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1 Inleiding

In twee opeenvolgende campagnes tussen 2 november en 7 december 2015 en tussen 10 
en 18 februari 2016 is in opdracht van de gemeente Stede Broec (contactpersoon Marcel 
Kok) op drie locaties langs de Zesstedenweg door Archeologie West-Friesland een opgraving 
uitgevoerd. Het gaat om de percelen Zesstedenweg 10-12, 13 en het deel tussen de 
Schaperstraat en winkelcentrum Streekhof in Grootebroek, gemeente Stede Broec (afb. 1 en 
2). De eindverantwoordelijkheid was in handen van senior KNA-archeoloog Michiel Bartels. De 
projectleider tijdens het veldwerk was senior-archeoloog Sander Gerritsen. De andere leden van 
het veldteam waren in wisselende samenstelling KNA archeoloog Bart ter Steege, archeoloog 
Harmen de Weerd, archeoloog Dieuwertje Duijn, archeoloog Marlijn Kossen (als veldtechnicus), 
vrijwillig medewerkers Kees Kiestra, Frank Pennekamp en Jack Sijm, veldmedewerkers Etienne 
van Paridon en Aad Weel (metaaldetectie) en student stagiaires Melissa van Neck (Vrije 
Universiteit) en Sil Veenstra en Wouter Hinrichs (beide Saxion hogeschool). Het grondverzet 
werd uitgevoerd door Willem Buis van de firma Zwaan uit Wijdenes.

Het onderzoek is uitgewerkt door S. Gerritsen. Metaalvondsten werden gedetermineerd door 
S. Gerritsen, de munten door vrijwillige medewerker F. Postma. Het aardewerk uit de Bronstijd 
is gedetermineerd door W. Roessingh (ADC). Het overige vondstmateriaal is gedetermineerd 
door archeoloog W. Stellingwerf onder begeleiding van senior archeoloog Christiaan Schrickx 
en Dieuwertje Duijn. Het dierlijk botmateriaal is bekeken door archeoloog J. van Leeuwen.

De onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van de ontwikkelingen die betrekking hebben 
op het Centrumplan van Stede Broec. De ontwikkeling van het terrein ten oosten van de 
Schaperstraat hangt samen met de geplande uitbreiding van winkelcentrum Streekhof aan 

Afb. 2. Het plangebied met deelgebieden op een luchtfoto uit 2016 (bron: PDOK).
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deze zijde. De percelen aan de Zesstedenweg 10-12 en 13 zijn aangekocht door de gemeente 
Stede Broec. Na de sloop en het archeologisch onderzoek zullen de percelen worden verkocht 
en zal er nieuwbouw op verrijzen.

In 2012 werd een bureaustudie uitgevoerd voor de omgeving van het winkelcentrum.1 Hierin 
kwam naar voren dat het lint een hoge waarde bezit voor resten uit de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd en het gehele plangebied een hoge verwachting voor resten uit de Bronstijd. Om 
deze verwachting te toetsen werd in 2012 op het terrein een inventariserend veldonderzoek 
door middel van proefsleuven uitgevoerd.2 Op basis van de resultaten van dit onderzoek is het 
gebied als behoudenswaardig gewaardeerd. Dit heeft geresulteerd in een vrijstellingsgrens 
van 0 m2 aan weerszijden van de Schaperstraat op de Concept-Beleidskaart Archeologie van 
de gemeente Stede Broec (afb. 3). Hierbinnen vallen de deelgebieden aan de Schaperstraat 
en de Zesstedenweg 13. Zesstedenweg 10-12 valt op de Concept Archeologische Beleidskaart 
binnen het historische lint met een vrijstellingsgrens van 100 m2.
Het plangebied heeft een totale oppervlakte van circa 4.500 m2. De afzonderlijke deelgebieden 
Schaperstraat, Zesstedenweg 10-12 en Zesstedenweg 13 hebben respectievelijk een 
oppervlakte van: ca. 3000 m2, 150 m2 en 400 m2. Hiermee overschrijden ze de gestelde 
vrijstellingsgrenzen. Inmiddels zijn de deelgebieden vrijgegeven op de Concept-Beleidskaart 
Archeologie van de gemeente Stede Broec.

1 Bartels 2012.
2 Gerritsen 2013.

Afb. 3. Het plangebied met deelgebieden op de Concept-Archeologische Beleidskaart van de gemeente 
Stede Broec.
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Omdat de terreinen archeologie-vrij opgeleverd dienden te worden is gekozen voor een 
vlakdekkende opgraving van de deelgebieden. Voor de uitvoering van de archeologische 
opgraving is d.d. 16-10-2015e en Programma van Eisen (PvE) opgesteld.3 Het archeologisch 
onderzoek is conform dit PvE uitgevoerd.

Leeswijzer
In dit rapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek langs de Schaperstraat 
(Archisnummer 3977128100, project 420) en op de percelen Zesstedenweg 10-12 
(Archisnummer 3977144100, project 421) en Zesstedenweg 13 (Archisnummer 3977136100, 
project 422) in Grootebroek weergegeven. De rapportage bestaat uit 7 hoofdstukken. Na 
het inleidend deel (hoofdstuk 1) worden de landschappelijke en historische gegevens met 
betrekking tot het onderzoeksterrein en de directe omgeving uiteengezet (hoofdstuk 2). 
Hierna komen het doel en de gebruikte methoden van het onderzoek aan bod (hoofdstuk 3). 
De resultaten van het archeologisch onderzoek zijn opgesplitst in zes paragrafen (hoofdstuk 
4). In het hierop volgende hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord (hoofdstuk 5). 
Daarna worden de resultaten samengevat en worden de onderzoeksresultaten in een groter 
regionaal kader geplaatst (hoofdstuk 6). De geraadpleegde literatuur staat in hoofdstuk 7 
vermeld 

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.

3 Verduin 2012. Het PvE is geschreven voor genoemde deelgebieden en het perceel aan de Hoofdstraat 23. 
Het onderzoek op laatstgenoemd perceel is apart gepubliceerd (Duijn 2018).
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2 De onderzoekslocatie

2.1 Geologie en landschap 

Aan het einde van de laatste ijstijd lag het plangebied in een schaars begroeid landschap, 
waar in de loop van die ijstijd zandafzettingen waren afgezet. Geologisch gezien behoren deze 
zanden tot de formatie van Formatie van Twente (Laagpakket van Wierden: dekzand).4 De 
top van deze pleistocene afzettingen bevinden zich in het plangebied tussen de 14 en 12 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 basisveen op het 
dekzand. Dit basisveen werd uiteindelijk afgedekt door wad- en kwelderafzettingen.
Tot circa 3.800 v. 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.5 De afzettingen 
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 3.800 v. 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 in. Buiten de invloedsfeer van deze geulen vond geen sedimentatie plaats, bleef 
water staan en vormde zich zodoende 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 vandaan afgezet.

Tussen 3.800 en 1.400 v. Chr. verlegden de getijdengeulen enkele malen hun loop. Daardoor 
heeft de ondergrond van West-Friesland een zeer ingewikkelde opbouw. Deze opbouw, en de 
geologische geschiedenis, is door De Mulder en Bosch ontrafeld en systematisch beschreven.6 
Bepalend voor het opgravingsgebied is de getijdengeul die voornamelijk actief was in de 
periode 2.200-1.800 v. Chr. De afzettingen uit deze periode worden door De Mulder en Bosch 
gerekend tot het Hauwertcomplex laag C (voorheen: Afzettingen van Calais IVb, tegenwoordig 
Laagpakket van Wormer). 

Rond 1300 v. Chr. sloot het Zeegat van Bergen en werden de geulsystemen in West-Friesland 
minder actief. Aanvankelijk werd nog een pakket klei afgezet, maar onder invloed van de 
verslechterde afwatering begon in grote delen van West-Friesland veen te groeien. De 
afzettingen uit deze periode worden door De Mulder en Bosch gerekend tot het Hauwertcomplex 
laag D (voorheen: Afzettingen van Duinkerke 0, tegenwoordig: Laagpakket van Walcheren). 
Naar verwachting zijn deze afzettingen niet in het plangebied aanwezig.

4 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.

5 De Mulder & Bosch 1982; Van Heeringen & Theunissen 2001.
6 De Mulder & Bosch 1982.



13

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. Hierdoor kwamen de voormalige kreken als ruggen in het landschap te liggen. Op 
basis van hoogtegegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is deze reliëfinversie 
nog goed herkenbaar (afb. 4). Het is niet geheel duidelijk wanneer deze omkering van het 
reliëf plaatsvond.

De bewoning in West-Friesland in de Midden- en Late Bronstijd (1.500 tot 800 v. Chr.) 
concentreerde zich op de flanken van deze geulruggen, maar ook op opgeslibde kwelders.7 
Door toenemende vernatting werd West-Friesland rond 800 v. Chr. verlaten.8 

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 
binnenzeeën ontstonden. Het ontstaan van de Zuiderzee, gecombineerd met een gemiddelde 
stijging van de temperatuur, zorgde voor een natuurlijke ontwatering van het West-Friese 
veenpakket en gunstige condities voor ontginning. Het gebied werd geschikt gemaakt voor 
bewoning en landbouw. Door op systematische wijze sloten door het veen heen te graven, 
ontwaterde het veen. 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 

7 De Mulder & Bosch 1982; IJzereef & Van Regteren Altena 1991; Roessingh & Lohof 2011.
8 Zie ook Van Zijverden 2017 en paragraaf 4.4.

Afb. 4. Op deze kaart van het Actueel hoogtebestand Nederland (AHN) zijn duidelijk de voormalige lage 
getijdengeulen als hogere ruggen in het landschap zichtbaar. De ligging van het plangebied is aangegeven 
met een zwarte cirkel.
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voor inbreuken van de zee en overstromingen.9 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 ca. 1250 werd beschermd door één dijk: 
de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is in de eeuwen hierna nog diverse malen doorgebroken, 
waardoor land afsloeg en klei en zand werd afgezet.

2.2 Geomorfologie en bodem

Op de geomorfologische kaart (schaal 1:50.000) staat het plangebied aangegeven als 
bebouwd.10 Op basis van de loop van de getij-inversierug (Code 3K33) ligt het plangebied op 
deze voormalige getijdengeul.

In het kader van de ruilverkaveling Het Grootslag is in de jaren ’50 van de vorige eeuw 
een gedetailleerde bodemkaart vervaardigd.11 Deze bodemkaart is morfogenetisch van opzet, 
hetgeen betekent dat de genese van het landschap te herkennen valt in het kaartbeeld (afb. 5). 

Het plangebied bevindt zich voor een groot deel – met name het deelgebied langs de 
Schaperstraat - in een zone waarvoor geen data beschikbaar is, maar net ten noorden en ten 
oosten hiervan zijn zeer diep humeuze gronden aanwezig. De overige deelgebieden vallen ook 

9 Besteman 1990, 93-96.
10 Stiboka/RGD 1979.
11 Ente 1963.

Afb. 5. Het plangebied met deelgebieden op de bodemkaart van Ente (1963). Een deel van het plangebied 
ligt binnen een zone zonder data (gearceerd), maar ten noorden en ten oosten van dit deel zijn zeer diep 
humeuze gronden aanwezig (grijs). Daar vallen ook de andere deelgebieden binnen. Dit zijn ophogingslagen 
die vanaf de Late Middeleeuwen zijn opgebracht. Daaronder liggen ‘zavelgronden’ (mosterdgroen), het 
restant van een grote getijdengeul die hier in de bodem aanwezig is.
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binnen deze gronden: De humeuze bovengrond is hier dikker dan 80 cm en is ontstaan door 
het ophogen van het oorspronkelijke maaiveld. Het ophogingspakket in de bewoningslinten 
is te vertalen naar ophogingslagen, die vanaf de Late Middeleeuwen zijn aangebracht. Op de 
bodemkaart is goed te zien dat de grote getijdengeul in de ondergrond van het plangebied 
aanwezig is. Dat is op de bodemkaart aangegeven met de eenheid ‘zavelgronden’. Op en 
langs deze getijdengeul is ook het archeologisch monument Het Grootslag en de opgraving 
Bovenkarspel Het Valkje gelegen. 

2.3 Korte geschiedenis van Grootebroek

De Zesstedenweg van Grootebroek maakt onderdeel uit van de Streekweg, een oost-west 
georiënteerde bewoningsas in oostelijk West-Friesland die loopt van Zwaag naar Enkhuizen. 
De dorpen langs de Streekweg bevonden zich oorspronkelijk noordelijker langs een oudere 
bewoningsas, de Kadijk geheten. Deze as met de aanliggende dorpen is ten gevolge van 
de vorderende veenontginningen verplaatst naar de locatie van de huidige Streekweg.12 
Waarschijnlijk vond deze verschuiving plaats in de tweede helft van de 12de eeuw, aangezien 
de oudste vondsten langs de Streekweg uit deze tijd dateren. 

De bewoning van de dorpen lag tot in de 20ste eeuw als een lint langs de Streekweg. Hierachter lagen 
weidegronden en akkers. Het gebied ten noorden van de Streekweg was tot de ruilverkaveling 
uit de jaren 70 van de 20ste eeuw een waterrijk gebied met veel kleine percelen. Het was een 
zogenaamde vaarpolder: er lagen geen wegen in de polder, zodat de percelen alleen bereikbaar 
waren per schuit. Een prachtig beeld van het gebied ten noorden van de Streekweg geeft een 
schilderij uit het begin van de 17de eeuw (afb. 6 en 7). Hierop zijn alle percelen afgebeeld als 
grasland, akkers zijn niet geschilderd. De percelen zijn in gebruik als weidegrond voor koeien en 
als hooiland. Op diverse plekken is zichtbaar hoe het gras werd geoogst: het gras werd gemaaid 
met een zeis, vervolgens op lange ruggen gebracht en daarna op grote hopen langs de slootkant 
gelegd. Met smalle polderschuiten werd het hooi vervolgens naar de boerderijen gebracht. 

12 Besteman 1990.

Afb. 6. Polder Het Grootslag ten noorden van de Streek, gezien richting het zuiden. Op de achtergrond zijn 
van links naar rechts Enkhuizen, het Westeinde, Bovenkarspel en Grootebroek zichtbaar (Stadhuiscollectie 
Enkhuizen, inventarisnr.: BGE_0004).
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De dorpen langs de Streekweg hadden allemaal hun eigen grondgebied, de banne genaamd 
(afb. 8). De grens van de banne, het rechtsgebied van het dorp, viel hier samen met de 
grens van de parochie. De bannen hebben bestaan tot het begin van de Franse Tijd aan het 
einde van de 18de eeuw. In 1364 zijn de banne Grootebroek en Bovenkarspel verenigd tot de 
stede Broec door Albrecht van Beieren, de toenmalige graaf van Holland.13 De dorpen kregen 
hiermee de status van stad, wat diverse voorrechten met zich mee bracht. In 1392 werden de 
voorrechten verder verruimd, waarbij de stede Broec onder meer het recht kreeg op een eigen 
raadhuis.14 In de 14de eeuw kregen ook Hoorn en Enkhuizen stadsrechten, namelijk in 1356. 
Beide plaatsen zijn in de periode hierna uitgegroeid tot echte steden, met onder meer een 
stadsmuur, torens en poorten. Bij de stede Broec is dit nooit gebeurd: de plaatsen behielden 
grotendeels hun dorpse karakter. Dit gold zeker voor Bovenkarspel. In Grootebroek ontstond 
in de buurt van de kerk en het raadhuis een wijkje met veel stenen huizen en hier was sprake 
van enige stadse allure. 
In de 15de eeuw zijn alle dorpen van West-Friesland onderdeel geworden van stedes. Dit hing 
samen met de toenmalige politieke situatie, van stedelijke ambities was bij de dorpen absoluut 
geen sprake. Het dorp Lutjebroek is in 1402 bij de stede Broec gevoegd.15 Het jaar daarop 
volgde het dorp Hoogkarspel.16 Enige tijd later, in 1415, kreeg de stede toestemming voor de 
aanleg van een eigen haven, het tegenwoordige Broekerhaven.17 Doordat de dorpen op flinke 
afstand van de Zuiderzee lagen, kwam de haven buiten het dorp te liggen. De haven werd met 
Bovenkarspel verbonden door middel van een weg, de Broekerhavenweg.

Twee belangrijke historische bronnen voor de periode rond 1500 zijn de Enqueste uit 1494 en 
de Informacie uit 1514. Hierin wordt de draagkracht van verschillende plaatsen in onder meer 
West-Friesland beschreven, met als doel om op een rechtvaardige manier belasting te heffen. 
In de Enqueste worden de dorpen Grootebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel en Bovenkarspel 
gezamenlijk behandeld.18 De dorpen hadden samen ongeveer 452 haardsteden, oftewel 452 
huizen. 

13 WFA, toegang 1107, inventarisnr 39. 
14 WFA, toegang 1107, inventarisnr 40.
15 WFA, toegang 1107, inventarisnr 41. 
16 WFA, toegang 1107, inventarisnr 42. 
17 WFA, toegang 1107, inventarisnr 16.
18 Fruin 1876, 16-18. Zie ook Boon 1996, 45-46.

Afb. 7. Uitsnede uit het schilderij van afbeelding 6, met daarop het hooien in de polder. Het gras wordt 
gemaaid met zeisen, waarna het op lange ruggen wordt gedroogd. Hierna wordt het op grote hopen langs 
de sloten geprikt en ten slotte via schuiten naar de boerderijen gebracht.
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Vermeld wordt dat het met de bedrijvigheid niet goed gaat. Nog slechts een derde van de 
koeien is overgebleven ten opzichte van ongeveer 20 jaar eerder en ook met het vissen op 
tijbokking19 gaat het volgens de opstellers namens het dorp slecht. In deze tijd wordt ook 
bij andere plaatsen vermeld dat zij visten op tijbokking, namelijk Enkhuizen, Wijdenes en 
Oosterleek. 
Uit de Informacie blijkt dat Grootebroek in 1514 169 haardsteden bezat.20 Vermeld wordt dat 
40 huishoudens leven van liefdadigheid. Verder staat vermeld dat het dorp 600 communicanten 
(meerderjarigen ter communie gaande personen) telde. Dat houdt in dat per huis gemiddeld 
3,6 communicanten woonden. Voor het aantal personen per huis moet daarbij het aantal 
minderjarigen worden opgeteld. Het aantal personen per huishouden lijkt vrij laag in vergelijking 
met andere dorpen.
In Bovenkarspel stonden volgens de Informacie ongeveer evenveel huizen (namelijk 189), 
Hoogkarspel en Lutjebroek waren beide een stuk kleiner (samen 141 huizen). Voor de vier 

19 Licht gerookte haring die werd gevangen in de Zuiderzee. 
20 Fruin 1866, 106-109.

Afb. 8. Uitsnede van de kaart van Uitwaterende Sluizen uit 1825. De rode lijnen geven de grenzen van de 
bannen weer. In paars de locaties van de kerken.
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dorpen wordt ook iets gezegd over de manier waarop de inwoners hun geld verdienen, namelijk 
dat de inwoners zich “generen ter zee om visschen ende om huyere, ende daerof de sommige 
den visch voeren in de marcten, ende dandere mit bouwerie, spitten ende delven”. Een deel 
van de bevolking houdt zich dus bezig met vissen, waarbij een deel in loondienst is en een 
deel zelfstandig visser is en de vis op de markt verkoopt. Zelfstandige vissers worden bij geen 
enkel ander dorp in oostelijk West-Friesland genoemd.21 Een ander deel van de bevolking 
houdt zich bezig met landbouw, dus akkerbouw en veeteelt. Wat onder “spitten en delven” 
moet worden verstaan, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk gaat het om dijk- en wegenbouw of 
veenwinning. Dezelfde termen worden ook genoemd bij Obdam en Hensbroek, maar niet bij 
de overige dorpen. Bij verreweg de meeste dorpen in oostelijk West-Friesland wordt landbouw 
of het houden van koeien genoemd als de belangrijkste bron van inkomsten. Bij een aantal 
dorpen speelt juist de visserij of scheepvaart de belangrijkste rol, namelijk bij Schellinkhout, 
Wijdenes, Oosterleek, Hem en Venhuizen. Deze dorpen liggen allemaal in de nabijheid van de 
Zuiderzee, tussen Hoorn en Enkhuizen in. De mensen uit deze dorpen werkten wel allemaal in 
loondienst, het waren dus geen zelfstandige vissers of kooplieden. 

2.4 Historische ontwikkeling plangebied

2.4.1 Algemeen
De oudste plattegrond van Grootebroek dateert uit omstreeks 1560 en is gemaakt door Jacob 
van Deventer (afb. 9). De dorpen zijn getekend als een lang lint van bebouwing (in oranje) aan 
weerszijden van de Streekweg (witte lijn). Aan de linkerkant is nog net de kerk van Lutjebroek 
zichtbaar. Wat meer naar rechts zijn de kerk en het vrouwenklooster van Grootebroek duidelijk 
herkenbaar, met ten zuidwesten daarvan een meelmolen. Geheel rechts zien we de kerk van 
Bovenkarspel met daarnaast het begin van de weg naar Broekerhaven. 

In de bebouwing langs de Streekweg zijn enkele gaten zichtbaar, onder meer halverwege 
tussen Grootebroek en Bovenkarspel in (afb. 10). Op deze plek lag de bannegrens tussen 
beide dorpen. Het lege gebied wordt op historische kaarten en in oude bronnen aangeduid als 
het ‘Evendeel’. 

21 Een andere aanwijzing dat de bewoners van de Streek een belangrijk aandeel hadden in de haringvisserij 
blijkt uit het feit dat bij een vergadering in 1567 niet alleen vertegenwoordigers van Enkhuizen, maar ook 
van Grootebroek worden uitgenodigd in Den Haag voor een overleg over haringvisserij. Boon 196, 69.

Afb. 9. De kaart van de dorpen in de Streek, gemaakt door Jacob van Deventer rond 1560. Van links naar 
rechts: Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel.
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Ten zuiden van dit Evendeel is 
een meelmolen getekend, die 
het water de Tocht staat. Vreemd 
genoeg is het water niet getekend 
door Van Deventer. Ten noorden 
van de dorpen is wel een breed 
water getekend. Mogelijk heeft 
Van Deventer zich vergist.22 

Uit de jaren 1651-1654 dateert 
een kaart van heel West-Friesland, 
gemaakt door de landmeter 
Johannes Dou (afb. 11). Opnieuw 
zijn de dorpen langs de Streekweg 
als een langgerekt lint getekend. 
Het ‘evendeel’ is goed herkenbaar en deze naam is bovendien bij het gat in de bebouwing 
geschreven. Ter hoogte van het plangebied staan veel huizen getekend. Het lijkt alsof de 
huizen dicht tegen elkaar aan staan. Volgens de verponding uit 1632 telde Grootebroek in deze 
tijd 316 huizen.23 

In 1745 is door Uitwaterende Sluizen een kaart uitgebracht van ’T Hoogh-Heemraetschap 
vande Uytwaterende Sluysen in Kennemerlandt ende West-Vrieslandt” (afb. 12). Deze kaart is 
eveneens gekarteerd door Johannes Dou en geeft de situatie rond 1680 weer. Ook hier is de 
bannegrens bij ‘t Evendeel goed zichtbaar. Helemaal links (noord) is de oude middeleeuwse 
bewoningsas langs de Cadyck nog zichtbaar met doorbraken bij Het Valckje en de Cadycks 
Wael.

Op 20 augustus 1694 woedde een grote brand in Grootebroek en Bovenkarspel. Een prent van 
Jan Luycken uit dat jaar toont de dorpen vanuit het zuiden (afb. 13). Op de voorgrond is de 

22 Dit kwam vaker voor. Zo heeft Van Deventer op de kaart van Hoorn en omgeving het klooster Bethlehem 
aan de noordzijde van de Bangert in Blokker afgebeeld, terwijl deze aan de zuidzijde lag.

23 Burger van Schoorel 1767, 130.

Afb. 10. Detail van de kaart van Jacob van Deventer. Het 
plangebied ligt globaal ter hoogte van de rode cirkel.

Afb. 11. Uitsnede uit de kaart van Dou uit 1651-1654. Het plangebied ligt globaal ter hoogte van de rode pijl.
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Tocht met de twee meelmolens getekend. Geheel rechts is de gedrongen kerk van Bovenkarspel 
goed herkenbaar, links staat de kerk van Grootebroek. Op drie plekken woedt een grote brand 
in de dorpen. Het Evendeel is goed herkenbaar als onbebouwd deel van de Streekweg met 
bomen erlangs. Op de locatie van het plangebied – links van het evendeel - woedde volgens 
deze prent een van de drie branden (afb. 14). 

Afb. 12. Uitsnede uit de kaart van Dou uit 1745 die de situatie rond 1680 weergeeft. De rode pijl wijst naar 
het plangebied, het noorden is links.

Afb. 13. Prent van de brand in 1694 door Jan Luycken. Net links van de rechter molen is het Evendeel als 
een rij bomen zichtbaar. Het plangebied ligt links van de bomen (Collectie Rijkmuseum, objectnummer 
RP-P-1940-250).
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Uit 1723 dateert een vrij schematische kaart van de Streek (afb. 15). Op deze kaart staan langs 
de Streekweg nummers geschreven. Zij geven de positie weer van de ‘palen’. In historische 
bronnen worden de paalnummers vaak vermeld om de locatie van een perceel aan te geven. 
Het plangebied bevindt zich tussen paal 7 en 8.

Uit 1826 dateert de oudste kadastrale kaart van Grootebroek (afb. 16). Op deze kaart is de 
bebouwing langs het dorpslint voor het eerst nauwkeurig getekend, zodat uitspraken kunnen 
worden gedaan over het karakter van de bebouwing aan het begin van de 19de eeuw. Met name 
opvallend is dat in het dorp weinig stolpboerderijen staan, het gaat namelijk slechts om circa 10 
stolpen tussen het Evendeel en de kerk van Grootebroek. Hetzelfde beeld geven Bovenkarspel, 
Lutjebroek en het Westeinde van Enkhuizen. In deze dorpen staan vooral langhuizen, oftewel 
eenvoudige rechthoekige huizen, vaak grotendeels gemaakt van hout. Dit is totaal afwijkend 

Afb. 14. Detail uit de prent. Zichtbaar is dat de middelste brand net ten westen (links) van het Evendeel 
woedt.

Afb. 15. De kladkaart van Govert Oostwoud uit 1723. Zichtbaar zijn de palen langs de Streekweg, die 
werden genummerd van Enkhuizen richting het westen. Het plangebied ligt globaal bij de rode cirkel.
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van de meeste andere dorpen in oostelijk West-Friesland, waar de stolpboerderijen dominant 
zijn. Dit geldt ook voor Hoogkarspel en Westwoud, twee andere dorpen aan de Streekweg. 
Het feit dat in een groot deel van de dorpen aan de Streekweg met name langhuizen stonden, 
betekent dat de veehouderij hier maar een beperkte rol speelde. In een langhuis was weliswaar 
vaak een kleine stal aanwezig, maar deze koeien voorzagen vooral in de eigen behoefte en 
leverden geen of nauwelijks inkomsten op. De bewoners van de dorpen voorzagen dus op 
een andere manier in hun levensonderhoud. Uit historisch onderzoek is bekend dat al vanaf 
de 17de eeuw de tuinbouw een zeer belangrijke rol speelde in de Streek: het gebied was het 
centrum van de Westfriese tuinbouw.24 Veel inwoners van de dorpen werkten in deze sector. 
Veel combineerden dit ongetwijfeld met werk in de haringvisserij en/of scheepvaart. Deze 
activiteiten waren seizoensgebonden en men kon hier niet het hele jaar van leven. 

2.4.2 Kadaster
In Nederland is het kadaster ingevoerd in 1832. In de jaren daarvoor is het hele land getekend 
is kaartbladen. Grootebroek was aan de beurt in 1826. Voor de periode 1832 tot ongeveer 
1975 zijn alle eigenaren en wijzigingen in perceelsgrenzen of bebouwing terug te vinden in het 
archief van het kadaster. Voor het onderzochte gebied in Grootebroek zijn aan de hand van 
deze gegevens reconstructiekaarten gemaakt van het gebied in de 19de en 20ste eeuw.25 Deze 
informatie is niet alleen historisch interessant, maar ook relevant voor de interpretatie van 
archeologische sporen. 

24 Boon 1996, 30.
25 Zie bijlage 13 met kaarten.

Afb. 16. Het plangebied (zwarte stippellijn) op de Kadastrale minuut uit 1826. Op deze kaart is de 
bebouwing langs het dorpslint voor het eerst nauwkeurig getekend. Voor meer detail, zie bijlage 13.
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Hieronder wordt per gebouw de beschikbare informatie uiteengezet. Slechts sporadisch, 
wanneer dit iets toevoegt aan het verhaal, wordt de eigenaar in een bepaalde periode genoemd.

Huis 1: in 1826 staat op het perceel een stolpboerderij met schuur en naastgelegen boomgaard. 
De eigenaren van de boerderij waren vanaf in ieder geval 1832 tot 1843 de familie Moets. 
Hierna volgden diverse eigenaren. Van 1871 tot 1930 was de stolp eigendom van de familie 
Schaper. In 1872 is de stolp gewijzigd: het voorhuis is verdwenen en de darsdeur is verplaatst 
naar de voorkant. De oude schuur is vervangen door een rechthoekig exemplaar op een andere 
plek. In 1952 is de stolpboerderij afgebroken. 

