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Opgravingen aan de Koetebuurt

in Oosterend op Texel

Een middeleeuwse dorpsterp
aan de kwelder
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In de vroege ochtend van 2 maart 2018 woedde in het Texelse dorp Oosterend een forse
brand. Vier monumentale panden op de hoek van de Koetebuurt en Wierstraat raakten 
onherstelbaar beschadigd en moesten worden gesloopt. Voorafgaand aan de herbouw werd
in 2019 een archeologische opgraving uitgevoerd. Het was de eerste keer dat binnen de 
historische kern van Oosterend onderzoek plaatsvond. 
Over de vroege geschiedenis van het middeleeuwse Oosterend is relatief weinig bekend. 
De ontstaansgeschiedenis van het dorp was in nevelen gehuld. De uit steen opgemetselde
Maartenskerk, die ten noordwesten van de opgraving ligt, dateert in ieder geval uit de 10de

of 11de eeuw. Het is echter onbekend hoever het dorp zich in deze periode al uitstrekte. 
Archeologen namen aan dat het middeleeuwse Oosterend bestond uit meerdere ‘buurten’
ontstaan op natuurlijke hoogten in het landschap. Deze werden later opgehoogd en 
uitgebreid en groeiden vervolgens samen tot de huidige dorpskern. 

Cover: Het dorp Oosterend rond 1920 gezien vanaf de toren van de Sint Maartenskerk. Aan de horizon 
liggen de boerderijen van Zevenhuizen en rechts de Koetebuurt.
De kobaltblauwe decanteerfles van rond 1700 opgegraven aan de Koetebuurt in 2019.

Het landschap rond Oosterend voor
de bedijking

De hogere plekken in het Texelse landschap waren

in de prehistorie de beste plekken om te wonen.

Rond de keileembult van de Hoge Berg worden dan

ook de vroegste resten aangetroffen. In de Bronstijd

en IJzertijd wordt de zandrug die vanaf de Hoge Berg

met een grote boog onder Den Burg, De Waal, naar

Oosterend en Oost loopt, al bewoond. Op meerdere

plekken zijn prehistorische dorpen of losse woon-

plaatsen onderzocht. Het lemige zand bleek geschikt

voor akkerbouw en zorgde voor goede ontwatering.

Granen en groenten konden in kleine percelen wor-

den geteeld. Voor het vee waren er voldoende gra-

zige weiden. De zee zette zo nu en dan op deze lage

gronden klei af. Zo bleef de bodem vruchtbaar. Dij-
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De hoogtekaart van het gebied rondom Oosterend. De gele vlekken zijn de hoogste delen met daarop 
in rood de huizen. In blauw de lage delen met aan de noordzijde van de zeedijk Polder de Bol. 
Geheel rechts het gehucht Oost. 

ken bestonden nog niet. Het was een open land-

schap met enkele bosschages. Op de kwelders kon-

den schapen grazen. Eieren hoefden maar te worden

geraapt en vogels om te vangen waren er in over-

vloed. De nabijheid van de zee zorgde volop voor

schaaldieren en verse vis. 

Uit het archeologisch onderzoek van de afgelopen

decennia op Texel blijkt dat de invloed van de zee

onder andere in de omgeving van Oosterend in de

Vroege Middeleeuwen toenam. De lage delen van de

zandgronden veranderden in kwelders. In de loop

van de Middeleeuwen werden deze gebieden door de

stijgende zeespiegel en de toegenomen kracht van

de zee steeds natter. De zandrug tussen De Waal en 
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Oosterend stak nog maar net boven de afgezette

zeeklei uit en werd op vele plekken doorsneden

door smalle en soms bredere geulen. Om droge

voeten te houden, hoogden bewoners hun woon-

plekken op tot kleine terpjes. Het dorp Ooster-

end en het gehucht Oost ontstonden beide op de 

uiterste punten van de keileemrug van het oude

land van Texel. Beide lagen ongeveer 1,5 tot 2 m

boven het zeeniveau. 

Onder de huidige straat van de Koetebuurt is 
anderhalve meter ophoging te zien, 

een woonterp waar de huizen
nog steeds op staan. 

