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Inleiding

De aanleiding voor de archeologische waarneming werd gevormd door het afgraven van het 
oefenveld van voetbalvereniging Hollandia in het Julianapark in Hoorn. Het afgraven was nodig 
vanwege de aanleg van een kustgrasmat. Tevens werden acht lichtmasten rondom het oefenveld 
verplaatst waarvoor enkele nieuwe gaten gegraven moesten worden. Het ontgraven vond 
plaats tot een diepte van ongeveer 0,40 meter onder het maaiveld. Aangezien het oefenveld 
in een gebied ligt met hoge archeologische waarde was archeologische begeleiding van de 
werkzaamheden noodzakelijk. Hiertoe is op 24 maart 2010 een archeologische quickscan 
geschreven om de te verwachten archeologische sporen en vondsten in kaart te brengen.1 In 
de archeologische verwachting is gesteld dat resten van de Buitenluiendijk, scheepswerven, 
beschoeiingen en kades, aanplempingslagen uit de 17de en 18de eeuw en havenvulling 
aangetroffen kunnen worden.

1 Locatie van het onderzoeksgebied

De onderzoekslocatie betreft het oefenveld (bijveld 1 en trainingsveld C) van voetbalvereniging 
Hollandia in het Julianapark in Hoorn (afb. 1). De oppervlakte van het terrein is ongeveer 8500 
m2.

2 Doel en werkwijze van het onderzoek

Het ontgraven en het graven van de gaten voor de lichtmasten is eind mei en begin juni 
2010 begeleid door regelmatig met een metaaldetector langs te gaan. De ontgraven grond 
is afgezocht op metaalvondsten en keramiek is handmatig verzameld. Tevens is gekeken of 
archeologische sporen tevoorschijn kwamen.

1 Schrickx, C.P., Archeologische quickscan VV Hollandia Hoorn, 24-03-2010.
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2 en 3 De ontgraving van het oefen-
veld van VV Hollandia eind mei en 
begin juni 2010
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3 Historische gegevens onderzoeksgebied

Havens en scheepswerven
In 1608 besloot Hoorn tot de aanleg van een nieuwe dijk met wierriem (pakket samengeperst 
wier met palen aan de zeekant) in zee in een lijn vanaf vanaf het Hoofd in oostelijke richting, 
ten behoeve van een nieuwe haven. Deze nieuwe dijk wordt in de bronnen de Nieuwe Luiendijk 
genoemd, en in later tijd de Buitenluiendijk. Dit ter onderscheid van de reeds in 1576 
aangelegde Binnenluiendijk. De nieuwe haven heette in later tijd de Kielhaven.

De voltooiing van het in 1608 begonnen project heeft jaren op zich laten wachten. In 1609 
ving men aan met de aanleg van de Nieuwe Luiendijk (Buitenluiendijk) tot aan het rietland van 
de uiterdijk (buitendijks gelegen land). In 1612 werd het oostelijke gedeelte van de Nieuwe 
Luiendijk verbreed en begon men met de bouw van scheepstimmerwerven van de VOC en de 
Admiraliteit. Deze situatie is te zien op de kaart van Velius uit 1615 (afb. 4). De Binnenluiendijk 
en de Buitenluiendijk zijn op deze stadsplattegrond nog volledig onbebouwd en worden gebruikt 
voor houtopslag. Op het gedeelte van de dijk dat afbuigt richting het noordoosten naar een 
bastion worden drie werven weergegeven. Het vervolg van de dijk met de bastions naar de 
nieuwe Oosterpoort staat op deze kaart heel schetsmatig aangegeven. Dit gedeelte van de 
stads- en havenuitbreiding was nog niet uitgevoerd.

In 1616 werd de nieuwe haven afgesloten door de aanleg van de wal vanaf de nieuwe Oosterpoort 
(gebouwd 1577) naar de reeds aangelegde Nieuwe Luiendijk (Buitenluiendijk). Deze wal werd 

Buitenluiendijk

Binnenluiendijk

Rottegat

Karperkuil

4. Kaart van Velius uit 1615. De kaart is gemaakt ten tijde dat de nieuwe haven nog niet voltooid was. Een 
gedeelte van de havenuitbreiding (op de afbeelding linksonder) wordt daarom schetsmatig weergegeven.

