 1994a, 14-17; Loots 1994b, 398.

Afb. 19. Tekening van de onderkant van een spaarboog, gevonden bij kadewerkzaamheden in 1985 aan de 
brug op de hoek Spaans Leger-Staaleversgracht. Links de moderne kademuur. Collectie Oud Enkhuizen.
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In 2013 is ter hoogte van Oosterhavenstraat 52 een zware muur gevonden bij 
rioolwerkzaamheden.32 Het gaat vrijwel zeker om de verdedigingsmuur die in 1535 aan de 
zuidzijde van de stad is gebouwd tussen de Engelse toren en een kleinere toren ten noorden 
daarvan. De muur was gemaakt van rode bakstenen met formaat 21x10x5 cm en zachte 
kalkmortel. De muur was bewaard tot maximaal 45 cm onder maaiveld. Alleen de oostelijke 
begrenzing van de muur is gezien. Op basis hiervan kan worden gezegd dat de muur minimaal 
50 cm dik was.

32 Duijn & Schrickx 2014, 31-32.

Afb. 20. Funderingen van spaarbogen, zichtbaar 
bij het vernieuwen van het wegdek in het Spaans 
Leger in de jaren 80 of 90. Collectie Oud Enkhuizen.

Afb. 21. Schietgat in de Pieter Groestoren, 
opgegraven in 1993. Collectie Oud Enkhuizen.
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3. Doel en methode van het onderzoek

3.1 Onderzoeksopdracht Spaans Leger-Kruislaan

In het Programma van Eisen van de locatie Spaans Leger-Kruislaan is een aantal 
onderzoeksvragen geformuleerd die als leidraad bij het archeologisch onderzoek en de 
uitwerking daarvan hebben gefungeerd. Dit rapport tracht antwoord op deze onderzoeksvragen 
te geven. Hieronder worden de vragen weergegeven. 

1. Zijn resten van de middeleeuwse stadsmuur aanwezig binnen het plangebied? Zo ja, wat 
zegt dit over de loop van de muur in dit deel van de stad? Hoe is de muur en de fundering 
daaronder uitgevoerd? Kan de bouw van de muur worden gedateerd? 

2. Zijn resten van de Pontustoren aanwezig binnen het plangebied? Zo ja, wat is de precieze 
positie en wat zegt dit over de loop van de stadsmuur? Hoe is de toren en de fundering 
daaronder uitgevoerd? Kan de bouw van de toren worden gedateerd? 

3. Hoe is de dam in de vestinggracht rond 1600 gemaakt? Wat voor opvulmateriaal is gebruikt? 
Zijn in de dam vondsten aanwezig? Kan op basis van deze vondsten de aanleg van de dam 
meer nauwkeurig worden gedateerd? 

4. Zijn resten aanwezig van de overtoom? Zo ja, uit welke periode dateren zij? Wat zeggen de 
sporen over de constructie van de overtoom door de eeuwen heen?

3.2 Methode

Bij beide locatie was sprake van het vervangen van een kademuur, doordat deze in slechte 
staat verkeerde. In beide gevallen vond ongeveer dezelfde methode plaats. Eerst is achter 
de te vervangen kademuur grond weggegraven. Bij de locatie Spaans Leger-Driebanen ging 
dit gepaard met een bodemsanering. Hierna is vanaf een ponton door een sloopkraan de 
kademuur weggebroken, waarna de houten funderingen uit de grond zijn getrokken. Deze 
werkzaamheden zijn archeologisch begeleid. Bij beide locaties vonden de werkzaamheden 
plaats bij een normale waterstand, het water in de gracht is dus niet weggepompt. Dit bracht 
als beperking met zich mee dat de onderkant van het muurwerk en de houten funderingen 
zich onder water bevonden en daardoor niet in situ gedocumenteerd konden worden. Op het 
moment dat zij verwijderd waren, kon wel informatie worden vastgelegd.

Tijdens de begeleiding op de locatie Spaans Leger-Driebanen was geen digitaal meetinstrument 
beschikbaar. Het bovenaanzicht van de stadsmuur is geschetst en opgemeten, op basis 
waarvan een digitale tekening is gemaakt die is geplot op basis van de huidige kadastrale 
kaart. Hoogtes zijn gemeten ten opzichte van de bovenzijde van de kademuur. Van deze 
kademuur is de oostelijke helft intact gebleven, evenals een klein stukje aan de westzijde. De 
NAP-hoogte van de bovenkant van de kademuur is gemeten (0,40 +NAP), zodat de maten van 
het veldwerk konden worden omgerekend naar NAP.33

33 De bovenkant van de kademuur bevond zich op 2,80 meter boven het waterniveau van de gracht. 
Het waterpeil was dus 2,40 –NAP.
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Bij de locatie Spaans Leger-Kruislaan is wel gebruik gemaakt van een digitaal meetinstrument, 
waardoor de locatie en hoogtes van de sporen exact kon worden ingemeten. 

Het Spaans Leger heeft een schuine noordoost-zuidwest oriëntatie. Om de leesbaarheid van de 
tekst te vergroten, is hierin de grachtzijde van de straat aangehouden als noorden.
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Afb. 22. De stadsmuur (begeleiding 2015) en Spijtbroektoren (opgegraven 1984) op een moderne 
kadasterkaart. De gestippelde lijnen zijn gereconstrueerd. Niet op schaal.
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Afb. 23. De aangetroffen stadsmuur. Schaal 1:60. 
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4. Resultaten archeologisch onderzoek Spaans Leger-
Driebanen

Bij de graafwerkzaamheden in 2015 direct ten westen van de brug over de gracht langs de 
Driebanen is een deel van de stadsmuur aangetroffen. Uit de kroniek van Brandt uit 1666 blijkt 
niet precies wanneer dit deel van de stadsmuur is gebouwd, maar waarschijnlijk was dit kort 
na 1546 (zie paragraaf 2.3.1). Het onderzochte stuk muur bevond zich direct ten westen van 
de brug over het water tussen het Spaans Leger en de Driebanen. Op de plek van deze brug lag 
vanaf 1550 een waterpoort, de Voertboom. De brug is in de 20ste eeuw vernieuwd en bestaat 
uit een betonnen structuur met een halfsteens laag bakstenen aan de waterzijde. Op ongeveer 
15 meter ten westen van de onderzochte muur zijn in 1984 delen van de Spijtbroektoren, een 
verdedigingstoren uit 1489, opgegraven. 

4.1 Stadsmuur en fundering spaarbogen

De stadsmuur is blootgelegd over een 
afstand van ruim 9 meter (afb. 22 t/m 31). 
Aan de landzijde bevonden zich twee korte 
stukken muurwerk haaks op de stadsmuur. 
Dit zijn de funderingen van spaarbogen, 
die aan de stadszijde van de muur waren 
gemetseld en waarop zich een weergang 
bevond (afb. 32 en 33). De spaarbogen 
waren door verzakking los gescheurd van 
de stadsmuur. Dit stuk stadsmuur is in de 
jaren 80 al gezien, blijkens een tekening 
uit die tijd (zie afb. 18). Zowel de muur 
als de funderingen van de spaarbogen 
waren gemaakt van rode en rode/gele 
(mengkleur) bakstenen met formaat 
21-21,5x9,5-10x4-4,5 cm (10-lagenmaat 
59 cm) en vrij harde kalkmortel.34 Brandt 
vermeld in zijn kroniek uit 1666 dat voor de 
bouw van de stadsmuur ‘Leidse’ bakstenen 
werden gebruikt (zie paragraaf 2.3.1). 
In 1645 is door de Staten van Holland de 
minimumafmetingen van typen bakstenen 
bepaald. De ‘Leidse- of Rijnsteen’ werd 
hierbij gesteld op 20,9x10,4x3,9 cm.35 Dit 
komt redelijk overeen met de aangetroffen 
bakstenen in de stadsmuur. Brandt schrijft tevens dat de onderkant van de stadsmuur de 
breedte had van zes grote Leidse bakstenen, wat neerkomt op 125 cm. De bovenkant was 
volgens Brandt vier stenen breed (83,6 cm). 

34 Het baksteenformaat is bepaald tijdens het veldwerk. Zes bakstenen van de muur zijn verzameld en 
hier zijn ook wat kortere bakstenen bij, namelijk 19,5 tot 20,5 cm. V1. 

35 Stenvert 2012, 42.

Afb. 24. De graafwerkzaamheden achter de 
kademuur. 
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De bovenkant van de stadsmuur bevond zich op 92 cm onder de bovenkant van de kademuur, 
dus op 0,52 -NAP. Dit deel van de muur was nog 62 cm breed, maar is oorspronkelijk breder 
geweest (zie onder). Bij de sloop kon de breedte van de onderkant van de stadsmuur worden 
gereconstrueerd. Dit was inclusief natuursteen afwerking aan de waterzijde 118 cm. Dit komt 
goed overeen met de breedte van de stadsmuur aan de zuidzijde van de Spijtbroektoren, zoals 
die in 1984 is opgemeten (120 cm). 

Afb. 25 en 26. Overzicht van de graafwerkzaamheden achter de kademuur. 
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Aan de onderzijde van de stadsmuur was sprake van een verspringing: aan de westzijde 
bevond de onderkant zich op 2,55 –NAP, terwijl dit aan de oostzijde (over een lengte van 2,3 
meter) 2,90 –NAP was. Waarschijnlijk hangt dit samen met de waterpoort die enkele meters 
verderop lag en die vermoedelijk dieper was gefundeerd dan de stadsmuur.

Afb. 27 en 28. De stadsmuur met twee funderingen van spaarbogen. 
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Afb. 29, 30 en 31. De stadsmuur met twee funderingen van spaarbogen. 