Op de hoogtekaart van Oosterend zijn de verschillende buurten te zien als rode en oranje vlekken.
De bestaande bebouwing zijn de grijze blokjes. 

Prehistorie en vroege middeleeuwen

De vroegst dateerbare resten in de opgraving aan

de Koetebuurt worden gevormd door een akker-

laag met ploegkrassen. De ploeg was geen middel-

eeuwse keerploeg maar een eenvoudig eergetouw,

een frame van hout met daar onder uitstekende

korte stokken, die door een os werd voortgetrok-

ken. De stokken woelden de grond los en maakten

parallelle groeven in de akkerlaag. Tevens werden

enkele greppels gevonden. De paar teruggevonden

scherven aardewerk dateren uit de late prehisto-

rie, de IJzertijd. Deze resten werden in de onder-

ste lagen op ongeveer 1 tot 1,5 m onder de Wier-

straat aangetroffen. Resten van huizen of andere

bewoning werden niet aangetroffen. Hier onder

was alleen natuurlijke zandige bodem aanwezig.

De akker is gedurende langere tijd gebruikt. Uit de

Inheems Romeinse tijd ontbraken sporen van

menselijke activiteit. Mogelijk verplaatste de land-

bouw zich naar hoger gelegen delen. Op de prehis-

torische akker lag een afdekkende kleilaag waaruit

bleek dat de Koetebuurt in de Vroege Middeleeu-

wen wateroverlast kende. Delen van de prehisto-
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Onder de ophogingslagen
van de terp komt een 
egaal grijze laag
tevoorschijn; de akker 
uit de prehistorie. 

rische akkerlaag zijn namelijk door de zee over-

spoeld. Als reactie hierop viel waar te nemen dat

de bewoners van Oosterend kleine dammetjes of

dijken opwierpen om het zeewater bij hoge vloed

tegen te houden. Dit moet, gezien het schaarse te-

ruggevonden aardewerk, ergens in de 5de of 6de

eeuw hebben plaatsgevonden. Daarna werd in meer-

dere fasen over de vroegmiddeleeuwse akkers een

fors ophogingspakket, een huisterp, aangebracht. 

Op en in deze huisterp zijn resten van gebouwde

structuren aangetroffen, de eerste middeleeuwse

bewoning van Oosterend. Dit waren geen wonin-

gen van baksteen met pannen daken, maar huizen

en hutten opgetrokken uit natuurlijke en in de di-

recte omgeving voor handen zijnde bouwmateria-

len als kleizoden uit de kwelder, palen en planken 

van lokaal of uit de regio afkomstig bos, hooi, stro

en leem. 

Uit de analyse van de gevonden structuren blijkt

dat het mogelijk om een hutkom gaat. Een hut-

kom is een half in de grond uitgegraven schuur

waar ambachtelijke activiteiten zoals weven of

smeden plaatsvonden. Over de hutkom stond een

dak dat de schuur droog hield. De gevonden hut-

kom in Oosterend wordt in de 8ste of 9de eeuw ge-

dateerd. Nadat deze schuur in onbruik raakte,

hebben de bewoners hier een groter gebouw neer-

gezet dat best eens een woonhuis zou kunnen

zijn. Het gaat hier dan om een huis opgebouwd uit

zoden, een zogenaamd zodenhuis. De dikke wan-

den hiervan konden in de ophogingslagen worden

waargenomen. Zodenhuizen zijn kloeke gebouwen

met alleen een opening voor de deur als ingang

In het archeologisch profiel aan de 
Koetebuurt is in het gele kader een 
rechthoekige grijs blok te zien. 
Dit zijn de resten van een hutkom 
uit de vroege middeleeuwen. 
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In het dorpje Firdgum bij Harlingen
is in de afgelopen jaren 
geëxperimenteerd met het bouwen
van zodenhuizen en hutkommen.
De middeleeuwse gebouwen van
Oosterend zouden er zo kunnen
hebben uitgezien. 

en zonder ramen. Van balken en planken werd een

dak gemaakt dat met zoden werd afgedekt. Meer-

dere van dit soort woningen zijn in het Fries-Gro-

nings terpengebied door archeologen terugge-

vonden. Hoe groot het zodenhuis van Oosterend

was, viel niet te zeggen omdat de uiteinden nog

onder de huidige bebouwing liggen. Iets meer naar

het westen tegen de huidige Wierstraat aan lag

een waterput. Allereerst is dit een indicatie dat

het water uit de sloten en greppels vaak brak was.