Nog niet uitgevoerd 
werk (1616)

Kielhaven

1609

1612

1576

1576
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aan de oostkant voorzien van twee bastions (op de kaart van Blaeu beide voorzien van een 
molens, afb. 3). In 1618 bouwde men nog enkele wachthuizen langs de Buitenluiendijk. Het 
project werd voltooid in 1622 toen de Buitenluiendijk werd verbreed. Op de kaart van Velius 
uit 1615 wordt de Buitenluiendijk nog als een relatief smalle strook grond weergegeven (afb. 
4), terwijl deze op latere kaarten een stuk breder is (afb. 5).

Op de kaart van Blaeu, die uitgegeven is in 1649 en de situatie omstreeks 1640 weergeeft, 
is de voltooide havenuitbreiding voor het eerst te zien (afb. 5). Het aantal scheepswerven is 
duidelijk uitgebreid ten opzichte van de kaart van Velius uit 1615, maar de Buitenluiendijk 
wordt op deze kaart nog altijd gebruikt voor houtopslag.

Op de kaart van Tirion uit 1743 liggen langs de volledige Buitenluiendijk scheepswerven (afb. 
6). Wanneer deze tot stand zijn gekomen, is niet precies bekend, maar waarschijnlijk is dit al 
in de 17de eeuw het geval geweest. Ook op de kaart van Doesjan uit 1794 zijn deze werven te 
zien (afb. 7). Volgens de legenda van de kaart waren het “masten- en schepenmakerswerven”. 

5. Kaart van Blaeu, stadsbeeld circa 1640. Dit is de oudste kaart waarop de voltooide nieuwe haven is te 
zien. Op de kaart wordt deze haven de “oude nieuwe haven” genoemd omdat inmiddels een nog nieuwere 
haven aan de zeekant is aangelegd: de Oosterhaven.

Buitenluiendijk

Oosterhaven
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Geheel aan de oostkant van de Kielhaven wordt, op de plek waar op de kaart van Velius 
uit 1615 de eerste werven gevestigd waren, een grote werf met  langgerekte bijgebouwen 
weergegeven. Volgens de legenda was dit de “Oostindiesche werf”, oftewel de scheepswerf 
van de VOC.

Ten zuiden van de Buitenluiendijk wordt op de kaart van Tirion een onbebouwd stuk land 
weergegeven. Dit stuk land is al in de 17de eeuw aangeplempt wegens verzanding van de 
Oosterhaven.1 Hier werden rietboeten en traankokerijen gebouwd, maar deze waren ten tijde 
van de kaart van Tirion (1743) al verdwenen.

Niet lang na 1794 zijn de masten- en schepenmakerswerven langs de Buitenluiendijk in 
onbruik geraakt. Op de kaart van Mentz 1812 zijn hier geen werven meer aanwezig (afb. 8). 
Wel worden de langgerekte gebouwen van de VOC-werf nog weergegeven. Dankzij deze kaart 
zijn deze gebouwen vrij precies te plotten onder de huidige topografische kaart. Ze bevinden 
zich nu deels onder het hoofdveld van Hollandia.

1 Schrickx 2010. 

6. Kaart van Tirion uit 1743. Op de kaart liggen langs de volledige Buitenluiendijk scheepswerven.

Buitenluiendijk

Binnenluiendijk

Karperkuil

Rottegat

Kielhaven
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Buitenluiendijk

Binnenluiendijk

Karperkuil

Rottegat

7. Kaart van Doesjan uit 1794. Langs de volledige Buitenluiendijk liggen scheepswerven.

Kielhaven

8. Kaart van Mentz uit 1812. Dit is de oudste kaart waarin het gebied recht van boven is weergegeven. 
Langs de Buitenluiendijk staan nog enkele gebouwen die vermoedelijk bij de scheepswerven hebben 
behoord.

Buitenluiendijk

Kielhaven

Rottegat

Oosterhaven
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Schietterrein
Vanaf de 19de eeuw werd het gebied 
rondom de Buitenluiendijk gebruikt 
als exercitie- en schietterrein van 
het garnizoen en de twee Hoornse 
schietverenigingen J.P. Coen en St. 
Sebastiaan. Het garnizoen verliet in 1922 
de stad Hoorn en de schietverenigingen 
waren al eerder opgeheven. De 
schietheuvel in het Julianapark 
herinnert nog aan de periode als 
schietterrein. In de omgeving van deze 
heuvel waren diverse gebouwtjes van 
de verenigingen aanwezig. Van een van 
deze bestaat een tekening die dateert 
omstreeks 1900 (afb. 9, collectie WFA). 
Op een kaart die gemaakt is door de 
Schietvereniging St. Sebastiaan in 
1885 zijn de gebouwtjes te zien (afb. 
11). Op een andere kaart van Van 
Dijk uit 1891 staan deze gebouwtjes 
niet weergegeven, maar wordt wel het 
gebied aangegeven als “exercitie- en 
schietterreinen” (afb. 12).