Huis 2: in 1826 is dit een huis met grutterij en pakhuis. Eigenaar van grutterij van in ieder 
geval 1832 tot 1878 was de familie Zwaan. In 1852 wordt het perceel gesplitst, waardoor 
het pakhuis op een eigen perceel komt te staan (huis 14). Beide blijven aanvankelijk in bezit 
van de familie Zwaan. In 1878 verkoopt de familie Zwaan de grutterij aan grutter Wilhelmus 
Reiniersz Wigmans. Hij laat in 1896/1897 een schuur aan de weg bouwen. In 1899 wordt deze 
schuur met een stuk van het erf een apart perceel (huis 12). In 1899 wordt huis 2 verkocht en 
verliest het de functie van grutterij. In dezelfde tijd is het een ander aan het huis verbouwd, 
waardoor de vorm en omvang wijzigde. In 1906 wordt huis 2 afgebroken en vervangen door 
een nieuw pand (huis 13).

Huis 3: dit woonhuis is aanwezig op de kaart van 1826. In 1872 wordt het huis afgebroken en 
een nieuw huis gebouwd (huis 6).

Huis 4: in 1870 wordt aan de oostzijde van de boomgaard van de stolpboerderij, tegen de weg 
aan, een huis gebouwd. In 1899 is het onderdeel geworden van huis 5.

Huis 5: in 1899 wordt tegen huis 4 een huis gebouwd met dezelfde omvang. Beide huizen 
worden samengevoegd tot één rechthoekig huis. In 1900 krijgt het huis een eigen erf doordat 
een stuk van de boomgaard wordt afgescheiden. Op dit erf worden in 1900 twee kleine schuren 
gebouwd. In 1908 zijn deze schuren vervangen door één grote schuur. In 1904 wordt van de 
westzijde van het perceel een strook afgescheiden, hier is later de Schaperstraat gemaakt. In 
1956 is sprake van ‘vernieuwing’. Of op dat moment een nieuw huis is gebouwd met dezelfde 
omvang, of dat het oude huis is verbouwd, valt niet met zekerheid te zeggen. Het huis is rond 
2010 afgebroken. 

Huis 6: een kleine stolpboerderij, gebouwd in 1872. In 1899 wordt achter het huis een schuur 
gebouwd. In 1924 wordt het afgebroken en vervangen door een dubbel woonhuis (huis 7 en 
8). 

Huis 7 en 8: dubbel woonhuis met de naam Tuinlust, gebouwd in 1924 door de familie Kok. In 
1927 is achter op het perceel een grote schuur gebouwd. In 1948 is het perceel gesplitst, zodat 
ieder woonhuis een eigen erf had. In 2016 is Tuinlust afgebroken.

Huis 9: in 1930 wordt opnieuw een stuk grond van de boomgaard van de stolpboerderij 
afgescheiden. Op dit perceel wordt in 1930 een woonhuis gebouwd. Enkele jaren eerder, rond 
1926, is ten oosten van het huis de Schaperstraat aangelegd. Het huis bestaat in 2018 nog 
(Schaperstraat 2). 
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Huis 10 en 11: in 1953 is na de sloop van de stolpboerderij het perceel in drie delen gesplitst. 
In 1953 is op twee percelen een woonhuis gebouwd. Huis 10 (Zesstedenweg 15) bestaat in 
2018 nog, huis 11 (Zesstedenweg 13) is tussen 2008 en 2013 afgebroken. Op het meest 
westelijke perceel is in 1974 een woonhuis gebouwd (Zesstedenweg 17). Dit huis is rond 2010 
afgebroken.

Huis 12: In 1899 wordt het gebouwd als schuur. Op zeker moment heeft het de functie van 
woonhuis gekregen, want rond 1930 wordt het zo aangeduid. Het pand is in 1974 afgebroken.

Huis 13: In 1906 wordt op de 
plek van huis 2 een nieuw huis 
gebouwd, namelijk een kleine 
stolpboerderij (afb. 17). Ook wordt 
de perceelsgrens tussen huis 
12 en 13 veranderd. Rond 1930 
koopt Jacob Smit het huis, hij is 
rijwielhersteller van beroep en 
begint hier een werkplaats. Rond 
1960 komt het pand in eigendom 
van garagehouder Johannes Smit. 
Nicolaas Smit begint in 1974 weer 
een rijwielhandel. Hij laat het oude 
huis slopen en bouwt in 1974/1975 
een nieuwe winkel met werkplaats 
(Zesstedenweg 5). Dit pand is in 2018 afgebroken. 

Huis 14: in 1852 is dit een apart perceel geworden. Het voormalige pakhuis wordt in 1878 
verkocht met een klein erf, het heeft dan inmiddels de functie van woonhuis. Het was een klein 
huis met zadeldak met de noklijn parallel aan de straat. Op basis van de kadastergegevens kan 
worden gesteld dat het pand vóór 1826 is gebouwd. Het pand is pas rond 2010 afgebroken. 

Huis 15: het woonhuis is aanwezig op de kadastrale kaart uit 1826. In 1822 wordt het huis aan 
de achterkant iets vergroot en in 1903 wordt er een schuur achter gebouwd. In 1920 is sprake 
van ‘herbouw’. Waarschijnlijk is een volledig nieuw huis gebouwd, met ongeveer dezelfde 
omvang als het oude huis. Achter het huis komt tevens een nieuwe schuur. Het huis is aan het 
einde van de 20ste eeuw afgebroken. 

2.5 Bekende archeologische waarden

Rondom het plangebied zijn vele archeologische vondstmeldingen, waarnemingen en zelfs 
monumenten uit de Bronstijd aanwezig.26 Ten noorden van het plangebied is een groot 
nederzettingsterrein ‘Bovenkarspel Het Valkje’ opgegraven.27 Hier werden veldsystemen en 
vele huisplaatsen uit de Midden- en Late Bronstijd onderzocht.28 Het plangebied ligt op de flank 

26 Bartels 2012. Deze tekst is grotendeels overgenomen uit Gerritsen 2013.
27 IJzereef 1981, IJzereef & Van Regteren Altena 1991.
28 Deze (en andere) opgravingsgegevens zijn in het kader van de Farmers of the Coast-onderzoeksprogramma 

ge(her-)analyseerd door Drs. W. Roessingh, Universiteit van Leiden. De resultaten van dit onderzoek 
verschijnen binnenkort in een proefschrift. 

Afb. 17. In 1906 wordt op de plek van huis 2 een nieuw huis 
gebouwd, namelijk een kleine stolpboerderij (huis 13), rechts is 
huis 12 zichtbaar.
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van dezelfde getijdengeul als dit onderzochte nederzettingsterrein.
Noemenswaardig is verder het 70 ha grote rijksmonument ‘Het Grootslag’ dat op nog geen 
700 m ten noordnoordoosten van het plangebied ligt. Hier liggen 32 vindplaatsen, waarvan 13 
vermoedelijke nederzettingsterreinen uit de Midden- en late Bronstijd.29 Hiernaast heeft men 
binnen het monument op 8 locaties aanwijzingen gevonden voor bewoning uit de Middeleeuwen.
Op ongeveer 700 m ten zuidwesten van het plangebied ligt nog een tweede rijksmonument.30 
Het gaat hier om het ‘Princenhof’ waar een grote grafheuvel met een dubbele ringsloot ligt. 
Tijdens een inventariserend onderzoek is vast komen te staan dat het heuvellichaam was 
opgebouwd uit zavel afgedekt met plaggen.
Iets verderweg op anderhalve kilometer ten het zuidwesten, ligt het monument ‘Voetakkers’.31 
Binnen het monument worden hier minimaal drie, maar waarschijnlijk een stuk meer grafheuvels 
uit de Bronstijd beschermd. In een van de grafheuvels zijn opvallend genoeg, twee skeletten 
uit de Middeleeuwen gevonden.32

Vlakbij het plangebied op circa 150 m richting het oosten werden in 2010 en 2012 twee 
opgravingen uitgevoerd, net ten noorden van de Hoofdstraat.33 De eerste opgraving vond plaats 
aan de Hoofdstraat 17-19, waar tegenwoordig het multifunctioneel centrum ‘het Postkantoor’ 
ligt (afb. 18 en 19). 

29 Monumentnr.:1307, bron :Archis2.
30 Monumentnr.:1306, bron: Archis2.
31 Monumentnr.:1305, bron: Archis2.
32 Van Giffen, 1953. Dit werd vermoed op basis van de goede conservering van het skeletmateriaal. Het is 

waarschijnlijker dat de skeletten uit de Bronstijd komen.
33 2010: Hoofdstraat 17-19, 2012: Hoofdstraat 23-29. Gerritsen & Schrickx 2014.

Afb. 18. Het sporenvlak achter het oude postkantoor in 2010. Zichtbaar zijn (huis)greppels en paalkuilen 
van een huisplaats uit de Bronstijd (donkergrijs), doorsneden door sloten en kuilen uit de Late Middeleeuwen 
(donkerbruin). 
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Op het achterterrein werden resten 
teruggevonden uit de Bronstijd, 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De 
sporen uit de Bronstijd bestonden uit 
een noordwest-zuidoost en haaks daarop 
georiënteerd perceleringssysteem met in 
ieder geval een meerfasige huisplattegrond. 
Daarnaast kwamen uit deze periode kuilen 
en kringgreppels tevoorschijn. In de 
Middeleeuwen werd het gebied opnieuw 
verkaveld. Dit keer was de richting noord-
zuid en de percelen bestonden uit lange 
smalle stroken van ca 9 m breed. Duidelijke 
resten van huizen uit deze periode, zoals 
vloeren, haarden of palen, werden niet 
gevonden, maar de aanwezigheid van 
nederzettingsafval doet vermoeden dat 
de woningen niet ver van het onderzochte 
terrein, waarschijnlijk dicht op de Hoofdstraat 
stonden. In de periode die hierop volgde 
dempte men enkele perceleringssloten 
en een ander deel werd onderhouden en 
meerdere malen uitgegraven. Een belangrijk 
deel van de sporen uit de Nieuwe Tijd zijn toe 
te schrijven aan de 18de eeuwse stolpboerdij 
de Leeuwenhalm en zijn voorganger(s). De 
oostzijde van deze stolp is in 2016 nader 
onderzocht.34 
De tweede opgraving in 2012 lag iets verder naar het oosten ter hoogte van Hoofdstraat 23-29 
(afb. 20 t/m 22). In tegenstelling tot het eerder genoemde onderzoek lagen de aangelegde 
werkputten hier dichter op de Hoofdstraat. Ook hier werden resten uit dezelfde periodes 
gevonden. De perceleringsporen uit de Bronstijd hadden een vergelijkbare oriëntatie als op 
het andere terrein. Hiernaast werd een groot deel van een tweede huisplattegrond uit deze 
periode blootgelegd. De Middeleeuwse sporen lieten eenzelfde patroon zien als in de eerste 
opgraving met lange smalle percelen en ook hier werd een deel van deze verkaveling in de 
opvolgende periodes voortgezet. Aan de oostzijde van het terrein werden vier opvallend 
grote poeren gevonden met een afmeting van meer dan 2 m x 2 m.35 Deze behoorde samen 
met een waterput, waterkelder en funderingen bij een tweede stolpboerderij die hier werd 
gebouwd in de 18de eeuw (afb. 21). Het vermoeden bestaat dat er voor deze stolpboerderij nog 
een voorganger aanwezig was op het terrein. Misschien wel de meest in het oog springende 
structuur was de insteekhaven, voor de aanleg van schuiten. Deze was te bereiken vanaf de 
Nieuwe Sloot en Noordervaart. De eerste werd vermoedelijk in de tweede helft van de 16de 
eeuw gebouwd, waarna deze een paar keer werd gedempt en herbouwd, waarbij de haven 
naar het noorden opschoof.

34 Duijn 2018.
35 In eerste instantie werd vanwege de afmetingen nog gedacht aan teerlingen van een molen.

Afb. 19. Vanaf een hoog punt wordt duidelijk hoe 
dicht de sporendichtheid is. Zichtbaar zijn greppels, 
kuilen en kringgreppels uit de Bronstijd (grijs-
donkergrijs) en sloten uit de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd. De muurresten horen vermoedelijk bij 
een stolpboerderij genaamd de Leeuwenhalm die 
hier tot in het begin van de 20ste eeuw stond.
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Wat bij beide onderzoeken opviel was dat ondanks een klaarblijkelijk sterk verstoorde toplaag 
van de bodemopbouw, er toch heel veel informatie te achterhalen viel en dat met name de 
onderzijde van de oorspronkelijke opbouw goed was geconserveerd. Op een aantal locaties 
werden restanten gevonden van het oorspronkelijke veenpakket dat vanaf de Late Bronstijd 
tot in de Middeleeuwen grote delen van West-Friesland moet hebben bedekt (afb. 22).

Afb. 20. De opgraving in 2012 vlakbij het Postkantoor in 2012. Zichtbaar zijn de opvallend grote poeren 
van een stolpboerdij uit de 18de eeuw.

Afb. 21. De pilaren van de spaarbogenfundering onder de achtergevel van de stolpboerderij. In het midden 
is een laatmiddeleeuwse sloot en een deel van de oorspronkelijke bodemopbouw zichtbaar. 
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2.6 Vooronderzoek

In 2012 werd een bureaustudie uitgevoerd voor de 
omgeving van het winkelcentrum Streekhof in verband 
met de geplande uitbreiding.36 Hierin werd op basis van 
alle bekende gegevens een archeologische verwachting 
opgesteld voor het plangebied. Belangrijk voor deze studie 
waren de geschreven en mondelinge mededelingen van 
‘vrije gravers’ en tot inkeer gekomen ex-schatgravers.37 
Zij wisten te melden dat niet alleen bewoningsresten uit 
de Bronstijd maar ook veel overblijfselen uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tevoorschijn waren gekomen. 
Dit gebeurde vooral tijdens en na de sloop van de huizen 
die plaats moesten maken voor het winkelcentrum rond 
1980. Het merendeel van deze vondsten was afkomstig 
uit de Gouden Eeuw (afb. 23). Hiervan is een groot deel 
verkocht aan helers en musea en antiekhandelaren in 
binnen- en buitenland. Door de bureaustudie kwam naar 
voren dat het lint een hoge waarde bezit voor resten uit de 
Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd en het gehele plangebied een hoge verwachting voor resten 

36 Bartels 2012.
37 Bartels 2012, 33-41.

Afb. 22. Onder de laatmiddeleeuwse ophogingspakketten is een restant van het veenpakket zichtbaar. 
De ophogingen hebben een conserverende werking op de resten van het onderliggende oorspronkelijke 
natuurlijke landschap. Hier neemt Dr. Bas van Geel (UvA) een monster van het veenpakket. 

Afb. 23. Baardmankruik (1550-
1575) afkomstig uit de collectie 
Koeman, gevonden nabij Streekhof 
rond 1980.
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uit de Bronstijd.38

Om deze verwachting te toetsen werd in 
2012 op het terrein een inventariserend 
veldonderzoek door middel van proefsleuven 
uitgevoerd.39 Dit onderzoek leverde diverse 
nederzettingsresten uit de Bronstijd 
op; in de sleuven werden onder andere 
akkers, kringgreppels, kuilenkransen, 
veel grote greppelsystemen en mogelijk 
vier huisplaatsen aangesneden (afb. 24). 
Daarnaast kwamen veel sloten en kuilen uit 
de Late Middeleeuwen tevoorschijn, soms 
met veel vondsten (afb. 25). Bijzonder was 
de aanwezigheid van diverse vondstrijke 
contexten uit 1375-1425, een periode die 
doorgaans schaars is vertegenwoordig tijdens 
archeologisch onderzoek in de Streek (afb. 
26). Naar aanleiding van het onderzoek werd 
het gehele plangebied, zowel langs het lint als 
verder naar het zuiden, als behoudenswaardig 
gewaardeerd.40 Omdat behoud in-situ niet 
mogelijk was, werd geadviseerd om het 
terrein op te graven om zo de informatie 
veilig te stellen voor de toekomst.

38 In het oorspronkelijke rapport is de verwachting nader uitgesplitst in; 1. Prehistorie, de Bronstijd, 
 2. Middeleeuwen, de ontginningsperiode, 3. Late Middeleeuwen, de pre-stedelijke bewoning, 4. Gouden 

Eeuw, de stedelijke bewoning en 5. Nieuwe Tijd, de nieuwe agrarische bewoning en landgebruik. Voor 
meer details zie: Gerritsen 2013, 21-22.

39 Gerritsen 2013.
40 Gerritsen 2013, 53-55.

Afb. 24. Een van de sleuven tijdens het IVO-P aan de 
Schaperstraat in 2012. Zichtbaar zijn vele greppels 
en kringgreppels (grijs) uit de Bronstijd en ronde 
kuilen (bruin) uit de Late Middeleeuwen.

Afb. 25 (links). Doorsnede door een laatmiddeleeuwse kuil tijdens het IVO-P in 2012.

Afb. 26 (rechts). Een deel van de kuilen en sloten bevatte zeldzame vondsten uit 1375-1425, een periode 
die doorgaans schaars is vertegenwoordigd tijdens archeologisch onderzoek in de Streek.
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3 Doel en methode van het onderzoek

3.1 Onderzoeksopdracht

Omdat de archeologische resten niet in situ (in de bodem) bewaard kunnen worden, zullen 
deze worden opgegraven. De sporen die daarbij worden aangetroffen worden gedocumenteerd 
en vondsten worden verzameld.
In het Programma van Eisen is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die als leidraad bij 
het archeologisch onderzoek en de uitwerking daarvan hebben gefungeerd.41 Dit rapport tracht 
antwoord op deze onderzoeksvragen te geven. Hieronder worden de vragen weergegeven.42

Bronstijd
1. Zijn er sporen uit de Bronstijd in het onderzoeksgebied aanwezig? 

1.1. 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? 

2. Is er een verschil in gebruik van het terrein te zien tussen de verschillende perioden, 
bijvoorbeeld tussen de Midden- en de Late Bronstijd? 

3. Woonde men in de Bronstijd op de kreekrug of aan de flanken van de kreekrug? 

4. Welke delen van de kreekrug werden in de Bronstijd gebruikt voor landbouw? 

5. Wat is er qua voedselcultuur (ecologisch, zoölogisch) te melden over het gebied? 

6. Hoe zag de waterhuishouding in dit gebied er in de prehistorie? Sloten, greppels, brak-, 
zoet- en zoutwatermilieus? Hoe zag het bijbehorend landschap er uit? 

Middeleeuwen/Nieuwe Tijd
7. Binnen het plangebied worden sporen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd verwacht. 

7.1. Wat is de gaafheid, datering en aard van de sporen? 
7.2. Wat is de omvang van de vindplaats/vindplaatsen? 
7.3. Op welke diepte zijn de aangetroffen sporen gelegen? 

8. Is de zuidwaartse verschuiving van het dorpslint tijdens de ontginning tussen 1150-1300 
waar te nemen? 

8.1. Welke sporen kunnen in verband worden gebracht met de zuidwaartse verschuiving van 
het dorpslint? Waarom ligt de scheidslijn tussen Bovenkarspel en Grootebroek juist hier? 
8.2. Is er een kadetjesland aanwezig? 
8.3. De veenvegetatie verandert naar een vegetatie van cultuurgewassen, hoe komt dit tot 
uiting? 

41 Verduin 2015.
42 De laatste vraag uit het PvE (nr. 17) heeft betrekking op de locatie Bovenkarspel 23 en de Leeuwenhalm. 

Deze vraag wordt hier niet herhaald. 
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9. Wat is het karakter van het lintdorp aan de Streekweg tussen 1350 en 1450? 
9.1. Zijn sporen en vondsten aanwezig uit deze periode? Zijn deze net zo schaars als in 
andere onderzoeken in de buurt? Is hier een oorzaak voor aan te wijzen? 
9.2. Wat is de aard van de bebouwing? 
9.3. Hoe ontwikkelt de bebouwing zich door de tijd? 
9.4. Welke informatie geven de resten over de constructie en indeling van de huizen? 
9.5. Hoe groot zijn de percelen/kavels? 
9.6. Wanneer zijn de huizen gesloopt? 
9.7. Hoe uit de materiële cultuur zich lokaal, regionaal en superregionaal? 
9.8. Geeft de materiële cultuur informatie omtrent de activiteiten die door de bewoners van 
het plangebied werden uitgeoefend? 
9.9. Hoe ziet de infrastructuur van het water er uit: vaarten, sloten, beschoeiingen, bruggen, 
sluizen etc. 
9.10. Hoe ziet de infrastructuur van de wegen er uit? Wegopbouw, verharding, periodisering? 
9.11. De dijkdoorbraken veroorzaken dat grote gebieden onder water komen te staan. Hoe 
is dat in de bodem en wat betreft de vegetatie af te lezen? 

10. Tussen 1550 en 1700 veranderde het lintdorp in een lintstad. Hoe uit zich dat archeologisch? 
10.1. Wat is de aard van de bebouwing? 
10.2. Hoe ontwikkelt de bebouwing zich door de tijd, houtbouw, steenbouw? 
10.3. Welke informatie geven de resten over de constructie en indeling van de huizen? 
10.4. Hoe groot zijn de percelen/kavels? 
10.5. Wanneer zijn de huizen gesloopt? 
10.6. Hoe uit de materiële cultuur zich lokaal, regionaal en superregionaal? 
10.7. Geeft de materiële cultuur informatie omtrent de activiteiten die door de bewoners van 
het plangebied werden uitgeoefend? 
10.8. Hoe ziet de infrastructuur van het water er uit: vaarten, sloten, beschoeiingen, 
bruggen, sluizen etc. Welk materiaal is hiervoor gebruikt, primair hout, bouwhout van 
huizen of schepen? 
10.9. Hoe ziet de infrastructuur van de wegen er uit? Wegopbouw, verharding, periodisering? 
10.10. Welke ambachten, en niet-huishoudelijke activiteiten zijn aanwezig? Zijn er eventueel 
sporen en structuren die samenhangen met nijverheid of ambachtelijke activiteiten, 
bijvoorbeeld lakennijverheid, pottenbakken, leerbewerking aanwezig? 
10.11. Hoe ontwikkelt de landbouw en veeteelt zich, grootte van de akkers, verbouwingswijze 
gewassen, producten, bemesting? 
10.12. De dijkdoorbraken veroorzaken dat grote gebieden onder water komen te staan. Hoe 
is dat in de bodem en wat betreft de vegetatie af te lezen? 

11. Ten tijde van de toptijd van de VOC (1600-1680) beleefde de lintstad zijn hoogtijdagen. 
Kunnen we dit terugzien in de materiële cultuur? 

11.1. Zijn er veranderingen in aardewerkvormen? 
11.2. Is er een toename van exotische producten waar te nemen? 

12. Het verloop van stad naar dorp vindt plaats tussen 1700 en 1920. 
12.1. De stedelijke bebouwing werd vervangen door stolpboerderijen. Hoe zien we dit 
archeologisch terug? 
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13. Hoe uit zich de modernisering vanaf 1920 tot heden? 

14. Zijn op de erven achter de woonhuizen afvalkuilen, askuilen, water- en beerputten aanwezig? 
14.1. Uit welke periode dateren deze sporen? 
14.2. Geven de vondsten uit de gesloten vondstcomplexen informatie over het 
consumptiepatroon en de rijkdom van het bijbehorende huishoudens in de verschillende 
fases? 

15. Wat kan worden gezegd over de sociale laag waartoe de bewoners van het onderzoeksgebied 
behoorden? 

15.1. Wijzigt dit in de loop der tijd? 
15.2. Hoe uit zich dit archeologisch? 

16. In hoeverre verschilt voor de drie bovengenoemde historische tijdvakken de aard van de 
bewoning, het landgebruik en de materiële cultuur van die van Enkhuizen en Hoorn in dezelfde 
tijd?

3.2 Methode

Bij aanvang van de graafwerkzaamheden zijn voor elke locatie meerdere grondslagpunten 
met RD-coördinaten en vaste NAP-punt uitgezet. Voor alle drie de deelgebieden geldt dat het 
merendeel van de sporen met behulp van GPS is ingemeten. Uitzondering daarop vormt vlak 
1 in werkput 1 aan de Zesstedenweg 13. Hier werd vanwege het voorkomen van (complex) 
muurwerk gekozen voor een vastlegging door middel van een analoge tekening op schaal 1:20.

Schaperstraat
De eerste locatie die werd onderzocht is het deelgebied langs de Schaperstraat (afb. 27). Hier 
werden in totaal 8 werkputten gegraven (afb. 28 t/m 31). Een onderscheid kan worden gemaakt 
tussen het noordelijk deel langs het lint en het meer zuidelijke deel. Het stuk daartussen 
is niet onderzocht vanwege de ligging van een recent gedempte sloot en de aanwezigheid 
van een kabel met hoogspanning ter hoogte van de sloot. Aan de zuidzijde werd het terrein 
vlakdekkend onderzocht met behulp van drie aansluitende brede sleuven (werkput 1 t/m 3) 
en een kleine werkput aan de noordzijde van deze sleuven (werkput 6). De breedte van de 
sleuven fluctueerde tussen de 6 en 10 m, de lengte bedroeg circa 110 m. Tijdens het onderzoek 
werden de dichtgegooide proefsleuven uit het IVO-P weer opengelegd om eventueel aanwezige 
structuren beter te kunnen interpreteren. In de noordoosthoek van het zuidelijk deel – ter 
hoogte van werkput 1 – werd een deel niet onderzocht omdat uit het proefsleuvenonderzoek 
en de opgraving bleek dat door de aanwezigheid van een dichtgegooide sloot in combinatie 
met een grote verstoring, de kans op het aantreffen van archeologisch relevante sporen, erg 
klein was. 
Op de meeste locaties werd één archeologisch vlak aangelegd op de natuurlijke mariene 
afzettingen. Op locaties waar paalsporen tevoorschijn kwamen, of waar de sporendichtheid zo 
groot was, dat de afzonderlijke sporen nauwelijks te onderscheiden waren werd een of meerdere 
controlevlakken aangelegd. De locaties waar werkelijk nieuwe sporen werden gevonden of een 
duidelijker sporenbeeld werd verkregen zijn apart ingemeten. Deze worden weergegeven op 
het overzicht. Voor de aanleg van het eerste vlak werd de bovengrond verwijderd en afgezocht 
met een metaaldetector. 
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Afb. 27. Puttenkaart Schaperstraat. De profielen zijn met blauwe lijnen weergegeven. De rode lijnen 
omkaderen de vlakken die na verdiepen zijn gedocumenteerd. 
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Afb. 28. Schaperstraat. De aanleg van werkput 2 in volle gang. Op de achtergrond is te zien dat 
voorafgaand aan de aanleg van het vlak, eerst de bovengrond werd verwijderd. In het vlak zijn greppels 
en paalsporen uit de Bronstijd zichtbaar en sloten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Foto is richting 
het noordwesten genomen. 

Afb. 29. Schaperstraat, werkput 2. Van bovenaf 
is goed zichtbaar hoe groot de sporendichtheid is. 
Foto is richting het zuiden genomen.

Afb. 30. Schaperstraat, werkput 3. In het vlak 
zijn voornamelijk kuilen en sloten uit de Late 
Middeleeuwen zichtbaar en enkele greppels en 
kuilen uit de Bronstijd. Foto is richting het noorden 
genomen. 
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Het noordelijke deel werd met behulp van vier werkputten onderzocht. Aan de westzijde is een 
brede sleuf van 5 m breed en circa 20 m lang gegraven (werkput 4). In tegenstelling tot het 
zuidelijke deel legde men aan de noordzijde niet de proefsleuf uit het IVO-P opnieuw open. In 
het verlengde van de sleuf werd een kleine werkput gegraven (werkput 5). Het terrein aan de 
oostzijde is ten slotte met behulp van twee grotere werkputten onderzocht (werkput 7 en 8).
Het totale oppervlakte van de werkputten bedroeg circa 3.000 m2. In totaal werden xx profielen 
onderzocht. 

Zesstedenweg 13
Deze locatie werd met behulp van drie werkputten onderzocht (werkput 1 t/m 3, zie afb. 32). 
Binnen werkput 1 aan de noordzijde van het terrein legde men drie vlakken aan (afb. 33). 
In werkput 2 bedroeg het aantal vlakken twee, in werkput 3 werd slecht een vlak aangelegd. 
Door de aanwezigheid van een grote verstoring en werkende septic tank aan de zuidwestzijde 
van het terrein, werd besloten om dit deel niet op te graven. Vlak 1 in werkput 1 werd analoog 
getekend op schaal 1:20. De rest van de sporen werden met een gps ingemeten. Het totale 
oppervlakte van de werkputten bedroeg circa 100 m2. In totaal werden xx profielen onderzocht. 

Zesstedenweg 10-12
Op deze locatie stond het pand Tuinlust (afb. 31). Deze werd begin 2016 gesloopt. Deze locatie 
werd met behulp van zes werkputten met uiteenlopende afmetingen onderzocht (werkput 1 
t/m 6, afb. 34 & 35). Binnen alle werkputten legde men twee vlakken aan. De sporen werden 
met een gps ingemeten. Het totale oppervlakte van de werkputten bedroeg circa 300 m2. In 
totaal werden xx profielen onderzocht. 