Om voldoende zoet water te kunnen putten, groe-

ven de bewoners een kuil voor water. Om deze te

verstevigen werden langs de rand kleizoden gesta-

peld zodat een mooie put ontstond. Als fundering

voor de stapeling paste men een vierkant frame

van hout toe. Uit 14-C onderzoek van dit hout bleek

dat het hout tussen 695 en 882 n. Chr. groeide. Een

deel van het frame bestond uit hergebruikt hout

van een rechthoekig raamwerk van een muurge-

deelte van een gebouw. 

Uit de waterput komt hergebruikt hout, vermoedelijk
van een stuk vakwerk vergelijkbaar met dit 
voorbeeld.

Delen van het houten raamwerk onderin de 
waterput worden opgegraven. 

Omdat in deze tijd ook voor dit gebied de gebou-

wen op funderingsbalken worden neergezet en hut-

kommen uit de mode raken, is hiervan ook in Oos-

terend maar weinig terugvonden. Wel zijn scher-

ven van aardewerken potten aangetroffen. Omdat

de oppervlakte van de opgraving vrij beperkt was

en ook delen bijvoorbeeld door de bouw van mo-

De oudste munt uit de opgraving is een 
zilveren Engelse short cross penny geslagen
in Canterbury tussen 1189 en 1247.

derne kelders diep verstoord waren, kan de bewo-

ning net buiten het opgegraven gebied hebben ge-

legen. Dat het dorp floreerde, mag worden afgeleid

uit de verbouw van de Sint Maartenskerk van een

eenvoudige houten zaalkerk naar een middelgrote

kerk gemetseld van tufsteen. Dit dure vulkanische

bouwmateriaal afkomstig uit de Duitse Eifel wordt



in het hele Friese Waddengebied veelvuldig toege-

past. Het archeologisch onderzoek uit de jaren ’70

aan de Maartenskerk hield destijds een grote ver-

rassing in. Tijdens de archeologische begeleiding

kwam aan de buitenzijde van de kerkmuur een

kalkstenen sarcofaag uit tevoorschijn. Meestal zijn

de stenen grafkisten van roodbont zandsteen en

dateren uit de 11de-12de eeuw. Deze steensoort is

veelal afkomstig uit het Duitse Wesergebied. De

opgegraven sarcofaag dateerde echter uit de perio-

de 650-800 n. Chr. en was gemaakt van zacht

kalksteen uit de Maasvallei. In de sarcofaagkist

staat de zin ‘Bavom me fecit’ gebeiteld ofwel

‘Bavom heeft mij gemaakt’. De naam Bavo dook

in de geschiedenis van het Christendom op in de

7de eeuw toen hij zich na een aantal zonden te

hebben begaan, bekeerde tot het Christendom en

een bestaan als kluizenaar ging leiden. 

De Nieuwe Tijd 

Vanaf de 15de eeuw komt Oosterend achter een

lage zeedijk te liggen. Deze wordt opgeworpen op

de rand van de kwelder. De zeedijk is zwak waar-

door de dijk regelmatig brak en het wonen op een

oude terp uitkomst bood tegen de overstromin-

gen. De houten huizen met brandbare daken van

riet aan de Koetebuurt veranderen langzaam in

gemetselde huizen met dakpannen. Bij het onder-

zoek zijn meerdere baksteen kelders uit de nieuwe

tijd, afvalkuilen en muurfunderingen aangetrof-

fen. De meeste baksteen muren waren gemetseld

van ‘Friese boerengeeltjes’, de kenmerkende kleine

gele metselstenen die nu nog frequent in Ooster-

end in gebouwen en bestrating worden gezien.