Sportterrein
In 1933 werd als werkverschaffings-
project het gebied ingericht als sport-
terrein. Hiervoor werden tevens nieu-
we paden, wegen, platsoen, parkeer-
terrein en tribune gemaakt. Het terrein 

9. Gebouw van de schietvereniging in de omgeving van de 
Buitenluiendijk omstreeks 1900 (collectie WFA)

11. Kaart gemaakt door de Schietvereniging St. Sebastiaan in 1885 (collectie WFA)

10. Foto van de leden van een van de Hoornse schietver-
enigingen omstreeks 1895-1900 (collectie WFA)
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werd grootschalig opgehoogd en een deel van de benodigde grond werd verkregen door de 
Vluchthavendijk af te graven en in het park een vijver aan te leggen. In 1936 kreeg het park 
de naam Julianapark.2

Op 25 juni 1941 werd het gebied gevorderd door de Ortskommandantur.3 De Duitsers legden 
langs de kust een verdediging aan.
Na het einde van WOII werd het gebied weer in gebruik genomen als sportterrein. Blijkens een 
schrijven van de Hoornse Schietvereniging uit 1957 was hierbij ook een schietbaan aanwezig. 
Zij vroegen toestemming om “in de zomermaanden gebruik te mogen maken van de schietbaan 
in het Julianapark, welke niet alleen voor pistool, doch ook voor karabijn te gebruiken is”.
Vanaf de jaren 50 vestigde zich voetbalvereniging Hollandia in het Julianapark, en is daar dus 
inmiddels al bijna 60 jaar lang gevestigd.4

De ligging van het onderzoeksgebied is geplot op een aantal van de genoemde historische 
kaarten (afb. 14, 15 en 16). Tevens is en reconstructie van de loop van de Buitenluiendijk en 
de begrenzing van de Kielhaven gemaakt (afb. 13). 

2 Hoogeveen 1990, 91.
3 Met dank aan Leo Hoogeveen.
4 Zie de uitgave: Hollandia 110 jaar 1898-2008.

12. Kaart uit 1891 waarop het latere Julianapark staat aangegeven als exercitie- en schietterreinen (col-
lectie WFA)
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12. Moderne kadastrale kaart van het Julianapark en omgeving met in geel het trainingsveld als 
onderzoeksgebied.
Met een dikke blauwe lijn is een reconstructie van de loop van de Buitenluiendijk, de begrenzingen van 
de havens en de wal richting de Oosterpoort gemaakt. De zuidelijke helft van het onderzoeksgebied valt 
binnen de zone waarin de scheepswerven hebben gelegen. De noordelijke helft ligt binnen de Kielhaven.

Kielhaven

Rottegat

Buitenluiendijk
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14. Kaart van het Julianapark en omgeving uit 1812 met in geel het trainingsveld als onderzoeksgebied. 
Geheel aan de zuidkant van het onderzoeksgebied bevinden zich op de kaart uit 1812 een tweetal gebouwen 
die vermoedelijk hebben behoord bij de scheepswerven die daar in de 18de eeuw hebben gelegen. 
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15. Kaart van het Julianapark en omgeving uit 1823 met in geel het trainingsveld als onderzoeksgebied. De 
gebouwen aan de zuidkant van het onderzoeksgebied die op de kaart van 1812 stonden, zijn verdwenen. 
De Kielhaven is nog geheel aanwezig.
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16. Kaart van het Julianapark en omgeving uit 1891 met in geel het trainingsveld als onderzoeksgebied. 
Een groot deel van de Kielhaven is gedempt. Het onderzoeksgebied ligt voor en groot deel in het gebied 
van deze demping. Het gebied wordt gebruikt als exercitie- en schietterrein.
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4. Bekende archeologische waarden