Afb. 31. Schaperstraat, werkput 7. In het vlak zijn diverse sporen uit de Bronstijd, Late Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd zichtbaar. Op de achtergrond is het pand Tuinlust zichtbaar op het terrein Zesstedenweg 10-
12, vlak voor de sloop. Foto is richting het noorden genomen. 
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Afb. 33. Zesstedenweg 13, werkput 1, aanleg vlak 1. Zichtbaar zijn enkele funderingen, ophogingslagen 
en een mogelijke vloerlaag (lichtgrijs) tegen de straat aan. Foto is richting het zuiden genomen.

Afb. 32. Puttenkaart Zesstedenweg 13. De profielen zijn met blauwe lijnen weergegeven, de rode lijnen 
omkaderen de vlakken die na verdiepen zijn gedocumenteerd.
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Afb. 34. Puttenkaart Zesstedenweg 10-12. De profielen zijn met blauwe lijnen weergegeven, de rode lijnen 
omkaderen de vlakken die na verdiepen zijn gedocumenteerd.

Afb. 35. Zesstedenweg 10-12, werkput 1. Aan de linkerzijde zijn de recente funderingen van het Tuinlust 
pand zichtbaar. In het midden een waterkelder en rechts in het profiel de bodemopbouw met een laag uit 
de Bronstijd, afgedekt door een restveen met daarboven laatmiddeleeuwse ophogingspakketten. Foto is 
richting het noorden genomen.



38

4 Resultaten archeologisch onderzoek   

4.1 Inleiding en fasering

De bij de opgraving aangetroffen sporen zijn op basis van de stratigrafie, hun onderlinge 
samenhang en de datering van het bijbehorende vondstmateriaal ingedeeld in vier gebruiks- 
of bewoningsfasen (afb. 36). Deze hoofdfasen zijn in sommige gevallen onderverdeeld in 
subfasen. In de kaartbijlagen zijn de sporen per hoofdfase weergegeven.43 Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat een kaart niet een bepaald moment in de geschiedenis van het terrein 
weergeeft, maar alle sporen gedurende een bepaalde periode.

De eerste fase (fase 1) omvat een grote hoeveelheid sporen uit de Bronstijd. Het gaat om 
meerdere huisplaatsen, vele circulaire structuren, meerdere greppelsystemen, kuilen, 
eergetouwkrassen, akkerlagen en andere sporen. Vermoedelijk dateert een deel van de sporen 
uit de Late Bronstijd (Fase 1b), terwijl het overgrote deel uit de Midden-Bronstijd stamt (Fase 
1a). Hier wordt in de (deel)conclusie dieper op ingegaan.44

De tweede fase (fase 2) betreft alle sporen die corresponderen met de vernatting en daarmee 
samenhangende veengroei die in de Late Bronstijd een aanvang neemt en doorzet tot in de 
Late Middeleeuwen.
Hierna volgt een derde fase (fase 3) waarin het terrein wordt ontgonnen, opgehoogd en 
bewoond. Op basis van het vondstmateriaal is een onderscheid te maken tussen een vroege 
fase (fase 3a) in de late 12de en 13de eeuw en een latere middeleeuwse fase (fase 3b) in de 
14de en 15de eeuw. 
In de vierde fase, die de Nieuwe Tijd omvat (fase 4) blijft de bewoning duidelijk aanwezig 
al zijn de bewoningssporen niet altijd intact gebleven. De resten betreffen ophogingslagen, 
kuilen, paalkuilen, waterputten en resten van haarden. Deze fase dateert in de 16de eeuw tot 
de moderne tijd.

4.2 Bodemopbouw en mate van verstoring

Omdat de hoogtes van de natuurlijke ondergrond, de dikte van de ophogingspakketten en de 
mate van verstoring nogal verschilt per locatie worden die hieronder per deelgebied beschreven.

43 Zie bijlage 1 t/m 4.
44 Paragraaf 4.3.10.

Fase Sub-
fase Periode Eeuwen Dateringsmethode Kenmerken

Fase 1 a Midden-Bronstijd (B) 1500 v. Chr.- 
1100 v. Chr. keramiek, stratigrafie Bewoning, diverse 

huisplaatsen

Fase 1 b Late-Bronstijd 1100 v. Chr.-
800 v. Chr. keramiek, stratigrafie Bewoning

Fase 2 eind Late-Bronstijd tot Late 
Middeleeuwen

800 v. Chr. - 
1150 na Chr. stratigrafie geen bewoning, 

natuurlijk landschap

Fase 3 a Late Middeleeuwen 1150-1300 keramiek, stratigrafie Vermoedelijk bewoning, 
ophoging

b Late Middeleeuwen 1300-1500 keramiek, stratigrafie Bewoning, agrarisch

Fase 4 Nieuwe Tijd 16de eeuw-
heden (bouw)keramiek, stratigrafie Bewoning, agrarisch

Afb. 36. Tabel met onderscheiden fasen.
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Schaperstraat
Op een diepte die fluctueert rond 1,9 m en 2,0 m –NAP bevond zich de natuurlijke bodem, 
bestaande uit voornamelijk lichtgrijs zand en op sommige plaatsen meer afgewisseld met 
centimeter dikke kleiige lagen. Op geen enkele locatie – ook niet waar dieper werd gegraven 
– werd een vegetatiehorizont binnen de afzettingen waargenomen.45 Op plekken waar de 
bodemopbouw nog intact was, waren soms meerdere cultuurlagen uit de Bronstijd aanwezig. 
Deze bestonden uit grijs tot donkergrijze sterk siltige klei en hadden een dikte van 0,1 m tot 
0,2 m.46 Bovenop deze cultuurlaag werd een eveneens een 0,1 m tot 0,2 m dikke laag restveen 
waargenomen. De top hiervan lag op circa 1,6 m – NAP. Bovenop de laag restveen lagen, waar 
de bodemopbouw intact was, ophogingspakketten uit de Late Middeleeuwen. Deze bestonden 
uit bruingrijze klei met houtskool en af en toe een fragment keramiek of wat huttenleem. De 
top van dit pakket was opgenomen in een recenter omgezette bouwvoor van 0,4 m dikte. Deze 
bouwvoor en de ophoging hadden samen een dikte van circa 1,0 m. Aan de westzijde van het 
terrein werd aan de onderzijde van het ophogingspakket een 0,1 m dikke laag van lichtgrijs zand 
waargenomen. Het gebruikte materiaal is afkomstig van de top van de natuurlijke bodem. Zo’n 
eerste dunne ophogingslaag wordt vaker op opgravingen waargenomen. Hetzelfde materiaal 
wordt vaak bovenop dichtgegooide kuilen of gedempte sloten gevonden.47

De mate van verstoring varieerde enorm binnen het terrein. De verschillen waren ook groot per 
huisperceel langs de Schaperstraat. Bij sommige huizen was lokaal diep gegraven tijdens de 
sloop, maar ter hoogte van de meeste huizen was de verstoring door de sloop verwaarloosbaar. 
De grootste verstoringen waren aanwezig ter hoogte van de gesloopte schuren die in de loop 
der tijd zijn gebouwd in de achtertuinen aan de oostzijde van het deelgebied (afb. 37). 

45 Op enkele locaties is tot bijna 2 m onder het aangelegde vlak gegraven.
46 Zie ook paragraaf 4.3.9 Akkers. 
47 Zie paragraaf 4.5 en Gerritsen e.a. 2017, 61-64.

Afb. 37. Schaperstraat, werkput 1. De grootste verstoringen waren aanwezig ter hoogte van de gesloopte 
schuren die in de loop der tijd werden gebouwd in de achtertuinen aan de oostzijde van het deelgebied. 
Foto is richting het oosten genomen.
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Naast de recente verstoringen hebben natuurlijk ook de sporen die zijn gegraven in de loop 
van de tijd oudere resten verstoord. Zo zijn bijvoorbeeld twee van de huisplattegronden uit de 
Bronstijd onvolledig doordat greppels uit de Late Bronstijd ze doorsnijden. Daarnaast hebben 
de talrijke laatmiddeleeuwse kuilen en sloten veel van de sporen uit de Bronstijd aangetast 
(afb. 24). De laatmiddeleeuwse ophogingspakketten hebben echter juist een conserverende 
werking gehad op het bodemarchief. Met name de cultuurlagen uit de Bronstijd en de daar 
bovenop aanwezige (rest)veenlaag is lokaal goed geconserveerd door de aanwezigheid van de 
ophogingspakketten (afb. 38).

Zesstedenweg 13
Op het perceel aan de Zesstedenweg 13 lag de natuurlijke bodem iets hoger dan aan de 
Schaperstraat. Hier fluctueerde deze tussen 1,8 m en 1,9 m – NAP. De top van de natuurlijke 
bodem bestond uit gelaagde lichtgrijze sterk siltige klei met centimeter dikke zandlagen. 
Ook hier was een cultuurlaag of bodem aanwezig die in dit geval de sporen uit de Bronstijd 
leek af te dekken. Op deze cultuurlaag lag een 0,1 m dikke laag donkerbruin restveen. De 
laatmiddeleeuwse ophogingspakketten hebben op de achterzijde van het terrein een iets ander 
karakter dan aan de voorzijde. Op het achterterrein vertoonde de ophoging gelijkenissen 
met de ophogingen aan de Schaperstraat met het verschil dat hier meerdere pakketten te 
onderscheiden waren. Aan de noordzijde tegen de Zesstedenweg aan was een meer complexe 
stratigrafie aanwezig, waarbij op verschillende niveaus resten van kleivloeren werden gevonden 
(afb. 39).48 De bovenzijde van de ophogingslaag net onder de bovenste vloerlagen lag op 0,9 
m – NAP. Het maaiveld lag op 0,1 m – NAP.
De mate van verstoring op het terrein was met name aan de Zesstedenweg gering. De 
sloop van het voormalige pand heeft hier weinig van het bodemarchief aangetast. Op 
enkele decimeters onder het maaiveld kwamen muur- en funderingsresten, uitbraaksporen, 
kleivloeren en ophogingslagen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tevoorschijn (afb. 40). 
Op de achterzijde van het terrein waren lokaal grotere verstoringen aanwezig, waarschijnlijk 
op plekken waar schuurtjes hadden gestaan. 

48 Dit wordt in paragraaf 4.5 meer uitgebreid  beschreven. 

Afb. 38. Schaperstraat, werkput 3. De cultuurlagen uit de Bronstijd en de daar bovenop aanwezige (rest)
veenlaag is lokaal goed geconserveerd door de aanwezigheid van laatmiddeleeuwse ophogingspakketten. 
Foto is richting het westen genomen.
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Een andere grote verstoring was aanwezig aan de zuidwestzijde van het terrein ter hoogte van 
een grote nog werkende septic tank. Dit deel is daardoor niet onderzocht. De meeste verstoringen 
binnen het terrein waren oude vergravingen. Zo is een deel van de laatmiddeleeuwse kuilen 
en sloten door de oude ophogingslagen uit de Late Middeleeuwen en diverse sporen uit de 
Bronstijd heen gegraven.

Zesstedenweg 10-12
Op een diepte die fluctueert rond 1,9 m en 2,1 m –NAP bevond zich de natuurlijke bodem, 
bestaande uit voornamelijk lichtgrijs zand en op sommige plaatsen meer afgewisseld met 
centimeter dikke kleiige lagen. Ook hier was een cultuurlaag of bodem aanwezig die de sporen 

Afb. 39. Zesstedenweg 13, werkput 1. Aan de noordzijde tegen de weg aan was een complexe stratigrafie 
aanwezig, waarbij op verschillende niveaus resten van kleivloeren werden gevonden. Foto is richting het 
westen genomen.

Afb. 40. Zesstedenweg 13, werkput 1. Binnen dit deelgebied was de mate van verstoring gering. Op slechts 
enkele decimeters onder het maaiveld kwamen muur- en funderingsresten, uitbraaksporen, kleivloeren 
en ophogingslagen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tevoorschijn. Foto is richting het zuiden 
genomen.
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uit de Bronstijd leek af te dekken (afb. 41). De onderzijde van deze laag leek op sommige 
plaatsen vertrapt. Hierboven was wederom een laag restveen aanwezig. Opvallend was dat 
deze laag dikker was verder van het lint af. De laag waarbinnen duidelijk gelaagd veen aanwezig 
was had op sommige locaties een dikte van 0,4 m. De top van deze laag lag op 1,6 m – NAP. 
Bovenop deze laag waren meerdere duidelijk geschieden laatmiddeleeuwse ophogingslagen 
aanwezig. Deze bestonden uit grijs tot bruingrijze klei waarbij de humeuziteit naar boven toe 
afnam. Deze afzonderlijke lagen hadden een dikte van 0,2 m tot 0,3 m. Bovenop dit pakket op 
een hoogte van 0,8 m – NAP, was dicht tegen de Zesstedenweg een dunne geelgrijze kleilaag 
aanwezig, mogelijk een restant van een vloerlaag. Deze laag werd weer afgedekt door een 
relatief schone ophogingslaag van bruingrijze klei met wat as en huttenleem. Het ontbreken 
van baksteen in deze laag, doet vermoeden dat het een laatmiddeleeuwse laag is of in ieder 
geval een laag wanneer er voornamelijk houtbouw plaatsvindt. De top van deze laag lag op 
0,5 m – NAP. De bovenste 0,4 m van de opbouw was verstoord. De top van het maaiveld lag 
op 0,1 m – NAP.

De mate van verstoring op het terrein was wat groter in vergelijking met het perceel aan de 
Zesstedenweg 13. Tijdens de bouw van het Tuinlust pand zijn meerdere vele kuilen van circa 
1,4 m bij 1,4 m met een diepte van meer dan 2 m uitgegraven tot op de natuurlijke zandige 
bodem. Hierin werden de pilaren van de fundering geplaatst. De verstoringen werden op vele 
plekken aangetroffen. Deze kuilen verstoorden voornamelijk de ophogingspakketten. 
De aanwezigheid van de laatmiddeleeuwse ophogingspakketten heeft er juist weer voor 
gezorgd dat de onderliggende restveenlaag en de resten uit de Bronstijd goed geconserveerd 
zijn.

Afb. 41. Zesstedenweg 10-12, werkput 1. Binnen dit deelgebied was de mate van verstoring gering. 
Op slechts enkele decimeters onder het maaiveld kwamen muur- en funderingsresten, uitbraaksporen, 
kleivloeren en ophogingslagen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tevoorschijn. Foto is richting het 
zuiden genomen.
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4.3 Fase 1: sporen uit de Midden- en Late Bronstijd 

4.3.1 Algemeen
De oudste sporen uit het onderzoek dateren uit de Bronstijd. Resten uit deze periode werden 
binnen alle drie de deelgebieden aangetroffen. Een groot deel van de sporen bevatte geen 
dateerbaar vondstmateriaal. Het onderscheid met jongere sporen werd vooral gemaakt op 
basis van textuur en kleur van de vulling. Andere onderscheidende indicatoren waren de aard 
en de oriëntatie van de Bronstijd-sporen. Sporen uit deze periode bestonden voornamelijk 
uit kleine kuilen, paalsporen die in enkele gevallen huisplattegronden vormden, erfgreppels, 
kringgreppels en kuilenkransen. De overwegende oriëntatie was noordwest-zuidoost of haaks 
daarop. De jongere sporen bezaten voornamelijk een noord-zuid richting, haaks op het het lint 
of parallel eraan. In totaal werden 28 structuren herkend (zie afb. 42).

Bij de beschrijving van de structuren is geprobeerd om zoveel mogelijk dezelfde methode te
hanteren als bij structuurbeschrijving van het onderzoek aan de Kadijken in Enkhuizen en het 
onderzoek bij het postkantoor van Bovenkarspel in 2010 en 2012.49

49 Roessingh & Lohof 2011; Gerritsen & Schrickx 2014.

Onder-
nummer Oriëntatie Werkput Spoornummers Afmetingen, opmerkingen

HS01 NW-ZO I1, 2
I24, I25, I26, I28, I29, I165, I166, 102, 104, 
109, 116, 233, 234, 235, 236; greppels: I19, 
95, I94, I95, 12, 18; I32, 120, 25?

zie aparte tabel voor huizen

HS02 NW-ZO I2, 2
I113, I115, I122, I123, I124, 126, 129?, 
132, 239, 240; greppels: 135, I129, 33; I33, 
123, 25?

zie aparte tabel voor huizen

HS03 NW-ZO I1, 2 I87, I106, I107, 208, 242; greppels: I98, 
195, 213 zie aparte tabel voor huizen

KG01 I1,2 I61, 154 d: 4,3 m, onzeker

KG02 2 153 d: 5,3 m, onzeker, samen met 
KG01 dubbele kring?

KG03 2 136 d: 4,5 m
KG04 I1 I45 d: 2,6 m
KG05 I1 I42 d: 3,9 m
KG06 I1 I43 d: 3,9 m
KG07 I1 I35 d: 3,9 m
KG08 2 139 d: 3,4 m
KG09 3 45, 51 d: 3,7 m
KG10 3 50 d: onbekend
KK01 nvt I2 I137,I138, I139, I143, I144, I145, I146 d: 4,3 m
KK02 nvt 2 173, 175, 178, 183, 185, 186 d: 4,5 m
KK03 nvt 2 164, 168, 174, 176 d: 4,6 m
KK04 nvt 2 178, 179, 180, 181, 182 d: 4,2 m
KK05 nvt 2 156, (158), 160, 161, 162, 163, 165, 166 d: 4,5 m
KK06 nvt 3 52, 53, 54, 55, 56 d: 3,3 m
KK07 nvt 3 43, 44, 46, 47, 48, 49 d: 3,2 m
KK08 nvt I1 I9, I10, I11, I13, I51 d: 4,5 m
KK09 nvt 2 127, 130, 230, 231, 232 d: 4,5 m
GR01 NW-ZO 1,2,3 12, 95, 150, 151
GR02 NW-ZO 2,3 81, 254
GR03 NW-ZO 1,2,3 152, 278, 283
GR04 NW-ZO 1,2,3 191, 192, 223, 233, 296, 303, 305, 308
GR05 NW-ZO 420: 310, 421: 26, 422: 97, 114
GR06 NW-ZO 1,2,3 98, 118, 119 waarschijnlijk LBT

Afb. 42. Structurenlijst Bronstijd. De I voor werkputnummers verwijst naar het inventariserend veldonderzoek.
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4.3.2 Conservering
Bij alle drie de deelgebieden werden de sporen uit de Bronstijd in latere periodes in meer of mindere 
mate vergraven. Overal zijn kuilen en sloten uit de Middeleeuwen en latere periodes aanwezig. 
Een onderscheid tussen de mate van verstoring dicht op het lint en verder van het lint is enigszins 
aanwezig. Zo hebben de dikkere ophogingspakketten aan het lint ervoor gezorgd dat de soms 
grootschalige verstoringen tijdens de sloop van de panden niet de dieper liggende middeleeuwse 
en prehistorische resten heeft aangetast. Waar de sporen niet door latere vergravingen waren 
verstoord, was de conservering goed van zowel organisch als anorganisch materiaal. 

4.3.3 Huisplaatsen
In totaal werden op drie locaties huisplattegronden aangetroffen (afb. 44). De twee zuidelijke 
plattegronden overlappen elkaar deels, waardoor het gelijktijdig functioneren van de huizen 
kan worden uitgesloten. Er zijn geen aanwijzingen dat op dezelfde plek meerdere huizen 
werden gebouwd, zoals dat eerder op diverse locaties is waargenomen.50 Hieronder worden 
de plattegronden per huisplaats beschreven. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan de 
dakdragende constructie, een mogelijke binnenindeling, de karakteristieke huisgreppels die 
de lange wand van het gebouw flankeerde en eventueel herkende ingangspartijen.51 Een 
overzicht van de verschillen en overeenkomsten van de plattegronden met betrekking tot de 
maatvoering staat in de tabel: huizen (afb. 43).

Huis 1
Het noordwest-zuidoost georiënteerde huis lag op circa 25 m vanaf de zuidelijke grens van 
werkput 1, 2 en 3. De plattegrond was ondanks vergravingen in de Middeleeuwen en recente 
tijd nog goed reconstrueerbaar. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd door de aanwezigheid 
van enkele diepe paalkuilen al een huis vermoed op deze locatie. Op deze locatie werd slechts 
één keer een huis gebouwd.

Dakdragende constructie
Het huis had een driebeukige constructie waarbij zoals gebruikelijk alleen de paalsporen van 
de middenbeuk werden teruggevonden. Deze bestond uit minimaal zes stijlparen. De afstand 
tussen de buitenste stijlparen bedroeg 9,8 m. Met de ingang aan de noordwestzijde erbij 
gerekend ontstaat een huis met een minimale lengte van 12 m, maar mogelijk is de constructie 
langer geweest. De afstand tussen de stijlen bedroeg 2,8 m. De afstand tussen de paren lag 
constant rond 1,9 m. De paalsporen hadden een diepte die varieerde tussen de 16 en 50 cm, 
maar het merendeel bezat een diepte tussen 30 en 40 cm.

50 Bijvoorbeeld HS02 in Gerritsen & Schrickx 2014, meerdere voorbeelden in Roessingh & Lohof 2011.
51 Roessingh & Lohoff 2011, 55.

Onder-
nummer

Hoogte 
(m - 
NAP)

Oriëntatie 
(gr. t.o.v. 
ow-lijn)

Lengte 
(m)

Afstand 
binnenstijl-
paren (m)

Afstand 
binnen-
stijlen 
(m)

Diepte 
binnen-
stijlen 
(cm)

Breedte 
ingang 
(m)

Diepte palen 
binnen-
indeling 
(cm)

Breedte 
greppel 
(m)

Diepte 
greppel 
(m)

Afstand 
palen lange 
zijde tot 
greppel (m)

HS01 1,4 NW-ZO 33 > 12 2,8 1,9
16-50 
(voorn. 
30-40)

1,2 4-14 1,3 0,4-0,6 3,2-3,4

HS02 1,6 NW-ZO 22 > 11,2 2,9 1,9-2,1
16-40 
(voorn. 
20-30)

1,3 nvt 0,8 0,1-0,3 3,6

HS03 1,7 NW-ZO 27 ? ? 1,9 circa 30 ? 26 1 0,3-0,5 2,9 en 
onbekend

Afb. 43. Tabel met de maatvoering van de huizen.
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Afb. 44. De ligging van de huisplaatsen. Schaal 1:500.
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Binnenindeling
Aan de noordwest-zijde werden binnen de 
plattegrond meerdere palen gevonden die 
samenhangen met een binnenindeling. De 
palen waren minder diep ingegraven dan 
de stijlen van de dakdragende constructie. 
De palen lagen in het verlengde van de 
ingangspartij aan deze zijde. Van de 
binnenindeling kon slecht een deel worden 
gereconstrueerd doordat in de (Late) 
Bronstijd en de Middeleeuwen de huisplaats 
werd doorgraven. De afstand tussen de 
stijlen van deze indeling bedroeg 1,2 m. De 
afstand tussen de paren bedroeg 0,8 m. De 
functie van een dergelijke binnenindeling is 
(nog) onderwerp van discussie.52

Greppels
Ten noordoosten en zuidwesten van 
de dakdragende constructie werden 
flankerende huisgreppels gevonden. Bij de 
korte zijde aan de noordwest kant boog in 
ieder geval de greppel aan de noordoostkant 
naar binnen. Van de zuidwestelijke greppel 
was dit niet te achterhalen. Ter hoogte van 
de ingang was een opening aanwezig die 
minimaal een meter breed was. 
Opvallend is dat een greppel in ieder geval 
aan de zuidzijde loodrecht op de huisgreppel 
aansluit.53 Dit is voor een huisgreppel nog 
niet eerder waargenomen. De zuidelijke 
huisgreppel splitste zich naar het zuidoosten 
toe in twee afzonderlijke greppels van 0,5 
m – 0,6 m breed. De zuidelijkste van de 
twee lijkt een einde te hebben in plaats van 
om te buigen. Als dit werkelijk zo is kan de 
plattegrond een U achtige omgreppeling 
hebben gehad of met twee openingen aan 
de zuidoostzijde.
De huisgreppels waren gemiddeld 1,3 m 
breed en de diepte varieerde tussen 0,4 en 
0,6 m. Alle vondsten die samenhangen met 
dit huis zijn afkomstig uit de huisgreppels.54

52 Zie hieronder.
53 S81 en S120. 
54 Zie hieronder.

Afb. 45. Een van de paalkuilen van Huis 01 (S102). 
Let op het verschil tussen kern en insteek.

Afb. 46. Tijdens de aanleg van een controlevlak 
kwamen meerdere paalkuilen tevoorschijn. Hier een 
van de paalkuilen van Huis 01 (S233). De insteek 
(witte stippellijn) werd in het veld niet gezien. 
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Ingangen
Traditioneel bevonden de ingangen zich aan de korte zijdes van het huis. Bij deze plattegrond 
werden alleen aan de noordwestzijde paalsporen van een ingangspartijen teruggevonden. De 
zuidoostzijde valt binnen een recente verstoring. De ingang had een breedte van 1,2 m. De 
basis van de ingang wordt gevormd door twee palen met een diepte van 0,3 m. Verder naar 
buiten zijn de palen iets minder fors uitgevoerd en met een diepte rond 0,1 m ook minder diep.

Vondsten
Uit de huisgreppels komen meerdere vondstcategorieën: steen, bot en keramiek. Een klein 
deel daarvan is afkomstig uit de zuidwestelijke greppel (S95), het overgrote deel komt uit 
de noordoostelijke greppel (S120).55 Het steenmateriaal bestaat uit drie stukken graniet van 
verschillende kleuren (wit, felrood en zwart), vier stukken zandsteen en een brok vuursteen 
met een stuk cortex aan de buitenzijde.56 Gebruiksvoorwerpen zijn niet herkend. 
De grootste vondstcategorie is het botmateriaal. Uit de greppels komen in totaal 182 
botfragmenten. Het gaat om enkele niet gearticuleerde stukken van schaap/geit (Ovis 
aries/Capra hircus), mogelijk afkomstig van hetzelfde dier, en een grote hoeveelheid bot 
van runderen (Bos taurus). Het botmateriaal van het schaap/de geit is afkomstig van (een) 
volwassen dier(en). Twee botfragmenten vertonen vraatsporen van een hond. Op het derde, 
een klein fragment van een schouderblad, zijn geen sporen zichtbaar. 
Het overige materiaal is afkomstig van het rund. Opmerkelijk is dat het grootste deel van 
de fragmenten afkomstig lijkt van hetzelfde dier. Van alle onderdelen van het dier zijn 
botfragmenten aangetroffen: zowel de vleesrijke als vleesarme delen.57 Geen enkel fragment 
vertoont bewerkingssporen. Het gaat om een dier van ca. 30 tot 36 maanden oud met een 
schofthoogte van ca. 105-112 cm. Het lijkt om een (vrijwel) complete dierbegraving te gaan. 

55 S20: V21, V36; S95: V27.
56 V36; V21.
57 Uerpmann 1973.

Afb. 47. Doorsnede door een van de huisgreppels van Huis 01 (S120).
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Waarom het dier in het geheel in de greppel is gedeponeerd is niet duidelijk. 
De overige twee fragmenten afkomstig van een rund vertonen schraap-, hak- en snijsporen. 
Opvallend is dat een fragment van een runderschedel korstmosaanslag op het oppervlak 
vertoont, wat waarschijnlijk maakt dat het langere tijd bovengronds heeft gelegen.58 Mogelijk 
is het dier na de dood langere tijd op de plaats van overlijden blijven liggen, of is de kop na 
de slacht bovengronds weggegooid. Aangezien het fragment uit de greppel afkomstig is, moet 
de schedel daarna nog zijn verplaatst. Dit lijkt niet waarschijnlijk. Het ligt meer voor de hand 
dat de (vrijwel schone) schedel langere tijd bovengronds in de (semi-)droge greppel heeft 
gelegen, of dat de schedel langere tijd is opgesteld, mogelijk als versiering van een gebouw 
of als ritueel object. 
Twee sterk verbrande botfragmenten konden niet worden gedetermineerd.

Het merendeel van het 
aardewerk bestaat uit 
Hoogkarspel-Oud (HKO) 
aardewerk dat dateert 
tussen 1600-1100 v. Chr.59 
Slechts een fragment kon 
worden toegeschreven aan 
Hoogkarspel-Jong aardewerk 
(HKJ) dat dateert tussen 1100-
800 v. Chr. Opvallende vondst 
is een groot deel van een pot 
van HKO aardewerk, die uit 
de noordoosthoek van de 
huisgreppel tevoorschijn kwam 
(afb. 48).60 Deze vondst is 
mede bijzonder omdat er niet 
veel randfragmenten uit deze periode bekend zijn. In de rest van de noordoostelijke greppel 
kwamen veel (>50) losse fragmenten van meerdere potten tevoorschijn.61

Uit de vondstrijke greppel is een grondmonster verzameld omdat duidelijk houtskoolrijke lagen 
werden onderscheiden.62 Het monster bevatte naast verkoolde graankorrels, ook kafnaalden, 
spiklets en kafjes. De aanwezigheid van deze resten hangen mogelijk samen met schoning of 
conservering van graan.

Huis 2
Dit huis bezat, net als huis 1 een noordwest-zuidoost oriëntatie. Het lag op circa 35 m vanaf de 
zuidelijke grens van werkput 1, 2 en 3 en 10 m ten noorden van huis 1. Ook deze plattegrond 
was ondanks vergravingen in de Middeleeuwen en recente tijd nog goed reconstrueerbaar. 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd door de aanwezigheid van enkel diepe paalkuilen hier 
eveneens een huis vermoed op deze locatie. Op deze locatie werd slechts één keer een huis 
gebouwd.

