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Afb.1a. De locatie van het plangebied binnen de gemeente Drechterland in de regio West-Friesland (rode 
stip). Op de kaart is het gemeentelijke samenwerkingsverband Archeologie West-Friesland weergegeven.
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Afb.1b. De locatie van het plangebied Streekweg 295 (witte stippellijn) op een luchtfoto (bron: PDOK).

Afb. 2. Het plangebied Streekweg 295 op de archeologische beleidskaart van de gemeente Drechterland. 
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1. Inleiding

Op 11 april 2022 is een opgraving 
uitgevoerd op de locatie Streekweg 295 
in Hoogkarspel, gemeente Drechterland 
(afb. 1). Aanleiding voor de opgraving 
was de sloop van een bestaand pand op 
het perceel en de nieuwbouw van een 
huis door Thijs Aannemersbedrijf bv. 

Het plangebied ligt aan het historische 
dorpslint van Hoogkarspel. Op de 
vastgestelde beleidskaart archeologie 
van de gemeente Drechterland ligt 
het plangebied in een zone met hoge 
archeologische waarde (afb. 2). 
Hier geldt een vrijstellingsgrens van 
100 m2. De voorgenomen plannen 
overschrijden deze grens. Omdat ook 
niet archeologievriendelijk gebouwd kon 
worden, is besloten een archeologische 
opgraving uit te voeren (afb. 3). 

De opgraving werd uitgevoerd onder 
verantwoording van KNA senior-
archeoloog Michiel Bartels. Het veldteam 
bestond uit veldtechnicus Etienne van 
Paridon, metaaldetectiespecialist Aad 
Weel en projectleider Bart ter Steege. 
De gedocumenteerde sporen zijn beschreven door Bart ter Steege en het vondstmateriaal is 
beschreven door KNA archeoloog en specialist materialen Wytze Stellingwerf. De metaalvondsten 
zijn geconserveerd door Etienne van Paridon en Joost Lubbers van Archeologie West-Friesland. 
Dank gaat uit naar de vrijwilligers Bert Balk, Dolf van Doorm, Peter Oudheusden en Simon 
Vreeker voor het wassen, puzzelen en plakken van het vondstmateriaal.

Afb. 3. Het eerste vlak wordt aangelegd.
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2. Methodiek

Het doel van het archeologisch onderzoek is het veiligstellen van de aanwezige archeologische 
sporen en vondsten, voordat zij door graafwerkzaamheden en nieuwbouw worden vernietigd. 
Voorafgaand aan het onderzoek werd een Programma van Eisen opgesteld waarin de 
vraagstelling en onderzoeksmethode uiteen zijn gezet.1 

De bebouwing werd tegen de voorwaarden van de vergunning in niet tot maaiveld, maar 
tot een diepte van 0,5 – maaiveld gesloopt. Een deel van de archeologische resten uit de 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd zijn hierbij verloren gegaan.  Dit heeft er helaas voor gezorgd dat 
het doel van het archeologisch onderzoek niet geheel bereikt kon worden. Dit rapport tracht de 
onderzoeksvragen uit het PvE zo goed mogelijk te beantwoorden op basis van de resultaten.   

2.1 Vraagstelling

1. Bronstijd
1.1 Zijn sporen uit de Bronstijd aanwezig? Zo ja, wat is de gaafheid, datering en aard van de 
sporen?
1.2 Zo ja, wat is de omvang van de vindplaats/vindplaatsen?
1.3 Zo ja, op welke diepte zijn de aangetroffen sporen gelegen?
1.4 Hoe ziet de materiële cultuur uit deze sporen er uit?
Toelichting: Sporen uit de Bronstijd worden indien ze worden aangetroffen gedocumenteerd. 
Deze periode is echter geen primaire doelstelling van het onderzoek. De aandacht gaat vooral 
uit naar de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.

2. Middeleeuwen (12de eeuw – ca. 1500)
2.1 Is natuurlijk veen aanwezig binnen het plangebied?
2.2 Zijn sporen aanwezig die samenhangen met de ontginning van het gebied en dateren van 
vóór de eerste bewoning? Uit welke tijd dateren deze sporen? Hoe werd het terrein in deze 
tijd gebruikt?
2.3 Wanneer is op het perceel opgehoogd en waarmee? Hoe dik zijn de afzonderlijke 
ophogingslagen? Tot hoe ver vanaf de straat zijn middeleeuwse ophogingslagen aanwezig?
2.4 Wanneer verscheen de eerste bebouwing op het perceel? Zijn sporen van gebouwen 
uit latere tijd aanwezig? Wat is de aard en omvang van de bebouwing uit de verschillende 
perioden? Hoe was de bebouwing georiënteerd op de Hoofdstraat (haaks of parallel hierop)?
2.5 In welke periode zijn de perceelsgrenzen van het perceel ontstaan? Had het perceel in de 
periode hiervoor een andere omvang (groter of kleiner)? 
2.6 Zijn sporen op het erf aanwezig die samenhangen met de bebouwing, bijvoorbeeld 
waterputten en kuilen?

3. Nieuwe Tijd (ca. 1500-heden)
3.1 Is het plangebied in deze periode opgehoogd? Zo ja, wanneer en waarmee vond dit plaats?
3.2 Zijn sporen van bebouwing aanwezig? Zo ja, om hoeveel verschillende huizen gaat het en 

1 Veenstra 2022. 
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uit welke periode dateren zij? Wat kan worden gezegd over de aard en omvang van de huizen? 
Hoe zag de indeling van de huizen eruit?
3.3 Zijn structuren op het erf aanwezig, bijvoorbeeld waterputten, regenwaterkelders of 
schuren?
3.4 Wat kan worden gezegd over de materiele cultuur van de bewoners van het perceel?