35

De bovenzijde van de funderingen van de spaarbogen waren 1,75 bij 0,90 meter en 1,85 bij 
0,92 meter groot. Bij zowel de stadsmuur als de funderingen van de spaarbogen was sprake 
van een versnijding, oftewel een verspringing in het muurwerk. Het muurwerk hierboven was 
maximaal 1 meter hoog. In het geval van de stadsmuur was de versnijding 10 cm breed. 

Afb. 32. Reconstructie van de stadszijde van de stadsmuur met de Spijtbroektoren, gemaakt door Peter 
Bakker.

Afb. 33. Een deel van de stadszijde van de gerestaureerde stadsmuur van Harderwijk, met spaarbogen en 
daarop een overdekte weergang.
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Bij de funderingen van de spaarbogen was de versnijding aan de zijkanten (oost- en westkant) 
22 tot 24 cm breed. Aan de zuidzijde was dit bij de westelijke spaarboog slechts 5 cm, bij de 
oostelijke spaarboog ontbrak deze versnijding. Onder de versnijding was nog ongeveer 1,2 
meter zichtbaar van de fundering van de spaarbogen, hieronder werd het zicht ontnomen door 
water.
In de bovenzijde van de westelijke fundering 
van de spaarboog bevond zich een gat, dat 
hier is ingehakt (afb. 34). Het gat was 20 
bij 30 cm en minimaal 20 cm diep. Het is 
aannemelijk dat het gat is gemaakt ná sloop 
van de stadsmuur, maar de reden hiervoor 
is onbekend. 
Tussen de funderingen van de spaarbogen 
is door de graafmachine tot grote diepte 
grond weggegraven. Uit dit gat kwamen 
onder meer enkele daktegels met formaat 
23,5x14x1,1 cm.36 Op de daktegels zijn 
mortelresten aanwezig (ook op de breuken), 
wat vermoedelijk betekent dat zij ergens 
ingemetseld zijn geweest. Aangezien zij zich 
bevonden in de grond tegen de funderingen 
aan, is het niet aannemelijk dat zij 
samenhangen met de stadsmuur. Tegen een 
van de spaarbogen, op ongeveer 1 meter 
onder de bovenkant van het metselwerk, 
zijn verder acht scherven van roodbakkend 
aardewerk gevonden.37 Hieronder bevindt 
zich een kop met geknepen standring en 
hoge rechte wand (r-kop-29), die dateert uit 
de periode rond 1500. Dit is wat ouder dan 
de veronderstelde bouw van de stadsmuur rond het midden van de 16de eeuw. De hoeveelheid 
keramiekvondsten is echter te beperkt om op basis hiervan conclusies te trekken. 

Na de documentatie zijn de stadsmuur en de oostelijke fundering van de spaarboog weggesloopt 
(afb. 35 en 36). De dieptemaat van de onderkant van deze spaarboog kon niet worden bepaald. 
De westelijke fundering van de spaarboog is op zijn plek blijven zitten. Eventueel aanwezige 
houten funderingen onder de spaarbogen zijn grotendeels in de bodem behouden.
Bij de sloop was de samenhang tussen de stadsmuur en de bestaande kademuur van gele 
bakstenen goed zichtbaar (afb. 37 en 38). Op zeker moment is de waterzijde (noordzijde) van 
de stadsmuur weggehakt, waarna de kademuur hier tegenaan is gebouwd. De onderkant van 
de kademuur was maar steens breed (ca. 20 cm), naar boven toe werd hij steeds breder. De 
bovenkant was 44 cm breed. De waterzijde van de kademuur (noordzijde) stond rechtop, de 
afgehakte waterzijde van de stadsmuur helde naar achteren. Het is de vraag of deze schuine 
waterzijde is ontstaan door het afhakken van deze kant of dat de stadmuur bij de bouw 

36 V4.
37 V3.

Afb. 34. Gat in de bovenzijde van een van de 
spaarboogfunderingen. 
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rond het midden van de 16de eeuw al schuin was. Vermoedelijk is dit laatste het geval, ook 
gezien de vermelding van Brandt dat de bovenkant van de stadsmuur veel smaller was dan de 
onderkant. Het verschil bedroeg meer dan 40 cm en dit kan niet alleen worden verklaard door 
versnijdingen in het metselwerk.

Afb. 35 en 36. Sloop van de kademuur en achtergelegen stadsmuur.
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Het is onduidelijk hoe oud de kademuur was. Onder de muur bevond zich een soort fundering 
van gewapend beton met daarin kiezels. Het beton dateert uit de 20ste eeuw, maar dit hoeft 
niet te betekenen dat de kademuur uit dezelfde tijd dateert. Het is goed mogelijk dat het beton 
is aangebracht om het verzakken van de kademuur tegen te gaan. Dit had uiteraard geen 
nut, want de kademuur zat vast aan de stadsmuur. Niet uit te sluiten is dat de kademuur uit 
de periode rond 1600 dateerde en direct is aangebracht na het slopen van de stadsmuur. Een 
andere mogelijkheid is dat de onderkant van de stadsmuur vanaf omstreeks 1600 dienst deed 
als kademuur. Later, bijvoorbeeld in de 18de of 19de eeuw, is de waterzijde van de stadsmuur 
afgehakt, waarna hier de kademuur tegenaan is gebouwd.

4.2 Natuursteen afwerking onderkant muur

De onderkant van de waterzijde van de stadsmuur was afgewerkt met blokken en platen van 
natuursteen. Hetzelfde is al in de jaren 80 vastgesteld bij de Spijtbroektoren. Waarschijnlijk 
was het primaire doel van het natuursteen om kapot vriezen van de bakstenen stadsmuur 
te voorkomen: door de natuurstenen schil rond de waterlijn kwamen de bakstenen niet in 
aanraking met het water. De afwerking kon door de aard van de werkzaamheden niet goed in 
situ worden bestudeerd. In de stadsmuur zijn restanten van het natuursteen waargenomen en 
inkepingen die horen bij blokken natuursteen (afb. 39). Hiernaast konden enkele weggebroken 
blokken en platen worden gedocumenteerd.

Afb. 37 en 38. De samenhang van de kademuur en stadsmuur daarachter na de sloop.
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Afb. 39. Inkepingen en een blok natuursteen onderin de stadsmuur, gedocumenteerd tijdens de sloop. 
Schaal 1:60. 
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De blokken en platen waren om en om aangebracht, waarbij de blokken steeds smal waren 
en de platen breed. De blokken waren aan de voorzijde voorzien van een schuine inkeping, 
waarachter de schuine zijkant van een plaat zat (afb. 40, 41 en 42). 

Afb. 40. Reconstructietekening van het natuursteen van de stadsmuur, op basis van een schets van Peter 
Bakker.

Afb. 41. Natuurstenen blokken en platen, gevonden in 1984 en teruggebracht in het straatwerk bij de 
Spijtbroektoren. 
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Door deze werkwijze bleef de hoeveelheid benodigd natuursteen beperkt, terwijl toch een 
gesloten vlak werd gecreëerd.
De toegepaste natuursteen heeft op de breuk een lichte crème-kleur, het afgewerkte oppervlak 
is donkergrijs verkleurd. Het is aannemelijk dat het gaat om Bentheimer zandsteen, zoals ook 
in de kroniek van Brandt wordt vermeld. 

De waterzijde van de stadsmuur is in het verleden weggebroken, waarbij een groot deel 
van het natuursteen is verwijderd. Tijdens de sloop konden enkele achterkanten van de 
natuurstenen blokken worden gedocumenteerd, evenals inkepingen in de bakstenen muur 
waar oorspronkelijk blokken in waren geplaatst (afb. 43 en 44). 
Op basis hiervan is vastgesteld dat het natuursteen aan de westzijde in drie lagen boven 
elkaar was aangebracht (afb. 45). De bovenzijde van de bovenste laag zat op 1,05 –NAP, de 
onderzijde van de onderste laag op 2,42 –NAP. In totaal was de natuursteenafwerking aan 
deze zijde dus 1,37 cm hoog. Aan de oostzijde, waar het muurwerk dieper was, bevond zich 
onder de onderste laag nog een vierde laag natuursteen. De diepte van de inkepingen (10 tot 
15 cm) gecombineerd met de diepte van de blokken (47-48 cm) wijst uit dat van de onderkant 
van de muur zeker 32 cm is weggehakt.

Afb. 42. Blokken en platen van modern beton, 
als replica van de natuursteen bekleding van de 
stadsmuur. Geplaatst in de jaren 80 naar aanleiding 
van het onderzoek aan de Spijtbroektoren.

Afb. 43. De inkepingen van blokken natuursteen 
onderin de stadsmuur.
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Afb. 44. Inkepingen van een blok natuursteen. 
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Op basis van de inkepingen voor blokken, 
restanten van blokken en complete blokken 
die zijn aangetroffen, kan iets worden gezegd 
over de afmetingen hiervan (afb. 46 t/m 
49). De blokken waren aan de achterkant 
smaller dan aan de voorzijde (waterzijde). 
Drie vrijwel intacte blokken waren aan 
de voorzijde 36, 37 en 45 cm breed, 
de achterkant was een paar centimeter 
smaller. De inkepingen en achterzijden van 
de blokken waren 32 tot 45 cm breed. De 
hoogte van de blokken wisselde tussen 38 
tot 45 cm. Op twee intacte blokken kon de 
diepte worden gemeten: 47 en 48 cm. 

Van twee platen konden maten worden 
genomen (afb. 50 en 51). Een helemaal 
intacte plaat was 108 cm lang, 49 cm breed 
en 18 cm dik. De andere plaat was minimaal 
64 cm lang, 41 cm breed en 14 cm dik. De 
waterzijde van het natuursteen was voorzien 
van een vrij grove frijnslag.