58  Thackeray 2016.
59 Determinatie: W. Roessingh, zie bijlage 14.
60 V7-C01
61 V36.
62 M02, zie bijlage 15.

Afb. 48. Uit de noordoosthoek van de huisgreppel kwam een groot 
deel van een pot van Hoogkarspel-Oud aardewerk (V7-C01). 
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Dakdragende constructie
Het huis had een driebeukige constructie 
waarbij zoals gebruikelijk alleen de 
paalsporen van de middenbeuk werden 
teruggevonden. Deze bestond uit minimaal 
zes stijlparen. De afstand tussen de 
buitenste stijlparen bedroeg 10,1 m. Met de 
ingang aan de zuidoostzijde erbij gerekend 
ontstaat een huis met een minimale lengte 
van 11,2 m , maar waarschijnlijk is de 
constructie langer geweest. De afstand 
tussen de stijlen bedroeg 2,9 m. De afstand 
tussen de paren varieerde tussen de 1,9 m 
en 2,1 m. De paalsporen hadden een diepte 
die varieerde tussen de 16 en 40 cm, maar 
het merendeel bezat een diepte tussen 20 
en 30 cm. De geringere diepte van zowel 
paalkuilen als greppels (zie hieronder) zou 
een aanwijzing kunnen zijn dat huis 2, 
huis 1 heeft opgevolgd. Dit zou dan een 
gevolg kunnen zijn van de ophoging van de 
huisplaats. De sporen zijn dus oorspronkelijk 
net zo diep geweest, maar van de jongere 
structuur is de bovenzijde meer geërodeerd, 
waardoor de sporen in hetzelfde vlak minder 
diep lijken.

Binnenindeling
Er zijn geen paalkuilen gevonden die 
samenhangen met een binnenindeling. 

Greppels
Ten noordoosten en zuidwesten van 
de dakdragende constructie werden 
flankerende huisgreppels gevonden. Bij de 
korte zijde aan de noordwest kant boog 
lijkt de greppel aan de noordoostkant naar 
binnen te komen. Van de zuidwestelijke 
greppel was dit niet te achterhalen. Aan de 
noordwestzijde is geen greppel gevonden 
die met zekerheid aan deze plattegrond kan 
worden toegeschreven.63

De huisgreppels waren circa 0,8 m breed en 
de diepte varieerde tussen 0,1 en 0,6 m. 

63 Al wordt door de aanwezigheid van vondstmateriaal vermoed dat S267 een huisgreppel is. 

Afb. 49. Paalkuil van Huis 02 (S126).

Afb. 50. Paalkuil van Huis 02 (S131/S132).

Afb. 51. Doorsnede door de vondstrijke greppel die 
Huis 02 aan de noordoostzijde flankeerde.
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Alle vondsten die samenhangen met dit huis zijn afkomstig uit de huisgreppels.64

Ingangen
Traditioneel bevonden de ingangen zich aan de korte zijdes van het huis. Bij deze plattegrond 
werd aan de zuidoostzijde enkele paalsporen van een ingangspartijen teruggevonden. De 
ingang aan de zuidwestzijde is mogelijk verstoord door een grote middeleeuwse kuil. De 
ingang had een breedte van 1,3 m. De basis van de ingang wordt gevormd door een paal met 
een diepte van 0,1 m en twee staken van 6 – 12 cm diepte. 

Vondsten
Uit de huisgreppels komen meerdere vondstcategorieën: steen, bot en keramiek. Ook hier is 
slechts een klein deel afkomstig uit de zuidwestelijke greppel (I33), het overgrote deel komt 
uit de noordoostelijke greppel (S33, S135).65 
Het steenmateriaal bestaat uit twee stukken graniet en twee stukken zandsteen. 
Gebruiksvoorwerpen zijn niet herkend.
De grootste vondstcategorie is ook hier het 
botmateriaal, al gaat het om aanzienlijk 
minder bot dan bij Huis 1. Uit de greppels 
komen 7 botfragmenten. Het gaat om 
enkele niet gearticuleerde stukken van rund 
(Bos taurus) en enkele niet te determineren 
botfragmenten. Opvallend is de vondst 
van twee coprolieten (afb. 52). Deze zijn 
opgelost en nader bekeken onder een 
microscoop. In het residu werden stukjes 
hout gevonden, waardoor het waarschijnlijk 
is dat de uitwerpselen afkomstig zijn van 
een dier – waarschijnlijk hond – en niet van 
een mens.66

Het merendeel van het aardewerk uit huis 2 bestaat uit stukken die worden toegeschreven aan 
de overgangsperiode tussen Hoogkarspel-Oud (HKO) en Hoogkarspel Jong (HKJ) aardewerk. 
Dit Hoogkarspel-Oud/Jong (HKO/HKJ) materiaal dateert tussen 1200-1000 v. Chr.67 Slechts 
enkele fragmenten konden worden toegeschreven aan Hoogkarspel-Jong aardewerk (HKJ) dat 
dateert tussen 1100-800 v. Chr. Op basis hiervan kan huis2 – voor Bronstijd begrippen – vrij 
nauwkeurig worden gedateerd in de periode tussen 1200 en 1000 v. Chr.
Opvallende vondst is een groot deel van een bodem met een opstaande wand van HKO/HKJ 
aardewerk, die uit de noordoostelijke huisgreppel tevoorschijn kwam (afb. 53).68 

Huis 3
Het noordwest-zuidoost georiënteerde huis lag op circa 90 m vanaf de zuidelijke grens van 
werkput 1, 2 en 3, vrijwel in het midden van het plangebied. Door de aanwezigheid van paalkuilen 
in combinatie met flankerende vondstrijke greppels kon de huisplaats met grote zekerheid worden 
bepaald, maar de plattegrond was dankzij de vele vergravingen in de Middeleeuwen en recente tijd 

64 Zie hieronder.
65 S33: V13, V36; S135: V31, V42, V43.
66 Mondelinge mededeling Lies de Sitter Homans.
67 Determinatie: W. Roessingh, zie bijlage 14.
68 V43-C01.

Afb. 52. Een van de twee coprolieten.
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lastig te reconstrueren. Tijdens 
het proefsleuvenonderzoek 
werd door de aanwezigheid van 
enkele diepe paalkuilen hier wel 
al een huis vermoed op deze 
locatie. Het is niet zeker of op 
deze locatie slechts één huis 
werd gebouwd. In de omgeving 
van het gereconstrueerde 
huis zijn meerdere paalkuilen 
gevonden die niet aan de 
plattegrond konden worden 
toegeschreven. Mogelijk zijn 
het de resten van een huis die 
op dezelfde plek werd gebouwd, 
maar met een andere oriëntatie.

Dakdragende constructie
Van de dakdragende constructie kon slechts een stijlenrij worden vastgesteld. Deze werd 
herkend doordat, parallel aan de vermoede huisgreppel, twee palen werden gevonden met 
een onderlinge afstand van 3,8 m. Vermoedelijk lag onder de middeleeuwse sloot die de 
structuur doorsneed nog een andere paalkuil, waardoor een afstand tussen de paren ontstaat 
van 1,9 m. Door het ontbreken van stijlparen kon de breedte van het middenschip niet worden 
vastgesteld. Ook de lengte kon niet worden bepaald doordat aan de zuidoostzijde van de 
structuur een hele grote recente verstoring aanwezig was. De paalkuilen van de stijlenrij 
hadden een diepte van circa 30 cm.

Binnenindeling
Door het ontbreken van de noordoostelijke stijlenrij kunnen enkele paalsporen die binnen de 
plattegrond liggen niet met zekerheid aan een binnenindeling worden gekoppeld. Het gaat om 
een paalkuil uit het proefsleuvenonderzoek en S208 een paalkuil met duidelijke kern en een diepte 
van 26 cm. Als dit klopt dan heeft de binnenindeling een breedte van 1,1 m en het middenschip 
een breedte van 3,1 m. Door de onzekerheid zijn deze maten niet in de tabel opgenomen. 

Greppels
Ten noordoosten en zuidwesten van de dakdragende constructie werden flankerende 
huisgreppels gevonden. Beide greppels bogen aan de korte zijde aan de noordwestkant naar 
binnen toe. De greppel aan de zuidwestzijde had een verbreding aan de noordwestkant (afb. xx). 
De opening tussen beide omgebogen  huisgreppels bedroeg ruim 3 m. Hoe de huisgreppels er 
aan de andere korte zijde uitzagen kon door de grote verstoring daar niet worden achterhaald. 
Van de zuidwestelijke greppel was dit niet te achterhalen. Aan de noordwestzijde is geen 
greppel gevonden die met zekerheid aan deze plattegrond kan worden toegeschreven.69

De huisgreppels waren circa 1,0 m breed en de diepte varieerde tussen 0,3 en 0,5 m. Alle 
vondsten die samenhangen met dit huis zijn afkomstig uit de huisgreppels.70

69 Al wordt door de aanwezigheid van vondstmateriaal vermoed dat S267 een huisgreppel is. 
70 Zie hieronder.

Afb. 53. Uit de noordoostelijke huisgreppel kwam een groot deel 
van een bodem met opstaande wand van Hoogkarspel-Oud/
Hoogkarspel-Jong aardewerk (V43-C01).
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Ingangen
Bij deze plattegrond werden aan geen enkele zijde paalsporen van een ingangspartij 
teruggevonden. De ingang aan de noordwestzijde is vermoedelijk verstoord door een 
middeleeuwse kuil sloot.71 

Overig
Tussen de vermoede locatie van de ingang en de opening tussen de huisgreppels werden 
tijdens het proefsleuvenonderzoek acht staken gevonden met een diepte variërend tussen 6 
en 14 cm. De functie hiervan is onbekend.

Vondsten
Uit de huisgreppels komen meerdere 
vondstcategorieën: steen, bot, slak-
materiaal, huttenleem en keramiek. In 
tegenstelling tot de eerder genoemde 
huisplaatsen is er bij dit huis minder 
verschil tussen de huisgreppels wat betreft 
hoeveelheden vondsten.72 
Het steenmateriaal bestaat uit twee 
fragmenten vuursteen, waaronder een 
mogelijke schrabber of steker (afb. 54).73 
Uit de noordoostelijke huisgreppel kwamen 
in totaal 18 fragmenten bot.74 Het merendeel 
bestond uit rund (en groot zoogdier) waarbij 
een draaier (nekwervel) opviel door de 
grootte. Mogelijk is deze afkomstig van een 
stier. Een femur van een schaap/geit bevat 
een (wilde) kattenbeet. Uit de zuidwestelijke 
huisgreppel kwamen in totaal 16 fragmenten 
bot.75 Het gaat voornamelijk om botten 
van grote zoogdieren, enkele nader te 
determineren stukken zijn afkomstig van 
rund. Eén fragment is afkomstig van een 
zeer jong varken. Bijzonder tussen het 
consumptie- en slachtafval is een deel van 
een schedel van een hond (Canis familiaris, 
afb. 55).76 Een schedel van een hond zou je 
wellicht eerder als onderdeel van een dierbegraving verwachten, maar wordt in de regio ook 
regelmatig teruggevonden tussen het slachtafval.77

Opvallend is een spleutsteker of spatel gemaakt van een bot van groot zoogdier (afb. 56).78 
Speutelstekers werden gebruikt bij o.a. het vervaardigen van manden.

71 S302.
72 S195: V44, V52; S213: V31, V58.
73 V44-N01.
74 V58.
75 V44, V52.
76 V52-B01.
77 Groot 2010; Van Amerongen 2016.
78 V44-B01.

Afb. 54. Uit de huisgreppel kwam deze mogelijke 
vuurstenen schrabber of steker (V44-N01).

Afb. 55. Uit de greppels rondom Huis 03 kwamen in 
totaal 34 stukken botmateriaal. Hier een groot deel 
van een schedel van een hond (V52-B01).
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Het merendeel van het 
aardewerk bestaat uit 
Hoogkarspel-Oud (HKO) 
aardewerk dat dateert tussen 
1600-1100 v. Chr.79 Slechts 
enkele fragmenten konden 
worden toegeschreven aan 
Hoogkarspe l -Oud/Jong 
aardewerk (HKO/HKJ) dat 
dateert tussen 1200-1000 v. 
Chr. Een opvallende vondst 
is een groot deel van een 
bodem van HKO aardewerk, 
die uit de zuidwesthoek van 
de huisgreppel tevoorschijn 
kwam (afb. 57).80 

4.3.4 Kringgreppels
In totaal zijn er tien kringgreppels (of delen daarvan) gedocumenteerd. Oorspronkelijk zijn 
dat er zeker meer geweest. Tijdens de aanleg van het vlak werd – zoals vaak voorkomt - een 
wirwar van elkaar oversnijdende kringgreppels gezien (afb. 58). Om de leesbaarheid van het 
vlak te verhogen, werd het vlak iets meer verdiept. Hierdoor verdwenen in enkele gevallen 
een aantal greppels die soms maar enkele centimeters diep bleken. In andere gevallen zijn er 
slechts enkele decimeters in lengte van de kringgreppels overgebleven. Kringgreppels werden 
gedocumenteerd in de deelgebieden Schaperstraat en Zesstedenweg 13.

Maatvoering en vorm
De gedocumenteerde kringgreppels hadden een diameter die varieerde tussen 2,6 m en 5,3 m.
De kleinste en de grootste kringgreppel lagen ver van het gemiddelde en waren in dat opzicht 
afwijkend.81 De kringgreppel met een diameter van 5,3 m vormde mogelijk samen met een 

79 Determinatie: W. Roessingh, zie bijlage 14.
80 V52-C01.
81 Kleinste KG04, grootste KG02.

Afb. 56. Een speutelsteker of spatel gemaakt van bot van een groot zoogdier (V44-B01).

Afb. 57. Uit de zuidwest-hoek van de huisgreppel kwam een groot deel 
van een bodem Hoogkarspel-Oud aardewerk (V52-C01). 
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andere kringgreppel 
een dubbele kring.82 De 
diameter van de overige 
kringgreppels was redelijk 
constant en lag tussen de 
3,7 m en 4,5 m, met een 
gemiddelde van 3,9 m. 
De breedte van de greppels 
varieerde tussen de 0,1 m 
en 0,4 m. De gemiddelde 
breedte lag rond de 0,3 m. 
De diepte varieerde tussen 
enkele centimeters en 0,4 m.
Over het algemeen 
waren de kringen redelijk 
gelijkvormig. Ovalen of 
samengestelde vormen als 
achtvormige- of klaverbladvormige- greppels zoals deze voorkwamen in Enkhuizen-Kadijken, 
ontbraken hier. Kringgreppels met een duidelijke opening ontbraken, maar dat kan een gevolg 
zijn van de vele latere sloten en kuilen die de kringgreppels doorsneden.
Een kringgreppels werd mogelijk uitgezet met behulp van de andere kringgreppel.83 Hierbij 

82 Binnenste KG01.
83 KG05 en KG06.

Afb. 58. Wir war aan kringgreppels tijdens het proefsleuvenonderzoek. In totaal zijn tien kringgreppels 
gevonden binnen de drie deelgebieden.

Afb. 59. Mogelijk werden sommige cirkels uitgezet vanuit het midden 
van andere greppels. Dit voorbeeld is afkomstig van de opgraving bij 
het postkantoor (Gerritsen & Schrickx 2014, afb. 34).
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lag het centrum van de jongere kringgreppel in het midden van de oudere greppel (afb. 59). 
Dit is eerder waargenomen en het lijkt er op alsof sommige kringgreppels niet willekeurig zijn 
gegraven, maar volgens een bepaald patroon.

4.3.5 Kuilenkransen
In totaal zijn er negen kuilenkransen (of delen daarvan) gedocumenteerd. Ze bevonden zich 
in de buurt van kringgreppels in de deelgebieden Schaperstraat en Zesstedenweg 13.84 De 
kuilen waaruit de structuren bestonden waren veelal rechthoekig met afgeronde hoeken 
of langwerpig rechthoekig. In enkele gevallen waren de kuilen met een beetje een ronding 
gegraven, waardoor de structuur eerder op een kringgreppel met onderbrekingen leek. De 
kuilen waren in de meeste gevallen enkele centimeters tot een decimeter diep en komvormig 
in doorsnede. Uitzondering daarop vormde een kuilenkrans aan de Zesstedenweg 13, de kuilen 
van deze structuur hadden een spitsvorm in doorsnede.85 In hetzelfde deelgebied was een 
kuilenkrans aanwezig die twee keer op dezelfde plek was uitgegraven, maar dan net naast de 
bestaande kuilen.86

De gedocumenteerde kuilenkransen hadden een diameter die varieerde tussen 3,2 m en 4,6 
m. De gemiddelde diameter bedroeg 4,2 m. Het overgrote deel van deze structuren bezat een 
diameter rond 4,5 m.  Hiermee zijn deze structuren over het algemeen (iets) groter dan de 
kringgreppels

Verspreiding circulaire structuren
De kringgreppels en kuilenkransen concentreerden zich op twee locaties. De eerste locatie ligt 
op het achterterrein aan de Zesstedenweg 13 waar meerdere kringgreppels en kuilenkransen 
tevoorschijn kwamen.
De tweede locatie is ter hoogte van en net ten noorden van twee huisplaatsen.87 Sommige 
kringgreppels worden doorsneden door de huisgreppels en andere zijn juist jonger. 

84 Zie ook hieronder. 
85 KK06.
86 KK07.
87 HS01, HS02.

Afb. 60. Een van de kuilenkransen (KK01) tijdens het proefsleuvenonderzoek.



56

Mogelijk is een deel van de structuren gelijktijdig met de opvolgende huizen. Opvallend is dat 
de kuilenkransen hier de noordzijde van de cluster lijken te begrenzen.
In Medemblik-Schepenwijk II lag 75 % van de kringgreppels op de hogere delen in de buurt 
van huisplattegronden.88 De kuilenkransen lagen zowel in de buurt van huisplattegronden als 
wat meer verspreid op de vermoede akkers.
In Enkhuizen-Kadijken concentreerde de kringgreppels zich vooral op de hogere delen van het 
terrein, maar ook hier lijkt er een verband te bestaan tussen de verspreiding van huisplaatsen 
en kringgreppels.89 In enkele gevallen werden de kringgreppels in een latere fase over de 
sporen van de huisplaatsen heen gegraven.90 Bij andere huisplaatsen leken de kringgreppels 
door de huisgreppels te worden doorsneden, waardoor ze juist weer ouder moeten zijn.91

In Bovenkarspel bij het Postkantoor was het verband tussen huisplaatsen en de aanwezigheid 
van kringgreppels minder duidelijk, al werden bij beide huisplaatsen kringgreppels gevonden.92 

88 Schurmans 2010, 32.
89 Roessingh & Lohoff 2011, 105. Zie bijvoorbeeld Kadijken: HS02, HS08, HS10.
90 Kadijken: HS10, HS02?, HS08?
91 Kadijken: HS07, HS02.
92 Gerritsen & Schrickx 2014. KG01, KG11.

Afb. 61. Diverse kuilenkransen en kringgreppels op het achterterrein (werkput 3) van deelgebied 
Zesstedenweg 13. 
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In het verleden werden al meerdere mogelijke verklaringen gegeven voor de aanwezigheid 
van ronde structuren. Zo werden de kringgreppels net als de palenkransen, geïnterpreteerd 
als randstructuur van mesthopen, of als gegraven spoor rondom een hooimijt of een hoop riet 
voor de dakbedekking.93 
Het is al eerder gesuggereerd dat gezien de ronde vorm en de analogie daarvan met de greppels 
rondom grafheuvels, een funeraire connotatie ook denkbaar is.94 In het Oer-IJ estuarium is een 
mogelijk verband aangetoond tussen deze sporen en de aanwezigheid van crematiegraven, 
dierbegravingen en andere sporen met een mogelijk meer symbolische betekenis.95 Ook hier 
leek een verband te bestaan tussen (huis)plattegronden en kringgreppels. Hoewel het hier om 
een andere periode gaat, geeft een diachrone benadering wellicht een goede aanvulling op het 
synchrone onderzoek dat momenteel plaatsvindt.96

4.3.6 Greppelsystemen
In alle drie de deelgebieden zijn greppels uit de Bronstijd gevonden. Een deel van de greppels 
heeft huiserven begrensd en een ander deel akker- of andere percelen. Vermoedelijk moeten 
de greppels niet alleen gezien worden als grens, maar bezaten ze ook een afwaterende functie. 
Vermoedelijk is de grond uit de greppels gebruikt om kleine wallen naast de greppel op te 
werpen.97 Mogelijk stonden er heesters of struiken op deze wallen.
Veel greppels zijn opnieuw uitgegraven, wat kan worden gezien als onderhoud aan een bestaand 
systeem. Er zijn echter aanwijzingen dat depressies ter hoogte van dichtgegooide greppels lang 
zichtbaar moeten zijn geweest. Dit zorgde er in sommige gevallen voor dat er veel tijd zat – 

93 Voor een overzicht zie Roessingh & Lohof 2011, 101.
94 Gerritsen & Schrickx 2014, 36.
95 Therkorn et al. 2009, 56-57. De kringgreppels uit de Broekpolder stammen voornamelijk uit de Late en de 

Romeinse IJzertijd.
96 Roessingh, in prep.
97 Roessingh & Lohof 2011, 131. 

Afb. 62. Onder laatmiddeleeuwse sloten en kuilen komen langs de Schaperstraat diverse greppels uit de 
Bronstijd tevoorschijn (GR04).
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mogelijk decennia of eeuwen – tussen het dichtraken en opnieuw uitgraven van de sporen.
De overheersende richting binnen de greppelsystemen is noordwest-zuidoost, maar bij een 
nadere beschouwing lijkt toch een klein verschil tussen enkele systemen te bestaan. Zo hebben 
de noordelijke systemen een oriëntatie die iets meer richting het noorden wijst. Mogelijk geeft 
dit verschil in oriëntatie een faseverschil weer.

Individuele greppelsystemen
In totaal zijn zes systemen 
onderscheiden. Het eerste 
greppelsysteem (GR01) ligt ter 
hoogte van de twee zuidelijke 
huisplattegronden.98 Het betreft 
vermoedelijk een huiserf waarbinnen 
beide huizen opvolgend zijn gebouwd. 
De greppels van dit systeem hadden 
een maximale breedte van 1,5 m en 
een gemiddelde diepte van 0,6 m. De 
breedte van het perceel bedroeg 31 
m, de lengte kon niet exact worden 
bepaald, maar zal minimaal eveneens 
31 m zijn geweest.
Haaks op de zuidelijke greppel van 
dit systeem is een greppel meerdere 
keren uitgegraven, die mogelijk een 
akkerperceel of weidegebied uit 
dezelfde fase begrensd (GR02). De 
greppel was circa 1,0 m breed. De 
grenzen van dit systeem lopen tot 
buiten het ontgraven deel. Daardoor 
kunnen de afmetingen niet worden 
bepaald. 
Ten noorden van het huiserf is een derde systeem gereconstrueerd die vermoedelijk tot 
dezelfde fase gerekend kan worden (GR03). De greppels uit dit systeem hadden een breedte 
van 0,8 m – 1,0 m en een diepte van 0,4 m . Het gaat om een perceel van 20 m lang en 33 
m breed. Een groot deel van de kuilenkransen valt binnen dit perceel. De zuidoosthoek van 
dit perceel sluit aan op het huiserf (GR01). Ter hoogte van het greppelknooppunt tussen beide 
systemen is een waterkuil aanwezig.99 
Ter hoogte van de noordelijke huisplaats (HS03) is een vierde greppelsysteem onderscheiden 
(GR04). De greppels van dit systeem lijken vaker opnieuw uitgegraven in vergelijking met 
bovenstaande eerder beschreven systemen. Mogelijk hangt dit samen met een (tijdelijke) 
vernatting van het gebied. De greppels zijn met een breedte van 2,1 m tot 3,0 m ook 
aanzienlijk breder, maar dit wordt deels veroorzaakt doordat de greppels zo vaak opnieuw 
zijn uitgegraven (afb. 63 en 64). Dit gebeurde vaak net naast de oudere greppel waardoor 
de het spoor opschuift. Deze nuance is vaak niet in het vlak zichtbaar, waardoor het 

98 HS01, HS02.
99 Zie hieronder. 

Afb. 63. Doorsnede door een greppel van systeem GR03. Te 
zien is dat de greppel minimaal een keer op dezelfde plek is 
uitgegraven.
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spoor breder lijkt dan het oorspronkelijk was. De greppels waren gemiddeld 0,6 m diep. 
Het systeem is vermoedelijk een huiserf. Dit erf heeft een breedte van 25 m en een niet 
exact te achterhalen lengte van minimaal 23 m. In de noordwestelijke greppel waren twee 
waterkuilen aanwezig, waaronder een met bijzondere vondsten. 100

Ten noorden en noordwesten van dit systeem was een greppelsysteem aanwezig dat mogelijk 
tot dezelfde fase kan worden gerekend (GR05). Dit systeem sluit aan op de noordwesthoek van 
GR04 ter hoogte van een greppelknooppunt met waterkuil.101 De totale lengte van dit perceel 
bedroeg 37 m. De breedte is 18 m of 30 m. De greppels uit dit systeem hadden een breedte van 
0,8 m – 1,0 m en een diepte van 0,6 m. De reconstructie van dit systeem is onzeker doordat 
slecht een deel is onderzocht. De functie van dit perceel is onbekend. 
Dwars over de huisplattegronden en de greppels van systeem GR01 loopt een jonger 
greppelsysteem (GR06). De greppels uit dit systeem oversnijden alle andere Bronstijdgreppels, 
waarschijnlijk gaat het om een systeem dat in de Late Bronstijd te dateren is. De greppels 
bevatten in de top een bruine humeuze vulling. Dit is mogelijk een direct gevolg van de vernatting. 
Opvallend is dat de greppels in de Middeleeuwen opnieuw zijn uitgegraven. Waarschijnlijk 
kwamen de greppels uit de Bronstijd in de ontginningsperiode als depressies tevoorschijn.102

De zes gereconstrueerde greppelsystemen zijn mogelijk te onderscheiden in drie fasen (afb. 65). 
Tot de eerste fase behoren de drie zuidelijke systemen die onderdeel zijn van een woonerf en twee 
andere percelen.103 De waterkuil op de kruising aan de noordzijde is mogelijk een indicatie dat hier 
soms vee stond te grazen. Het water werd dan gebruikt om het vee van drinkwater te voorzien.

100 Zie hieronder en tekstkader: een bijzondere waterkuil.
101 S214.
102 Zie hieronder.
103 GR01, GR02, GR03.

Afb. 64. Twee greppels van systeem GR04. De greppels zijn breder en frequenter uitgegraven, mogelijk 
hangt het samen met een (tijdelijke) vernatting van het gebied.
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Afb. 65. In totaal zijn zes greppelsystemen onderscheiden. Een deel van de greppels heeft huiserven 
begrensd en een ander deel akker- of andere percelen. Schaal 1:750.
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Tot de tweede fase behoren de noordelijke systemen.104 Het huis lag in GR04, mogelijk was – 
gezien de aanwezigheid van twee waterkuilen hier – het systeem aan de noordzijde in gebruik 
als weidegrond. 
De greppels die aan de derde fase zijn te koppelen zijn schaars. Hier werden geen resten van 
een huisplaats gevonden. De functie van het greppelsysteem is onbekend.

4.3.7 Kuilen
Bijna alle sporen die zijn gedefinieerd als ‘kuil’, bezaten een geringe diepte. In de meeste 
gevallen varieerde deze tussen enkele centimeters en 15 cm diepte. Vermoedelijk moet een 
groot deel van deze sporen worden gezien als natuurlijke depressies waarin bodemvorming 
heeft plaatsgevonden. Feitelijk zijn dit dus geen kuilen. Andere kuilen waren onderdeel 
van kuilenkransen, losse kuilen met een grotere diepte werden – met uitzondering van de 
waterkuilen – niet gevonden.
Binnen de verschillende deelgebieden zijn zeker vier en mogelijk vijf waterkuilen onderzocht.105 
De eerste lag ter hoogte van een knooppunt van greppels net ten noorden van GR01. 
Deze kuil was ovaalvormig met een afmeting 1,6 m bij 2,0 m en werd reeds tijdens het 
proefsleuvenonderzoek gevonden.106 De kuil had een diepte van minimaal 0,6 m en bevatte 
geen vondsten.
Meer naar het noorden werd een tweede waterkuil aangesneden.107 Deze was ovaal, bijna rond 
met een diameter van 3,1 m (afb. 66). De diepte bedroeg 1,8 m. Uit de kuil komen stukken 
van een onderkaak (mandibula) van een schaap en een rund.108 

104 GR04, GR05.
105 Deze sporen worden in Roessingh & Lohof 2011 bestempeld als waterput, wij hanteren de term waterkuil.
106 I162.
107 S251.
108 V132.