2.2 Methode
2.2.1 Veldwerk
Op 11 april 2022 is een sleuf aangelegd over de volledige lengte van de nieuwbouwcontour van 
4 m breed en 15 m lang (afb. 4). Op basis van de archeologische resultaten en de intactheid 
van de bodemopbouw werd vervolgens in het veld bepaald of, en zo ja, waar nader onderzoek 
noodzakelijk was. In het veld bleek dat door te diepe sloop van de bestaande bouw veel resten 
uit de Nieuwe Tijd reeds waren verwijderd. Daarnaast was aan de westzijde van het plangebied 
een brede middeleeuwse sloot aanwezig die eveneens een deel van het middeleeuwse 
archeologische niveau heeft verstoord. Op basis hiervan is besloten het archeologische 
onderzoek na één dag te beëindigen.  

De werkput is laagsgewijs met een mechanische graafmachine verdiept, waarbij het sporenvlak 
is gefotografeerd, digitaal ingetekend en beschreven. In de werkput volstond één archeologisch 
leesbaar vlak. De werkput is tot op de natuurlijke mariene afzettingen verdiept om de volledige 
bodemopbouw vast te leggen. Tijdens de aanleg is met behulp van een metaaldetector de te 
ontgraven grond afgezocht. Tevens is de stortgrond, afkomstig uit de werkput, op deze wijze 
onderzocht.

Afb. 4. De aangelegde proefsleuf (zwarte stippellijn) binnen de nieuwe bouwcontour (rode lijn).
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Het vondstmateriaal is per spoor en indien mogelijk per stratigrafische eenheid verzameld.
Binnen een spoor of profiel zijn vondsten uit verschillende chronologische vullingen en 
ophogingen, zoals kuilen en sloten, apart verzameld en vastgelegd. Van het aangetroffen 
muurwerk is het aanzicht bestudeerd en zijn de aanwezige bouwsporen beschreven en 
gefotografeerd. Voor een overzicht van de profielen, sporen en werkputten wordt verwezen 
naar bijlage 1.

Bij aanvang van het veldwerk werden met een GPS meerdere punten in het plangebied uitgezet 
en ingemeten. Deze punten zijn vervolgens gebruikt om met de Robotic Total Station (RTS) 
de sporen in het veld te tekenen. Het veldonderzoek en de uitwerking ervan zijn volgens de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1 en het Kwaliteitshandboek Hoorn/West-
Friesland versie 2016 verricht.

Vanwege de beperkte resultaten van het onderzoek is in overleg met het Bevoegd Gezag en de 
depothouder besloten geen evaluatie- en selectierapport op te stellen.

2.2.2 Uitwerking
Het vondstmateriaal is gedetermineerd volgens het classificatiesysteem voor keramiek en 
glas uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, beter bekend als het ‘Deventer-systeem’. In 
dit systeem worden vondsten van keramiek en glas gedetermineerd op bakselsoort, vorm 
en typecode. Daarnaast zijn alle verzamelde fragmenten geteld, waarbij een onderscheid 
is gemaakt tussen randscherven en overige scherven. Bovendien is het minimum aantal 
exemplaren (MAE) op basis van de verzamelde keramiek- en glasfragmenten vastgesteld. 
Bij de beschrijving van de vormen wordt in de tekst veelal tussen haakjes verwezen naar 
de typecodes. Een bord van roodbakkend aardewerk wordt bijvoorbeeld afgekort tot r-bor-
typenummer. Als tijdens de determinatie wel de vorm, maar niet het typenummer kon worden 
vastgesteld, dan is een verwijzing tussen haakjes in de tekst achterwege gelaten. Vondsten 
uit gedocumenteerde sporen worden per spoor beschreven. Vondsten die op de stort en 
tijdens vlakaanleg zijn aangetroffen, worden enkel beschreven als ze verder bijdragen aan het 
algemene beeld over de bewoningsgeschiedenis en de materiële cultuur van de mensen die dit 
terrein vroeger bewoonden.
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3. De onderzoekslocatie

3.1 Korte geschiedenis van Hoogkarspel2

Van de 10de tot de 13de eeuw werd het gehele Westfriese veengebied ontgonnen. Kern van 
deze ontginning was in het noordoosten primair Medemblik, maar ook Wervershoof en Andijk 
kwamen hiervoor in aanmerking. In het zuidwesten van West-Friesland waren dit Wognum en 
Ursem. Deze kolonisatie vond vanuit het Kennemerland plaats. Binnen twee eeuwen waren de 
grootste delen van het gebied ten zuiden van de lijn Medemblik-Andijk in productie genomen 
en bewoond geraakt. Het nu bestaande dorpslint van Zwaag tot Enkhuizen, de Streekweg, lag 
aanvankelijk noordelijker, namelijk langs de Kadijk. Dit is de lijn waar in het verleden resten 
van kerken (tufsteen) en bewoning zijn gevonden.3 In de 11de tot 12de eeuw vestigde men zich 
langs deze toenmalige zuidgrens van de ontginning. Tot de vindplaatsen behoort bijvoorbeeld 
de Klokkeweel.4 In de 12de eeuw werd dit vroegste dorpslint weer verlaten om 2 tot 3 km 
zuidelijker weer tevoorschijn te komen. Opmerkelijk genoeg liggen de kerken van de huidige 
dorpen noord-zuid gezien op dezelfde lijn als de kerken in het eerdere dorpslint. De resten van 
de voormalige Laurentiuskerk, nu liggend aan de Kerksloot in de Klokkeweel zijn in 2008 en 
2009 nog onderwerp van archeologische onderzoek geweest.5

Historisch gezien wordt aangenomen dat rond 1170 het gehele gebied volledig is ontgonnen. 
De belangrijkste verbindingsweg, de Streekweg, lag toen al op de huidige locatie. De twee 
hoofdvaarten, de Oude Gouw ten noorden van de Streekweg en De Tocht ten zuiden van de 
Streekweg, zijn eveneens in deze tijd gegraven.

Het gebied behoorde bestuurlijk tot het ambacht Drechterland. Het plangebied lag in de 
banne van Hoogkarspel en grensde aan de banne van Westwoud en Lutjebroek. Wanneer de 
bannegrenzen, de laagste bestuurlijk-territoriale indeling in het gebied, tot stand zijn gekomen, 
is niet duidelijk. Vermoedelijk dateerde dit uit de ontginningsperiode.