Bij het onderzoek naar de Spijtbroektoren in 1984 zijn ook afmetingen van blokken en platen 
gedocumenteerd (afb. 52). Op een van de blokken was aan de waterzijde een steenhouwersmerk 
aanwezig. Vier platen (onderin op tekening) hadden een afwijkende inkeping aan de zijkant. 
Door de onderzoekers is verondersteld dat dit samenhangt met een hoek in het muurwerk. 
Door Peter Bakker is een reconstructie getekend van de waterzijde van de stadsmuur, 
Spijtbroektoren en de waterpoort (afb. 53). 

Afb. 45. Restanten van drie blokken natuursteen 
boven elkaar, met er tegenaan de kademuur (rechts). 
Het onderste blok zit op hetzelfde niveau als de drie 
inkepingen van afbeelding 44.

waterkant met frijnslag

42 cm hoog 39 cm hoog 38 cm hoog

waterkant met frijnslag

achterkant, grof bekapt

Blok 1
waterkant met frijnslag afgebikt, niet intact

Blok 2 Blok 3

Blok 4 (plaat)

49 cm hoog

Afb. 46. Tekeningen van drie blokken en een plaat van natuursteen uit de stadsmuur. Schaal 1:20.
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Afb. 47. Blok 1 t/m 4.

Afb. 48. Blok 1.

Afb. 49. Blok 2.Afb. 50. Achterzijde van blok 4 (plaat). 
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Afb. 51. Voorzijde met frijnslag van een fragment van een plaat.

Afb. 52. Blokken en platen van natuursteen, gedocumenteerd bij de opgraving van de Spijtbroektoren in 
1984. Collectie Oud Enkhuizen. 
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4.3 Houten fundering onder de stadsmuur

Onder de stadsmuur van baksteen en natuursteen bevond zich een houten roosterfundering. 
De bovenkant van dit houtwerk lag op circa 2,55 –NAP. Dit type fundering bestaat uit een 
roosterwerk van liggende balken, namelijk twee parallelle balken (langshouten) die op 
regelmatige afstand zijn verbonden met dwarsbalken (dwarshouten). De vakken van dit 
roosterwerk werden volgeheid met dikke en dunne palen (afb. 54). 

Afb. 53. Reconstructie van de waterzijde van de stadsmuur en Spijtbroektoren, gemaakt door Peter Bakker.

Afb. 54. Dwarsdoorsnede van een roosterfundering en foto van een 15de-eeuwse roosterfundering in 
Amsterdam. Uit Gawronski & Veerkamp 2003, 19.
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Doordat de palen dicht tegen elkaar aan stonden en opgesloten waren binnen het rooster, 
konden zij niet schuin weg zakken. Roosterfunderingen werden toegepast vanaf in ieder geval 
het einde van de 13de eeuw tot in de 16de eeuw voor grote, zware bouwwerken, zoals kerken, 
kloosters, stadsmuren en verdedigingstorens.38

De roosterfundering van de onderzochte stadsmuur bevond zich onder het waterpeil van 
de gracht van het Spaans Leger en kon daarom niet goed worden bestudeerd. Hierdoor is 
bijvoorbeeld de breedte van de roosterfundering niet bekend. Op één moment tijdens de 
sloop was een stuk van de fundering te zien (afb. 55 en zie afb. 39). Zichtbaar waren twee 
eiken dwarsbalken in richting noord-zuid, met ertussen koppen van palen. De afstand tussen 
de dwarsbalken bedroeg 90 cm, de palen tussen de balken hadden een diameter van 12 
tot 35 cm. De noordzijde van de eiken dwarsbalken was niet intact: zij zijn langer geweest 
en waren verbonden met een balk (langshout) onder de noordzijde van de stadsmuur. Dit 
langshout is waarschijnlijk bij de bouw van de kademuur of een renovatie daarvan verwijderd, 
om een nieuwe fundering te kunnen maken onder de kademuur. De twee eiken dwarsbalken 
bevonden zich precies aan weerszijden van de oostelijke spaarboog. Dit kan erop wijzen dat 
de balken zich ook onder de spaarboog bevonden en dus sprake was van een gecombineerde 
roosterfundering onder zowel de stadsmuur als de spaarbogen. Gedocumenteerde delen van 
het rooster wijzen hier ook op (zie onder). 

Het houtwerk is volledig weggesloopt en hierbij konden waarnemingen worden gedaan. Van het 
eikenhouten rooster zijn vijf delen geborgen. Zij zijn gefotografeerd, getekend en bemonsterd 
voor dendrochronologisch onderzoek (afb. 56 t/m 60). De balken waren 16 bij 16 tot 18 bij 
18 cm. 

38 Zantkuijl 1993, 50; Gawronski & Veerkamp 2003, 16-17.

Afb. 55. Een stuk van de houten roosterfundering is zichtbaar tijdens de sloop.
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In alle balken waren inkepingen aanwezig van houtverbindingen (halfhouts oplegging), met in de 
inkepingen in de meeste gevallen (het gat van) een ronde houten verbindingspen (toognagel). 
De balken van het rooster waren dus netjes met elkaar verbonden met houtverbindingen en 
toognagels.
Van M4 en M5 kon bij de sloop niet worden vastgesteld hoe de positie van deze balken was in 
de fundering. Van deze twee balken kan worden verondersteld dat het langshouten waren, dus 
dat zij in de lengterichting van de stadsmuur lagen. Bij beide balken waren slechts aan één 
zijde inkepingen aanwezig, bestemd voor de dwarshouten. Deze inkepingen bevonden zich op 
een onderlinge afstand van 87 tot 115 cm (gemeten hart tot hart) en waren allemaal recht (of 
bijna recht) van vorm. 

bovenkant 
(mortelresten)

onderkant

pen niet 
gezien 6 cm diep

8 cm diep

afgebroken

schuin

afgebroken

6 cm diep

bovenkant?

onderkant?

afgebroken

9 cm diep

gat toognagel

7 cm diep

afgebroken

afgebroken

7 cm diep
geen toognagel

(bovenkant)

afgebroken

6 cm diep

gat toognagel

5 cm diep 7 cm diep 7 cm diep

afgebroken

zijkant

18 cm dik

gezaagd
afgebroken

boven- of 
onderkant

gat toognagel

afgebroken

8 cm diep

zijkant

gezaagd

18 cm dik

afgebroken

bovenkant

aangetast door water

afgezaagd 
20ste eeuw?

afgezaagd 
20ste eeuw?

afgebroken

M3

M4

M5

M1

M2

Afb. 56. Tekeningen van eikenhouten balken van het rooster, schaal 1:20.



49

Bij M4 was aan één kopse kant (links op de tekening) een brede inkeping aanwezig met daarin 
het gat van een toognagel. Vermoedelijk was deze houtverbinding bestemd voor de onderlinge 
verbinding tussen de langshouten, dus in de lengterichting. Balk M5 was de langste balk die 
is geboren, namelijk 3,58 meter lang. Eén van de kopse kanten was afgebroken, dus de balk 
is langer geweest.

Afb. 57. Balk M3.

Afb. 58. Een van de inkepingen met toognagel in balk M3.
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Afb. 59. Balk M4. Afb. 60. Balk M5. Een van de koppen van de balk 
(bovenin op de foto) is al afgezaagd.

Afb. 61. Reconstructie van het eikenhouten rooster onder de stadsmuur. De afstand tussen de langshouten 
is onzeker.
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Van balk M1, M2 en M3 is bij het verwijderen gezien dat zij in noord-zuid richting lagen, 
dus haaks onder de stadsmuur. M3 moet gezien de lengte (293 cm en incompleet) onder 
zowel de stadsmuur als een spaarboog hebben gelegen. Van deze balk kon de bovenkant 
worden bepaald (met mortelresten) en tevens de noordzijde worden bepaald, omdat deze was 
aangetast door water. Deze zijde van de balk moet zijn ingekort, waarschijnlijk bij het repareren 
van de kademuur in de 20ste eeuw (zie boven). De inkeping aan de onderkant moet in dat 
geval bestemd zijn geweest voor de verbinding met het zuidelijke langshout. Het gedeelte ten 
zuiden daarvan (rechts op tekening) bevond zich onder een spaarboog. De twee inkepingen 
op de bovenzijde van dit deel zullen hebben behoord bij dwarsbalken. Opvallend is dat beide 
inkepingen taps van vorm zijn, wat betekent dat de houtverbinding zwaluwstaartvormig 
was (halfhouts zwaluwstaartoplegging). Op basis van de gedocumenteerde balken kan een 
reconstructie worden gemaakt van het rooster (afb. 61).
Van alle vijf balken is een houtmonster genomen. Bij vier balken ging het om vrij snel gegroeid 
eikenhout, waarbij spinthout aanwezig was. Het aantal ringen wisselde bij deze monsters van 
circa 45 tot 80. Twee van deze monsters zijn onderzocht door middel van dendrochronologisch 
onderzoek, maar dit heeft geen datering opgeleverd. De vijfde balk (M2) was juist gemaakt 
van langzaam gegroeid eikenhout en bezat geen spinhout. Dit monster dateerde wel: het hout 
is gekapt ná 1515. Opvallend is dat het eikenhout groeide in het zuiden van Zweden, iets wat 
nog niet eerder is aangetroffen in West-Friesland.39 Overigens zullen de andere balken niet uit 
Zweden afkomstig zijn, aangezien het groeipatroon van dit hout totaal anders was.