Afb. 66. Het inkrassen van verschillende vullingslagen van een diepe waterkuil (S251, noordzijde werkput 2).
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Een wandfragment keramiek valt onder Hoogkarspel-oud aardewerk.109 De kuil lag op een 
knooppunt van meerdere greppels op de kruising tussen GR04 en GR05.
Twee andere waterkuilen lagen vlak bij elkaar op circa 12 m ten zuidwesten van bovenstaande 
kuil. Een van deze twee kuilen bevatte enkele bijzondere vondsten en wordt apart beschreven 
in een tekstkader.110 De andere kuil was vondstloos.111 Deze werd doorsneden door een 
laatmiddeleeuwse sloot waardoor de dimensies niet helemaal te achterhalen vielen. Geschat 
had de kuil een breedte van 0,9 m en een lengte van 1,6 m. De diepte bedroeg 1,2 m. De kern 
van deze kuil lag op 2,2m van de vondstrijke kuil. Gezien de geringe afstand zou het kunnen 
zijn dat de kuilen elkaar opgevolgd hebben, dit kon echter niet worden vastgesteld. 
In het deelgebied Zesstedenweg 10-12 werd nog een mogelijk vijfde waterkuil gevonden. Bij 
het verdiepen van een greppelknooppunt tegen de westzijde van het onderzochte deel werd 
wel een verdiept deel gezien, maar van een duidelijke kuil was geen sprake.112 Mogelijk lag een 
waterkuil net ten westen van de werkput buiten het ontgraven deel. 
Roessingh & Lohof maken een onderscheid tussen kuilen en waterputten op basis van diepte.113 
Kuilen met verticale steile wanden die dieper zijn dan 1,0 m worden gezien als waterput, 
ondiepere kuilen worden gewoonweg bestempeld als ‘kuilen’. De functie van deze kuilen is 
in veel gevallen onduidelijk. Misschien kan de samenhang met een greppelsysteem en het 
voorkomen op greppelknooppunten gezien worden als indicatie dat deze kuilen een functie 
hebben gehad voor de opvang van regenwater. Dit weegt misschien zwaarder dan de diepte. 
Op basis hiervan is de eerste hierboven beschreven kuil bestempeld als waterkuil. 

Een waterkuil met bijzondere inhoud

Gevorkte takken
Van de gevonden waterkuilen sprong er één uit door de aanwezigheid van meerdere 
bijzondere vondsten. De kuil was 1,6 m breed en 1,9 m lang en ingegraven in een 
brede greppel, waarbinnen nog twee andere waterkuilen aanwezig waren.114 De kuil was 
minimaal 1,5 m diep. Het diepste punt lag waarschijnlijk rond 2,0 m.115 In de onderste 
laag van de kuil waren twee gevorkte takken aanwezig. Deze zijn uitgebreid onderzocht 
en beschreven door Silke Lange van BIAX.116 De takken lagen beide op dezelfde wijze 
schuin tegen de onderzijde van de wand aan. De onderzijde van de takken waren door 
de bodem van de kuil gedrukt. 
De onderste tak had een lengte van 174 cm, maar deze zal oorspronkelijk langer zijn 
geweest (afb. 67).117 Doordat de bovenzijde boven de grondwaterspiegel uitstak, is dit 
deel vergaan. Ingeschat zal de tak oorspronkelijk 195 cm of langer zijn geweest. De tak 
is van wilg en heeft van nature een vertakking waardoor de gevorkte vorm is ontstaan. 
De onderzijde - waar de punt zit - heeft een diameter van 5 cm, de twee takken aan de 
bovenzijde hebben een diameter van 4 cm en 3 cm. De tak is van zijn schors ontdaan. 
Op de vertakking zaten oorspronkelijk meer zijtakken, deze zijn in enkele gevallen 
verwijderd met een bijl en soms afgescheurd. De onderzijde is aangepunt. 

109 V132.
110 Zie tekstkader: een bijzondere waterkuil.
111 S317.
112 S114.
113 Roessingh & Lohof 2011, 120.
114 Greppel: S308, zie hierboven.
115 De coupe bleek achteraf niet op het diepste punt gezet.
116 Lange 2016, bijlage 12.
117 V88.
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De smalle, licht concave bewerkings-
sporen geven aan dat dit gedaan is 
met een bijl met een gebogen licht 
bolvormige bijlsnede. Het blad zal niet 
breder dan ca. 5 cm zijn geweest. Het 
aangepunte deel bedroeg 16 cm. 
De vertakking bevond zich op 65 cm 
vanaf de punt. Op circa 35 cm vanaf 
de vertakking waren beide einden met 
elkaar verbonden met touw gemaakt 
van gespleten wilgentakken met schors 
(afb. 68). De breedte van het touw was 
1,2 tot 1,8 cm, de dikte varieerde tussen 
1 en 2 mm, de lengte bedroeg minimaal 
40 cm. Opvallend was dat het touw was 
bevestigd ter hoogte van de knoesten 
van de verwijderde zijtakken. De afstand 
tussen de takken – vanaf de binnenzijde 
gemeten – bedroeg hier 14 cm. Op circa 
40 cm vanaf dit touw waren de resten 
van een tweede touw aanwezig. Deze 
waren wederom bevestigd rond de 
knoesten van verwijderde takken.
Van de bovenste tak is helaas alleen het 
gevorkte deel bewaard gebleven (afb. 
69).118 Het onderste deel is jammerlijk 
verloren gegaan tijdens de opgraving. 
Hierdoor is de totale lengte niet bekend. 
Het overgebleven deel heeft een 
lengte van 116 cm, maar ook hier is 
de bovenzijde van de takken vergaan 
waardoor het gevorkte deel langer zal 
zijn geweest. Als we er vanuit gaan 
dat de punt net zo lang is geweest 
als bij de onderste, zal deze tak een 
vergelijkbare lengte hebben gehad. De 
tak is eveneens van wilg en heeft een 
natuurlijke vertakking waardoor de vorm 
is ontstaan. De punt ontbreekt waardoor 
de diameter onbekend is, de twee takken aan de bovenzijde hebben met 7 cm en 5,5 cm 
een iets grotere diameter in vergelijking tot de vork van de onderste tak. Op circa 44 cm 
vanaf de vertakking was aan een zijde een stuk getordeerde berkentak aanwezig.119 Deze 
was aan de tak bevestigd op een deel waar een inkeping in het hout zat. 

118 V89.
119 Op de tekening is de berkentak onder de knoest getekend, op basis van de veldfoto’s is vast komen te 

staan dat deze oorspronkelijk hoger zat.

Afb. 67. Tekening van de onderste gevorkte 
tak (V88, Lange 2016, fig. 3; tekening: Raf 
Timmermans).
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Mogelijk heeft hier eveneens een touw gezeten waardoor beide takken met elkaar waren 
verbonden. Op dezelfde hoogte aan de andere tak was een knoest aanwezig. De afstand 
tussen de takken – vanaf de binnenzijde gemeten – bedroeg hier eveneens 14 cm. Op 
34 cm boven de ring van berk waren aan beide takken knoesten aanwezig. Mogelijk 
heeft hier een tweede touw gezeten. Opmerkelijk verschil met de andere tak is de 
aanwezigheid van bast en de sporen van insectenvraat op de bast. Deze aantasting 
zal plaats hebben gevonden vóórdat de vork in de waterput terechtkwam, omdat 
houtaantastende insectenlarven niet in de omstandigheden van een waterput of –kuil 
kunnen leven.

Parallellen
Uit een waterkuil aan de Haling 13 in Enkhuizen komt een vergelijkbare vondst uit de 
Midden-Bronstijd.120 Het gaat eveneens om een gevorkte aangepunte tak van wilg die 
op identieke wijze langs de wand van een kuil met de punt naar beneden is geplaatst 
(afb. 70). Aan de bovenzijde was een touw aanwezig, gemaakt van getwijnde en in 
elkaar gedraaide wilgentenen. Van het touw resteerde een lengte van meer dan 30 cm. 
Niet beschreven in het rapport, maar wel waargenomen op een foto, genomen direct 
na lichting - is een tweede touw aanwezig op een lager deel. De vondst wordt door de 
onderzoekers geïnterpreteerd als een puthaak, die dienst deed om een emmer uit het 
water te vissen.121 Waarom de tak uiteindelijk op deze wijze met de punt naar beneden 
in de kuil terecht is gekomen wordt niet verklaard. Uiterst interessant zijn de overige 

120 Van der Linde & Hamburg 2014, 74-76.
121 Van der Linde & Hamburg 2014, 75.

Afb. 68. In situ foto van het touw waarmee beide 
takken met elkaar verbonden waren. Let op de 
geplette en gladgeschuurde bovenzijde.

Afb. 69. Tekening van de bovenste gevorkte 
tak (V89, Lange 2016, fig. 7; tekening: Raf 
Timmermans).
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vondsten uit de kuil, naast 
enkele staken zijn resten van 
twee trapjes gevonden: een 
van elzenhout en een van 
eiken.
Vergelijkbare ladders worden 
regelmatig in West-Friesland 
binnen waterkuilen gevonden. 
Het gaat in veel gevallen om 
een eiken of elzenhouten 
plank waar gaten zijn ingehakt 
op regelmatige afstand van 
elkaar. Zo zijn er in Enkhuizen 
Kadijken meerdere (resten 
van) planken gevonden die 
hiervoor in aanmerking zouden 
kunnen komen.122 De gaten 
in de planken variëren tussen 
12 cm en 15 cm breed. In een 
geval was de plank secundair 
aangepunt, waarna deze met 
de punt in de kuil werd geduwd. 
In Tiel-Medel aan de Bredesteeg 
zijn meerdere waterkuilen- of putten uit de Midden- en Late Bronstijd gevonden waar 
resten van trappen tevoorschijn kwamen.123 Ook hier zijn verscheidende varianten: een 
boomstam van Elzenhout met een doorsnede van 10-12 cm met schuine en rechte 
inkepingen wordt bestempeld als boomstamtrapje.124 Een paal van wilg met een grote 
zijtak bevatte slijtsporen ter hoogte van de vertakking. Aan de hand van deze sporen 
wordt de tak geïnterpreteerd als trap of opstapje.125 Interessant is de aanwezigheid van 
redelijk wat botmateriaal uit de putten waarbij opvalt dat (delen van) runderschedels 
goed zijn vertegenwoordigd.
Op basis van de houtvondsten uit de waterkuilen van Enkhuizen-Kadijken en Tiel-Medel 
Bredesteeg concluderen Roessingh en Lohof dat het bij de trappen uit waterkuilen gaat 
om: ‘of met zorg gemaakte, lichte constructies of om zware constructies uit materiaal 
wat men toevallig bij de hand had’.126 Mogelijk moeten de vondsten uit de kuilen aan 
de Schaperstraat in hetzelfde licht worden gezien. De geplette en gladgeschuurde 
bovenzijde van het onderste touw aan de onderste gevorkte tak zou daarvoor een 
aanwijzing kunnen zijn (afb. 68). De voorwerpen werden met de punt in de ondergrond 
gestoken zodat deze niet kon afschuiven wanneer men op de treden van touw stond.127 

122 Roessingh & Lohof 2011, 251-255.
123 Van Hoof & Jongste 2005.
124 Van Hoof & Jongste 2005, 130.
125 Van Hoof & Jongste 2005, 128.
126 Roessingh & Lohof 2011, 253.
127 Eigenlijk zoals archeologen nog steeds doen met de onderzijde van een trap wanneer een dieper deel van 

de werkput wordt betreden.

Afb. 70. Aan de Haling 13 in Enkhuizen kwam een zelfde 
voorwerp tevoorschijn die op vrijwel identieke wijze in een 
kuil was geplaatst (Van der Linde & Hamburg 2014, fig. 9.11). 
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Het is voor te stellen dat het waterpeil in de kuil fluctueerde afhankelijk van seizoen 
en regenval waardoor soms dieper in de kuil moest worden afgedaald dan anders. 
Waarschijnlijk raakte de onderste tak door onduidelijke reden – mogelijk het breken 
van de bovenste touw - buiten gebruik en werd een nieuwe op dezelfde plek in de kuil 
geplaatst.

Rund
Interessante vondst is de aanwezigheid van een runderschedel gevonden in de bovenste 
vulling van de waterkuil (afb. 71). Doorgaans zijn waterkuilen vondstloos of in ieder geval 
vondstarm. Maar er zijn enkele uitzonderingen hierop. Aan de Haling 13 in Enkhuizen 
zijn meerdere schedels gevonden die werden herkend als ‘bijzondere deposities’, een 
deel daarvan komt uit waterkuilen of knooppunten van greppels. 128 

Opvallend is dat de schedels zich vooral in de bovenste lagen bevonden, die worden 
geassocieerd met de fase na dat het spoor zijn primaire functie heeft verloren. In Tiel-
Medel Bredesteeg kwam uit de waterkuil met het eerder beschreven boomstamtrapje 
veel bot. Het ging voornamelijk om runderbotten. Opvallende overeenkomst met de 
Schaperstraat was de aanwezigheid van een vrijwel complete runderschedel in de nazak 
van de kuil. Deze vondsten onderstrepen de belangrijke rol die runderen speelden in de 
wereld van de prehistorische boer. 
Sommige onderzoekers gaan er vanuit dat het verschijnen en verdwijnen van diverse 
sterrenbeelden aan de nachtelijke horizon, door prehistorische samenlevingen werd 

128 Van der Linde & Hamburg 2014, 59-61.

Afb. 71. In een van de bovenste vullingslagen kwam een groot stuk van een runderschedel 
tevoorschijn. Deze werd hierin gegooid nadat de kuil als waterkuil in gebruik was. 
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gezien als tijdsindicator – een soort 
kalender -, die aangeeft wanneer 
bijvoorbeeld gezaaid, geoogst of geslacht 
moest worden.129 Zo zou het verdwijnen 
van het sterrenbeeld ‘koe’ (os of stier) 
en de daarmee geassocieerde plejaden 
samenhangen met de aanvang van de 
slachtperiode.130

Het is in ieder geval aannemelijk dat 
de prehistorische mens tijd vooral 
als een cyclisch in plaats van een 
lineair fenomeen zal hebben gezien. 
Binnen deze cycli zullen belangrijke 
seizoensgebonden evenementen zijn 
benadrukt met gebruiken die vanwege 
hun terugkerende element bepaalde 
patronen hebben achtergelaten in het 
bodemarchief. Het gevaar hierbij is dat 
mogelijk patronen worden herkend die 
niet met opzet zijn gecreëerd. Een vraag 
die men in dit licht zou kunnen stellen is 
of de vorm van de tak en de gelijkenissen die het vertoond met het sterrenbeeld koe - of 
stier - in dit geval op toeval berust of niet (afb. 73).

129 Therkorn 2004.
130 Therkorn 2004, 181-184.

Afb. 72. Vrijwillig medewerker Bert Balk (links) legt 
aan de hand van een replica uit hoe het voorwerp 
oorspronkelijk is vervaardigd. 

Afb. 73. Het sterrenbeeld Koe (Stier of Os) speelde mogelijk een belangrijke rol in de cyclische 
kalender van de prehistorische boer.
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4.3.8 Akkers
Op verscheidene plekken zijn resten van akkers 
gevonden. Het gaat om akkerlagen en krassen 
van een eergetouw. De meeste aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van akkers lagen aan 
de noordzijde van deelgebied Schaperstraat 
tegen de Zesstedenweg. Hier werden al tijdens 
het proefsleuvenonderzoek eergetouwkrassen 
(ploegsporen) waargenomen (afb. 74). De 
krassen hebben hier dezelfde oriëntatie als 
het greppelsysteem: noordwest-zuidoost 
en haaks daarop. In eerste instantie werd 
gedacht dat de greppel die het noordelijk 
stuk doorsnijdt, de krassen begrensde – en 
daarmee mogelijk de akker.131 Bij een nadere 
beschouwing bleken de ploegsporen ook ten 
noorden van de greppel aanwezig. Iets meer 
naar het zuiden, binnen de greppels van 
GR04 kwamen eveneens eergetouwkrassen 
met dezelfde oriëntatie tevoorschijn.132 
Het ontbreken – of niet waarnemen van 
eergetouwkrassen – betekent niet dat op die 
stukken niet is geakkerd. Op veel plekken 
waar geen krassen werden waargenomen werd op basis van de profielopnames wel een akker 
vermoed (zie bijvoorbeeld afb. 38). Het is waarschijnlijk dat een groot deel van de onderzochte 
deelgebieden als akker heeft gefunctioneerd in die eeuwen dat in de omgeving werd gewoond.

4.3.9 Overige structuren
In tegenstelling tot andere onderzoeken zoals Enkhuizen-Kadijken of Bovenkarspel-Postkantoor 
zijn aan de Schaperstraat bijna geen afwijkende structuren gevonden. Vierkante structuren 
zoals gevonden in Enkhuizen, kwamen niet voor. Maar ook losse paalkuilen – die geen onderdeel 
uitmaakte van een structuur - of palenrijen die bijvoorbeeld onderdeel vormde van een palissade, 
werden niet gevonden. De enige afwijkende structuren waren de sporen van vee. Deze sporen 
lijken in het vlak vaak op greppels, maar blijken bij een nadere beschouwing te bestaan uit 
hoefindrukken. Omdat koeien de neiging hebben om achter elkaar aan te lopen, vaak op al 
bestaande paden ontstaan vertrapte banen.133 In deelgebied Zesstedenweg 10-12 kwamen een 
dergelijke baan voor.134 Deze was noordoost-zuidwest georiënteerd haaks op de dichtstbijzijnde 
greppel van dit systeem (GR05). De afstand tussen de indrukken bedroeg 0,35 m.
Meest opvallend zijn misschien wel de parallel lopende banen in deelgebied Zesstedenweg 13 
(afb. 75). Hier kwamen vier veesporen tevoorschijn parallel aan elkaar en aan een noordwest-
zuidoost georiënteerde greppel.135 Tussen de greppel en de dichtstbijzijnde baan was een 
afstand aanwezig van 1,8 m. Mogelijk lag ten westen van de greppel een aarden wal waardoor 
de runderen niet dichter op de greppel konden lopen. 

131 S325, S358.
132 S214.
133 Zie tekstkader: Sporen van vee, Gerritsen 2014, 31.
134 S36.
135 Vertrapte baan: S37, greppel: S26.

Afb. 74. Tijdens het opschaven van het vlak komen 
eergetouwkrassen tevoorschijn gedurende het 
proefsleuvenonderzoek aan de Schaperstraat.
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Afb. 75. Detail van de sporen uit de Bronstijd aan de Zesstedenweg 13. Ten westen van een greppel zijn 
vertrapte banen met hoefi ndrukken van vee gedocumenteerd. De ruimte tussen de greppel en de banen verraad 
mogelijk de aanwezigheid van een aarden wal naast de greppel (gereconstrueerd met bruin). Schaal 1:100.
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4.3.10 Overig vondstmateriaal
Waar mogelijk zijn vondsten per context beschreven. Hieronder komen de overige vondsten 
aan bod. Daarnaast worden meer algemene uitspraken gedaan over vondstcategorieën die een 
nadere beschouwing verdienen.

Vuurstenen sikkel
Aan de Zesstedenweg 13 is van de stort van werkput 3 een fragment van een vuurstenen 
gebruiksvoorwerp opgeraapt (afb. 191).136 Op basis van de kenmerkende glans op het vuursteen 
is duidelijk dat het hier om een sikkel gaat. Deze glans wordt veroorzaakt door het snijden 
van (gras)zoden, de functie van vuurstenen sikkels in West-Friesland in de Late Bronstijd.137 
Het fragment heeft een aantal secundaire afslagen, te zien aan het doffere oppervlak. Of dit 
met opzet is gedaan voor eventueel hergebruik van het fragment is niet met zekerheid te 
zeggen. Het voorkomen van (hergebruikte) fragmenten van sikkels in nederzettingen is in 
West-Friesland een algemeen verschijnsel, terwijl complete vuurstenen sikkels zelden tot nooit 
in deze context worden gevonden.138

Botmateriaal
De grootste vondstcategorie is het dierlijk botmateriaal waarbij het overgrote deel afkomstig 
is van de huisplaatsen. Maar ook uit greppels en kuilen zijn botten afkomstig. Hieronder wordt 
het botmateriaal van de drie projecten gezamenlijk besproken om een overzicht te creëren van 
het gebruik van dieren in Grootebroek gedurende de Bronstijd.139 

Het dierlijk botmateriaal uit de Westfriese Bronstijd wordt al lange tijd onderzocht. Hieruit blijkt 
dat het gedomesticeerde soortenspectrum zich beperkt tot rund, schaap, geit, varken, hond 
en paard.140 Uit voorgaande onderzoeksresultaten blijk dat per huishouden naar verwachting 5 
tot 8 runderen, 5-15 schapen/geiten en 3 varkens werden gehouden, met een maximum van 
ca. 15 dieren.141

In onderstaande tabel staan de aantallen die tijdens de onderzoeken in Grootebroek zijn 
aangetroffen per soort of categorie weergegeven.142

Soort/categorie Aantal 420 Aantal 421 Aantal 422 Aantal totaal Percentage 
totaal 

Rund (Bos taurus) 217 0 1 218 81,3
Varken (Sus domesticus) 1 0 0 1 0,4
Schaap/geit (Ovis aries/Capra 
hircus) 16 0 0 16 6

Schaap (Ovis aries) 1 0 0 1 0,4
Hond (Canis familiaris) 2 0 0 2 0,7
Large Mammal (LM) 22,5 0 0 22,5 8,4
Medium Mammal (MM) 4,5 0 0 4,5 1,7
Niet geïdentificeerd (indet) 3 0 0 3 1,1
Totaal 267 0 1 268 100

136 V41-N01.
137 Van Gijn 1988, 209.
138 Van Gijn 2010, 46; Roessingh & Lohof 2011, 237; Schinning 2012.
139 Voor een overzicht van de gehanteerde methodes en condities van het materiaal wordt verwezen naar 

bijlage 16.
140 Van Amerongen 2016, 321.
141 Van Amerongen 2016, 111-113.
142 Voor de categorie MM-LM (Medium tot Large Mammal) en SM-MM (Small Mammal tot Medium Mammal) is 

bij beide categorieën een half gerekend.
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Het overgrote deel (81,3%) van het botmateriaal is afkomstig van het rund. De botfragmenten 
waarvan de leeftijd van het overleden dier kon worden vastgesteld, lijken vooral afkomstig 
van volwassen dieren. Op basis van de linker schouderbladen (scapula) zijn de resten van 
ten minste vier individuen vertegenwoordigd. Op de botten zijn hak-, snij- en schraapsporen 
aanwezig die aantonen dat de dieren werden geslacht en verwerkt voor vlees, merg en huiden. 
Volgens de methode van Uerpmann kunnen de resten worden verdeeld over vleesrijke (31,9%) 
en vleesarme (58,5%) delen en slachtafval (8,5%).143 Deze verdeling en de grote diversiteit 
aan leeftijdscategorieën, elementen en bewerkingssporen illustreren dat de dieren ter plaatse 
werden gehouden, geslacht, verwerkt en geconsumeerd. Op geen van de botfragmenten zijn 
pathologische aandoeningen waargenomen. 
Op basis van vier botten (metapodia) kan een indicatie worden gegeven van de schofthoogte 
van de runderen in de Bronstijd.144 Gemiddeld hebben de dieren een schofthoogte van 111,9 
cm. Dit komt overeen met eerdere bevindingen uit de regio.145

Project Vondstnummer Element Schofthoogte in cm
420 36 femur 105,21
420 36 metacarpus 112,17
420 65 metacarpus 111,47

422 93 metatarsus 118,76

111,9 cm

Dat het rund overheerst in het botmateriaal past goed binnen het patroon dat in andere 
onderzoeken is aangetoond.146 Het is waarschijnlijk dat in West-Friesland een “dubbeldoelras” 
werd gehouden, dat wil zeggen voor zowel melk- als vleesproductie. In andere delen van het 
land lijken andere variaties van rassen aanwezig in de Bronstijd.147

Op geen van de botfragmenten van het rund zijn pathologische afwijkingen waargenomen. Dit is 
een indicatie dat de dieren goed werden verzorgd en weinig sprake was van ziekte, overbelasting.
Een fragment van een runderschedel uit de greppel van Huis 1 vertoont aanslag van korstmos. 
Dit is een indicatie dat de schedel langere tijd bovengronds heeft gelegen.148 Mogelijk is de 
schedel opgehangen ter versiering of geplaatst bij een (ritueel) significante plek.

Na het rund is in mindere mate het schaap/de geit vertegenwoordigd (ca. 6,4%). Gezien het 
landschap in de Bronstijd is het waarschijnlijk dat het voornamelijk schaap betreft.149 De meeste 
dieren lijken in ieder geval een jaar oud te zijn. Van een middenhandsbeen (metacarpus) van 
een schaap ouder dan 1,5 jaar kan de schofthoogte worden berekend: 67,48 cm.150 Dit is 
ongeveer 7 cm hoger dan het Drents heideschaap, een soort die mogelijk veel lijkt op het 
schaap in de Bronstijd.151 Opvallend is een bovenbeen waarop vraatsporen van een (wilde) 
kat zichtbaar zijn.152 Indirect is dit een aanwijzing dat in, of in de directe omgeving van, de 
nederzetting katten aanwezig waren.

143 Uerpmann 1973. De ongedetermineerde elementen (54) zijn buiten beschouwing gelaten. De grote 
hoeveelheid ribfragmenten maakt een oververtegenwoordiging van de vleesarme categorie waarschijnlijk.

144 Bergström & Van Wijngaarden 1983. Vondstnummers 36, 65 (420) en 93 (422).
145 IJzereef 1981, 60; Van Amerongen 2016, 388.
146 Van Amerongen 2016, 134.
147 Van Amerongen 2016, 463.
148 Thackeray 2016.
149 Van Amerongen 2016, 112; Roessingh & Lohof 2011, 192-193.
150 420 V14. Driesch & Boessneck 1974.
151 http://www.mijndrentsheideschaap.nl/content/2012/02/Rasbeschrijving
152 420 V58.
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Binnen het vondstmateriaal uit de Bronstijd is slechts één fragment van een varken aangetroffen. 
Het betreft een botfragment van een zeer jong big. Opmerkelijk is dat recent bij een opgraving 
in Grootebroek in een huisgreppel uit de Bronstijd ook meerdere fragmenten van zeer jonge 
biggen zijn aangetroffen.153

Twee fragmenten van hondenschedels illustreren dat deze dieren werden gehouden. Eén 
schedel, afkomstig van een dier ouder dan een half jaar, is vrijwel compleet (zie afb. 55).154 
Resten van honden, en vooral schedels, worden regelmatig in bescheiden hoeveelheden 
gevonden in Westfriese Bronstijd context.155

De afwezigheid van resten van wilde dieren illustreert dat deze mogelijk een zeer zeldzame 
aanvulling op het dieet vormden en men vooral leefde van de landbouw en veeteelt. 

Botmateriaal conclusie
Het dierlijk botmateriaal uit de Bronstijd illustreert dat van de gedomesticeerde dieren het rund 
zonder meer de belangrijkste voedselbron was. Waarschijnlijk werd het kleine runderras voor 
zowel melk- als vleesproductie gehouden. In mindere mate werd het schaap/de geit gehouden. 
Opmerkelijk genoeg zijn geen resten van wilde dieren aangetroffen, waardoor het lijkt dat de 
jacht slechts een zeldzame toevoeging op het dieet was. Eén botfragment is waarschijnlijk 
gebruikt als gereedschap.156 Een spleutsteker of spatel is gemaakt van een lang bot van een 
groot zoogdier (zie afb. 56). 

4.3.11 Conclusies
De aangetroffen resten komen in grote lijnen overeen met de verwachting verwoord in het PvE. 
Binnen alle drie de deelgebieden zijn diverse sporen en vondsten uit de Bronstijd onderzocht. In 
plaats van vier mogelijk huisplaatsen zijn er uiteindelijk drie werkelijk als zodanig bestempeld. 
De datering van de huizen is - zoals gebruikelijk - lastig. Het aardewerk uit de huisgreppels 
van Huis 1 en Huis 3 bestaat voornamelijk uit HKO met een kleine component HKO/HKJ of 
HKJ. Het aardewerk dat wordt geassocieerd met Huis 2 bestaat voornamelijk uit HKO/HKJ 
materiaal. Het vermoeden bestaat – op basis van oversnijdingen en de ligging binnen één 
perceel - dat Huis 2 Huis 1 direct heeft opgevolgd binnen het zelfde greppelsysteem (GR01). 
Mogelijk gebeurde dit dan in de periode van de overgang tussen de Midden-Bronstijd B en de 
Late Bronstijd tussen 1200 en 1000 v. Chr. Het oudste huis zou dan Huis 3 kunnen zijn, die op 
basis van het aardewerk aan het einde van de Midden-Bronstijd A of in de Midden-Bronstijd 
B dateert (1600-1100 v. Chr.). Kanttekeningen hierbij zijn de oversnijdingen van de greppels 
die soms een ander beeld laten zien en de hoeveelheid en grootte van de greppels die richting 
een vernatting wijzen, iets wat je eerder in de Late Bronstijd zou verwachten. Het enige 
greppelsysteem dat op basis van oversnijdingen en textuur van de vulling, in de Late Bronstijd 
kan worden geplaatst bevatte geen aardewerk uit deze periode. Ook werd geen huisplaats 
gevonden die met dit systeem kon worden geassocieerd. Mogelijk liggen de bewoningresten 
uit deze periode buiten het plangebied.