De geschiedenis van Hoogkarspel is niet uitgebreid beschreven, zoals Hoorn door Velius (1605) 
of Enkhuizen door Brandt (1666). Ook tegenwoordig is er geen overzichtelijk werk van de 
geschiedenis van het stadsdorp. Eveneens ontbreekt het aan significante deelstudies die van 
belang kunnen zijn voor het onderzoek.6 Algemeen kan worden gezegd dat het dorp in 1319 
wordt genoemd als Hoogkerspel. Dan zal het dorp er waarschijnlijk reeds lang hebben gelegen. 
Op 2 augustus 1364 werd aan de dorpen Grootebroek en Bovenkarspel stadsrecht verleend door 
Hertog Albrecht van Beieren, de toenmalige landsheer van Holland. Hij verkeerde in geldnood 
en de dorpen konden hun stadsrecht kopen. In het stadsrecht staat ‘ aen alle die onsen brieve 
sullen lesen’…uyt genegenheidt ven Grote Brouck ende Bovenkerspel’ het gebied stadsrecht te 
verlenen ‘welcke begint aen’t westeijde van Grote Brouck tot hondert maten, gemeenlijk roeden 
genaamt, vanaf die kerck van Boven Kerspel naer het Oosten’. In 1402 werden Lutjebroek en 

2 Verkorte versie van paragraaf 5.3 in Bartels 2012. 
3 Numan 2005, Besteman 1990.
4 Besteman 1990, 240.
5 Beerepoot & van Meurs 2009, 43-46.
6 Mondelinge mededeling Jan de Bruin, Westfries Archief. Zie ook: Brieffies 2003.
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Hoogkarspel aan de Stede Broec toegevoegd.7 Het stadsrecht van Grootebroek en daarmee 
Hoogkarspel is een kopie van het stadsrecht van Medemblik. In 1404 kwam het onder het 
stadsrecht met Stede Broec te vallen, in de golf van plattelands-stadsrechtverleningen in 
West-Friesland. In 1492 kende Hoogkarspel 350 zielen, kleine kinderen niet meegerekend. 
In 1514 telde men 65 huizen in Hoogkarspel. Velius beschrijft De Streek en Hoogkarspel 
in de periode rond 1560 als een gebied ‘met grote rijkdom en welvaart op velerlei gebied’.

Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat het merendeel van de gebouwen voor 1650 in 
Hoogkarspel gemaakt was van hout. Dit gold zowel voor de voor- als de zijgevels. Ook wordt 
vermoed dat daken veelal van riet waren.8 In de latere aanvullingen op de stadsrechtverlening 
wordt namelijk aan de Stedebroekers het recht gegeven om tussen Wervershoof en de 
Immenhorn, het buitendijkse land ten noorden van Enkhuizen en Andijk, riet te snijden en 
graszoden te steken.9 Dit riet kan zeer goed voor de huizenbouw zijn bedoeld. Wat voor huizen 
precies in het verstedelijkte dorpslint stonden is de vraag. Hierbij moeten worden afgegaan op 
het topografisch kaartmateriaal van met name Johannes Dou en schaarse prenten. De indruk 
bestaat dat de huizen met stadse allure vrij dicht opeen staan. 

Wanneer de verstening van de stadshuizen precies plaatsvond, en welke gebieden in Stede 
Broec hier het eerst aan begonnen, is onbekend. Het enige nog restende –zwaar gerestaureerde 
bakstenen huis uit de 17de eeuw is de voormalige bakkerij aan de Zesstedenweg 233. Het zou 
goed kunnen dat dit in 1697 gebouwde pand met trapgevel, representatief zou kunnen zijn 
voor de verstedelijkte bouwwijze in de Streek.

3.2 Historische ontwikkeling plangebied

De ontwikkeling van het plangebied kan worden gevolgd aan de hand van historisch 
kaartmateriaal. De oudste bruikbare kaart van het gebied is afkomstig van Johannes Dou 
uit 1651-1654 (afb. 5). Op deze kaart is zichtbaar dat het plangebied bebouwd is. Direct ten 
westen van het plangebied is een sloot aanwezig.

Op de Nieuwe kaart van het Dykgraafschap van Dregterland van de erven van Govert Oostwoud 
uit 1782 staat ter hoogte van het plangebied een gebouw opgetekend ten oosten van de sloot. 
Of dit gebouw ook binnen het huidige plangebied ligt, is op basis van deze kaart lastig te 
bepalen (afb. 6).

Op het kadastrale minuutplan uit 1826 is binnen het plangebied bebouwing weergeven (afb. 
7). Het plangebied valt samen met de percelen C197 en C198/C198a. Deze percelen zijn in 
eigendom van timmerman Reijer Groot. Op perceel C198 staan twee huizen opgetekend. Voor 
de periode ná 1832 kunnen de wijzigingen op het perceel worden achterhaald door middel van 
de Kadaster Archiefviewer. In 1840 heeft Reijer Groot het financieel lastig, aangezien hij de 
hierboven benoemde percelen verkoopt aan de diaconie van de Gereformeerde Gemeente. In 
hetzelfde jaar koopt hij perceel C198 weer terug. 

7 Pols 1885.
8 Ruitenberg 2002, 21.
9 Boon 1991, 99.
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Afb. 5. De globale ligging van het plangebied (zwarte cirkel) op de kaart van Johannes Dou uit 1651-1654 
(collectie Westfries Archief).