De palen binnen de roostervakken zijn uit de 
bodem getrokken (afb. 62 en 63). Het ging 
in alle gevallen om ronde palen, waarbij veel 
nog voorzien waren van schors. De palen 
waren aan de onderzijde voorzien van een 
punt (tweezijdig aangepunt) en veel hadden 
aan de bovenzijde een verdikking. Dit dikke 
deel is de onderkant van de boom geweest, 
dus het deel waar de wortels beginnen. Het 
gaat dus om bomen die op hun kop in de 
grond zijn geslagen. Dit is gebruikelijk voor 
roosterfunderingen: door de verdikking 
aan de bovenzijde ontstond een gesloten 
vlak binnen de vakken van het rooster en 
werden de  stammen stevig tegen elkaar 
aan gedrukt.40 De palen leken allemaal 
van dezelfde houtsoort te zijn, gezien het 
uiterlijk van het hout. Van een van de palen 
is een monster genomen en hiervan is de 
houtsoort bepaald.41 Het gaat om els (Alnus 
glutinosa Gaertn.). In totaal zijn ongeveer 
30 palen uit de grond getrokken. Slechts 
één paal kon worden opgemeten (afb. 64). 

39 Zie bijlage dendrochronologisch onderzoek. 
40 Gawronski & Veerkamp 2003, 16-17.
41 M6, zie bijlage dendrochronologisch onderzoek. 

Afb. 62. De palen van de fundering worden uit de 
grond getrokken.
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Deze paal was 2,20 meter lang en had aan 
de onderkant een diameter van 25 cm. 
De dikke bovenkant mat 60 bij 35 cm. De 
andere palen waren globaal 2 tot 4 meter 
lang, de diameters wisselden tussen circa 
12 en 40 cm. De palen waren dus ‘op kleef’ 
geheid: de palen zogen zich vast in de 
bodem en zorgde voor grondverdichting, 
wat voor een stevig bouwvlak zorgde. Hier 
is dus geen sprake van fundering ‘op stuit’, 
waarbij tot een stevige zandplaat is geheid.

Afb. 63. Palen uit de fundering. Sommige palen hebben een duidelijke verdikking aan de bovenzijde, dit is 
de onderkant van de boom (begin wortels).

Afb. 64. Een van de palen van de fundering.
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5. Resultaten archeologisch onderzoek Spaans Leger-
Kruislaan

In 2018 is de kademuur aan de noordelijke kopse kant van de gracht langs het Spaans Leger 
vervangen, evenals de korte vleugelmuren haaks hierop (totaal circa 35 meter lang). Wanneer 
de locatie van deze kademuur wordt geplot op de eerste kadastrale kaart uit 1823 blijkt dat de 
kademuur precies ligt ter hoogte van de westzijde van de dam (afb. 65). De dam vormde de 
grens tussen zoet en zout water en hierop lag de overtoom.

Afb. 65. Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1823, met daar overheen de huidige kadastrale kaart (zwarte 
lijnen). In geel de locatie van de te vervangen kademuur.

Afb. 66. Inspectie van de kademuur in 2016.
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In 2016 vond een inspectie van de kademuur 
plaats, om de staat van het muurwerk en 
de houten fundering daaronder te bekijken 
(afb. 66 en 67). Hierbij is een deel van 
de gracht afgedamd en is het waterpeil 
verlaagd. Tevens zijn op dat moment twee 
proefgaten gegraven achter de kademuur. In 
november is een proefgat gegraven achter 
de zuidelijke vleugelmuur, om te zien of hier 
de stadsmuur in de grond aanwezig was. In 
april en mei 2018 vond de archeologische 
begeleiding plaats van het vernieuwen van 
de kademuur. Hierbij is achter de kademuur 
een sleuf gegraven van ongeveer 80 cm 
breed (afb. 68). Hierbij kwamen diverse 
sporen tevoorschijn, zij zijn weergegeven 
in de kaartbijlagen. Zij horen onder meer 
bij de overtoom, waarvan slechts bekend 
was dat deze tussen 1590 en 1634 was 
gebouwd. Ook de sloop van het muurwerk 
en het verwijderen van houten funderingen 
daaronder is archeologisch begeleid.

De bouw van de nieuwe kademuur is uitgevoerd door Knol Akkrum, met als uitvoerder Jelke 
Jager. Mannen, dank voor de prettige samenwerking!

Afb. 67. Inspectie van de kademuur in 2016. Het waterpeil is verlaagd, zodat de bovenzijde van de houten 
fundering zichtbaar is.

Afb. 68. Achter de kademuur wordt een smalle sleuf 
gegraven tijdens de werkzaamheden in 2018.
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5.1 Stadsmuur

Op diverse plekken in het Spaans Leger is de stadsmuur gezien en hieruit blijkt dat deze zich 
bevindt in de berm tussen de gracht en de straat. Daarom werd achter de vleugelmuur aan de 
zuidzijde van het plangebied de stadsmuur verwacht (afb. 69). 

Een brede muur op deze locatie inclusief een houten fundering daaronder zou een belemmering 
vormen voor de nieuwe kademuur met trekankers. Daarom is op 22 november 2017 een proefgat 
gegraven achter de vleugelmuur (afb. 70 en 71). Er is gegraven over de volledige breedte van 
de berm tussen de vleugelmuur en de weg (breedte 2,6 meter). De bodem op deze locatie 
bleek gedeeltelijk te zijn verstoord door een gietijzeren gasleiding, een betonnen riool en een 
gresbuis. Er is gegraven tot op de natuurlijke bodem, die zich op ongeveer 1,8 meter onder de 
bovenkant van de kademuur bevond (op 2,68 meter –NAP). Bij de graafwerkzaamheden is de 
stadsmuur niet gevonden. Ook is geen houten fundering van de stadsmuur aangetroffen. In 
het verlengde van de vleugelmuur (ten noordoosten ervan) is ook niets gevonden. 
Op de natuurlijke klei lag een laag sterk organische klei zonder vondsten. Het gaat om veraard 
veen of een laag die in de Middeleeuwen is ontstaan. Hierop bevond zich een laag met brokken 
rode baksteen met formaat 22,5x11x5,5 cm en mortelbrokken. Gezien het formaat van de 
bakstenen is het aannemelijk dat deze laag samenhangt met de bouw van de stadsmuur. 
In meer rommelige lagen daarboven is een hoeveelheid keramiek uit de periode 1616-1650 
gevonden.42 Deze lagen zijn dus gevormd na afbraak van de stadsmuur.
Het is niet waarschijnlijk dat de stadsmuur op deze plek heeft gestaan en volledig is weggesloopt 
in het verleden. In dat geval zou de zware houten fundering onder de stadsmuur namelijk nog 

42 V6.

Afb. 69. Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1823, met daar overheen de huidige kadastrale kaart (zwarte 
lijnen). De gele lijn is de locatie van de te vervangen kademuur. De rode lijnen vormen de veronderstelde 
loop van de stadsmuur met de Pontustoren (cirkel) en stadspoort (rechthoek). 
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aanwezig moeten zijn. De bodemopbouw was echter intact en er is geen houtwerk gevonden. 
Ook bij de afbraak van de zuidelijke vleugelmuur in mei 2018 zijn geen delen van de stadsmuur 
of de houten fundering daaronder gevonden.

Afb. 70. Het graven van een proefgat achter de zuidelijke vleugelmuur op 22 november 2017.

Afb. 71. Het graven van een proefgat achter de zuidelijke vleugelmuur op 22 november 2017.
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Het feit dat de stadsmuur niet is gevonden, maakt het aannemelijk dat deze zich onder 
de rijweg van het Spaans Leger bevindt. Blijkbaar ligt de muur aan de noordzijde van het 
Spaans Leger dichter bij de huizen, hoewel dit niet goed kan worden verklaard op basis van 
de historische gegevens en kaarten. Tijdens de vernieuwing van de kademuur, waarbij onder 
meer lange trekankers zijn aangebracht, is de aannemer niet gestuit op zwaar muurwerk of 
andere obstakels. Dit maakt het ook aannemelijk dat de Pontustoren meer noordelijk ligt dan 
op afbeelding 69 is verondersteld.

5.2 Overtoom

Ongeveer in het midden van de dam in de gracht bevond zich vanaf de 17de eeuw tot 1909 een 
overtoom. Deze constructie bestond in de eerste plaats uit een houten helling over de volledige 
lengte van de dam. Halverwege stonden aan weerszijden van de helling twee grote raderen, 
die met elkaar waren verbonden door een as waarop het touw werd opgedraaid.
Bij de archeologische begeleiding zijn funderingen van de helling gevonden. Het gaat om 
bakstenen muurwerk, gefundeerd op planken en palen. Het is aannemelijk dat op het muurwerk 
balken lagen en dat hierop de vloer van de helling was bevestigd. 

De bakstenen funderingen bestonden uit drie oost-west georiënteerde muren (S3, S6, S7), 
met aan de westzijde een muur haaks daarop (S4) (afb. 72 t/m 76). Laatstgenoemde muur 
was aanvankelijk niet helemaal zichtbaar doordat de kademuur uit 1909 hier gedeeltelijk 
overheen was gebouwd. 

Afb. 72. De fundering van de overtoom, gezien 
richting het noorden.

Afb. 73. De fundering van de overtoom, gezien 
richting het zuiden. 
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Afb. 75. De fundering van de overtoom, gezien 
richting het noorden.

Afb. 76. De fundering wordt digitaal ingemeten.

Afb. 77. De kademuur uit 1909 wordt gesloopt.
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Na het slopen van deze kademuur (S9) kon muur S4 over de volledige breedte worden 
gedocumenteerd (afb. 77 t/m 79). Dit bleek de kopse kant van de fundering van de helling 
te zijn. De lengterichting (oost-west) van de fundering lag parallel aan de oriëntatie van de 
gracht. Opvallend is dat de kopse kant van de fundering hier niet haaks op was georiënteerd, 
maar enigszins schuin. Het doel hiervan is onduidelijk. De funderingen hadden in totaal een 
breedte van 5,50 meter en zijn gezien over een lengte van 1,2 meter.

Afb. 78. De situatie na het verwijderen van de kademuur uit 1909. De westzijde van de fundering van de 
overtoom is nu zichtbaar.