153 Publieksopgraving Woonwijk Waterweide, mondelinge mededeling H. van Engeldorp Gastelaars, ADC 
ArcheoProjecten.

154 420 V52-B01.
155 Roessingh & Lohof 2011, 203.
156 420 V44-B01.
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4.4 Fase 2: vernatting en veengroei

In de loop van de Midden-Bronstijd B vernatte het gebied langzaam, waarbij meren die ten 
oosten van Enkhuizen waren ontstaan zich geleidelijk uitbreidde. 157 Rond 1100 v. Chr., op 
de overgang van de Midden naar de Late Bronstijd namen de meren sterk in oppervlakte 
toe doordat een deel van de Rijn via dit systeem afwaterde. Rond 900 voor Chr. werden 
deze tijdelijke hoogwaterstanden versterkt waardoor in combinatie met de geleidelijke stijging 
van de zeespiegel oostelijk West- Friesland rondom een kritiek punt kwam te liggen. Kleine 
verhogingen in de waterstanden van de meren leidden tot grootschalige overstromingen 
vanuit dit merengebied. Hierdoor wierpen de bewoners van oostelijk West-Friesland in de 
Late Bronstijd (1100 - 800 v. Chr.) kleine huisterpen op om deze overstromingen te kunnen 
weerstaan. Aan het einde van de Late Bronstijd wordt het gebied grotendeels verlaten. Door 
een toenemende vernatting nam de veengroei in het gebied uiteindelijk verder toe. Het veen 
zou doorgroeien tot aan de middeleeuwse ontginning. In de tussenliggende periode is het 
gebied geheel onbewoond.
Binnen het plangebied zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor de geleidelijke 
vernatting gedurende de Midden-Bronstijd B. Het greppelsysteem waarbij een vernatting 
wordt vermoed (GR04), lijkt juist ouder te zijn dan de systemen die horen bij de huizen die 
rond de overgang van de Midden- naar de Late Bronstijd worden gedateerd. Ook ontbreken 
aanwijzingen voor terpen of andersoortige bewoning uit de Late Bronstijd.
Wat dat betreft is het interessant om te zien dat bewoning uit deze periode lijkt te ontbreken. 
Voorheen werd een grote rol toebedeeld aan differentiële inklinking van de verschillende 
afzettingen waarbij een omkering (inversie) van het reliëf plaatsvond. De aanvankelijk 
laaggelegen kreekbeddingen en oevers zakten minder in dan de aanvankelijk hooggelegen 
kwelders. Men ging er vanuit dat de Westfriese Bronstijdbewoners zich op de hogere 
kreekruggen vestigden, maar nu is bekend dat deze ruggen juist grotendeels bedekt waren 
met afzettingen van de kwelder. Dat er binnen het plangebied geen aanwijzingen zijn dat de 
bewoning toeneemt in de Late Bronstijd lijkt te onderstrepen dat de ruggen niet zichtbaar 
waren in de Late Bronstijd.
Binnen alle deelgebieden werden aanwijzingen gevonden voor veengroei. Vooral ter hoogte 
van de Zesstedenweg waar de laatmiddeleeuwse ophogingspakketten het dikst waren, 
werden goed geconserveerde lagen restveen gezien (afb. 76). Daarnaast bevatte sommige 
laatmiddeleeuwse sporen resten van veen. Deze sporen worden hieronder behandeld.

4.5 Fase 3: sporen uit de (Late) Middeleeuwen

Een groot deel van de sporen is toe te schrijven aan de Late Middeleeuwen en de eeuw 
daarvoor, globaal tussen 1150 en 1500. Op basis van vondstmateriaal en oversnijdingen is 
een onderscheid te maken in twee subfasen: fase 3a (1150-1300), de vroegste periode tijdens 
en direct na de ontginning en fase 3b (1300-1500) de twee eeuwen daarna. Op basis van de 
datering van keramiekvondsten lijkt binnen fase 3a nog een onderscheid te maken tussen de 
12de en de 13de eeuw, maar deze is op basis van de sporen minder duidelijk, niet in de laatste 
plaats omdat sommige sporen – met name sloten – langere tijd in gebruik zijn geweest. 
Hieronder worden de sporen per subfase en spoorsoort beschreven, eventueel onderscheid 
tussen de 12de en 13de eeuw wordt daarbinnen aangestipt.

157 Van Zijverden 2017. Delen van deze tekst zijn verschenen in Gerritsen e.a. 2017.
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4.5.1 Fase 3a: (1150-1300)
4.5.1.1 Kuilen
Over de drie deelgebieden verspreid zijn vele kuilen gevonden die voornamelijk dateren in de 
periode 1150 – 1300. Er zijn drie soorten kuilen te onderscheiden: grote rechthoekige kuilen, 
grote (bijna) ronde en kleinere ronde kuilen. De grote rechthoekige kuilen hebben diverse 
afmetingen. De lengte varieert tussen 2,1 m en 6,5 m, de breedte tussen 1,2 m en 2,8 m. Het 
merendeel van de rechthoekige kuilen heeft een lengte die varieert tussen 2,5 m en 3,8 m en 
een breedte tussen 1,4 m en 2,5 m. Ten opzichte van de lengte en breedte is de gemiddelde 
diepte van circa 0,5 m gering. De vulling van de onderste lagen bestaat uit sterk humeuze klei 
of veraard veen soms met een component plantaardig materiaal. Hieronder worden enkele 
kuilen zoveel mogelijk chronologisch in detail beschreven, aan het einde van deze paragraaf 
volgen enkele algemene conclusies.

422: Kuil S95
Helemaal aan de noordzijde van deelgebied Zesstedenweg 10-12 kwam een grote rechthoekige 
kuil tevoorschijn. De kuil had een afmeting van 3,9 m x 2,7 m en was met de lengte parallel 
aan de Zesstedenweg georiënteerd. De diepte bedroeg slechts 0,1 m. De vulling bestond uit 
sterk humeuze donkerbruine klei. Het spoor bevatte een concentratie van botmateriaal en 
aardewerk Het botmateriaal bestaat uit 32 fragmenten, waarvan het grootste deel afkomstig 
is van het rund (59,4%, inclusief “large mammal” 76,6%). Een deel van de rechter voorpoot 
en de onderkaken van een kat zijn waarschijnlijk afkomstig van hetzelfde dier. 
Op basis van de keramiekvondsten kan de kuil in de 12de eeuw gedateerd worden. Aanduidingen 
voor deze vroege datering zijn de aanwezigheid van een aantal tamelijk complete voorwerpen 
van Maaslands wit aardewerk en het ontbreken van kogelpotten versierd met bezemstreken – 
een kenmerk voor veel 13de-eeuwse exemplaren. De kogelpotten uit dit spoor zijn onversierd 
(MAE = 7). Vijf kogelpotten kunnen op basis van randfragmenten tot een nader type bepaald 
worden. De meest compleet bewaarde kogelpot heeft een dakvormige rand (kp-kog-2) (afb. 
77).158 Drie andere kogelpotten onderscheiden zich door een afgeronde rand met dekselgeul 
(kp-kog-13), een laatste vorm heeft een typisch naar buiten afgeschuinde rand (kp-kog-6). 

158 V69-C01.

Afb. 76. Onder de laatmiddeleeuwse ophogingspakketten langs de Zesstedenweg waren lagen restveen 
(links, donkerbruin) goed geconserveerd. Hier het oostprofiel van werkput 1 aan de Zesstedenweg 10-12.
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Behalve kogelpotten komen verder nog twee komvormige bakpannen met holle steel 
en afgevlakte rand (kp-bak-2) voor. Naast het kogelpotaardewerk is vooral Maaslands wit 
aardewerk gevonden (MAE = 3). Het gaat om een deel van een bolle kan met hoge schouder en 
driehoekig verdikte rand (wm-kan-4) (afb. 78), een bolle pot met manchetrand en lensbodem 
(wm-pot-2) (afb. 79) evenals een interessante bolle beker op standvlak met uitstaande hals 
en driehoekig verdikte rand (wm-bek-NT) (afb. 80).159 

Zeer vergelijkbare modellen met deze beker zijn in Midwoud gevonden en worden daar als 
kookpotjes omschreven.160 De vorm lijkt enigszins op bekende bekers van Pingsdorf aardewerk 
uit de 12de eeuw, maar die hebben in vrijwel alle gevallen een standring als bodem. Bovendien 

159 Respectievelijk V58-C01, V69-C02, V73-C01.
160 Verhoeven 1998, 131, 136.

Afb. 77. De meest compleet bewaarde kogelpot uit de kuil 
(422: S95) heeft een dakvormige rand (422: S95, V69-C01).

Afb. 78. Groot fragment van een bolle kan 
van Maaslands wit aardewerk uit de 12de 
eeuwse kuil (422: S95, V58-C01).

Afb. 79. Bijna complete bolle pot met manchetrand 
en lensbodem van Maaslands wit aardewerk uit de 
12de eeuwse kuil (422: S95, V69-C02).

Afb. 80. Bolle beker op standvlak met uitstaande hals en 
driehoekig verdikte rand van Maaslands wit aardewerk 
uit de 12de eeuwse kuil (422: S95, V73-C01). 
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is het baksel van de beker verfijnder en bevat het voorwerp een aantal vlekken van loodglazuur, 
iets wat doorgaans niet op Pingsdorf aardewerk voor komt. Het voorwerp is sterk beroet, wat 
het aannemelijk maakt dat het ook als kookgerei is toegepast. Potten met manchetrand komen 
volgens Verhoeven algemeen voor vanaf het midden van de 12de eeuw, maar verdwijnen weer 
na 1175. De eerste kannen met worstoor verschijnen in de late 12de eeuw.161

420: Kuil S297
Op circa 50 m ten zuiden van de Zesstedenweg is binnen deelgebied de Schaperstraat een 
grote rechthoekige kuil onderzocht. De kuil had een afmeting van 3,8 m x 2,5 m en was met de 
lengte haaks op de Zesstedenweg georiënteerd. Het spoor was onderdeel van een groep van 
drie kuilen die met dezelfde oriëntatie in elkaars verlengde waren gegraven. Deze kuil week 
af van de andere kuilen door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid vondstmateriaal. 
De kuil was al eerder tijdens het proefsleuvenonderzoek aangesneden (afb. 82).162 De vulling 
bestond uit een donkere organische laag - waarin het vondstmateriaal zich bevond – met 
daarboven een meer gemengde laag met organisch materiaal en grijze klei. Hierboven waren 
meerdere lagen grijze klei aanwezig die niet onderdeel waren van de primaire vulling, maar 
waren nagezakt nadat de kuil was dichtgegooid en het terrein opgehoogd. 
De onderste laag met organisch materiaal bevatte redelijk wat verbrand materiaal waardoor 
de laag bemonsterd werd.163 Vraagstelling hierbij was of de laag verkoolde (of onverkoolde) 
graankorrels bevatte en of er nog ander organisch materiaal aanwezig was. Uit de analyse 
van het monster bleek dat Zegge (Carex) en Rus (Juncus spec.) zowel onverkoold en verkoold 
aanwezig waren. Daarnaast bevatte het monster een redelijk aantal onkruidzaden van 
algemeen voorkomende wilde planten. Mogelijk heeft de kuil langere tijd opengelegen en is 
verbrand graanafval na schoning in de kuil terecht gekomen.

161 Ibid., 68-69. 
162 356: S77.
163 420:M04. Zie bijlage 15.

Afb. 81. Complexfoto met een deel van de vondsten uit de 12de eeuwse kuil. 
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In het spoor waren enkele min of meer complete potten aanwezig (afb. 83).164 De kuil bevatte 
de scherven van minimaal negen kogelpotten en één kan van bijna-steengoed. Op basis van 
deze laatste vondst kan de kuil goed worden gedateerd. Bijna-steengoed kwam namelijk in 
een korte periode tussen circa 1275 en 1310 voor. 

164 V97.

Afb. 82. Deze vondstrijke kuil uit de 13de eeuw werd al eerder tijdens het proefsleuvenonderzoek 
aangesneden (356: S77).

Afb. 83. De meest complete potten uit een 13de eeuwse kuil (420: S297, V97). 
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Bij de kogelpotten kunnen verschillende typen 
worden onderscheiden. Twee kogelpotten 
hebben een naar buiten afgeschuinde rand 
(kp-kog-6) en zijn beide grotendeels compleet 
teruggevonden. Drie kogelpotten hebben 
een kraagrand (kp-kog-5), waarvan één 
grotendeels compleet is. Twee kogelpotten 
zijn voorzien van een van boven afgeplatte 
rand (kp-kog-14) en één kogelpot heeft een 
blokvormige rand (kp-kog-8). Opmerkelijk 
is dat zes van de negen kogelpotten zijn 
voorzien van bezemstreekversiering. Tijdens 
het proefsleuvenonderzoek werd al een bijna 
complete pot geborgen (afb. 84). De rand van 
deze kogelpot is naar binnen afgeschuind, 
heeft een dekselgeul en is nagedraaid op een 
draaischijf (kp-kog-1). De buik van de pot 
is voorzien van een bezemstreekversiering. 

Naast aardewerk bevatte de kuil 
stukken tefriet en zandsteen, een 
versinterde ijzerhoudende slak en 
huttenleem met vingervegen en 
indrukken van plantaardig materiaal. 
Dergelijke brokken huttenleem werden 
ook al tijden het proefsleuvenonderzoek 
geborgen (afb. 85).

Het botmateriaal bestaat uit 55 
stukken varken (Sus domesticus), 
rund, schaap/geit en paard (Equus 
caballus). Een groot deel (12 stuks) 
is afkomstig van een schedel van een 
varken, waarschijnlijk van hetzelfde 
dier. Op de schedel zijn sporen van 
villen zichtbaar. Het merendeel van 
de botten (19 stuks) bestaat uit 
skeletdelen van rund. Het gaat om 
delen van meer dan een individu en betreft vooral consumptieafval.165 Minder aanwezig zijn 
schaap/geit en een tand van een paard ouder dan 3,5 jaar.

Ronde kuilen
De grotere (bijna) ronde kuilen hadden een vulling vergelijkbaar met de rechthoekige 
kuilen. In enkele gevallen bleken deze kuilen bij verdiepen meer rechthoekig van vorm te 
worden. Ook qua verspreiding leek er geen duidelijk verschil met de rechthoekige kuilen. 

165 Uerpmann 1973.

Afb. 84. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd uit 
dezelfde kuil ook al een vrijwel complete pot geborgen.

Afb. 85. Huttenleem met duidelijk de indrukken van 
plantaardig materiaal.
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Mogelijk hadden deze kuilen dezelfde functie als de rechthoekige kuilen.166

166 Zie hieronder.

Afb. 86. Zesstedenweg 10-12. Op de voorgrond twee cilindrische kuilen die zich in het bruine veen aftekenen 
als bijna perfecte cirkels.

Afb. 87. Zesstedenweg 10-12. Doorsnede door een van de cilindrische kuilen (S53).
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De kleinere ronde kuilen waren soms bijna perfect cilindrisch van vorm (afb. 86). De diameter 
varieerde tussen 0,8 m en 1,2 m. Deze kuilen hadden een diepte rond 1,0 m, waarmee ze 
significant dieper zijn dan de rechthoekige kuilen. De vulling bestond uit teruggegooid humeuze 
klei met divers organisch materiaal. De kuilen bevatten bijna geen vondstmateriaal. Waar wel 
vondstmateriaal aanwezig was leek het om 12de en/of 13de eeuws materiaal te gaan (Pingsdorf, 
Paffrath en kogelpot), maar omdat het om slechts kleine stukken gaat is de kans groot dat 
het opspit betreft. In veel gevallen kunnen de cilindrische kuilen in de 12de en of 13de eeuw 
worden gedateerd, maar ook iets later zou nog goed kunnen. De cilindrische kuilen waren 
vooral aanwezig dichter op de Zesstedenweg met een kleine voorkeur voor het deelgebied 
Zesstedenweg 10-12 ten noorden van de weg. 

Kuilen: enkele conclusies
Het overgrote deel van de ronde 
kleine kuilen heeft vermoedelijk 
gefunctioneerd als waterput- of 
kuil. Mogelijk zijn deze kuilen 
schamele indicatoren van de 
laatmiddeleeuwse bewoning aan 
de Zesstedenweg. 
Dergelijke kuilen worden 
veelvuldig gevonden in de regio 
langs bewoningslinten (afb. 88a 
en b). In sommige gevallen zijn 
er aanwijzingen dat beschoeiing 
- bijvoorbeeld een houten ton – 
na gebruik is verwijderd, maar 
in de meeste gevallen is geen 
wandversteviging aanwezig 
geweest. Vooral op plekken waar 
de bodem bestaat uit veen en 
opgebrachte klei blijkt een ronde 
kuil afdoende. Op meer zandige 
plekken is beschoeiing wel nodig 
om afkalving van de wanden te 
voorkomen. Het ontbreken van 
vondstmateriaal is overigens 
opvallend omdat het vermoeden 
bestaat dat de kuilen vlakbij 
bewoning hebben gestaan. 
Blijkbaar werd het huishoudelijk 
afval niet in de lege kuilen 
gegooid. Er zijn aanwijzingen 
dat een deel van de waterkuilen 
wanneer ze buiten gebruik raakte, 
een nieuwe functie gekregen voor 
de bereiding van toemaak om de 

Afb. 88a en b. Twee voorbeelden van cilindrische kuilen 
gevonden vlakbij ‘t Postkantoor in Bovenkarspel in 2010 en 
2012. Links zijn alleen de hoepen overgebleven, mogelijk zijn 
de duigen van een ton verwijderd, rechts zijn verschillende 
lagen met organisch materiaal zichtbaar. Mogelijk zijn de kuilen 
gebruikt als waterput of –kuil en heeft een deel nadat ze buiten 
gebruik raakte, een nieuwe functie gekregen voor de bereiding 
van toemaak om de grond te verbeteren.
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grond te verbeteren.167

De grote ronde en rechthoekige kuilen hebben gezien hun afmetingen en verspreiding beide 
waarschijnlijk dezelfde functie gehad. Dergelijke kuilen worden vaker aangetroffen in West-
Friesland en andere (oorspronkelijke) veengebieden van Noord-Holland. Ze worden vaak 
geïnterpreteerd als daliegaten. Men gaat er vanuit dat deze kuilen werden gegraven, om met 
de opgegraven kalkrijke ondergrond de zure veengrond te neutraliseren en zo de bodem te 
verbeteren, ten behoeve van de akkerbouw.168 In de meeste gevallen is de grond die aanwezig 
was boven de kalkrijke grond – meestal veen – teruggegooid in de kuil. Vandaar dat de kuilen 
doorgaans weinig tot geen vondsten bevatten. De gevallen waarin de kuilen wel vondstrijk 
zijn, zoals hierboven beschreven zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. 

Een vergelijkbaar vondstrijk complex is een daliegat uit Berkhout.169 Uit de vulling van dit 
spoor kwamen resten van minimaal 22 objecten van keramiek tevoorschijn. De vondsten 
maakte de indruk van bijna een complete huisraad. Naast keramiek kwam uit de kuil veel 
dierlijk botmateriaal en een onderdeel van een paardenbit. Waarom sommige kuilen alleen 
teruggegooide grond  en anderen ook veel vondsten bevatten, is niet duidelijk. Waarschijnlijk 
zijn vondstrijke kuilen een indicatie dat er dichtbij is gewoond in betreffende periode.

167 Zie bijvoorbeeld Gerritsen & Schrickx 2014, 50.
168 Zie bijvoorbeeld Mulder & Dekker 2009.
169 Schrickx 2017.

Afb. 89. Schaperstraat, werkput 7. Tijdens het couperen van een waterput komt een grote rechthoekige 
middeleeuwse kuil tevoorschijn. Foto is richting het zuiden genomen.
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4.5.1.2 Sloten
Sloten met afwijkende oriëntatie
Al tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een opvallend fenomeen waargenomen.170 Meerdere 
middeleeuwse greppels of sloten werden gevonden die - in tegenstelling tot het merendeel van 
de loodrecht op het lint georiënteerde systeem - schijnbaar de oriëntatie van een aantal brede 
greppels uit de Bronstijd volgden. Tijdens de opgraving kon dit beeld worden aangevuld. Ter 
hoogte van systeem GR06 en GR04 werden meerdere greppels uit de Bronstijd gevonden 
die duidelijk opnieuw waren uitgegraven in de Late Middeleeuwen (afb. 90 en 92). Dit werd 
vastgesteld aan de hand van de kleur en de textuur en werd ondersteund door laatmiddeleeuws 
vondstmateriaal.
Vermoedelijk kwam een deel van de Bronstijdgreppels als depressie tevoorschijn vlak na 
de middeleeuwse ontginning in de 12de eeuw met het inklinken van het veen. Daarvoor in 
aanmerking komen de systemen uit de Late Bronstijd die als laatst hebben gefunctioneerd 
en de grotere systemen uit de Midden-Bronstijd die door hun afmetingen meer zijn nagezakt 
dan de kleinere systemen. Waarschijnlijk kregen deze depressies op natuurlijke wijze een 
afwaterende functie in de Late Middeleeuwen en zijn deze snel daarna geïncorporeerd in het 
laatmiddeleeuwse slotensysteem loodrecht op het lint.
In de omgeving van Grootebroek zijn in de huidige verkaveling, die zijn oorsprong kent in 
de Middeleeuwen, nog oriëntaties aanwezig die niet overeen komen met die van het lint. 
Goed voorbeeld daarvoor is het buurtje De Horn in Lutjebroek, maar ook dichterbij zijn 
slotenpatronen te vinden die duidelijk afwijken van de gangbare richtingen (afb. 91). Mogelijk 
zijn al deze afwijkingen te verklaren door de sporen uit de Bronstijd die er onder lagen. Of dit 
fenomeen al direct bij de ontginning ontstond of dat dit juist een latere ontwikkeling was, als 
gevolg van de ontginning en de daarmee samenhangende inklinking, zou een onderwerp van 
toekomstig onderzoek kunnen zijn.

Rechte sloten
Het grootste deel van het perceleringsysteem bestaat uit recht op het lint of haaks daarop 
georiënteerde sloten (afb. 92). Belangrijk voor de hoofdstructuur zijn twee sloten haaks op de 
Zesstedenweg.171 Deze sloten zijn niet overal even breed. 

170 Gerritsen 2013, 42-44.
171 S73, S252.

Afb. 90. Er zijn aanwijzingen dat een aantal Bronstijdgreppels in de Middeleeuwen opnieuw werd 
uitgegraven. Wellicht kwamen deze sporen na de ontginning als depressies in het landschap tevoorschijn. 
Aan de rechterzijde zijn twee verschillende grijze vullingen uit de Bronstijd zichtbaar. De bruine vulling is 
middeleeuws.
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De oostelijke van de twee sloten heeft een redelijk constante breedte die varieert tussen 
1,8 m en 2,4 m.172 De westelijke daarentegen varieert meer. Het noordelijke deel hiervan is 
redelijk constant met een breedte van 1,8 m, maar het zuidelijke deel is op sommige plekken 

172 S73.

Afb. 91. In de omgeving van Grootebroek zijn opmerkelijk afwijkende oriëntaties in de verkaveling te vinden. 
Mogelijk zijn deze voor een deel te verklaren door in de ondergrond aanwezige Bronstijd-percelering. Hier 
een uitsnede van de kadastrale minuut waar sloten die niet loodrecht of parallel aan het lint lopen, zijn 
aangegeven met een grijze lijn.

Afb. 92. Schaperstraat, noordzijde werkput 2. Zichtbaar zijn – met bruine vulling - meerdere sloten recht op 
de Zesstedenweg (rechts, buiten beeld) georiënteerd. Onder dit systeem liggen sporen met een afwijkende 
oriëntatie – met donkergrijze vulling – uit de Bronstijd. Aan de onderzijde is een laatmiddeleeuwse sloot 
zichtbaar die in een greppel uit de Bronstijd is gegraven.
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meer dan 3 m breed. Vermoedelijk is dit te 
verklaren doordat het zuidelijk deel langer 
in gebruik is geweest dan het noordelijke 
deel.173 Dit is ook terug te zien in de diepte. 
De oudste sloten aan de noord en oostkant 
hadden een diepte die varieerde tussen 
enkele decimeters diep tot 0,5 m (afb. 93). 
Het zuidelijke deel had stukken die bijna 1,0 
m diep waren en duidelijk meerdere keren 
opnieuw waren uitgegraven (afb. 94). 

De afstand tussen de twee sloten bedroeg 
opvallend constant 11,5 m.174 Helemaal aan 
de oostzijde van deelgebied Schaperstraat 
werd een sloot gevonden die nog tot in de 
moderne tijd had gefunctioneerd. Als we 
er vanuit gaan dat deze eveneens in de 
middeleeuwen is gegraven dan ontstaat een 
beeld van oorspronkelijk circa 10 m brede 
percelen met een lengte van minimaal 93 
m, maar waarschijnlijk veel langer. Aan de 
noordzijde van het deelgebied Schaperstraat 
lijkt de oostelijke sloot niet helemaal tot het lint door te lopen.175 In plaats daarvan zijn in dezelfde 
richting meerdere – minimaal twee – kuilen gegraven in het verlengde van de sloot en van elkaar. 

173 Dit wordt ook ondersteund door het vondstmateriaal. 
174 Vanuit het hart gemeten.
175 S73

Afb. 93. Schaperstraat, werkput 3. Het noordelijke 
deel van de sloten had een maximale diepte van 0,5 
m. De foto is richting het zuiden genomen.

Afb. 94. Schaperstraat, werkput 3. Het zuidelijke deel van de sloten was beduidend dieper en meerdere 
keren uitgegraven. De foto is richting het zuiden genomen.
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Aan de andere kant van het lint in deelgebied Zesstedenweg 10-12 was in het verlengde 
van dit systeem een vergelijkbaar perceel aanwezig begrensd door twee sloten met een 
onderlinge afstand van 11,5 m.176 Mogelijk is hier uit op te maken dat beide delen tegelijk 
werden ontgonnen of dat in ieder geval rekening werd gehouden met de bestaande structuur 
bij het graven van de sloten. De oostelijke sloot was 1,4 m breed, de breedte van de westelijke 
sloot varieerde tussen 1,7 m en 2,7 m. Ook hier is het verschil in breedte vermoedelijk te 
verklaren door het langer in gebruik zijn van de westelijke sloot. Dit wordt ondersteund door 
het vondstmateriaal.177 

4.5.1.3 Kleine percelen
Binnen het deelgebied Schaperstraat zijn meerdere locaties gevonden waar de hoofdstructuur is 
onderverdeeld in kleinere percelen.178 Aan de noordzijde op circa 35 m vanaf de Zesstedenweg 
zijn twee van dergelijke percelen te onderscheiden. Deze hadden een breedte die varieerde 
tussen 6,5 m en 8 m en een lengte van 11,5 m.179 De oriëntatie was met de lange zijde parallel 
aan het lint. 
Iets verder naar het zuiden – op circa 80 m vanaf de Zesstedenweg - waren twee percelen 
aanwezig met dezelfde oriëntatie en dezelfde dimensies van 6,5 m bij 11,5 m.180 Niet veel later 
werd dwars op deze richting een nieuwe sloot gegraven waardoor een ander perceel ontstond 
met een afmeting van 8 m bij 14 m. 

176 Vanuit het hart gemeten. S112 aan westzijde, S35 en S88 aan oostzijde.
177 422: S112 wordt hieronder in meer detail beschreven.
178 Van noord naar zuid: 1; S215, S216, S217, S304, S312, 2; S206, S215, S216, S299. 
179 Beide vanuit het hart van de sloten gemeten.
180 S73, S146, S155, S272, S278. 

Afb. 95. Zesstedenweg 10-12. Aan de deze zijde van het lint was een vergelijkbaar perceel aanwezig 
begrensd door twee sloten met een onderlinge afstand van 11,5 m. Hier de meest westelijke van de twee 
sloten (S112). De foto is richting het noordoosten genomen.
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Dergelijke rechthoekige kleine percelen zijn voor de ruilverkaveling in grote getalen in de streek 
aanwezig geweest (afb. 96). Tijdens een opgraving aan de Streekweg 289-293 in Hoogkarspel 

Afb. 96. Een detail uit de kadastrale minuut van 1826. Voor de ruilverkavelingen waren veel kleine 
rechthoekige percelen aanwezig in de Streek. Mogelijk vindt een deel van deze percelen zijn oorsprong 
in de Middeleeuwen. De onderzochte deelgebieden zijn niet aangegeven maar bevinden zich in de hoek 
rechtsonder in de afbeelding. Zie ook afb. 16.



87

zijn meerdere van dergelijke kavels onderzocht.181 De onderzoekers gaan er vanuit dat deze 
percelen al vanaf het ontstaan in de Middeleeuwen zijn gebruikt als moestuinen. Opvallend is 
dat de percelen in Hoogkarspel een breedte hebben van circa 11,5 m, die overeenkomt met 
de lengte van de percelen aan de Schaperstraat. Mogelijk heeft dit met de oorspronkelijke 
verdeling tijdens de ontginning te maken. Een Drechterlandse voet is 0,326 m en past 35 keer 
in 11,5 m (11,41 m). Een andere optie is dat de percelen werden uitgezet in drie roeden (3,92 
m) die overeen komen met 12 voet per roede en 36 voet in drie roeden (11,7 m).182

4.5.1.4 Ophoging
Grote delen van de deelgebieden zijn al vrij vroeg opgehoogd, waarschijnlijk in de 13de eeuw.183 
Aan de Schaperstraat was dit door recentere verstoringen alleen zichtbaar aan de west- en 
noordzijde, maar vermoedelijk was een groot stuk van dit deelgebied opgehoogd. De andere twee 
deelgebieden langs het lint waren eveneens opgehoogd. De ophoging gebeurde voornamelijk 
met een meer dan een half meter dik pakket grijze tot bruingrijze klei. Op enkele plaatsen 
werd voorafgaand aan deze ophoging een dunne laag van lichtgrijze klei op het oorspronkelijke 
veenpakket aangebracht (zie afb. 38). Dit fenomeen waarbij een dunne laag moedermateriaal 
werd aangebracht vóór de initiële ophoging, is eerder waargenomen bij het onderzoek naar 
het verdwenen Almersdorp.184 Hier wordt vermoed dat het terrein, geaccidenteerd door de vele 
nazakken van kuilen en sloten, eerst werd geëgaliseerd.185 Waarschijnlijk is dat ook gebeurd 
in Grootebroek: een deel van het lichtgrijze materiaal werd als laag in een groot deel van de 
kuilen waargenomen (afb. 97).