Afb. 6. De globale ligging van het plangebied (rode cirkel) op de kaart van Govert Oostwoud uit 1723 van 
het ambacht Drechterland.
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In 1851 wordt het huis en erf verkocht aan Simon Karsten, een 
koopman uit Enkhuizen en later aan Willem du Pré, een arbeider 
uit Hoogkarspel. In 1879 wordt het huis verbouwd (afb. 8). De 
westelijke zijgevel wordt iets naar binnen geplaatst, evenals de 
voorgevel. Mogelijk is een aangeloefd deel (‘lage wand’) aan de 
westzijde verwijderd, waardoor een hogere zijgevel ontstond 
en grotere ramen konden worden geplaatst. Aan de oostzijde is 
aan de achterkant een kleine uitbouw aanwezig, vermoedelijk 
een aangeloefd deel. Dat wijst erop dat de achterkant van het 
huis in deze tijd werd gebruikt als stal. Tegen de achterkant 
van het huis staat een schuurtje. Bij het jaar 1927 is sprake 
van sloop en bouw van een nieuw huis. In dat jaar is geen 
hulpkaart getekend. Waarschijnlijk is de woning die in 2022 is 
gesloopt, op dat moment gebouwd. De woning is in de jaren 
‘40 en ‘60 verbouwd. Het huis op het perceel was in de 19de 
eeuw eigendom van verschillende personen, onder meer een 
timmerman, een arbeider en diverse ‘landbouwers.’

Afb. 7. De ligging van het plangebied (witte stippellijn) op de kadastrale minuutkaart uit 1826 (collectie: 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Afb. 8. Hulpkaart van het 
dienstjaar 1879. Verbouw van 
het huis waarbij de westelijke 
zijgevel iets naar binnen wordt 
geplaatst, evenals de voorgevel.
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Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) is het terpenlint langs de Streekweg fraai te 
zien (afb. 9). Het plangebied ligt op één van de hogere delen langs het lint. Het is aannemelijk 
dat binnen het plangebied een middeleeuwse terp aanwezig is. 

In 2017 is door Archeologie West-Friesland op het perceel Streekweg 135 een archeologische 
opgraving uitgevoerd (Archisnummer 4573782100). Daarbij kwamen resten van 12de-
eeuwse bewoning en een 13de-eeuwse terp tevoorschijn.10 Daarbij viel het op dat de oudste 
middeleeuwse bewoning enkele meters van het lint af lag. 

Aan de andere zijde van de sloot, Streekweg 293, werd in 2017 door Archeologie West-
Friesland een opgraving uitgevoerd. Hier werd een grote hoeveelheid sporen uit de Bronstijd 
aangetroffen, waaronder huisplattegronden, eergetouwen, kringgreppels en kuilenkransen. 
Daarnaast waren naast middeleeuwse ophogingslagen ook middeleeuwse sporen aanwezig 
in de vorm van sloten en grote kuilen. Tot slot werden enkele resten teruggevonden van een 
stolpboerderij uit de Nieuwe Tijd, waaronder een waterput en resten van de zijgevel.11

10 Leek 2019.
11 Ter Steege 2018.

Afb. 9. Op het actueel hoogtebestand Nederland (AHN3) is het terpenlint langs de Streekweg fraai te zien. 
Het plangebied ligt bij de zwarte cirkel. 
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4. Resultaten

Tijdens het veldwerk zijn 16 sporen aangetroffen. Het grootste deel daarvan dateert uit 
de Bronstijd. Deze sporen zijn niet uitvoerig onderzocht aangezien de oppervlakte van het 
plangebied hiervoor te klein was. Ook werden enkele resten teruggevonden uit de Middeleeuwen 
en Nieuwe Tijd. In totaal werden acht vondstnummers uitgedeeld en één monster genomen.

4.1 Spoorbeschrijving
In totaal konden vier verschillende archeologische fasen onderscheiden worden op basis van 
vondstmateriaal en oversnijdingen. Fase 1 betreft de Bronstijd, fase 2 de Middeleeuwen en 
fase 3 en 4 bevinden zich in de Nieuwe Tijd. 

4.1.1 Bodemopbouw
De bodemopbouw in het plangebied bestaat in de basis uit een zavelig pakket beige zand (zie 
bijlage 2). Hierop lag een dun laagje lichtgrijze zavel van maximaal 0,2 m dikte, een laagje 
dat hoogstwaarschijnlijk in de Bronstijd is ontstaan. Aan de noordzijde van de werkput lag 
hierop een laag restveen van humeuze bruine klei en veenbrokken van 0,1 m dikte. Aan de 
zuidzijde was tussen deze twee lagen nog een tweede bronstijdlaag aanwezig, bestaande uit 
donkergrijze klei en zavel met een dikte van 0,1 m. De laag restveen was afgedekt met een 
pakket grijsbruine tot donkergrijze klei met daarin wat leembrokjes en humeus materiaal. 
Deze laag was maximaal 0,5 m dik en was onderdeel van de middeleeuwse ophoging. Uit 
dit pakket is tijdens de aanleg een aantal vondsten geborgen. Het betreft vier scherven 
kogelpotaardewerk, waarvan een randfragment kan worden toegekend aan het type kp-kog-1. 
De keramiek dateert tussen circa 1100-1325. De laag lijkt derhalve in ieder geval in de 14de 
eeuw opgeworpen, maar mogelijk ook eerder.12 
De middeleeuwse ophoging werd weer afgedekt door een laag vette donkerbruine klei van 0,3 
m dikte met daarin rood baksteenpuin. Dit moet worden geïnterpreteerd als een ophogingslaag 
uit de Nieuwe Tijd. 

4.1.2 Fase 1: Bronstijd
In totaal werden acht sporen uit de Bronstijd aangetroffen. De sporen zijn onderdeel van 
een nederzettingsterrein dat ten westen van de huidige sloot is opgegraven op de locatie 
Streekweg 293.13 Omdat sporen uit de Bronstijd geen onderdeel uitmaakten van dit onderzoek 
zijn deze resten niet uitvoerig onderzocht. 
De sporen waren goed bewaard gebleven, lagen op een diepte van 1,6 m - NAP en hadden 
een aanzienlijke resterende diepte tussen de 0,1 en 0,4 m. Het betrof voornamelijk greppels 
en kuilen. De sporen waren opgevuld met lichtgrijze klei en zavel (afb. 10). Van ieder spoor 
dat in profiel 1 aanwezig was, is een coupe getekend en de diepte bepaald. Hieruit bleek 
dat tenminste twee fasen in de Bronstijd waren te onderscheiden, aangezien één spoor niet 
onder de bronstijdlaag, maar door deze laag heen was gegraven. De sleuf was te klein om 
vast te stellen of de sporen onderdeel waren van structuren uit de Bronstijd. Ook werd geen 
vondstmateriaal aangetroffen in de sporen zodat een exacte datering niet te geven is.