Oosterend op de stafkaart van 1946-50.  
De ruilverkaveling heeft nog niet 
huisgehouden in het landschap.

Een melkkeldertje van een huis aan de Koetebuurt is
gemetseld van Friese boerengeeltjes en rode plavuizen. 

Jan van Scorel beeldde op zijn kaart van rond 1550
de Zijpe tot Texel Oosterend als eerste af. 
Het dorp ligt achter de zeedijk. De wielen van de
dijkdoorbraken zijn te zien als blauwe zakjes. 
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De hoek van de Koetebuurt en de Wierstraat in 1962
met een straat van vermoedelijk gele klinkertjes. 



uit te schenken. Hoe dit luxe item in de eenvou-

dige Koetebuurt terecht kwam, blijft een raadsel. 

Het onderzoek van 2019 heeft duidelijk gemaakt dat

de huidige dorpskern van Oosterend in ieder geval

in cultuur is gebracht vanaf (late) prehistorie. Hoewel

het dorp op een natuurlijke hoogte ligt, was het

blijkbaar nodig om vanaf de Middeleeuwen tot

waterbeheersing over te gaan en kleine dammen

en terpen op te werpen. Men bouwde ambachte-

lijk schuurtjes, hutkommen, en woonde later in zo-

denhuizen. De bewoning uit de periode 1000-1500

is lastig te volgen. In de Gouden Eeuw bloeit het dorp

maar blijft zowel wat betreft rijkdom en omvang be-

scheiden. Gedurende de 18de en 19de eeuw was het

dorp niet rijk maar kon achter de zeedijk het hoofd

boven water houden. Of de andere buurten van Oos-

terend en de centrale kerkterp een vergelijkbare of

andere oorsprong kennen, zal onderzoek in de toe-

komst moeten uitwijzen. 

Het grootste gedeelte van de aangetroffen resten

en het vondstmateriaal stamde uit deze tijd. Het

beeld van de 17de-eeuwse vondsten laat gewoon

gebruiksgoed uit veelal arme huishoudens zien.

Chinees porselein en tinglazuuraardewerk uit het

Middellandse zeegebied komen merkwaardig ge-

noeg voor een zeevarende gemeenschap als Oos-

terend maar in kleine hoeveelheden voor. Het

betrof hier bijvoorbeeld fragmenten van Chinees

en Japans porseleinen serviesgoed uit de 18de

eeuw, gebruikt voor het drinken van thee. Een 

vuurlood uit 1733 refereert aan het maritieme ka-

rakter van de Oosterenders. Dergelijke vuurlood-

jes kregen schippers als betalingsbewijs voor

geheven belasting bestemd voor het onderhoud

van de vuurbakens bij de sluizen van Spaarndam.

Ook een kleine cilindrische vijzel van tefriet, een

vulkanisch gesteente uit de Eifel, viel op. Derge-

lijke vijzels waren in de Late Middeleeuwen alge-

meen in omloop en worden ook in 17de -eeuwse

scheepswrakken aangetroffen. Topstuk uit de Gou-

den Eeuw was een kobaltblauwe decanteerfles die

in een van gele stenen gemetseld keldertje com-

pleet maar in scherven werd opgegraven. Deze

fles met bolle buik en slanke hals liet op de buik

parallelle ribben zien. De fles bleek kunstig gebla-

zen in de zogenaamde ‘halve mal’ techniek waar-

door een speciaal effect ontstond. De fles is in

Duitsland of de Nederlanden gemaakt met een

Italiaanse glasblazerstechniek. Dit karaf werd bij

chique diners gebruikt om wijn te decanteren en

Een bord van Delfts aardewerk wordt opgegraven
uit een afvalkuil achter een van de huizen. 
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Een theekopje van eenvoudig Chinees porselein. 

Een 17de-eeuwse vijzel van tefriet, 
zwart vulkanisch gesteente. 
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De Wierstraat in 2005.

De Wierstraat na de brand van 2019. 

Oosterend vanuit de lucht. Centraal de Maartenskerk,
rond 1965. 