In het Julianapark heeft nooit officieel archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Documentatie 
in de vorm van tekeningen, verslagen en systematische vondstverzameling ontbreekt daardoor. 
Toch is archeologisch het een en ander bekend. De oudste meldingen van vondsten aan de 
Buitenluiendijk dateren al uit de jaren 1933 tot en met 1935. Ze zijn geboekt bij het Westfries 
Museum. Hieronder bevinden zich: een messing passer met ijzeren punt en kop (lengte 13,5 
cm), een messing mesheft in de vorm van een jong paar (lengte 7,0 cm), een blok natuursteen 
met huismerk (28 x 28 cm) en meer dan 200 keramiekvondsten.5 Enkele majolicascherven zijn 
door Dingeman Korf in 1981 gepubliceerd in het boek Nederlandse majolica (afb. 17).6 Een van 
de borden is voorzien van het jaartal 1568. Vermoedelijk is dit een vergissing en bedoelde de 
majolicaschilder het jaar 1658, wat veel beter overeenkomt met de datering van de productie 
van dit type bord. Op een andere scherf staat het jaartal 1635.

Archeologisch interessant is met name een serie foto’s uit 1951 voorafgaand aan de 
toenmalige herinrichting van het Julianapark (afb. 18 en 19). De foto’s bevinden zich in de 
collectie van het Westfries Museum. Bij deze herinrichting werd een voor die tijd moderne 
sportaccommodatie aangelegd ten behoeve van voetbalvereniging Hollandia. Blijkens de foto’s 
is ongeveer ter plekke van het huidige hoofdveld een groot deel van het park afgegraven en 
zijn de fundamenten van gebouwen blootgelegd. Op enkele foto’s is te zien dat een kelder met 

5 Oude inv.nr´s: H436, H441, H563 en diverse M-nummers. Info: archief Archeologie Hoorn.
6 Dingeman Korf 1981, 30, 34, 144, 150, 197 en 220. 

17. Borden van majolica die in de periode 1933-1935 zijn gevonden bij de werkzaamheden aan de 
Buitenluiendijk. De afbeeldingen zijn afkomstig uit: Dingeman Korf, 1981: Nederlandse majolica.
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tegels (met schepen, zeemonsters 
en beroepen) is uitgegraven (afb. 
19). De tegels dateren omstreeks 
het midden van de 17de eeuw. Alles 
wijst erop dat dit de gebouwen zijn 
die nog op de kaart van 1823 staan 
weergegeven en behoord hebben bij 
de VOC-werf aan de oostkant van de 
Kielhaven. In opdracht van wie en door 
wie de fundamenten zijn blootgelegd, 
is niet duidelijk. Onbekend is verder 
of de fundamenten na het blootleggen 
zijn verwijderd. De kans is daarmee 
aanwezig dat (delen van) deze sporen 
nog in de bodem aanwezig zijn.

19. Uitgraven van een kelder met 17de-eeuwse tegels van een van de gebouwen van de VOC-werf aan de 
Buitenluiendijk, 1951 (collectie WFM)

18. Het ontgraven van de fundamenten van gebouwen van 
de VOC-werf aan de Buitenluiendijk, 1951 (collectie WFM)
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5. Vondsten

Keramiek
Uit de afgegraven grond kwam nauwelijks 
keramiek tevoorschijn. In totaal zijn slechts 
21 scherven verzameld, namelijk:

drie kleipijpen, waarvan twee uit de 17- de 
eeuw (beide merkloos) en één uit de 18de 
eeuw (merk 38 gekroond)
twee wandtegels, waarvan één kandelaber - 
met blauwe beschildering konijn uit de 
eerste helft van de 17de eeuw (afb. 20)
één wandfragment Werra-aardewerk, - 
1580-1625
drie fragmenten majolica, 17- de eeuw
drie fragmenten witbakkend aardewerk - 
uit de 17de/18de eeuw
één fragment van een grote knikker van - 
steengoed
één rand- en zes wandfragmenten van - 
roodbakkend aardewerk, 17de tot en met 
19de eeuw
één randfragment industrieel wit, tweede - 
helft 19de eeuw

Munten
De munten dateren uit de periode 1776-
1998 (exclusief de euromunten). Hieronder 
bevinden zich slechts vier duiten, waarvan 
één determineerbaar als een duit van 
Holland (Hollandia) uit vermoedelijk 1776. 
De andere drie duiten zijn niet herkenbaar, 
maar dateren waarschijnlijk eveneens uit de 
18de eeuw. De periode van de 19de eeuw wordt 
vertegenwoordigd door slechts één munt: een 
½ cent uit 1887. De overige munten dateren 
uit de 20ste eeuw. Vermeldenswaard is alleen 
een zilveren 10cent munt van koningin 
Wilhelmina uit 1906 (afb. 21).