12 V7. 
13 Ter Steege 2018. 
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4.1.3 Fase 2: Middeleeuwen
Er werd één spoor uit de Middeleeuwen aangetroffen.

Sloot S1
Aan de westzijde van de proefsleuf werd een deel van een middeleeuwse sloot aangetroffen 
in een noordwest-zuidoost oriëntatie. Het spoor was minstens 1,4 m breed en opgevuld met 
humeuze bruine klei met veenbrokken erin. Blijkbaar was het water in de Middeleeuwen een 
stuk breder dan in de Nieuwe Tijd of is de sloot iets westelijker komen te liggen in de loop der 
eeuwen. De breedte en diepte van het spoor zijn in het veld niet gedocumenteerd. 
Deze sloot bevatte een fragment bijna-steengoed uit de periode rond 1300 en verder enkele 
scherven van bakpannen (r-bak-2) van roodbakkend aardewerk en een fragment van een 
steengoed kan uit Langerwehe uit de 15de eeuw. Het jongste materiaal duidt er op dat de sloot 
in de 15de eeuw is gedempt.

4.1.4 Nieuwe Tijd
In totaal konden zes sporen worden toegeschreven aan de Nieuwe Tijd. Het betreft twee  
kuilen, drie poeren en een (water)kelder.

Fase 3: 1550-1625
Op basis van het vondstmateriaal uit twee kuilen wordt deze periode geplaatst in de periode 
1550-1625. 

Afb. 10. De sporen uit de Bronstijd waren opgevuld met lichtgrijze klei en zavel. 
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Kuil S11 
Aan de westzijde van de sleuf werd een kuil aangetroffen van 1,5 m lang en minstens 0,5 m 
breed op een hoogte van 1,7 m - NAP (S11). Het spoor tekende in de bruine veenlaag van 
de sloot af met een mengeling van lichtbruine en grijze klei met daarin rood baksteenpuin en 
mortel. Het spoor bleek 0,4 m diep en een rechte onderzijde te hebben. De exacte functie van 
het spoor is onduidelijk. Mogelijk betreft het een kuil voorafgaand aan bewoning.    
In S11 bevonden zich scherven van rood- en witbakkend aardewerk uit grofweg de tweede 
helft van de 16de tot en met de vroege 17de eeuw. Naast scherven van grapen (w-gra-6), een 
bakpan (r-bak-4) een pispot en vermoedelijk een kop is een intact zalfpotje (r-zal-3) van 
roodbakkend aardewerk op te merken (afb. 11 & 12).14 De datering van het materiaal ligt 
tussen 1550 en 1625.

Kuil S13 
Halverwege de werkput werd een rond spoor aangetroffen met een diameter van 1,8 m. Op 
basis van een ronde vulling in het midden van het spoor met een diameter van 0,8 m werd 
uitgegaan van een waterput. Tijdens het couperen bleek het spoor echter slechts 0,84 m diep en 
niet beschoeid. Daarnaast was het spoor opgevuld met een rommelig pakket van mest, bruine 
klei, grijze klei en was bovenin een ingestorte losse vulling aanwezig (afb. 13). Aangezien de 
kuil toch diep in de natuurlijke bodem is ingegraven, is de functie van waterput niet geheel uit 
te sluiten. Mogelijk is de waterput grondig ontmanteld en is daarbij de beschoeiing verwijderd. 
In het spoor werden meerdere vondsten aangetroffen (V5). Het betreft fragmenten van huisraad 
van roodbakkend aardewerk en een fragment van een bord van Italiaanse faience beschilderd 
in berretino stijl. De scherf van Italiaanse faience, afkomstig uit Ligurië is te dateren tussen 
circa 1575-1625 (afb. 14).15 Een fragment van een roodbakkende kop (r-kop-2) past qua vorm 
ook in deze periode. Het spoor lijkt op basis van het materiaal in het eerste kwart van de 17de 
eeuw dicht te zijn gegooid.

14 V6-C01, V6-C02.
15 V5-C01; Jaspers 2007, 172-174.

Afb. 11 en 12. Een fragment van een witbakkende grape en een intact zalfpotje van roodbakkend aardewerk 
uit de kuil (S11).
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Fase 4: 17de tot en met de 19de eeuw
In het eerste kwart van de 17de eeuw worden bestaande kuilen dichtgegooid. Vermoedelijk 
hangt dit samen met de bebouwing van het perceel in de 17de eeuw. Tot deze fase kunnen 
enkele poeren en een kelder worden gerekend. De fasering is gebaseerd op het historische 
kaartmateriaal. Bij gebrek aan vondstmateriaal is een specifiekere fasering niet aan te geven.  

Poer S12
Kuil S11 werd aan de noordzijde doorsneden door een poer met een afmeting van 0,4 bij 
0,75 m (S12, afb. 15). De poer was opgebouwd met voornamelijk rode en af en toe een gele 
baksteen met een formaat van respectievelijk 19,5x9,5x4,5 en 19x9x3,5 cm. Op basis van 
de gebruikte baksteen en onlogische locatie van de kalkmortel kan worden aangenomen dat 
de bakstenen zijn hergebruikt. Van de poer resteerden nog 8 lagen. De bovenzijde van het 
muurwerk bevond zich op een hoogte van 1,33 m – NAP en de onderzijde op 1,67 m - NAP.

Afb. 13. Kuil S13 was opgevuld met een rommelig pakket van klei en mest. 

Afb. 14. Een scherf van laat 16de- of vroeg 17de-
eeuwse Italiaanse faience, afkomstig uit Ligurië. 
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Het is onduidelijk waar de poer onderdeel van is. Mogelijk is het onderdeel van de westelijke 
zijgevel van het huis dat op de kadastrale minuutkaart van 1826 staat weergegeven. Dat zou 
betekenen dat de stijlen van dit huis op poeren rustten. De opvallend forse afmeting van de 
poer zou er op kunnen wijzen dat men rekening hield met het gegeven dat de zijgevel op een 
gedempte sloot werd gebouwd. Waarom in het verlengde van de poer geen vergelijkbaar spoor 
is aangetroffen, kan daarmee niet worden verklaard. 