181 Ter Steege 2018.
182 www.meertens.knaw.nl/mgw/plaats/219
183 Zie ook paragraaf 4.2.
184 Gerritsen e.a. 2017.
185 Idem., 61-64.

Afb. 97. In een groot deel van de kuilen was een laag lichtgrijze klei aanwezig. Het vermoeden bestaat dat 
het terrein eerst werd geëgaliseerd voordat het werd opgehoogd.
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4.5.1.5 Vondstmateriaal
Hieronder wordt het vondstmateriaal uit deze periode beschreven.186 De keramiek is uitgesplist 
per deelgebied. Evenals de metaalvondsten. Voor het botmateriaal is geen onderscheid 
gemaakt tussen subfase 3a en 3b, de vondsten uit deze categorie worden gezamenlijk onder 
subfase 3b beschreven.

Keramiek
Schaperstraat
Verreweg de meeste scherven behoren tot het zogenoemde kogelpotaardewerk. Dit is een 
handgemaakte aardewerksoort die is genoemd naar het voornaamste product: de kogelpot. 
Bij de opgraving aan de Schaperstraat zijn 228 scherven van deze aardewerksoort gevonden. 
Een zeer klein aantal scherven roodbakkend en grijsbakkend aardewerk dateert mogelijk vóór 
1300 (5 scherven).
Bij het kogelpotaardewerk valt een onderscheid te maken tussen kogelpotten en bakpannen 
(9 scherven). Alle bakpannen hebben een platte rand (kp-bak-2). Bij de kogelpotten komen 
diverse typen voor: een naar binnen afgeschuinde rand (kp-kog-1), een naar binnen en naar 
buiten afgeschuinde rand (kp-kog-2), een kraagrand (kp-kog-5), een naar buiten afgeschuinde 
rand (kp-kog-6), een kleine blokvormige rand (kp-kog-8) en een van boven afgeplatte rand 
(kp-kog-14). Een klein aantal scherven is versierd met bezemstreek en geen enkele scherf is 
voorzien van vingerveeg.

Als importkeramieksoorten zijn aanwezig: Pingsdorf-keramiek (50 scherven), Paffrath-
keramiek (37 scherven), Mayen-keramiek (3 scherven), Maaslands witbakkend aardewerk (4 
scherven), proto-steengoed (10 scherven) en bijna-steengoed (5 scherven). 
Het aandeel Pingsdorf-keramiek geeft aan dat een aanzienlijk deel van het materiaal dateert 
vóór circa 1225. Helaas zijn de scherven te klein om een nauwkeuriger datering te geven. 
Onder de fragmenten bevindt zich slechts twee randscherven, die beide afkomstig zijn van een 
pot.187 Verder zijn fragmenten van standringen en bandoren aanwezig, die hoogstwaarschijnlijk 
ook van potten afkomstig zijn. Bij twee wandscherven valt vast te stellen dat deze afkomstig 
zijn van een kogelpot.188

Bij de Paffrath-keramiek zijn veel meer randscherven (12 stuks) aanwezig dan bij de Pingsdorf-
keramiek. Ze zijn alle afkomstig van kogelpotten met afgeschuinde rand (bg-kog-1).
Opvallend is het voorkomen van drie wandscherven Mayen-keramiek.189 Ze hebben een hard 
en roodkleurig baksel en een glas oppervlak. Deze keramieksoort duikt zo nu en dan op tussen 
12de of 13de eeuws vondstmateriaal. Bij een opgraving in Midwoud zijn bijvoorbeeld een vrijwel 
complete tuitpot en een vlakke bodem van een tweede pot aangetroffen.190 De keramiek dateert 
tussen circa 1150 en 1225. Verhoeven - die de keramiek van Midwoud heeft uitgewerkt - noemt 
vondsten van deze keramieksoort in de post-Karolingische periode uitzonderlijk. Hij vermeldt 
dat ook in Waterland scherven van deze keramieksoort zijn gevonden en verwijst tevens naar 
een artikel van Baart over vondsten in Amsterdam.191 In West-Friesland zijn scherven Mayen-
keramiek ook gevonden in Enkhuizen in een ophogingslaag die dateert omstreeks 1200.192 

186 Het vondstmateriaal wordt eveneens bij de betreffende context beschreven.
187 V33 (S143), V121 (S333)
188 V23 (S98), V94
189 V33 (S143), V71 (S272), V84 (S286)
190 Verhoeven 1990, 131.
191 Verhoeven 1990, 140.
192 Duijn 2016.
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Aannemelijk is dat ze ook bij andere opgravingen zijn aangetroffen, maar bij de uitwerking 
niet als zodanig herkend. 
Het aandeel Maaslands witbakkend aardewerk is opvallend klein (slechts vier scherven). De 
verklaring is niet duidelijk.
Het aandeel proto-steengoed en bijna-steengoed, die dateren tussen circa 1225 en 1300, is 
eveneens relatief klein. Voor zover valt te zien, zijn alle scherven afkomstig van kannen.
Sloot als aparte context beschrijven

Zesstedenweg 13
Het grootste aantal scherven uit de periode 
1100-1300 bestaat uit fragmenten van lokaal 
handgevormd kogelpotaardewerk. Met name 
de kogelpot komt als vorm voor (MAE = 17). 
Verder is een enkele bakpan met platte rand (kp-
bak-2) van kogelpotaardewerk gevonden. Bij de 
gevonden kogelpotscherven zijn verschillende 
types te onderscheiden, waarbij vooral de 
randvorm bepalend is. Het gaat om kogelpotten 
met een naar binnen afgeschuinde rand (kp-
kog-1), een dakvormige rand (kp-kog-2), een 
aan de bovenzijde afgeplatte rand (kp-kog-4), 
een kraagrand en dekselgeul (kp-kog-5) en een 
naar buiten afgeschuinde rand (kp-kog-6). Bijna 
de helft van de kogelpotscherven is versierd 
met bezemstreken, wat veelal typerend is voor 
13de-eeuwse kogelpotten uit het Nederlands 
kustgebied.193 Bijzonder is een groot tuitfragment 
van 7 cm lang met een opening van circa 6 cm in 
diameter (afb. 98).194 Het gaat hier waarschijnlijk om een grote tuitpot van kogelpotaardewerk, 
aangezien de ‘tuit’ veel groter is dan de typische holle steel van bekende bakpannen en 
grapen van hetzelfde materiaal. Anders dan holle stelen is de tuit ook geheel open aan de 
binnenzijde. Een denkbare vormvariatie op de tuitpot is een kogelpot met een tuit aan de 
onderkant, waarvan enkele opgegraven voorbeelden bekend zijn uit 13de-eeuwse huisterpjes 
in het Groninger veengebied. Volgens Van Vlisteren diende zo’n vorm voor het filteren van 
lege graanhulzen uit het beslag dat men maakte om bier te produceren.195 Hoewel niet met 
zekerheid is vast te stellen dat het hier om de tuit van een dergelijk voorwerp gaat, zou dit 
fragment een eventuele aanwijzing voor lokale middeleeuwse bierproductie in Grootebroek 
kunnen zijn. Opvallend is ook een aantal randfragmenten van een tamelijk grote kogelpot (kp-
kog-6) met een randdiameter van 24 cm (afb. 99).196 Mogelijk heeft dit object als voorraadvat 
gediend, maar misschien heeft het eveneens een functie gehad bij het maken van bier. 

193  Verhoeven 1998, 108.
194  V22-C01.
195  Van Vlisteren 1994, 14-16.
196  V22-C02.

Afb. 98. Bijzonder is een groot tuitfragment van 
kogelpotaardewerk. Mogelijk kan dit in verband 
worden gebracht met lokale bierproductie in 
middeleeuws Grootebroek (V22-C01). 
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Behalve kogelpotaardewerk zijn er ook 15 scherven van vroeg roodbakkend aardewerk met 
spaarzaam loodglazuur gevonden, die mogelijk dateren voor 1325. Hierbij zijn twee bakpannen 
met holle steel te onderscheiden, namelijk een exemplaar met een afgeronde kraagrand 
(r-bak-19) en een bakpan met een enigszins rechthoekige schuinstaande rand (r-bak-53). 
Opvallend is dat bij één van de bakpannen de holle steel aan de bovenkant en onderkant is 
doorboord (afb. 100).197 Waarschijnlijk heeft er een ijzeren pen of spijker in gezeten, zodat een 
houten steel vastgezet kon worden in de holle steel van de roodbakkende bakpan.

Wat betreft importkeramiek is er met name Pingsdorf-aardewerk (11 scherven) en bijna-
steengoed (7 scherven) gevonden. De meeste Pingsdorf-scherven zijn echter als ‘opspit’ in 
jongere sporen aangetroffen. Maaslands witbakkend aardewerk (1 scherf), Paffrath-aardewerk 

197  V18-C01.

Afb. 99. Aantal randfragmenten van een tamelijk grote kogelpot met een randdiameter van 24 cm (V22-C02).

Afb. 100. Bij één van de bakpannen is de holle steel aan de bovenkant en onderkant doorboord. Waarschijnlijk 
heeft er een ijzeren pen of spijker in gezeten, zodat een houten steel vastgezet kon worden in de holle steel 
van de roodbakkende bakpan.
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(2 scherven) en proto-steengoed (1 scherf) zijn sterk ondervertegenwoordigd. Van het 
Pingsdorf-aardewerk zijn vooral wandfragmenten gevonden, waardoor de vorm in de meeste 
gevallen niet nader te bepalen is. De scherven van Paffrath-aardewerk hebben aan kogelpotten 
toebehoord. Van de andere geïmporteerde keramieksoorten uit de periode 1100-1300 bestaat 
het vormenspectrum vooral uit kannen. 

Zesstedenweg 10-12
Bijna driekwart van de verzamelde middeleeuwse scherven uit de periode 1100-1300 bestaat 
uit kogelpotaardewerk (MAE = 101). Naast enkele fragmenten van bakpannen (kp-bak-2 en kp-
bak-3) en kannen is de kogelpot zoals gewoonlijk de meest algemene vorm. Vooral kogelpotten 
met een naar binnen afgeschuinde rand (kp-kog-1), een gefacetteerde rand (kp-kog-2) en 
een naar buiten afgeschuinde rand (kp-kog-6) komen veelvuldig voor. Bezemstreekversiering 
is op een groot deel van de potten aanwezig. Dit is een kenmerkende decoratie voor lokaal 
vervaardigd kogelpotaardewerk uit de 13de eeuw.198 
Qua importkeramiek is vooral het aantal objecten van pingsdorf-aardewerk (MAE = 16) en 
Maaslands wit (MAE = 11) opvallend. Dit geeft duidelijk aan dat er in dit deel van Grootebroek 
ook in de 12de eeuw al menselijke activiteit plaatsvond. 

Metaal
Weinig metaalvondsten zijn met zekerheid aan deze subfase te koppelen. Een deel van deze 
vondsten wordt behandeld onder fase 3b of fase 4. Uitzondering hierop vormt een munt 
gevonden aan de Zesstedenweg 10-12. Het betreft een penning van Keizer Frederik II uit 
Nijmegen.199 Deze munten zijn gemaakt tussen 1212 en 1250, dit exemplaar is rond 1225 
geslagen (afb. 192).

4.5.2 Fase 3b: (1300-1500)
Zoals gezegd is een groot deel van de sporen is toe te schrijven aan de Late Middeleeuwen en de 
eeuw daarvoor, globaal tussen 1150 en 1500. Op basis van vondstmateriaal en oversnijdingen 
is een onderscheid gemaakt in twee subfasen: fase 3a (1150-1300), de vroegste periode 
tijdens en direct na de ontginning en fase 3b (1300-1500) de twee eeuwen daarna. Hieronder 
worden de sporen uit de tweede subfase (fase 3b) per spoorsoort beschreven.

4.5.2.1 Kuilen
421: Kuil S24
Rechthoekige kuil met donkerbruingrijze klei en divers vondstmateriaal. Een groot stuk van 
een roodbakkend bakpan (r-bak-33) en fragmenten Siegburg steengoed met asblos en dunne 
langwerpige kan-modellen duiden op een datering tussen 1375-1425. 
Noemenswaardig zijn enkele stukken maalsteen van Tefriet.
Verder zijn uit de kuil 23 botfragmenten afkomstig.200 Het meeste bestaat uit rund (73,9%, 
inclusief “large mammal” 87%). Het assemblage bestaat uit zowel jonge als oudere dieren. 
Bijna de helft betreft vleesrijke botten. De kuil lijkt dus vooral consumptieafval te bevatten. In 
de kuil zijn ook fragmenten van een schaap/geit (mogelijk een ram/bok), een varken en een 
(tamme) gans gevonden. 

198 Verhoeven 1998, 108.
199 V74-M01.
200 421 V21.
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4.5.2.2 Sloten
Een groot deel van de sloten uit subfase 3a blijft functioneren in subfase 3b. Een deel wordt in 
deze periode zelfs aanzienlijk verbreed. Hieronder worden enkele sloten besproken die in deze 
subfase een belangrijke rol lijken te hebben gespeeld.

Kadesloot Zesstedenweg
De sloot liep parallel aan de Zesstedenweg en werd waargenomen in deelgebied Schaperstraat 
en Zesstedenweg 13.201 De breedte fluctueerde tussen 1,6 m en 2,5 m en de grens was 
soms grillig. Het spoor werd al eerder aangesneden tijdens het proefsleuvenonderzoek aan de 
Schaperstraat, al werd toen gedacht dat het om een ophogingslaag ging.202 
De meeste keramiek gevonden tijdens het proefsleuvenonderzoek dateerde uit de periode 
1375-1425. Het aardewerk verzameld tijdens de opgraving aan de Schaperstraat uit de 
sloot en de randzone van de sloot, sluit hier goed bij aan.203 Het materiaal binnen deelgebied 
Zesstedenweg 13 laat eveneens een vergelijkbaar beeld zien: het betreft voor het overgrote 
deel materiaal na 1375, maar bevat ook kogelpotaardewerk uit de 13de eeuw.204 Materiaal uit 
de eerste helft van de 14de eeuw ontbreekt vrijwel compleet. 
Het is onduidelijk hoe dit kan. De overeenkomst in datering tussen de sloten aan weerzijden van 
de Schaperstraat doet vermoeden dat ze tegelijk hebben gefunctioneerd en zelfs waarschijnlijk 
onderdeel van dezelfde sloot uitmaken. De aanwezigheid van het 13de eeuwse materiaal kan 
een aanwijzing zijn dat de sloot al eerder is gegraven, maar het kan niet worden uitgesloten dat 
aan het einde van de 14de eeuw een sloot is aangelegd waarbij oudere sporen zijn vergraven 
en het 13de eeuwse materiaal als opspit in de sloot terecht is gekomen. 
De sloot binnen deelgebied Schaperstraat laat overigens een minder complex beeld zien dan 
het spoor aan de Schaperstraat. Hier werd namelijk de sloot gedempt en verlegd meer naar de 
Zesstedenweg toe, iets dat niet is waargenomen aan de Schaperstraat.205 
In de sloot zijn 75 botfragmenten gevonden.206 Het bestaat vrijwel uitsluitend uit botfragmenten 
van het rund (86,6%, inclusief “large mammal” 94,6%). Het botmateriaal is afkomstig 
van tenminste vijf individuen. Alle onderdelen van zowel jongere als oudere dieren zijn 
gerepresenteerd207, waardoor het waarschijnlijk is dat de dieren ter plaatse werden gehouden, 
geslacht en geconsumeerd. Het vondstcomplex illustreert duidelijk dat het rund verreweg het 
belangrijkste vee was in deze periode. 
Naast rund is slechts één deel van een onderkaak van een varken aangetroffen. Het varken is 
gevild. Twee fragmenten zijn afkomstig van een mens (zie hieronder). 
In de sloot zijn twee benen objecten aangetroffen. Ze zijn op dezelfde manier gemaakt. In 
beide gevallen is een deel van een middenvoetsbeen (metatarsus) van een rund ouder dan 2,25 
jaar gebruikt. De distale gewrichtskop (epifyse) is aan beide laterale zijden afgehakt, zodat het 
bijna even breed is als de schacht (diafyse). Op de versmalde kop lijken sporen van polijsting 
aanwezig. De schacht is ook gepolijst door het langdurig in de hand houden. Mogelijk kunnen 
de objecten in verband worden gebracht met het schrapen van huiden of het gladstrijken van 
aardwerk. De aanwezigheid van twee van deze objecten binnen het vondstcomplex maakt het 
waarschijnlijk dat het ambacht, of het nu huidbewerking of pottenbakken was, regulier werd 

201 Schaperstraat: S 321, S348; Zesstedenweg 13: S25
202 Gerritsen 2013. Het spoor werd niet geheel uitgegraven.
203 Het vondstmateriaal wordt aan het einde van deze paragraaf behandeld. 
204 S25.
205 S22.
206 420 V138 en V110; 421 V22.
207 Slachtafval, vleesrijke en -arme delen.
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uitgevoerd in (de buurt van) het plangebied. Gezien de afwezigheid van ovens, misbaksels of 
andere zaken die met een pottenbakkerij kunnen worden geassocieerd en de aanwezigheid 
van vilsporen op het dierlijk botmateriaal, is het bewerken van huiden waarschijnlijker. 

Vondstrijke sloot
Binnen deelgebied Zesstedenweg 
10-12 werd haaks op het lint een 
sloot gevonden die veel vondsten 
uit voornamelijk de laat 14de en 
15de eeuw bevatte.208 Vondsten uit 
deze periode zijn in West-Friesland 
tamelijk zeldzaam. De breedte van 
de sloot varieerde tussen 2,2 m en 
2,7 m. Het spoor was 0,4 m diep. 
De vondsten zijn fragmentarisch 
van aard. Opvallend is de 
aanwezigheid van materiaal uit 
zowel de latere 13de als de 15de 
eeuw. De sloot is mogelijk twee 
eeuwen in gebruik geweest. 
Naast een paar losse fragmenten 
van Maaslands wit en Pingsdorf 
aardewerk zijn er 183 scherven 
van kogelpotaardewerk gevonden. 
De meeste kogelpotten uit dit spoor zijn voorzien van bezemstreekversiering. Met name kp-
kog-1 (MAE = 4) en kp-kog-2 (MAE = 9), herkenbaar aan respectievelijk een naar binnen 
afgeschuinde rand en een dakvormige rand, zijn algemeen voorkomende types. Behalve de 
standaard kogelpotten zijn ook uit deze sloot fragmenten van bakpannen (kp-bak-2 en kp-
bak-3) verzameld. Twee bijzondere scherven van een kan van kogelpotaardewerk bevatten 
radstempelversiering (afb. 101).209 Dit type versiering op dergelijke kannen kwam vooral in de 
periode 1275-1325 voor – de tijd dat het lokaal vervaardigde kogelpotaardewerk langzaamaan 
vervangen werd door regionale producten van rood- en grijsbakkend aardewerk.210 
In de sloot bevonden zich negen fragmenten van vroeg roodbakkend aardewerk met grof 
baksel uit de tweede helft van de 13e of vroege 14de eeuw. Eén van de scherven is deel 
geweest van een ongeglazuurde vuurstolp met als versiering rond het hengsel met de vingers 
uitgeschraapte en samengeknepen kleipropjes (afb. 102).211 De overige 27 scherven van 
roodbakkend aardewerk zijn op grond van het baksel en glazuur van latere datum. Zo komen 
drie verschillende bakpannen voor die qua model typisch in de 15de eeuw te plaatsen zijn. Het 
zijn vormen met afgeronde platte rand (r-bak-2, r-bak-15) of afgeronde kraagrand (r-bak-28). 
Ook een kom met standlobben (r-kom-28) kan als 15e-eeuws bestempeld worden. 

208 S112.
209 V96-C04.
210 Pers. comm. Schrickx 2017.
211 V96-C03.

Afb. 101. Fragmenten van een kan van kogelpotaardewerk met 
radstempelversiering. Dit type versiering op dergelijke kannen 
kwam vooral in de periode 1275-1325 voor (V96-C04).
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Ten slotte is er nog een roodbakkende olielamp met 
afgeronde rand (r-oli-1) gevonden van een model 
dat vergelijkbaar is met exemplaren uit de 16de en 
17de eeuw (afb. 103).212 De spaarzaam aangebrachte 
loodglazuur – en de contextdatering – maken het 
echter waarschijnlijk dat deze olielamp voor 1500 
dateert. Onder de 8 verzamelde scherven van 
grijsbakkend aardewerk bevindt zich een fragment 
van een grote bolle spinsteen (g-spi-2) (afb. 104).213 

Van de geïmporteerde keramiek uit Duitsland komen 
alle stadia uit de ontwikkeling van de middeleeuwse 
steengoedproductie voor, omvattende proto-
steengoed (MAE = 10), bijna-steengoed (MAE = 3), 
ongeglazuurd steengoed – met en zonder asblos – 
(MAE = 8) en steengoed met oppervlaktebehandeling (MAE = 5). Deze samenstelling van 
vondsten duidt er ook op dat de sloot in gebruik was van circa 1250 tot 1500. Het overgrote 
deel van de steengoed-vondsten bestaat uit kannen. Eén fragment is bijzonder te noemen. 
Het is een scherf van een veldfles van met ijzerengobe en zoutglazuur bedekt steengoed uit 
Langerwehe (s2-vel-1). Deze vorm is nog maar weinig aangetroffen bij opgravingen in de 
regio West-Friesland. Veldflessen worden dikwijls bij laatmiddeleeuwse kloostercontexten in 
Nederland gevonden, waar ze dan met pelgrims in verband gebracht worden.214 Hoewel er 
in de 15e en 16de eeuw verderop aan de Zesstedenweg in Grootebroek een klooster heeft 
gestaan215, hoeft deze vondst daar geen connectie mee te hebben. Veldflessen werden namelijk 
niet uitsluitend door pelgrims, maar ook door andere reizende of op het land werkende lieden 
benut.216 Opvallend genoeg zijn zowel bij het nabijgelegen klooster in Grootebroek als het 
klooster Bethlehem in Blokker217 ook geen fragmenten van veldflessen gevonden. 

212 V95-C01.
213 V96-C02.
214 Stellingwerf 2013, 74.
215 Gerritsen 2013
216 Bartels 1999, 50.
217 Schrickx 2008.

Afb. 102. Fragment van een ongeglazuurde vuurstolp 
met als versiering rond het hengsel uitgeschraapte en 
samengeknepen kleipropjes (V96-C03).

Afb. 103. Deze roodbakkende olielamp met 
afgeronde rand dateert waarschijnlijk voor 
1500 (V95-C01).

Afb. 104. Een fragment van een grote bolle 
spinsteen van grijsbakkend aardewerk 
(V96-C02).



95

Opmerkelijke vondst uit de sloot is een stuk natuursteen met een geboord gat. Gesuggereerd 
is dat het om een met een drilboor bewerkt stuk steen uit de 20ste eeuw gaat, die zou zijn 
opgeblazen met dynamiet voor een treinspoor.218 Het zou dan om een intrusie gaan. Uit het 
spoor zijn echter er nog 27 andere stukken natuursteen tevoorschijn gekomen en het zou 
kunnen dat het om een middeleeuwse steen gaat. Het natuursteen bestaat uit tefriet (stukken 
maalsteen), graniet en zandsteen. Uit middeleeuwse sporen komt doorgaans redelijk wat 
natuursteen, maar wat de functie is geweest is onduidelijk.
Het grootste deel van het botmateriaal afkomstig uit de sloot (N=185), behoort tot het rund 
(71,9%, inclusief “large mammal” 83,24%).219 Het materiaal is afkomstig van tenminste zes 
dieren. De botfragmenten zijn afkomstig van vleesrijke (23,3%) en vleesarme delen (54,9%) en 
slachtafval (21,8 %).220 Op enkele fragmenten zijn snijsporen zichtbaar die in verband kunnen 
worden gebracht met villen. Een doorboorde vingerkoot is waarschijnlijk als werpkoot gebruikt. 
Het overige deel van het materiaal bestaat uit schaap/geit en varken en één fragment eend 
(Anas platyrhynchos). 

4.5.2.3 Vondstmateriaal
Hieronder wordt het vondstmateriaal uit deze periode beschreven.221 De keramiek is uitgesplist 
per deelgebied. Het botmateriaal is juist samengevoegd om een overzicht te creëren van het 
gebruik van dieren in Grootebroek gedurende de Middeleeuwen. 

Keramiek
Schaperstraat
De keramiek uit de late middeleeuwen omvat een klein aantal keramieksoorten: roodbakkend 
aardewerk (362 scherven), grijsbakkend aardewerk (32 scherven), steengoed zonder 
oppervlaktebehandeling (steengoed 1, 197 scherven) en steengoed met oppervlaktebehandeling 
(steengoed 2, 46 scherven). Keramiek uit 1300-1350 is nauwelijks aanwezig; de nadruk ligt 
op de periode 1375-1425.
Het roodbakkend aardewerk vertoont een klein aantal potvormen: veel bakpannen en grapes 
en een klein aantal kannen, kommen, potten en een bord. Het aandeel bakpannen is zeer 
hoog (bijna 30% van de roodbakkende scherven). Voor zover valt te beoordelen hebben 
alle bakpannen een omgeslagen rand (r-bak-1). Bij de grapes komen meerdere typen voor. 
Kenmerkend is de grape met kleine driehoekige rand (r-gra-3), die meestal van binnen 
spaarzaam is geglazuurd en op de schouder fijne ribbels heeft. Daarnaast is er bijvoorbeeld 
ook een grape met hoge hals en van boven afgeplatte rand (r-gra-75). De kommen hebben 
een platte rand met slibversiering en staan op poten.
Opvallend hoog is het aandeel steengoed zonder oppervlaktebehandeling, die in alle gevallen 
aan de productieplaats Siegburg is toe te schrijven. Onder de scherven bevindt zich één 
drinkschaal222 en alle andere scherven zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van kannen. Helaas 
valt op basis van de kleine scherven het type niet vast te stellen. Een meerderheid van het 
materiaal is voorzien van oranje blos en soms asglazuur, een fenomeen dat typisch voor de 
periode 1375-1425 is. Deze constatering was ook al gedaan bij de uitwerking van de keramiek 
van het proefsleuvenonderzoek.223

218 Mondelinge mededeling M. Bartels.
219 422 V91.
220 Uerpmann 1973.
221 Het vondstmateriaal wordt eveneens bij de betreffende context beschreven.
222 V135
223 Gerritsen 2013, 30.
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Steengoed met zoutglazuur is duidelijk 
veel minder aanwezig dan steengoed 
zonder oppervlaktebehandeling. De typen 
zijn niet te bepalen doordat slechts vijf 
randscherven zijn gevonden. Waarschijnlijk 
zijn alle scherven afkomstig van kannen. 
Een uitzondering vormt een scherf van 
een kleine kruik met twee oren (s2-kru-2), 
een zogenoemd spinpotje.224 De functie 
van dergelijke potjes is onzeker; er wordt 
verondersteld dat ze dienden om de vingers 
in te vetten bij het spinnen.
Tot slot verdient een kleine vondst te worden 
vermeld: de onderkant van een pijpaarden 
beeldje van St. Catharina afgebeeld met rad 
(afb. 105).225 Kleine heiligenbeeldjes waren 
in de 15de eeuw massaproductie, vooral 
in Utrecht. Vooral beeldjes van Maria met 
Kind, St. Barbara en St. Catharina kwamen 
veel voor. Ze dienden voor privédevotie.