Muntgewicht
Een blokvormige gewicht (19x19x10 mm) 
met aan een zijde een rond stempel met 
parelrand is een muntgewicht (afb. 22). 
Het gewicht weegt 25 gram. In Amsterdam 
is een vergelijkbaar gewicht gevonden, dat wordt geïnterpreteerd als een gewicht voor een 
Spaans zilverstuk van acht realen.7 Muntgewichten voor zilveren munten zijn erg zeldzaam. 
Het Amsterdamse gewicht dateert uit de periode 1575-1625. 

7 Baart 1977, 413 en 414.

20. Wandtegel met kandelaber en konijn, eerste 
helft 17de eeuw. 

22. Voor- en achterzijde van een muntgewicht voor 
een zilveren munt (25 gr), 1575-1625 

21. Voor- en achterzijde van een dubbeltje uit 1906 
met de afbeelding van koninging Wilhelmina



18

Knoop
Een metalen knoopje met draadoog en 
bloemmotief dateert uit de 17de eeuw.

Medaille?
Een rond metalen plaatje met een soort 
tinfolie heeft als afbeelding een leeuwenkop 
(afb. 23). De functie is niet duidelijk. Mogelijk 
is het een restant van een medaille (van de 
schietvereniging?). Waarschijnlijk dateert het 
uit de 19de of begin 20ste eeuw.

Patroonhulzen
In totaal zijn negen patroonhulzen gevonden, 
waarvan vier exemplaren compleet bewaard 
zijn gebleven en het model van een flessenhals 
hebben (afb. 25). Ze vallen onder de categorie klein kaliber, in de meeste gevallen 7,92 x 57 
mm. De hulzen zijn op het slaghoedje gemerkt. Een aantal merken is te identificeren:

38 F 67 adelaar
De adelaar is het beeldmerk van de Poolse fabriek “Panstwowa 
Wytwórnie Uzbrojenia, Fabryka Amunicji, de Skazysko-Kamienna”. De 
F is de letter van de materiaalfebrikant “ Fabryka Wyrobów Srebrnych 
i Platerowanych Józef Fraget”. Het cijfer 67 geeft aan dat de huls uit 
67% koper en 33% zink bestaat. Het cijfer 38 geeft tot slot het jaar 
van fabricage aan: 1938.

P249 S* (1) 40
De code P249 verwijst naar de “Finower Industrie GmbH” in Finow,Mark 
Brandenburg. Het gaat dus om een Duits fabrikaat. S* staat voor 
messinghülse. Het cijfer 40 (niet goed te lezen) geeft het jaar van 
fabricage aan: 1940.

24. Merk 38 F 67 op een 
patroonhuls van Poolse 
fabricage uit 1938

23. Rond metalen plaatje bedekt met tinfolie, 
afbeelding leeuwenkop. Mogelijk het restant van 
een medaille.

25. Duitse patroonhulzen die gebruikt zijn tijdens WOII (schaal 1:1)
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P S* 117 38
De letter P verwijst naar de “Polte Armaturen 
und Maschinefbabrik A.G., Werk Magdeburg, 
Sachsen”. Het gaat dus om een Duits fabrikaat. 
S* staat voor messinghülse. Het cijfer 117 
betekent dat het de 117e levering is. Het cijfer 
38 geeft tot slot het jaar van fabricage aan: 
1938.

P (?) S* 36
De letter P verwijst naar de “Polte Armaturen 
und Maschinefbabrik A.G., Werk Magdeburg, 
Sachsen”. Het gaat dus om een Duits fabrikaat. 
S* staat voor messinghülse. Het cijfer 36 geeft 
het jaar van fabricage aan: 1936.

93 4
Onbekend merk.

Bij de andere twee klein kaliber patroonhulzen zijn de merken niet duidelijk. Zeker is dat de 
merken die wel leesbaar zijn, dateren uit de periode 1936-1940. Vermoedelijk zijn ze gebruik 
tijdens WOII. Voor welk type geweer de patronen zijn gebruikt, is niet precies te bepalen. 
Een bekend type is de Mauser Gewehr 98 (kortweg G98). Dit geweer was bestemd voor de 
Duitse infanterie en is geproduceerd tussen 1898 en 1945. Het was het standaardwapen van 
de Duitse landmacht.