Afb. 79. De westzijde van de fundering van de overtoom.
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Muren S3 en S7 waren 67 en 69 cm breed, muur S6 was smaller (53 cm). De muur aan de 
voorkant (S4) was 65 cm breed. De bovenkant van de funderingen bevond zich op 1,53 tot 
1,76 –NAP, de onderkant van muur S4 zat op circa 2,80 –NAP. Deze muur was ongeveer 
1,18 cm hoog. Voor de bouw van de fundering zijn gele bakstenen gebruikt met formaat 20-
21x10x4,5 cm, waarbij een deel rood gevlamd is. De bovenkant van muur S4 was gemaakt 
van een ander type baksteen, namelijk rood-gele (mengkleur) bakstenen met formaat 
18,5x8,5x3,5 cm. Het is waarschijnlijk dat deze bakstenen zijn aangebracht bij een renovatie 
van de overtoom, waarbij onder meer een nieuwe helling is gemaakt. Aan de noordzijde was 
het metselwerk met deze afwijkende bakstenen twee lagen hoog, aan de zuidzijde vier lagen. 
Opvallend was dat dit andere type baksteen een duidelijke oostgrens had en dat deze grens 
een andere oriëntatie had dan de oudere muur eronder. De oostgrens was namelijk bijna haaks 
georiënteerd op de noord- en zuidmuur van de fundering. De fundering was gemetseld met 
harde (kalk)mortel. Het muurwerk was dermate hard, dat muur S4 bij de sloop in enkele grote 
stukken is weggehaald (afb. 80).

In het zijaanzicht van muur S3 was zichtbaar dat de bovenste vier lagen bakstenen schuin 
waren gemetseld op de horizontale bakstenen daaronder (afb. 81). De bovenkant van het 
muurwerk was dus schuin, zoals ook verwacht mag worden bij een helling. 
In een hoek van muur S4 en S6 is bij de bouw van de overtoom doelbewust een uitsparing 
gemetseld (afb. 82 en 83). Hierin bevond zich een eikenhouten paal (S5, afb. 84). Van deze 
paal resteerde nog 1,05 m (bovenkant op 2,23 –NAP), maar de paal is oorspronkelijk langer 
geweest aangezien de bovenkant verrot was. De paal was rechthoekig (22x24 cm) en voorzien 
van een punt. Een monster van de paal is gedateerd: het hout is gekapt in de herfst/winter 
van 1651 of de eerste maanden van 1652.43 De boom groeide in het zuiden van Noorwegen. 

43 M4, zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.

Afb. 80. Muur S4 is in twee grote stukken verwijderd.
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Aangezien de paal ín het muurwerk stond en niet daaronder gaat het niet om een funderingspaal. 
Vermoedelijk had de paal een functie bij het bevestigen van de houten helling aan de bakstenen 
fundering. Uit de dendrochronologische datering blijkt dat de paal niet van de bouw van de 
overtoom dateert, maar ongeveer 40 jaar later (zie onder). 

Afb. 81. Zijaanzicht van muur S3 met onderin horizontale bakstenen en daarboven schuin gemetselde 
bakstenen. 

Afb. 82. Uitsparing voor een paal in de fundering.
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Afb. 83. De uitsparing voor een paal in de bakstenen 
fundering, na de sloop. Het muurwerk ligt op zijn 
kop.

Afb. 84. Eikenhouten paal S5.

Afb. 85. Na het verwijderen van muur S4 wordt een funderingspaal daaronder uitgetrokken.
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Na het verwijderen van de bakstenen funderingen van de overtoom zijn de houten funderingen 
daaronder verwijderd (S13, afb. 85). Zij bevonden zich onder water en konden daarom niet 
in situ worden gedocumenteerd. Wat opvalt is dat de houten fundering vrij licht uitgevoerd 
was: planken met eronder enkele korte palen. Gezien de zware bakstenen fundering erop is 
dit weinig.

Onder de muren van de overtoom bleken planken van naaldhout te liggen (afb. 86). Zij waren 
5 cm dik en dosse gezaagd (tangentiaal). Een van de planken was intact: 222 cm lang en 
27 cm breed. Twee andere planken waren 30 cm breed. In de planken zijn geen ijzeren 
nagels of houten pennen gezien. De planken hadden recht gezaagde zijkanten, waardoor 
wankant ontbrak. Veel planken beschikten over te weinig jaarringen voor dendrochronologisch 
onderzoek. Van één plank is een monster gezaagd. Uit houtsoortdeterminatie blijkt dat het gaat 
om hout van de grove den (Pinus sylvestris). Het monster kon helaas niet worden gedateerd.44 
Onder muur S4 en S3 kwamen in totaal vier palen van eikenhout tevoorschijn (afb. 87). 
Zij hadden allemaal een platte kop, maar bij een van de palen zat wel een inkeping in de 
bovenkant van 13 cm diep. Het wijst in dit geval niet op secundair gebruik. De palen waren 
rechthoekig (22x28 tot 30x20 cm) en 120, 130, 148 en 170 cm lang. Drie van de vier palen 
zijn dendrochronologisch onderzocht. De bomen waren op het moment van kappen 110, 201 
en 248 jaar oud. Twee monsters konden worden gedateerd: de bomen zijn gekapt in het 
voorjaar van 1611 en de herfst/winter van 1611 of eerste maanden van 1612. Het eikenhout 
is afkomstig uit het zuiden van Noorwegen.45 Op basis van deze gegevens zijn de resoluties 
(besluiten) van het stadsbestuur van Enkhuizen doorzocht. Het besluit tot de bouw van de 
overtoom was nu snel gevonden: op 8 april 1612 wordt besloten tot de bouw van een overtoom 

44 M9, zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.
45 M1 t/m M3, zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.

Afb. 86. Planken van naaldhout uit de fundering van de overtoom.
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aan de noordzijde van de stad (afb. 88).46 Op 4 juni wordt nogmaals gesproken over de 
overtoom (afb. 89).47 Er is blijkbaar nog niets gebeurd en daarom besluit het stadsbestuur nu 
dat de overtoom binnen 3 weken klaar moet zijn. De overtoom is dus gebouwd in de maand 
juni van het jaar 1612. 

46 WFA, toegangsnr 0120, inventarisnr 252, 8 april 1612.
47 WFA, toegangsnr 0120, inventarisnr 252, 4 juni 1612.

Afb. 87. Drie palen van eikenhout uit de fundering van de overtoom. De tweede paal van rechts is paal S5.

Afb. 88. Resolutie van het stadsbestuur met het besluit tot het bouwen van de overtoom van 8 april 1612. 
“Is mede bij meeste stemmen geresolveert ende goet gevonden, dat men tot gerieff vande huijsluijden 
opt noort een overtoom sal maecken.”

Afb. 89. Resolutie van het stadsbestuur waarin wordt besloten dat de overtoom binnen drie weken klaar 
moet zijn, van 4 juni 1612. “Is mede geresolveert dat men opt versouck vande huijsluijden de overtoom 
opt Noort sal maecken inde tijt van 3 weecken gereet.”



66

Onder muur S7 kwamen twee palen 
tevoorschijn, namelijk een paal van 110 cm 
lang (22x20 cm) en een paal van 130 cm 
lang (35x20 cm) (afb. 90). Het ging echter 
niet om eikenhout: een van de palen bleek 
na houtsoortbepaling van esdoorn te zijn, 
de andere is van grove den. De grove den 
bleek te zijn gekapt in de herfst/winter 
van 1616 of eerste maanden van 1617.48 
Aangezien de overtoom in 1612 is gebouwd, 
kan deze paal niet van de bouw dateren. 
Het is daarom aannemelijk dat deze paal bij 
een andere structuur hoort of dat de paal 
ten tijde van de bouw van deze kademuur 
onder de funderingen van de overtoom is 
geplaatst, bijvoorbeeld in verband met 
verzakkingen. Hetzelfde kan gelden voor de 
paal van esdoorn. De toepassing van deze 
houtsoort komt eigenlijk nooit voor.

5.3 Kademuur

De kademuur die in 2018 is vervangen, bestond uit drie stukken muurwerk die van elkaar 
verschilden door het toegepaste metselwerk. Tussen de delen was sprake van bouwnaden 
(afb. 91) en in de muur was bovendien een knik aanwezig. Deze situatie is ontstaan doordat 
de stukken kademuur in verschillende perioden zijn gebouwd. Bij de begeleiding zijn gegevens 
verzameld over de stukken muur en de houten fundering daaronder. Hieronder worden de 
afzonderlijke stukken kademuur besproken van noord naar zuid. 

5.3.1 Noordelijke kademuur
Het noordelijk deel van de kademuur omvatte de kademuur tot aan de funderingen van de 
overtoom (tot aan bouwnaad 1) en de noordelijke vleugelmuur (S10, afb. 92 en 93). Dit 
deel was gemaakt van harde paars/rode bakstenen met formaat 20-21x10-11x4 cm en harde 
mortel. De muur was dermate hard en stevig, dat hij in enkele grote brokken is weggehaald 
(afb. 94). De muur was aan de bovenzijde 40 cm breed (bovenkant op 0,94 –NAP). Aan de 
achterzijde (oostzijde) waren twee versnijdingen aanwezig, waardoor de onderkant van de 
muur 62 cm breed was. Tijdens de inspectie van het muurwerk in 2016 is de bovenkant van de 
houten fundering onder dit deel van de muur gezien (afb. 95). Tijdens de sloop is vastgesteld 
dat de fundering bestond uit een plank met daaronder dunne ronde palen van naaldhout 
(waarschijnlijk fijnspar). De fundering onder de noordelijke vleugelmuur is tevens gezien bij 
rioolwerkzaamheden in 2014.49

48 M6, zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.
49 Duijn 2016b, 36-37.

Afb. 90. Paal van grenenhout en esdoornhout van 
onder muur S7.
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Deze muur bestond al bij de afbraak van de overtoom in 1909. Aannemelijk is dat de muur 
ergens in de 19de eeuw is gebouwd. De zuidelijke grens van de kademuur, ter hoogte van 
bouwnaad 1, bevond zich niet ter hoogte van de noordzijde van de overtoom, maar circa 45 cm 

Afb. 91. De twee bouwnaden in het muurwerk: links bouwnaad 1, rechts bouwnaad 2.