Een andere mogelijkheid is dat het een vierkantpoer betreft van een stolpboerderij. Deze stolp 
zal dan afgebroken moeten zijn vóór 1826, aangezien dan een langhuis staat opgetekend op 
de kadastrale minuutkaart. 

Deze transitie van stolp naar langhuis kan mogelijk gezien worden in het licht van een aantal 
unieke eigenschappen van de dorpen van de Streek.16 
Ten eerste vond na de grote pestuitbraak in de 14de eeuw een enorme bevolkingsgroei plaats 
in de 15de en 16de eeuw. De werkgelegenheid in de meeste dorpen was niet toereikend om 
deze mensen allemaal de kost te laten verdienen met als gevolg dat veel mensen naar de 
steden trokken. In De Streek konden veel mensen terecht in de visserij en handel. Een gevolg 
van de bevolkingstoename was dat in De Streek versnippering van de erven plaatsvond door 
vererving. De al relatief kleine percelen werden hierdoor nog kleiner. 
West-Friesland bestond voornamelijk uit weiland, maar in Stede Grootebroek was relatief veel 
akkerland waar voornamelijk graan werd verbouwd. Door de kleine percelen werd het ploegen 
met de hand gedaan. Aangezien dit toch al arbeidsintensief was, werd de stap naar het telen 

16 Schuijtemaker 2021, 81-91.

Afb. 15. Zijaanzicht van poer S12. 
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van kool of wortelen makkelijker. Zeker omdat de opbrengst hiervan hoger was.
Ten derde was de veepest, die in 1713 uitbrak en tot circa 1720 duurde, een enorme klap voor 
de melkveehouderij en een stimulans voor de tuinbouw.

Wanneer deze ontwikkelingen in ogenschouw worden genomen is het zeer goed denkbaar dat 
men in de loop van de 18de eeuw, of misschien al eerder, van melkveehouderij overgestapt is 
op tuinbouw en van stolpboerderij naar langhuis.    

Poeren S6/S7 
Aan de noordzijde van de werkput werd op een hoogte van circa 1 m – NAP een tweetal 
poeren aangetroffen (S6 en S7, afb. 16). Van S6 was nog één laag baksteen aanwezig. Er 
werden zowel gele als rode bakstenen gebruikt met een formaat van 18,5x9x4 cm. Van poer 
S7 resteerden nog twee lagen oranjerode baksteen met een formaat van 18x9x4 cm. De 
variatie aan gebruikte stenen wijst erop dat de bakstenen zijn hergebruikt. De onderlinge 
afstand tussen de poeren bedroeg 1,5 m. Mogelijk betreft het de koestijlen van de stal van het 
langhuis.

Kelder S5
Aan de oostzijde van de werkput werd een kelder aangetroffen met een afmeting van 1,8 m 
lang en 1 m breed (afb. 17). De kelder bestond uit halfsteens muren van gele baksteen en 
was aan de binnenzijde aangesmeerd.17 De onderzijde van de kelder lag op een diepte van 1,9 
m – NAP en was gefundeerd op een plankier van naaldhout. De bakstenen bovenzijde werd 

17 19x?x4 cm. 

Afb. 16. De twee poertjes aan de noordzijde van de werkput. 
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aangetroffen op een hoogte van 1,1 m - NAP. De kelder was ingegraven vanaf het huidige 
maaiveld.
In de kelder werd een fragment van een lekschaal (r-lek-1) van Fries roodbakkend aardewerk 
uit de 18de of 19de eeuw gevonden. Op basis daarvan is vast te stellen dat de kelder in ieder 
geval na 1700 buiten gebruik is geraakt. 
De exacte functie van de kelder is onduidelijk. Geplot op de kadasterkaart uit 1879 ligt de 
kelder exact in het midden tussen de twee zijgevels en tegen de achtergevel van het huis. Het 
is aannemelijk dat met de kelder regenwater werd opgevangen van het dak en dat het water 
werd gebruikt in bijvoorbeeld het stalgedeelte. 

4.2 Vondstmateriaal

Keramiek
Een groot deel van het vondstmateriaal werd aangetroffen tijdens de aanleg van de vlakken. 
Onder de middeleeuwse vondsten waren een grape van roodbakkend aardewerk, enkele 
scherven van een kogelpot, waaronder één van Paffrath-aardewerk, een scherf proto-
steengoed, een scherf bijna-steengoed en twee scherven van een kan van steengoed zonder 
glazuur met asblos. De vondsten dateren vrij ruim in de 13de tot en met de 15de eeuw. 
De vondsten uit de Nieuwe Tijd bestonden uit een scherf majolica, een scherf faience, een 
scherf van een grape en een kachelpan van witbakkend aardewerk, een kop van roodbakkend 
aardewerk en enkele scherven van een steengoed kan met glazuur. Het materiaal uit de Nieuwe 
Tijd dateert van circa 1500 tot 1800.

Afb. 17. Zijaanzicht van waterkelder S5. 
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Metaal
Voorafgaand aan de opgraving werden diverse vondsten van metaal op het terrein aangetroffen. 
Naast enkele laat 16de- en 17de-eeuwse munten in de vorm van Hollandse Zeeuwse duiten18 
en een zilveren stuiver van Groningen en de Ommelanden19 (afb. 18) zijn twee religieuze 
voorwerpen op te merken. Het gaat onder andere om een 19de-eeuws messing Christusbeeldje 
afkomstig van een houten kruisje dat waarschijnlijk aan de wand heeft gehangen in de boerderij 
die hier stond.20 Op de achterzijde van het voetstuk staat een merk “KISSING 8”, vermoedelijk 
is dit beeldje gemaakt in het Duitse Iserlohn, waar in 1826 de bronsgieterij Kissing & Möllmann 
is opgericht. Daarnaast is een met hout ingelegd kruisje voor aan een ketting uit de late 19de 
of vroege 20ste-eeuw gevonden (afb. 19 & 20).21 Deze vondsten zijn de tastbare getuigen van 
een katholiek huishouden op de locatie Streekweg 295. 