26. Fragmenten van patroonhulzen

27. Loden kogels uit de 19de eeuw
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Kogels
De grootste vondstcategorie wordt gevormd door 
loden kogels waarvan de hele exemplaren een 
afmeting hebben van 28 x 11 mm (kaliber 11mm). 
Naast vrijwel onbeschadigde kogels (10 stuks) 
zijn ook veel ‘kogelproppen’ (20 stuks) gevonden 
(afb. 27). Dit zijn kogels die afgevuurd zijn en te 
pletter geslagen tegen iets hards. Van de andere 
soorten kogels zijn slechts enkele exemplaren 
aangetroffen, namelijk twee loden musketkogels 
(diameter 16 mm en 10 mm, afb. 25), een loden 
kogel met afmeting 18 x 9 mm (kaliber 9mm) 
en twee loden Minié-kogels (afb. 29). De Minié-
kogel is genoemd naar Claude F. Minié, een Franse 
officier die in 1846 dit nieuwe type kogel uitvond. 
Vanaf 1849 werd de kogel door het Franse leger 
gebruikt. Kenmerkend voor de kogel is dat deze 
puntvormig is (i.t.t. de musketkogel) en een holle 
basis heeft. De Minié-kogel werd wel nog steeds 
in en voorladergeweer gebruikt. Door de druk in 
de loop werd de onderzijde van de kogel uit elkaar 
gedrukt waardoor een volledige gasafsluiting 
tussen loop en kogel ontstond. De druk op de 
kogel was hierdoor maximaal.
Alle loden kogels dateren uit de periode voor circa 
1900. Musketkogels werden na circa 1850 niet 
meer toegepast. De Minié-kogels dateren na 1846 
en vormen een overgangsfase tussen de loden 
musketkogels en kogels met punt en messing 
mantel. Loden kogels dateren voor de introductie 
van het nitro-kruit rond 1900. Daarna was een 
messing mantel noodzakelijk. Bij de waarneming 
zijn slechts twee kogels met messing mantel 
gevonden (afb. 31). Beide hebben een afmeting 
van 30 x 6 mm (kaliber 6mm).

29. Minié-kogels (1846-1900) 

28. Musketkogels (voor 1850)

31. Kogels met messing mantel (na 1900)

30. Loden kogel (voor 1900)
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Conclusie

Bij de begeleiding van het afgraven van het Hollandia voetbalveld kon een onderscheid worden 
gemaakt in de noordelijke en zuidelijke helft van het terrein. De noordelijke helft bestond 
uit opgebracht grond waarin zich geen vondsten bevonden. De zuidelijke helft bestond uit 
donkergrijze zandige klei waarin zich wel vondstmateriaal bevond. Dit onderscheid komt 
overeen met de geschetste gebruiksgeschiedenis van het Julianapark. De noordelijke helft 
bevindt zich ter plekke van het deel van de Kielhaven dat in de 19de eeuw is gedempt. De 
zuidelijke helft is al in de 17de eeuw aangeplempt. Hoe de boemopbouw op een dieper niveau 
erui ziet, is niet bekend.
Slechts enkele vondsten dateren uit de periode dat scheepswerven langs de Buitenluiendijk 
waren gevestigd, namelijk een messing muntgewicht, een knoopje en enkele fragmenten 
keramiek.
Verreweg de meeste vondsten dateren uit de tijd dat het gebied als schietoefenterrein werd 
gebruikt. De loden kogels dateren voor circa 1900. Met name de zogenaamde Minié-kogels 
zijn bijzonder. Dit type kogel is gedurende korte tijd in de tweede helft van de 19de eeuw 
gebruikt. Het is een product dat dateert uit de overgangsperiode tussen ronde loden kogels en 
spitsvormige kogels. Na 1900 werden kogels met messing mantel gebruikt, waarvan slechts 
twee exemplaren zijn gevonden.
De patroonhulzen zijn in de meeste gevallen precies te dateren. Ze zijn alle van Duitse (en 
Poolse) makelij en dateren uit de periode 1936-1940. Ze zijn zeer waarschijnlijk gebruikt tijdens 
WOII. De Duitsers hadden het Julianapark in 1941 gevorderd. Het is niet bekend waarvoor ze 
het park gebruikten, naast de functie als kustverdediging. Mogelijk gebruikten ze het gebied 
ook als militair oefenterrein.
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