Afb. 92. De noordelijke kademuur.
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ten zuiden daarvan. Op een oude foto uit circa 1900 is zichtbaar dat de kademuur op dit punt 
een haakse hoek en vervolgens een stuk richting het oosten doorliep, als begrenzing van de 
helling van de overtoom (zie afb. 11). Van deze muur resteerde een kort stukje (46 cm breed), 
namelijk S12. De muur was dus gebouwd óp de bakstenen funderingen van de overtoom. 

Afb. 93. De noordelijke vleugelmuur.

Afb. 94. Een groot deel van de noordelijke kademuur wordt verwijderd.
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Bij het graven van de sleuf achter kademuur S10 is vastgesteld dat hier paalkoppen aanwezig 
waren, evenals twee stukken van planken (S14). In totaal zijn vijf palen ingemeten (bovenkant 
hout gezien op 1,85 tot 2,40 -NAP). De omvang van de palen was op dat moment niet goed 
zichtbaar. Na afbraak van de kademuur zijn ongeveer dertien forse palen van naaldhout (grove 
den) verwijderd en waarschijnlijk zijn zij allemaal afkomstig van deze rij palen. Doordat de 
kademuur al weg was en de palen zich onder water bevonden, was het lastig om de precieze 
positie van de palen te bepalen. De palen hadden allemaal een platte kop die intact was; de 
palen zijn dus niet langer geweest. Zeer waarschijnlijk zijn de palen en plank de fundering 
van een oudere kademuur, die is afgebroken bij de bouw van de kademuur die in 2018 is 
afgebroken (S10). Hierbij is de nieuwe kademuur meer naar voren geplaatst. 
Acht palen zijn opgemeten: zij waren tussen de 200 en 265 cm lang. De meeste palen waren 
tweezijdig gekantrecht en ongeveer rechthoekig (15x23 tot 18x31 cm). Drie van deze palen 
zijn dendrochronologisch onderzocht.50 Van twee palen kon de kap exact worden gedateerd: 
zij zijn gekapt in de herfst/winter van 1636 of de eerste maanden van 1637. Aan de zuidzijde, 
dus aan de kant van de overtoom, zijn drie palen getrokken die wat betreft vorm afweken 
van de andere palen (afb. 96). Zij waren 200, 235 en 260 cm lang. Een van de palen hadden 
alleen rechte hoeken (23x15 cm), de andere twee palen waren kwarten van bomen (20x24 en 
18x23 cm). Opvallend bij deze laatste twee palen was dat aan één zijde zaagsporen aanwezig 
waren. Dit komt weinig voor bij archeologisch hout. Het kan er op wijzen dat het hout reeds 
gekantrecht is aangevoerd in Nederland, waarna de balken zijn doorgezaagd. Een van deze 
palen is net als de andere palen gekapt in 1635/1636.51 Van de andere paal kon het jaar niet 
exact worden bepaald, deze is geplaatst in de periode 1608-1611.52 Dit komt niet overeen 
met de andere dateringen van de kademuur, maar wel met de overtoom. Mogelijk zijn dus bij 

50 M10 t/m M12, zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.
51 M7, zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.
52 M8, zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.

Afb. 95. De houten fundering onder de noordelijke kademuur, zichtbaar tijdens de inspectie in 2016. 
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de bouw van de overtoom enkele palen buiten de structuur geslagen. Vreemd is wel dat de 
vorm van de paal en de zaagsporen gelijk zijn aan de paal die qua datering wel hoort bij de 
kademuur. Het gedateerde grenenhout is allemaal afkomstig uit het zuiden van Noorwegen.
Op basis van de dendrochronologische dateringen kan worden gesteld dat in of kort na 1637 
ten noorden van de overtoom een kademuur op een fundering van grenen palen is gebouwd. 
In 2014 zijn bij rioolwerkzaamheden ook enkele palen van grenenhout gevonden, achter de 
noordelijke vleugelmuur.53 Op korte afstand achter de vleugelmuur zijn drie palen gevonden, 
waarvan twee zijn gedateerd. Dit hout is gekapt in 1602/1603 en 1615/1616. De palen horen 
dus niet te horen bij de palenrij uit circa 1637 die in 2018 is onderzocht. Een mogelijkheid is 
dat deze palen horen bij een oudere versterking van de walkant van de dam, bijvoorbeeld een 
kademuur die zich meer oostelijk bevond. Ook onder/direct naast muur S7 van de overtoom 
is een grenen paal gevonden die dateert uit 1616/1617 (zie paragraaf 5.2, M6). De paal uit 
1602/1603 dateert mogelijk van de aanleg van de dam.
Iets verder verwijderd van de vleugelmuur zijn in 2014 ook enkele planken en nog een paal 
gezien. Zij zijn niet nader onderzocht. Het toont in ieder geval aan dat in de dam die rond 1600 
is aangelegd veel houtwerk aanwezig is.

5.3.2 Middelste kademuur
Het middelste deel van de kademuur is gebouwd in 1909, direct na de sloop van de overtoom 
(S9). Dit deel was gemaakt van harde gele bakstenen met formaat 16x7x3,5 cm en harde 
mortel. De bovenzijde van de muur (rollaag) was 42 cm breed. Bij de sloop van de kademuur 
bleek dat deze koud tegen de voorkant (westzijde) van de overtoom aan was gebouwd (afb. 
97). Tevens was de kademuur een stukje (18 cm breed) over de fundering van de overtoom 
(S4) heen gemetseld. In paragraaf 5.2 is al vermeld dat de westzijde van de overtoom niet 

53 Duijn 2016, 36-37.

Afb. 96. Drie grenen palen uit de zuidzijde van palenrij S14.
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haaks op de gracht was georiënteerd, maar enigszins schuin. De kademuur uit 1909 is wél 
haaks op de gracht gebouwd en in het verlengde van de noordelijke kademuur S10. Hierdoor 
was de kademuur uit 1909 aan de noordzijde 65 cm breed, maar aan de zuidzijde slechts 23 cm. 

Afb. 97. Sloop van de kademuur uit 1909. De grens tussen de kademuur (links) en de fundering van de 
overtoom (rechts) is duidelijke zichtbaar.

Afb. 98. De kademuur uit 1909 tijdens de inspectie van 2016 (midden). De houten fundering eronder is 
zichtbaar.
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De houten fundering onder de kademuur uit 1909 bestond uit planken van naaldhout, met 
daaronder ronde palen van naaldhout (diameter 10 cm, waarschijnlijk fijnspar) en halfronde 
palen van naaldhout (gehalveerde bomen) van ongeveer 1,5 meter lang. Van dit hout zijn geen 
monsters genomen. Het hout was ook bij de inspectie van het muurwerk in 2016 gedeeltelijk 
zichtbaar (afb. 98). 

5.3.3 Zuidelijke kademuur
Tussen de kademuur uit 1909 en de zuidelijke kademuur bevond zich een bouwnaad (bouwnaad 
2). Op deze plek was ook een knik aanwezig in de kademuur. De zuidelijke kademuur (S8) 
bestond aan de waterzijde en bovenkant uit harde gele bakstenen met formaat 16x7x3,5. 
Aan de achterzijde (oostkant) was de muur gemaakt van kleine gele bakstenen (zoals in de 
waterzijde van de muur) en rode bakstenen met formaat 20x10x4 cm. De rode bakstenen 
dateren gezien het formaat waarschijnlijk uit de 16de eeuw. Dit verschil in toegepaste bakstenen 
hoeft niet te duiden op een faseverschil in de bouw van de muur: voor de waterzijde (zichtzijde) 
zijn nieuwe bakstenen toegepast, terwijl voor de rest van de muur ook hergebruikte bakstenen 
zijn gebruikt. De bakstenen waren gemetseld met harde mortel. De kademuur was aan de 
bovenzijde 48 cm breed.
De zuidelijke vleugelmuur bestond aan zowel de waterzijde als de achterzijde uit kleine gele 
bakstenen, maar een deel van de muur was van harde paarsrode bakstenen (afb. 99). De 
bovenkant van de vleugelmuur was 52 cm breed, de onderkant was door een versnijding 72 
cm breed.

De zuidelijke kademuur moet dateren van vóór de afbraak van de overtoom in 1909. Het is 
waarschijnlijk dat de muur uit de 19de eeuw dateert. 
De zuidelijke kademuur verkeerde in zeer slechte staat: de bovenkant van de muur was van 
de onderkant afgeschoven en in de onderkant van de muur zaten grote gaten (afb. 100). 

Afb. 99. De zuidelijke vleugelmuur.
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Bij de inspectie van het muurwerk in 2016 zijn palen onder de zuidelijke kademuur en de 
vleugelmuur gezien (afb. 101 en 102). 

De begrenzing van de zuidelijke kademuur lag niet ter hoogte van bouwnaad 2. Ten noorden 
hiervan liep de muur namelijk door (de bovenkant was wel weggebroken), tot aan de funderingen 
van de overtoom. Bij de bouw van het middelste deel van de kademuur in 1909 is dit deel uit 

Afb. 100. Zuidelijke kademuur, met gaten in de onderkant.

Afb. 101. Palen onder de zuidelijke kademuur, bij de inspectie in 2016.
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het zicht verdwenen. Haaks op de zuidelijke kademuur bevond zich ook het restant van een 
muur (S11, 43 cm breed), precies ter hoogte van de zuidelijke fundering van de overtoom. Het 
is dezelfde situatie als aan de noordzijde (S12): de muur vormde de begrenzing van de helling 
van de overtoom. Tussen de beide muren had de helling een breedte van 4,6 meter.