18 V1-M03, V1-M04.
19 V1-M05.
20 V1-M01.
21 V1-M02.

Afb. 18. Muntgeld van de opgraving. Schaal 1:1. 1. Duit Holland, ca. 1590-1598 (V1-M03). 2. Duit Zeeland 
ca. 1641-1649 (V1-M04). 3. Stuiver Groningen en Ommelanden, 1684 (V1-M05).

1 2 3

Afb. 19 en 20. De twee religieuze objecten van metaal die tijdens het veldwerk werden aangetroffen; een 
19de-eeuws messing Christusbeeldje en een met hout ingelegd kruisje voor aan een ketting uit de late 19de 
of vroeg 20ste-eeuw. 
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5. Samenvatting en conclusie

Op 11 april 2022 werd een opgraving uitgevoerd op het perceel Streekweg 295 in Hoogkarspel. 
In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van de opgraving. De onderzoeksvragen die 
voor het onderzoek zijn geformuleerd zijn te vinden in paragraaf 3.1; de methode van het 
onderzoek is beschreven in paragraaf 3.2.

Bij de sloop van de bebouwing op het perceel Streekweg 295 werd verdiept tot maximaal 0,5 m 
onder het maaiveld. Dit heeft er voor gezorgd dat veel archeologische resten zijn verdwenen. 
Daarnaast had het voorafgaand aan de opgraving hard geregend en werd een bandenkraan 
ingezet voor het graafwerk. Deze combinatie heeft er voor gezorgd dat archeologisch onderzoek 
op de locatie een uitdaging werd. Ondanks deze belemmeringen heeft de opgraving op locatie 
toch nog enige resultaten opgeleverd.

De oudste resten binnen het plangebied dateren uit de Bronstijd. In totaal werden acht sporen 
teruggevonden van een nederzettingsterrein, bestaande uit greppels en kuilen. Hiernaast 
werden maar liefst drie verschillende akkerlagen aangetroffen en konden drie verschillende 
bronstijdfasen worden onderscheiden. De resultaten sluiten goed aan bij de gegevens die 
zijn verzameld tijdens het veldonderzoek van Streekweg 293 aan de andere zijde van het 
water. Hier werden meerdere kuilenkransen en kringgreppels aangetroffen, evenals meerdere 
akkerlagen en delen van een huisplattegrond. Het is duidelijk, en volgens verwachting, dat de 
aangetroffen nederzettingsresten zich voortzetten ter hoogte van Streekweg 295.

Tot de Middeleeuwen kunnen de resten van ontginning en ophoging worden gerekend. De 
ontginning bestond uit een brede noord-zuid georiënteerde sloot die in de 15de eeuw is 
gedempt met een mengeling van klei en veen. Naast deze sloot was een middeleeuwse terp 
aanwezig in de vorm van ophogingslagen. Vloerniveau’s werden niet aangetroffen, waardoor 
het onduidelijk blijft of op locatie ook werd gewoond. Door de diepe sloop zijn deze niveaus, 
indien aanwezig, met zekerheid weggegraven.

Of in de 16de eeuw ook op het perceel werd gewoond is op basis van de aangetroffen sporen 
niet te zeggen. In ieder geval zijn twee aangetroffen kuilen op basis van het aardewerk in deze 
periode dichtgegooid. De exacte functie van de kuilen is onduidelijk. 

Waarschijnlijk wordt op het perceel, afgaande op een forse poer, in de 17de eeuw een huis 
gebouwd. Of dit meteen een langhuis betreft zoals op latere kadasterkaarten staat ingetekend 
of dat het om een stolpboerderij gaat, is op basis van één poer niet te zeggen. De forse 
afmeting van de poer zou er op kunnen wijzen dat men bij de bouw van een langhuis rekening 
heeft gehouden met het gegeven dat het vrij slappe grond betreft in verband met de ligging 
van de sloot aan de westzijde van het perceel en dat de stijlen van de zijgevels op poeren 
stonden. Een andere mogelijkheid is dat het een vierkantpoer betreft van een stolpboerderij 
die op het perceel heeft gestaan. Deze is dan voor 1826 afgebroken. Mogelijk hangt deze sloop 
samen met een verandering van het boerenbedrijf van melkveehouderij naar akkerbouw of 
tuinbouw. 
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Op basis van het kaartmateriaal uit de 19de eeuw is het duidelijk dat op het terrein een 
langhuis aanwezig is. Het is aannemelijk dat het langhuis was onderverdeeld in een woon- en 
stalgedeelte. Mogelijk zijn van het stalgedeelte een kelder en twee poeren aangetroffen. 
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6. Beantwoording onderzoeksvragen

Bronstijd
1.1 Zijn sporen uit de Bronstijd aanwezig? Zo ja, wat is de gaafheid, datering en aard van de 
sporen?
Binnen het plangebied zijn meerdere sporen aanwezig die uit de Bronstijd dateren. Net als 
bij de opgraving Streekweg 293, waren deze resten goed bewaard gebleven door meerdere 
lagen uit de Bronstijd die de sporen afdekten en een dik pakket aan ophogingslagen uit de 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Aangezien geen vondstmateriaal in de sporen werd aangetroffen, 
is het onmogelijk de sporen nauwkeuriger te dateren. Wel was zichtbaar dat meerdere fasen 
uit de Bronstijd aanwezig waren op basis van stratigrafie. Het betrof voornamelijk greppels en 
kuilen.  

1.2 Zo ja, wat is de omvang van de vindplaats/vindplaatsen?
De sporen zijn onderdeel van een vindplaats die eerder werd opgegraven op de locatie 
Streekweg 293. Een begrenzing van de vindplaats is ook op de locatie Streekweg 295 niet 
aangetroffen. 