Afb. 102. Palen onder de zuidelijke vleugelmuur, bij de inspectie in 2016. 

Afb. 103. Lange dunne palen van naaldhout van onder de zuidelijke kademuur.
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Na afbraak van de kademuur is de houten fundering hieronder verwijderd (S15 en S16). Onder 
de zuidelijke kademuur en de vleugelmuur was de fundering op dezelfde manier uitgevoerd. 
In de eerste plaats kwamen lange dunne palen tevoorschijn van naaldhout (waarschijnlijk 
fijnspar) met een diameter van circa 10 cm (afb. 103). De meeste waren rond, sommige waren 
tweezijdig gekantrecht. Waarschijnlijk zijn deze lange palen aangebracht bij de bouw van de 
kademuur die in 2018 is afgebroken.
Naast de lange dunne palen kwamen ook korte dikkere palen tevoorschijn van naaldhout (grove 
den, afb. 104). Deze palen hadden een platte bovenkant en zijn dus niet langer geweest. 
Van vijf palen is de lengte gemeten: zij waren 100 tot 140 cm lang en ongeveer rechthoekig 
(14x22 tot 18x35 cm). De meeste palen waren tweezijdig gekantrecht, maar er waren ook 
halfronde exemplaren bij (gehalveerde bomen). Twee gekantrechte palen zijn gekapt in de 
herfst/winter van 1616 of de eerste maanden van 1617.54 Dit betekent dat de eerste kademuur 
ten zuiden van de overtoom in of kort na 1617 is gebouwd en dat deze stond op de locatie 
van de kademuur die in 2018 is afgebroken. Een van de halfronde bomen is gedateerd en 
blijkt te dateren uit 1831/1832.55 Dit maakt het aannemelijk dat de zuidelijke kademuur en 
vleugelmuur die in 2018 zijn afgebroken, in of kort na 1832 zijn gebouwd.

5.4 Dam

De overtoom is gebouwd op een dam in de voormalige vestinggracht. Het is niet bekend 
wanneer de dam precies is aangelegd. Aangezien de overtoom in 1612 is gebouwd, moet 
de dam er op dat moment al hebben gelegen. De dam vormde de scheiding tussen zoet 
en zout water en het is daarom aannemelijk dat de aanleg hiervan plaatsvond tijdens de 

54 M13 en M16, zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.
55 M14, zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.

Afb. 104. Een korte paal van grenenhout van onder de zuidelijke kademuur.
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stadsuitbreiding aan de noordzijde. Uit historische bronnen is bekend dat het nieuwe stadsdeel 
in 1607 als gesloten werd verklaard.56

In 2016 zijn twee proefgaten gegraven achter het zuidelijk deel van de kademuur. In 2018 is 
achter de volledige kademuur een smalle sleuf gegraven. In zowel 2016 als 2018 is informatie 
verzameld over de bodemopbouw en zijn vondsten verzameld uit verschillende bodemlagen. 
Op basis hiervan kan iets worden gezegd over de opbouw en datering van de dam, die ergens 
in de periode rond 1600 in de oude vestinggracht is gemaakt.

Ten zuiden van de overtoom heeft de kademuur altijd op dezelfde plek gelegen. De grond 
achter deze kademuur geeft daarom het beste beeld van de bodemopbouw van de dam. 
Bovenin bevond zich een dikke laag (tot circa 80 cm onder bovenkant kademuur, onderkant 
op circa 1,75 –NAP), bestaande uit schone rulle grijze klei. Hieronder lag een laag van meer 
vette grijze klei met veel baksteenbrokken, plekken as, houtskool en wat scherven. Uit deze 
laag zijn 30 scherven van keramiek verzameld.57 Zij kunnen in de eerste kwart van de 17de 
eeuw worden geplaatst. Het valt niet te zeggen of de laag is gevormd tijdens de aanleg 
van de dam (in of vóór 1612) of bij de bouw van de eerste kademuur (in of kort na 1617). 
Noemenswaardige vondsten uit de laag zijn een fragment van een kom van kraakporselein 
met secundair doorboorde standring (afb. 105) en een scherf van een diep bord van vroege 
Portugese faience (afb. 106).

56 WFA, OAE, toegangsnr 0120, inventarisnr 250.
57 V2, V4.

Afb. 105. Een fragment van een kom van kraakporselein met secundair doorboorde standring.

Afb. 106. Een scherf van een diep bord van vroege Portugese faience.
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Binnen de funderingen van de overtoom, tussen muur S6 en S7, lag bovenin een zandige 
kleilaag met veel as, houtskool en keramiek. Deze laag was ongeveer 20 cm dik, de bovenzijde 
lag ter hoogte van de bovenkant van het muurwerk (circa 1,73 –NAP). Scherven uit deze laag 
dateren uit de periode 1700-1775, waaronder een fragment van een bord dat waarschijnlijk in 
Beauvais (Noord-Frankrijk) is gemaakt (afb. 107).58 Het is aannemelijk dat de laag is gevormd 
tijdens een renovatie van de overtoom in de 18de eeuw. Hieronder bevond zich een laag van 
grijsbruine vette klei met houtskool, baksteen- en mortelbrokken en keramiek. De vondsten 
hieruit dateren de laag in de periode 1575-1625, wat betekent dat de laag is gevormd tijdens 
de aanleg van de dam of de overtoom in 1612.59

Ten noorden van de overtoom is de positie van de kademuur in de loop van de tijd gewijzigd. 
De in 2018 gesloopte kademuur is waarschijnlijk in de 19de eeuw gebouwd, ten oosten hiervan 
stond een oudere muur die in of kort na 1637 is gebouwd. Het is waarschijnlijk dat ten oosten 

58 V12, V13.
59 V14.

Afb. 107. Een fragment van een bord dat waarschijnlijk in Beauvais (Noord-Frankrijk) is gemaakt.

Afb. 108. Een randscherf van een bord van kraakporselein.
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daarvan nóg een oudere muur heeft gestaan. De gegraven sleuf bevond zich ter hoogte van 
de kademuur die in of kort na 1637 is gebouwd en waarvan de houten fundering resteerde. 
Ook hier was sprake van een dikke bovenlaag (tot circa 1 meter onder de bovenkant van 
de kademuur, onderkant op circa 1,95 –NAP), bestaande uit bruingrijze sterk zandige klei 
(tuinaarde) met wat baksteenbrokjes en keramiekscherven en bovendien sterk doorworteld. 
Hieronder lag een laag van ongeveer 50 cm dik, bestaande uit bruine vette klei met veel as, 
houtskool, baksteenbrokken en keramiekscherven. De keramiek (44 scherven) dateert uit de 
eerste helft van de 17de eeuw, wat het aannemelijk maakt dat de laag is gevormd bij de bouw 
van de kademuur in of kort na 1637.60 Een noemenswaardige scherf is een randscherf van een 
bord van kraakporselein (afb. 108). Daar weer onder bevond zich een lichtgrijze vette kleilaag 
met zwarte vlekken en roestvlekken daarin en schelpgruis.

5.5 Vondsten van metaal

Tijdens de archeologische begeleiding zijn 54 voorwerpen van metaal gevonden.61 Zij kunnen 
niet aan een specifieke laag of context worden verbonden en worden hieronder daarom als één 
groep besproken. 
Van lood zijn onder meer twee schroefdoppen van glazen flessen, twee gewichten zonder 
stempels, twee musketkogels en een netverzwaring. Meer bijzonder zijn een snorrelood met 
gekartelde rand (afb. 109) en vier keurloden. Een van de keurloden is afkomstig van een 
haringnet dat in Schiedam is gemaakt (afb. 110). Een ander keurlood is een deelbewerkerslood 
dat voorzien is van een huismerk (afb. 111). Opvallend is een rechthoekig lood met ronde 
uiteinden met daarin gestempeld de Romeinse cijfers XVII en XVIII en daarnaast een ingekrast 
merk (afb. 112). Het lood is zeer waarschijnlijk afkomstig uit Engeland en wordt hier als 
‘searcher’ of ‘alnage seal’ aangeduid.
De munten omvatten onder meer een duit van West-Friesland uit 160(4?), een Friese oord 
uit de periode 1608-1648 en twee duiten uit de 18de eeuw. Noemenswaardig zijn verder een 
messing dubbelovaal schoengesp uit de 18de eeuw (afb. 113), een Chinese geluksmunt uit de 
20ste eeuw (afb. 114) en een knoop van een marine-uniform uit de periode rond 1800 met op 
de achterzijde de tekst ‘treble gilt’ (afb. 115). Dit is een kwaliteitsaanduiding.

60 V8.
61 Determinatie door Christiaan Schrickx.

Afb. 109. Een snorrelood met gekartelde 
rand. V10-M01.

Afb. 110. Haringnetlood uit Schiedam. V10-M03.
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Afb. 111. Deelbewerkerslood. V6-M01.

Afb. 112. Keurlood uit Engeland. V15-M01.

Afb. 113. Messing dubbelovaal schoengesp. 
V7-M02.

Afb. 114. Chinese geluksmunt. V7-M01.

Afb. 115. Messing knoop van een marine-uniform. V10-M02.
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6. Synthese

In 2015 en 2018 vond op twee locaties aan het Spaans Leger in Enkhuizen een archeologische 
begeleiding plaats tijdens het vervangen van een stuk kademuur. 

In 2015 is direct ten westen van de brug over het water tussen de Driebanen en het Spaans Leger 
de kademuur vervangen. De kademuur bleek tegen de stadsmuur aan te zijn gebouwd, die volgens 
historische bronnen rond het midden van de 16de eeuw is gebouwd. De stadsmuur bestond uit een 
brede muur (onderkant 118 cm breed) met haaks daarop de funderingen van spaarbogen. Op 
deze spaarbogen bevond zich de weergang. De onderkant van de waterzijde van de stadsmuur 
was bekleed met drie rijen blokken en platen van natuursteen boven elkaar, die om en om waren 
aangebracht. Aan de oostzijde was de stadsmuur dieper uitgebouwd en hier was sprake van vier 
rijen natuursteen boven elkaar. Dit hangt waarschijnlijk samen met de naastgelegen waterpoort 
(de Voertboom). De stadsmuur en spaarbogen waren gefundeerd op een roosterfundering, 
bestaande uit een rooster van eiken balken die door middel van houtverbindingen en toognagels 
aan elkaar waren verbonden. In de vakken van het rooster waren korte palen van elzenhout 
geslagen. Het dendrochronologisch onderzoek aan het eikenhout leverde geen nauwkeurige 
datering op, waardoor de historische datering niet kan worden bevestigd of weerlegd. 

In 2018 is de kademuur aan de kopse kant van de gracht langs het Spaans Leger vervangen, 
evenals de korte vleugelmuren haaks hierop. Uit historische bronnen was reeds bekend dat 
in de periode rond 1600 een dam is gemaakt in de oude vestinggracht en dat hierop een 
overtoom is gebouwd (afb. 116). De te vervangen kademuur vormde de westelijke begrenzing 
van de dam. Het bouwjaar van de overtoom was bij aanvang van het onderzoek onbekend: 
slechts kon worden gezegd dat deze tussen 1590 en 1634 was gemaakt. 

Afb. 116. Een oude foto van de overtoom, gemaakt rond 1900, richting het zuidwesten (bron: mijnzuiderzee.nl)
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Bij de werkzaamheden in 2018 is achter de kademuur een sleuf gegraven, waarna de kademuur 
en houten fundering daaronder is verwijderd. Op basis van de aangetroffen sporen en vondsten 
kan de aanleg van de dam niet nader worden gedateerd. Bij onderzoek in 2014 is in de dam 
een paal gevonden die dateert uit 1602/1603 en mogelijk hangt dit samen met de aanleg van 
de dam.

Ongeveer halverwege de kademuur kwam de zware bakstenen fundering van de overtoom 
tevoorschijn, bestaande uit een muur in noord-zuid richting met drie smallere muren haaks 
daarop. De fundering was in totaal 5,50 meter breed en schuin gemetseld aan de bovenzijde. 
Hierop heeft de schuine houten helling van de overtoom gelegen. De houten fundering onder 
het muurwerk bestond uit planken van naaldhout met daaronder korte palen van eikenhout. 
Het eikenhout bleek te zijn gekapt in 1611/1612. Met deze informatie kon gericht worden 
gezocht in de resoluties van het stadsbestuur en is het besluit tot het bouwen van de overtoom 
gevonden: de overtoom blijkt in juni 1612 te zijn gebouwd. 
De kopse kant van de fundering had een opvallend schuine oriëntatie in plaats van een oriëntatie 
haaks op de gracht. Een eiken paal die onderdeel uitmaakte van de bakstenen fundering had 
mogelijk een functie bij het bevestigen van de houten helling aan de bakstenen fundering. 
Het gevonden muurwerk dateerde gezien de toegepaste baktenen nog vrijwel volledig uit 
de bouwtijd van de overtoom. Alleen in de bovenzijde van de noord-zuid georiënteerde 
muur waren jongere bakstenen toegepast: in latere tijd is blijkbaar een deel van deze muur 
vernieuwd. Er zijn meer aanwijzingen voor renovaties van de overtoom in latere tijd. De paal 
die binnen het muurwerk was geslagen en vermoedelijk een rol speelde bij de verbinding van 
de houten helling met het muurwerk daaronder is gekapt in 1651/1652. Tussen het muurwerk 
van de overtoom lag verder een laag met veel as uit de periode 1700-1775. 

Ten zuiden van de overtoom is in of kort na 1617 een kademuur met vleugelmuur gebouwd. 
Deze muur stond op dezelfde plek als de kademuur die in 2018 is gesloopt en was gefundeerd 
op korte grenen palen. De in 2018 afgebroken kademuur is waarschijnlijk in of kort na 1832 
gebouwd.
Ten noorden van de overtoom zijn ook twee palen gevonden uit 1616/1617 en 1615/1616. 
Zij kunnen niet goed aan een structuur worden gekoppeld, maar wijzen er vermoedelijk wel 
op dat ook ten noorden van de overtoom in of kort na 1617 een kademuur is gebouwd. Deze 
kademuur stond vermoedelijk in het verlengde van de kopse kant van de overtoom. Dit zou 
betekenen dat de volledige kademuur aan de kopse kant van de gracht, inclusief de fundering 
van de overtoom, aanvankelijk schuin was georiënteerd en dus niet haaks op de gracht (afb. 
117). De reden hiervoor is niet duidelijk. In of kort na 1637 is een nieuwe kademuur ten 
noorden van de overtoom gemaakt, die wel haaks op de gracht was georiënteerd. Later, 
vermoedelijk in de 19de eeuw, is deze afgebroken en vervangen door een kademuur die iets 
meer naar het westen stond. Deze laatste kademuur is in 2018 afgebroken.

De overtoom is in 1909 afgebroken. Op deze plek is een kademuur gebouwd die aansloot 
op de al bestaande kademuren aan weerszijden ervan. Niets herinnerde hierna meer aan de 
houten constructie die op deze plek had gestaan. Toch bleef de herinnering aan de overtoom 
bestaan en heet dit stukje Enkhuizen nog steeds ‘’t Rad’. Na de vernieuwing van de kademuur 
zijn op de voormalige locatie van de overtoom twee grote palen geplaatst, als verwijzing naar 
de grote raderen. Tevens is een informatiebord gemaakt. Hierdoor blijft ook in de toekomst de 
geschiedenis van deze bijzondere plek bekend.
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Afb. 117. Reconstructie van de ligging van de overtoom en de kademuren aan weerszijden.
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7. Beantwoording onderzoeksvragen Spaans Leger-
Kruislaan

1. Zijn resten van de middeleeuwse stadsmuur aanwezig binnen het plangebied? Zo ja, wat 
zegt dit over de loop van de muur in dit deel van de stad? Hoe is de muur en de fundering 
daaronder uitgevoerd? Kan de bouw van de muur worden gedateerd? 
Nee, bij het onderzoek zijn geen sporen van de stadsmuur gevonden. Dit kan niet goed worden 
verklaard, want verwacht werd dat langs het volledige Spaans Leger de stadsmuur zich tussen 
de gracht en de straat bevindt. Aan de noordzijde is dit blijkbaar niet het geval. Vermoedelijk 
ligt de muur hier onder de straat, hoewel dit op basis van historische gegevens niet goed kan 
worden verklaard.

2. Zijn resten van de Pontustoren aanwezig binnen het plangebied? Zo ja, wat is de precieze 
positie en wat zegt dit over de loop van de stadsmuur? Hoe is de toren en de fundering 
daaronder uitgevoerd? Kan de bouw van de toren worden gedateerd? 
Van de toren zijn eveneens geen sporen gevonden. Ook bij het aanbrengen van grondankers 
door de aannemer is men niet gestuit op zwaar muurwerk of houtwerk.

3. Hoe is de dam in de vestinggracht rond 1600 gemaakt? Wat voor opvulmateriaal is gebruikt? 
Zijn in de dam vondsten aanwezig? Kan op basis van deze vondsten de aanleg van de dam 
meer nauwkeurig worden gedateerd? 
Doordat slechts een smalle sleuf is gegraven achter de kademuur, is weinig informatie verkregen 
over de bodemopbouw van de dam. Weliswaar kon informatie worden verzameld over de 
bodemopbouw, maar het is niet duidelijk of bepaalde lagen zijn gevormd bij de aanleg van de 
dam of bij de bouw van de kademuren. Op basis van de aangetroffen sporen en vondsten kan 
de aanleg van de dam niet nader worden gedateerd. Bij onderzoek in 2014 is in de dam een 
paal gevonden die dateert uit 1602/1603 en mogelijk hangt dit samen met de aanleg van de 
dam.

4. Zijn resten aanwezig van de overtoom? Zo ja, uit welke periode dateren zij? Wat zeggen de 
sporen over de constructie van de overtoom door de eeuwen heen?
Ongeveer halverwege de kademuur is de fundering van de overtoom gevonden. Het gaat om 
een brede muur met haaks daarop drie smallere muren. De bovenkant van de fundering was 
schuin, hierop lag de helling van de overtoom. Een eiken paal die onderdeel uitmaakte van de 
bakstenen fundering had mogelijk een functie bij het bevestigen van de houten helling aan 
de bakstenen fundering. Deze paal dateerde niet van de bouw van de overtoom, maar van 
ongeveer 40 jaar daarna.
Onder het muurwerk bevonden zich planken van naaldhout en daaronder korte eiken palen. 
Het eikenhout bleek te zijn gekapt in 1611/1612. Het muurwerk dateert vrijwel volledig van de 
bouw van de overtoom, op een reparatie aan de bovenzijde van de brede muur met jongere 
bakstenen na. In ieder geval in de 19de eeuw werd de helling aan weerszijden begrensd door 
een lage muur, die ongeveer haaks stond op de kademuren aan weerszijden van de overtoom. 
Deze lage muren waren gebouwd op de funderingen van de overtoom. Of deze situatie in de 
17de eeuw al bestond, is niet zeker.
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Afb. 118. De nieuwe kademuur met twee grote palen erachter, als verwijzing naar de overtoom (foto 
boven: Knol Akkrum, foto onder: Corry Blok-Plas).
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Afb. 119. Het Bangerter Rad bij Zwaag, afgebroken in 1912. Collectie Stichting Historisch Zwaag.
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