1.3 Zo ja, op welke diepte zijn de aangetroffen sporen gelegen?
De sporen werden aangetroffen op een hoogte van 1,6 m – NAP. De jongste laag uit de 
Bronstijd werd aangetroffen op een hoogte van 1,4 m - NAP.  

1.4 Hoe ziet de materiële cultuur uit deze sporen er uit?
Er werd geen vondstmateriaal gevonden uit de Bronstijd. 

2. Middeleeuwen (12de eeuw – ca. 1500)
2.1 Is natuurlijk veen aanwezig binnen het plangebied?
Binnen het plangebied is een restveenlaagje aangetroffen van 0,1 m dikte. 

2.2 Zijn sporen aanwezig die samenhangen met de ontginning van het gebied en dateren van 
vóór de eerste bewoning? Uit welke tijd dateren deze sporen? Hoe werd het terrein in deze 
tijd gebruikt?
Aan de westzijde van het plangebied werd een middeleeuwse sloot aangetroffen in een 
noord-zuid oriëntatie. De sloot lag evenwijdig aan het huidige water aan de westzijde van het 
plangebied.

2.3 Wanneer is op het perceel opgehoogd en waarmee? Hoe dik zijn de afzonderlijke 
ophogingslagen? Tot hoe ver vanaf de straat zijn middeleeuwse ophogingslagen aanwezig?
In de sleuf werd één ophogingslaag aangetroffen uit de Middeleeuwen. De laag bestond uit 
donkergrijze en vette klei en was circa 0,4 m dik. Op basis van het vondstmateriaal uit de laag 
lijkt het erop dat het terrein voor het eerst is opgehoogd tussen 1100 en 1325. De laag werd 
aangetroffen tot circa 10 m vanaf de straatkant. Hier werd hij doorbroken door een kelder uit 
de Nieuwe Tijd. Na deze kelder was de laag niet meer aanwezig.
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2.4 Wanneer verscheen de eerste bebouwing op het perceel? Zijn sporen van gebouwen 
uit latere tijd aanwezig? Wat is de aard en omvang van de bebouwing uit de verschillende 
perioden? Hoe was de bebouwing georiënteerd op de Hoofdstraat (haaks of parallel hierop)?
Bewoningssporen uit de Middeleeuwen zijn niet aangetroffen. 

2.5 In welke periode zijn de perceelsgrenzen van het perceel ontstaan? Had het perceel in de 
periode hiervoor een andere omvang (groter of kleiner)? 
Op de sloot na zijn geen resten van percelering aangetroffen. Het dempen van de sloot in de 
15de eeuw wijst wel op een verbreding van het perceel. 

2.6 Zijn sporen op het erf aanwezig die samenhangen met de bebouwing, bijvoorbeeld 
waterputten en kuilen?
Deze sporen zijn binnen het plangebied niet aangetroffen. 

3. Nieuwe Tijd (ca. 1500-heden)
3.1 Is het plangebied in deze periode opgehoogd? Zo ja, wanneer en waarmee vond dit plaats?
Uit de Nieuwe Tijd is een ophogingslaag aangetroffen van donkerbruine vette klei en daarin 
rood baksteenpuin. De laag was circa 0,3 m dik. Aangezien S13 zich onder deze laag bevond 
en in de 17de eeuw is dichtgegooid, is de laag van na deze periode. Samen met de vondsten 
die tijdens de aanleg van het eerste vlak werden aangetroffen, lijkt het pakket in de 18de eeuw 
te zijn opgebracht. 

3.2 Zijn sporen van bebouwing aanwezig? Zo ja, om hoeveel verschillende huizen gaat het en 
uit welke periode dateren zij? Wat kan worden gezegd over de aard en omvang van de huizen? 
Hoe zag de indeling van de huizen eruit?
In de 16de eeuw lijkt het plangebied niet bewoond. Uit deze periode zijn twee grote kuilen 
gevonden die in het eerste kwart van de 17de eeuw zijn dichtgegooid. Vermoedelijk hangt dit 
samen met een verandering in gebruik van het terrein zoals bewoning. 

Op historisch kaartmateriaal is zichtbaar dat binnen het plangebied een langhuis heeft gestaan. 
Meerdere resten die in het plangebied zijn aangetroffen zijn vermoedelijk onderdeel van dit 
langhuis geweest. Zo werd een poer gevonden die in lijn ligt met de locatie van de zijgevel. 
Ook werd een inpandige kelder gevonden. Over de exacte indeling van het langhuis kunnen op 
basis van de sporen binnen het plangebied helaas geen uitspraken worden gedaan.

Het is ook goed mogelijk dat de aangetroffen poer onderdeel is geweest van het vierkant van 
een stolpboerderij die in ieder geval voor 1826 weer is gesloopt.

3.3 Zijn structuren op het erf aanwezig, bijvoorbeeld waterputten, regenwaterkelders of 
schuren?
Zoals gezegd werd een inpandige kelder aangetroffen, bestaande uit gele bakstenen en aan de 
binnenzijde aangesmeerd. Mogelijk lag deze kelder in de stal en werd hiermee met een gootje 
regenwater opgevangen van het dak.
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3.4 Wat kan worden gezegd over de materiële cultuur van de bewoners van het perceel?
Naast een paar middeleeuwse scherven van standaard lokaal vervaardigd aardewerk en een 
enkel importstuk uit Duitsland bestond het vondstmateriaal van de opgraving vooral uit laat 
16de- en vroeg 17de-eeuwse keramiekscherven. De vondst van Italiaans importaardewerk uit de 
omgeving van Genua maakt aannemelijk dat de bewoners van dit erf ook connecties hadden 
met de internationale zeevaart. Verder is uit de vondst van een messing Christusbeeldje en een 
kruisje voor aan een ketting op te maken dat de lokale bevolking het katholieke geloof bleef 
aanhangen in een tijd dat de Noordelijke Nederlanden voornamelijk Protestants georiënteerd 
waren en meer specifiek dat de bewoners van de locatie Streekweg 295 ook het katholieke 
geloof aanhingen in de 19de en 20ste eeuw. 
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