Zesstedenweg 13
Binnen het steengoed is er een onderscheid te maken in ongeglazuurd steengoed (s1) en 
steengoed met oppervlaktebehandeling (s2). De meeste steengoedfragmenten zijn onbehandeld, 
het gaat om 160 scherven waaruit minimaal 37 voorwerpen onderscheiden kunnen worden. 
Van het met glazuur of engobe bedekte steengoed zijn er 38 scherven gevonden (MAE = 25). 
Het laatmiddeleeuwse roodbakkend aardewerk omvat 310 scherven (MAE = 81) en er zijn 14 
fragmenten van grijsbakkend aardewerk verzameld, waaruit minimaal 6 exemplaren zijn te 
onderscheiden. 
Het ongeglazuurde steengoed is in alle gevallen afkomstig uit de Duitse productieplaats 
Siegburg. Het vormenspectrum ervan bestaat vooral uit kannen met een hoog en slank model, 
waarbij één exemplaar een opvallend uitstaande ribbel bij de halsaanzet heeft (s1-kan-1). Bij 
twee andere exemplaren (s1-kan-3) ontbreekt deze typische ribbel (afb. 106).226 De andere 
gevonden s1-fragmenten kunnen niet nader tot een specifiek type gedetermineerd worden. 
Opvallend is dat bij de meeste steengoedscherven zonder oppervlaktebehandeling, net als 
aan de Schaperstraat een oranje asblos aanwezig is, een kernmerk wat doorgaans wijst op 
een datering na circa 1375. Ook de dunne, lange steengoed kan-modellen zijn typisch voor 
de periode 1375-1450. Het meeste steengoed met oppervlaktebehandeling is toe te schrijven 
aan de centra Langerwehe, Raeren en Aken. Het gaat met name om scherven van kannen 
bedekt met ijzerengobe en zoutglazuur. Er zijn slechts twee randfragmenten van middeleeuws 
geglazuurd steengoed gevonden, waardoor specifieke types lastig te bepalen zijn. Een 
interessante vondst is een spinsteen, welke wijst op lokale huisnijverheid van de bewoners op 
deze plek in de 15de of 16de eeuw (afb. 107).227

224 V146 (S349)
225 V135
226 V18-C02.
227 V8-C01.

Afb. 105. De onderkant van een pijpaarden beeldje 
van St. Catharina uit vermoedelijk de 15de eeuw. 
Dergelijke beeldjes dienden voor privédevotie 
(V135-C01).
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Het roodbakkend aardewerk bestaat vooral uit fragmenten van deels geglazuurde bakpannen 
(MAE = 32) en grapen (MAE = 25), verder komen drie pispotten, een bord, kom, pot, vetvanger 
en vuurstolp als vormen voor. Bij de bakpannen is de r-bak-1 een algemeen voorkomend type 
(MAE = 19). Kenmerkend is de ronde omgeslagen rand en doorgaans een platte, licht geknepen 
steel. Daarnaast zijn er ook scherven van een aantal verschillende bakpannen met naar buiten 
uitstaande rand en afgeplatte bovenzijde gevonden (r-bak-15, r-bak-17 en r-bak-33). Van de 
grapen zijn maar weinig randfragmenten gevonden. Vooral pootjes en bolle wandscherven 
met roetaanslag duiden op de aanwezigheid van grapen in de huishoudens die deze laat-
middeleeuwse sporen in gebruik hadden. Bij de typebepaling kunnen slechts drie specifieke 
grape-vormen onderscheiden worden. Het gaat om een hoge grape met rechte rand (r-gra-22) 
en twee bolle grapen met dekselgeul, waarvan één een geknikte rand heeft (r-gra-5) en de ander 

Afb. 106. Ongeglazuurde kan van steengoed uit 
Siegburg (V18-C02).

Afb. 107. De aanwezigheid van een spinsteen wijst 
op lokale huisnijverheid van de bewoners aan de 
Zesstedenweg in de 15de of 16de eeuw (V8-C01).

Afb. 108. Een bolle grape of hengselpot met 
een typische 15de-eeuwse versiering van witte 
slibboogjes (V33-C01).
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een kraagrand heeft (r-gra-10). Beide bolle grapen zijn voorzien van een typische 15de-eeuwse 
versiering van witte slibboogjes. De laatstgenoemde kan overigens ook aangeduid worden als 
hengselpot, aangezien deze een hengsel versierd met vingerindrukken bevat (afb. 108).228

Tussen de scherven van het grijsbakkend aardewerk is één vorm te herkennen als een bolle 
kan met hoge schouder en kraagrand (g-kan-9). De overige scherven zijn te gefragmenteerd 
om er een oorspronkelijke vorm aan toe te kennen. 

Zesstedenweg 10-12
Het aantal scherven daterend uit de late 
middeleeuwen aangetroffen tijdens de opgraving aan 
de Zesstedenweg 10-12 is aanzienlijk minder dan 
vondsten uit dezelfde periode van de aangrenzende 
percelen aan de Zesstedenweg en Schaperstraat. 
Het meeste materiaal is fragmentarisch van aard. 
Vrijwel enkel de vondsten uit een sloot (S112) 
kunnen enigszins specifiek per vorm gedetermineerd 
worden.229 Onder het steengoed bevinden zich met 
name ongeglazuurde kannen uit Siegburg (MAE = 
18) en met ijzerengobe en zoutglazuur behandelde 
kannen uit Langerwehe (MAE = 11). Een tot de 
verbeelding sprekende vondst is een geheel intacte 
bolle spinsteen van Langerweher steengoed (s2-
spi-1) (afb. 109).230 Roodbakkend aardewerk omvat het hoogst aantal vormen uit deze periode 
(MAE = 51). De meeste scherven zijn deel geweest van bakpannen met een afgeronde rand 
(r-bak1, r-bak-2, r-bak-15 en r-bak-28). Het aantal gevonden fragmenten van grijsbakkend 
aardewerk is verwaarloosbaar (MAE = 7), echter een spinsteen van dit baksel (g-spi-2) is wel 
bijzonder te noemen (afb. 104).231

Bouwkeramiek en natuursteen
Bij de opgravingen zijn weinig stukken bouwkeramiek uit deze periode gevonden die 
noemenswaardig zijn. Uitzondering daarop zijn de fragmenten hieronder beschreven afkomstig 
aan de Zesstedenweg 13.
Uit een 14de eeuwse kuil, gevulde met puin komen kloostermoppen, waarbij de grootste, een 
formaat van 30x15x8 heeft.232 Een interessante vondst bij de aanleg van vlak 1 is een kloostermop 
die is bewerkt tot montantsteen, een min of meer ruitvormig element uit de middenstijl – de 
montant – van een kerkvenster (afb. 110).233 Opvallend hierbij is de afwezigheid van inkepingen 
in het midden, waarin het glas-in-lood raam hoorde te steunen. Zodoende kan verondersteld 
worden dat het om een halffabricaat gaat. Naast deze opmerkelijke vondst zijn er uit dezelfde 
context ook stukken bewerkt natuursteen gevonden die eerder bij een kerkgebouw of een 
ander belangrijk openbaar bouwwerk thuishoren. Het gaat om een fragment venstertracering 
van zandsteen (afb. 111)234 en een groot plat stuk van rode zandsteen (afb. 112)235. 

228 V33-C01.
229 Zie ook hierboven.
230 V8-C01.
231 V96-C02.
232 S15.
233 V3-BK01.
234 V3-N01.
235 V3-N02.

Afb. 109. Een tot de verbeelding sprekende 
vondst is een geheel intacte bolle spinsteen 
van steengoed uit Langerwehe (V8-C01).
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Het stuk venstertracering betreft waarschijnlijk een bovendorpel en bevat de aanzet van een 
sierlijk maaswerk in Gotische stijl evenals een richel waarin een glas-in-lood raam geplaatst 
kon worden. In een dorp als Grootebroek zullen zandstenen ramen waarschijnlijk alleen in 
de kerk gezeten hebben. Rode zandsteen werd in de late middeleeuwen ook vooral gebruikt 

Afb. 110. Een half-
fabricaat van een 
montantsteen is mogelijk 
ooit gemaakt voor een 
kerkraam (V3-BK01).

Afb. 111. Een fragment 
ventstertracering van 
vermoedelijk een boven-
dorpel zou uit een kerk of 
kapel afkomstig kunnen 
zijn (V3-N01).

Afb. 112. Dit fragment 
rood zandsteen is mogelijk 
afkomstig van een deksel 
van een sarcofaag (V3-
N02).
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in kerkgebouwen. Er werden bouwornamenten en sarcofagen van gemaakt. Aangezien het 
hier een plat fragment betreft, kan worden verondersteld dat het van een sarcofaagdeksel 
afkomstig is, maar zeker is dat niet. 
Zeer opmerkelijk is de aanwezigheid van twee fragmenten van een mensenschedel. Het betreft 
de rechter oogkas, wenkbrauwboog en een deel van het voorhoofd van een volwassen individu. 
In de oogkas is een poreus botoppervlak zichtbaar (cribra orbitalia). Over het algemeen 
worden deze perforaties veroorzaakt door chronische bloedarmoede wegens een gebrek 
aan bepaalde bouwstoffen. Dit kan een tekort zijn aan vitamine C (scheurbuik), foliumzuur, 
vitamine B12 of een chronisch tekort aan ijzer. Een ijzer tekort anemie kan liggen aan een 
gebrekkig dieet, menstruatie, darmbloedingen door infecties van parasieten, zoals mijnwormen 
(ancylostomiasis, meestal door contact met vervuilde grond). De perforaties in het bot kunnen 
ook ontstaan door een verhoogde destructie van rode bloedcellen.236 Malaria kan eveneens 
leiden tot de ziektekundige botafwijkingen van cribra orbitalia.237 
Naast bovengenoemd pathologie is ook trauma zichtbaar op de schedel. Op het wandbeen zijn 
twee kleine gaten zichtbaar, die mogelijk voor de dood (ante mortem) zijn aangebracht (afb. 
113). Rondom de traumaplekken lijkt het botoppervlak iets verdikt en vertoont het “pitting”; 
mogelijk een teken van genezing.238 

Aangezien men in de Middeleeuwen op het kerkhof van Grootebroek zal zijn begraven (op 
bijna een kilometer afstand van het plangebied), is de aanwezigheid van het schedelfragment 
opmerkelijk. Mogelijk is het fragment met de aanleg van de sloot opgespit uit een ouder spoor 
uit de Bronstijd. In deze periode wordt vaker menselijk botmateriaal aangetroffen in contexten 
met voornamelijk dierlijk bot.239

236 Walker et al. 2009, 109-125; Stuart-Macadam 1992, 39-47; Mann/Hunt 2005, 31.
237 Gowland/Western 2012, 301-311. Tekst overgenomen uit: Gerritsen, e.a. 2017, 117-118.
238 Mondelingen mededeling Constance van der Linde, Tot op het Bot Fysisch Antropologisch Onderzoeksbureau. 
239 Roessingh & Lohof 2011, 221-222; Roessingh & Vermue 2011, 23.

Afb. 113. Een stuk van een menselijk schedeldak met twee genezende trauma in het wandbeen (V22).
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Metaal
Twee bijzonder vondsten zijn afkomstige 
van het onderzoek aan de Schaperstraat. 
De eerste is een versierd fragment van 
een tasbeugel met bevestigingsgaatjes en 
oog (voor het scharnier) gemaakt van tin 
lood legering (afb. 114).240 Op basis van 
de versiering wordt de beugel gedateerd 
in de periode 1450-1550. Een tweede 
noemenswaardige vondst is een stuk van 
een mantelspeld of fibula (afb. 115).241

Aan de Zesstedenweg 13 zijn in contrast met 
de Schaperstraat enkele zilveren munten 
tevoorschijn gekomen uit deze periode. De 
oudste is een Leeuwen Groot van Willem 
VI uit het graafschap Holland (afb. 116).242 
Deze munt is geslagen rond 1411. De tweede 
munt is een zogenaamde Tuin een penning 
met lopende leeuw, geslagen onder Jan van 
Beieren in 1423 of 1424 (afb. 117).243 De 
laatste munt zou gezien zijn datering wellicht 
bij de volgende fase worden gerekend, maar 
vanwege de gelijkenis wordt deze even 
hierin meegenomen. Het betreft een kwart 
Groot van Karel V, waarschijnlijk geslagen 
in Antwerpen omstreeks 1509 (afb. 118).244 
Naast de munten is een geknipt kruis 
noemenswaardig binnen dit deelgebied.245 
Deze wordt hieronder in een tekstkader 
uitgebreid behandeld.
Aan de Zesstedenweg 10-12 zijn eveneens 
enkele laatmiddeleeuwse metaalvondsten 
gedaan. Noemenswaardig zijn enkele 
loden schijven die doorgaans worden 
geïnterpreteerd als spinlood, voor het 
spinnen van garen. Een van deze schijven 
bevat enkele krassen in het lood, een mogelijke versiering.246 Enige munt uit deze periode 
betreft een Leeuwen Groot van Willem V uit Dordrecht, geslagen in de periode 1354-1365.247 
De laatste noemenswaardige vondst uit deze periode betreft een messing beslagstuk. Het gaat 
om een vierlobbig stuk met een gat in het midden, mogelijk betreft het een bloem (afb. 119).248

240 420-V100-M01.
241 420-V157-M01.
242 421-V30-M01.
243 421-V11-M01.
244 421-V03-M01.
245 421-V11-M02.
246 422-V90-M01. 
247 422-V108-M01.
248 422-V73-M01.

Afb. 114. Versierd fragment van een tasbeugel met 
bevestigingsgaatjes en oog voor het scharnier. Op 
basis van de versiering wordt de beugel gedateerd in 
de periode 1450-1550 (V100-M01).

Afb. 115. Een laatmiddeleeuwse mantelspeld of 
fibula (V157-M01).
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Afb. 116. Leeuwen Groot 
van Willem VI, datering 
ca. 1411 (V30-M01).

Afb. 117. Een zogenaamde 
Tuin, een penning met 
lopende leeuw, geslagen 
onder Jan van Beieren in 
1423 of 1424 (V11-M01).

Afb. 118. Een kwart Groot van Karel V, waarschijnlijk geslagen in 
Antwerpen omstreeks 1509 (V03-M07).

Afb. 119. Een messing beslagstuk, in 
de vorm van een bloem (V73-M01).
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Een loden kruisje met inscriptie
Christiaan Schrickx

Bij de opgraving is een bijzonder Middeleeuws metalen voorwerp gevonden, namelijk 
een kruisje met inscripties (afb. 120). Het kruisje is geknipt uit een stukje lood en is 26 
mm hoog en 24 mm breed. In een van de armen van het kruis zit een gaatje, wat erop 
wijst dat het kruisje kon worden gedragen. Op beide zijden staan op een vrij primitieve 
wijze woorden en symbolen ingekrast.

Op de voorzijde van het kruisje staan in de armen van het kruis twee symbolen: een 
anker en een letter A bekroond met een kruisje (alpha-kruis). Het anker is het christelijke 
symbool voor hoop. Als we de arm met gaatje als bovenzijde van het kruis beschouwen, 
staat de tekst verticaal op het kruis. Op de eerste regel staan waarschijnlijk de letters 
RENNWT of REINIWT, waarbij de W als UU kan worden gelezen. Daaronder volgen twee 
woorden: SIN (de S is onzeker) en M/N O/E N met een ~ boven de O of E. Dit tweede 
woord moeten we mogelijk lezen als MOREN of MEREN.

2 cm

Afb. 120. Foto en tekening van voor- en keerzijde van het geknipte loden kruis (V11-M02).
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De tekst op de andere zijde is nog onduidelijker dan op de voorzijde. Geheel bovenaan in 
een arm van het kruis staat TER. De tweede regel is slecht leesbaar en lijkt te eindigen 
op IHS. De derde en vierde regel zijn eveneens slecht leesbaar. Tot slot staat op de vijfde 
regel, onderaan in een arm van het kruis, TRIX.
Het is zeer lastig om de betekenis van de tekst te achterhalen. Het eerste woord op 
de voorzijde van het kruisje moeten we waarschijnlijk lezen als de naam REINUUT (of 
Reinout). De woorden SIN MOREN (of MEREN) betekenen in het Deens en Noors ‘zijn 
moeder’. In het Oud-Nederlands of Oud-Fries komt deze betekenis niet voor, waardoor 
de betekenis onzeker blijft.
De tekst op de achterzijde is onduidelijk. Bovenaan staan de letters TER en geheel 
onderaan TRIX. Daar tussen staan drie regels waarvan de letters slechts deels leesbaar 
zijn.
Vergelijkbare loden kruisjes zijn vooral uit Noorwegen bekend.249 Ze worden geduid 
als grafgift of amulet. Deze zijn meestal voorzien van teksten in runenschrift, maar 
ook opschriften (deels) in Latijn komen voor. De betekenis van de opschriften is vaak 
slecht te achterhalen. Daarnaast komen ze ook voor in onder andere Zweden, Duitsland, 
Frankrijk en Engeland.250 Ze worden in Engeland ook wel absolutiekruisjes genoemd, als 
teken van vergeving van de zonden (de absolutie). De datering ligt in vooral in de 11de 
tot en met de 14de eeuw.
Enkele jaren geleden is in Tiel een loden kruisje gevonden dat voorzien is van een 
Latijnse tekst, die grotendeels kon worden ontcijferd.251 Voor zover bekend zijn er geen 
andere vondsten uit Nederland. 

Botmateriaal
Het botmateriaal uit de deelprojecten is samengevoegd om een overzicht te creëren van het 
gebruik van dieren in Grootebroek gedurende de Middeleeuwen. Doordat veel kuilen waar 
botmateriaal uit afkomstig is geen dateerbaar vondstmateriaal bevatten zijn alle sporen uit 
deze periode samengevoegd. Bij het botmateriaal is dus geen onderscheid gemaakt tussen 
fase 3a en 3b.

In onderstaande tabel staan de aantallen per soort of categorie weergegeven.252

Soort/categorie Aantal 420 Aantal 421 Aantal 422 Aantal 
totaal

Percentage 
totaal

Rund (Bos taurus) 346 18 197 561 57,4
Paard (Equus caballus) 4 0 0 4 0,4
Varken (Sus domesticus) 55 1 14 70 7,2
Schaap/geit (Ovis aries/Capra 
hircus) 48 2 21 71 7,3

249 Zie bijvoorbeeld: Sørheim 2004.
250 Zie bijvoorbeeld: https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/12128. Hoewel de vorm en afmeting 

van het kruisje afwijken van ons exemplaar, is dit voorwerp toch zeer vergelijkbaar. Ook dit kruisje heeft 
een ophangoogje en is aan beide zijden van een slecht leesbare tekst voorzien. Mogelijk staan hierop de 
namen van de evangelisten. 

251 De tekst kon worden ontcijferd: Ecce crucem domini fugite partes adversae vicit leo de tribu Juda radix 
David (Zie het Kruis des Heren/ Gaat heen, krachten van het kwaad/ de leeuw uit de stam van Juda heeft 
overwonnen, de wortel van David halleluja. Vrede zij met u). Met dank aan Kirsten Leijnse, BAAC.

252 Voor de categorie MM-LM (Medium tot Large Mammal) en SM-MM (Small Mammal tot Medium Mammal) is 
bij beide categorieën een half gerekend.
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Schaap (Ovis aries) 1 0 0 1 0,1
Hond (Canis familiaris) 0 0 1 1 0,1
Kat (Felis catus) 1 0 4 5 0,5
Wilde/tamme eend (Anas 
platyrhynchos) 9 1 8 18 1,8

Tamme gans (Anser anser) 4 1 1 6 0,6
Kip (gallus gallus) 13 0 0 13 1,3
Vogel 7 0 0 7 0,7
Large Mammal (LM) 114 5 36,5 155,5 15,9
Medium Mammal (MM) 37,5 1 14,5 53 5,4
Small Mammal (SM) 1,5 0 0 1,5 0,2
Niet geïdentificeerd (indet) 0 0 8 8 0,8
Mens (Homo sapiens) 0 2 0 2 0,2

Totaal 641 31 305 977 100

Uit bovenstaande cijfers blijkt direct dat het rund ook in de middeleeuwse periode de 
belangrijkste plaats in de veestapel van Grootebroek innam. Indien er vanuit wordt gegaan 
dat het grootste deel van de “large mammal” botten ook aan het rund toebehoren, dan maakt 
het rund bijna driekwart (73,3%) van het botmateriaal uit. Op basis van de linker onderkaak 
kan worden gesteld dat ten minste 19 individuen op de vindplaats zijn aangetroffen.
Het vondstmateriaal bestaat uit vleesrijke (34,7%) en vleesarme delen (48,7%) en slachtafval 
(16,5%).253 Bij 300 fragmenten kan iets over de leeftijd worden gezegd. Hiervan is 21,7% 
afkomstig van dieren ouder dan 2 jaar. Van 9,3% is duidelijk dat deze afkomstig zijn van dieren 
jonger dan een jaar. Vier fragmenten zijn afkomstig van prenatale kalveren.254 
Op basis van tien botten (metapodia en femur) kan een indicatie worden gegeven van de 
schofthoogte van de runderen in de Middeleeuwen.255 Hieruit blijkt dat de dieren in deze 
periode vrij klein waren met een gemiddelde schofthoogte van 116,57 cm. 

Project Vondstnummer Element Schofthoogte in cm
420 54 metatarsus 109,66
420 111 metacarpus 121,36
420 111 tibia 124,55
422 32 metacarpus 122,77
422 65 metatarsus 113,45
422 91 metacarpus 117,47
422 96 femur 108,36
422 96 metacarpus 112,17
422 96 metatarsus 117,12
422 96 metatarsus 118,76

116,57 cm

Al vanaf de 14de eeuw wint de vetweiderij aan belang in West-Friesland. De hoge kwaliteit 
vleesossen werden uit Denemarken geïmporteerd en in West-Friesland vetgemest voorafgaand 
aan verkoop. Volgens cijfers uit de 15de eeuw ging het om duizenden dieren die vanaf de 
vroege zomer tot het najaar in West-Friesland werden geweid.256 De duizenden dieren 
werden in de drie steden (Hoorn, Enkhuizen, Medemblik) ontscheept en vervolgens enkele 
maanden in West-Friesland geweid. Het is waarschijnlijk dat de ossen over het Westfriese 
platteland werden verspreid. Aangezien ze werden gehouden als handelswaar en dus elders 
werden geslacht, zullen de dieren weinig in het botmateriaal van het platteland voorkomen. 

253 Uerpmann 1973. De ongedetermineerde elementen (5) zijn buiten beschouwing gelaten.
254 420 V54, V84 en V111.
255 Bergström & Van Wijngaarden 1983. Vondstnummers 54, 111 (420) en 32, 65, 91, 96 (422).
256 Gijsbers 1999, 34-35.
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Mogelijk zijn alleen de geruimde dieren vertegenwoordigd. Hoewel het lastig zal zijn de dieren 
archeologisch te traceren, kan een overkoepelend onderzoek naar resten van runderen uit 
West-Friesland mogelijk inzicht geven in de praktijk van de vetweiderij. 
De relatief lage schofthoogte ontkracht dat in het aangetroffen botmateriaal veel resten van 
ossen aanwezig zijn.257 De leeftijdsindicaties zijn geen verdere hulp voor het identificeren van 
Deense ossen: meestal begon transport uit Denemarken rond het vijfde levensjaar en werden 
de dieren kort daarna geslacht.258 In het onderzochte botmateriaal zijn dus mogelijk (vooral) 
resten van “inheemse” runderen aangetroffen, die voorzagen in het onderhoud van de lokale 
boeren en de directe omgeving.

Na het rund is zowel het schaap/de geit (N=72) als het varken (N=70) ongeveer evenveel 
vertegenwoordigd in het onderzochte botmateriaal. Het varken werd in hoofdzaak gehouden 
voor de vleesproductie. Opvallend is dat in het onderzochte botmateriaal vrijwel uitsluitend 
vleesrijke (35,7%) of vleesarme (61,4%) botelementen aanwezig zijn en vrijwel geen (2,9%) 
slachtafval. Mogelijk is dit een indicatie dat het varkensvlees werd gekocht voor consumptie en 
die dieren dus niet of nauwelijks lokaal werden gehouden. Het zeer grote aandeel vleesarme 
elementen is mogelijk een indicatie dat niet de beste delen van een geslacht dier op het 
platteland terecht kwamen, maar in de steden werden verkocht. Overkoepelend onderzoek 
naar de verspreiding van vleesrijke elementen en slachtafval van varkens in West-Friesland, en 
mogelijk daarbuiten, zou meer inzicht kunnen geven in de middeleeuwse varkensvleeshandel. 

257 Ossen hebben meestal een hogere schofthoogte. 
258 Gijsbers 1999, 25.

Afb. 121. Waarschijnlijk is de tand van dit varken moedwillig stomp gemaakt om het dier hanteerbaarder 
te maken (V156-B01).
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Op een onderkaak van een varken ouder dan 17 maanden is een opvallend bewerkingsspoor 
zichtbaar.259 Naast sporen van villen en mogelijk het kraken van het bot voor het winnen van 
merg, lijkt de hoektand (canine) van het varken te zijn afgerond (afb. 121). Aan weerszijden 
zijn haksporen zichtbaar, waardoor het waarschijnlijk is dat de tand moedwillig stomp is 
gemaakt om het dier tijdens het leven hanteerbaarder te maken.260

Van het schaap/de geit mag worden uitgegaan dat men naast vlees ook (wol en) melk 
werd(en) gewonnen. Bijna 20% van de onderzochte botten is afkomstig van dieren ouder dan 
1,5 jaar. De vele hak- en snijsporen maken duidelijk dat het schapen/geitenvlees veel werd 
geconsumeerd. Bij één onderkaak van een schaap/geit is een ontsteking zichtbaar tussen de 
tanden.261 Een ander kootje vertoonde lichte botwoekering.262 Het overige materiaal vertoonde 
geen pathologische afwijkingen.

Naast zoogdieren zijn fragmenten van vogels aangetroffen bij het onderzoek. Het betreft vrijwel 
uitsluitend (semi-)gedomesticeerde dieren als eend, gans en kip. Snijsporen op deze resten 
illustreren dat de dieren vrijwel zeker voor vleesconsumptie zijn gedood. Bijna alle fragmenten 
van kip waren waarschijnlijk afkomstig van hetzelfde individu.263 Eén snijspoor illustreert dat 
het dier waarschijnlijk in het geheel is bereid en opgegeten. 

Benen voorwerp
Uit de insteek van een middeleeuwse kuil is een benen schijf gevonden met punt cirkel 
versiering.264

Botmateriaal conclusie
In de Middeleeuwen lijkt het rund eveneens een zeer belangrijke plaats in de veestapel 
in te nemen. De aanwezigheid van botfragmenten van prenatale kalveren, oudere dieren, 
fragmenten behorend tot slachtafval, vleesrijke en vleesarme delen illustreren dat de runderen 
in Grootebroek werden gefokt, geslacht en verwerkt. De dieren waren relatief klein met een 
schofthoogte van ca. 116,57 cm. Op basis van het onderzochte botmateriaal konden geen 
uitspraken worden gedaan over de eventuele betrokkenheid van Grootebroek in de vetweiderij 
in de 14de en 15de eeuw. Twee objecten gemaakt van het middenvoetsbeen (metatarsus) van 
een rund zijn mogelijk gebruikt voor het schrapen van huiden, een indicatie dat ter plaatse 
dierenhuiden werden bewerkt.
Op slechts één fragment van een rund zijn knaagsporen van een rat aangetroffen.265 Dit is 
een indicatie dat men gedurende alle perioden het dierlijk botmateriaal weinig tot niet liet 
rondslingeren op het erf, maar dat het na gebruik werd opgeruimd.

259 420 V156.
260 Van Amerongen 2016, 118-119.
261 422 V37.
262 420 V92.
263 420 V120.
264 V141-C01
265 421 V21. 420 V58 vertoont vraatsporen van een kat. Dit kan ook als “ongedierte” worden geïnterpreteerd, 

omdat het mogelijk een wilde kat betreft.
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4.6 Fase 4: sporen uit de Nieuwe Tijd

Een aanzienlijk deel van de sporen is toe te schrijven aan Nieuwe Tijd tussen 1500 en het 
heden. Op basis van vondstmateriaal en oversnijdingen is in sommige gevallen een onderscheid 
te maken in sporen uit de 16de eeuw, 17de en jonger. Hieronder worden de resten waar mogelijk 
in chronologische volgorde behandeld.

4.6.1 Ronde kuilen
De oudste sporen uit fase 3 bestaan uit ronde of eigenlijk cilindrische kuilen. Net als de 
kuilen die aan fase 3 zijn gekoppeld waren deze soms bijna perfect cilindrisch van vorm met 
een diameter van 0,9 m – 1,1 m. Waarschijnlijk gaat het om waterkuilen of -putten zonder 
versteviging van de wand. Het lijkt erop dat op plekken waar de bodem bestaat uit veen en 
opgebrachte klei een ronde kuil afdoende is. Bij de beschrijving van de laatmiddeleeuwse kuilen 
is al aangestipt dat de kuilen weinig vondstmateriaal bevatten en dat het 12de en of 13de eeuws 
materiaal mogelijk opspit is. De overeenkomsten met de kuilen die met zekerheid aan fase 
4 kunnen worden gekoppeld lijkt dit te onderstrepen.266 Het materiaal uit deze kuilen dateert 
globaal tussen 1450/1500 en 1600. De cilindrische kuilen uit deze fase liggen net als de kuilen 
uit fase 3 dicht op de Zesstedenweg. Opvallend is dat twee kuilen aan de Zesstedenweg 10-12 
beide op ca 8,5 m afstand aan de weg liggen met een onderlinge afstand van 9 m. Mogelijk 
gaat het om de relicten van twee woonhuizen uit de 16de eeuw die hier elk op een perceel van 
ca. 9 m breed stonden. 

266 420: S322, S339; 422: S52, S60.

Afb. 122. Een van de cilindrische kuilen uit de 16de eeuw (422: S52). 
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Kuil 422: S52
Aan de Zesstedenweg 10-12 kwam een 
cilindrische kuil tevoorschijn die een 
aantal voorwerpen (MAE = 12) bevatte, 
die grotendeels uit de 16de eeuw dateren 
(afb. 122). Naast twee losse fragmenten 
van witbakkend aardewerk en een 
Pingsdorf-scherf, bestaat het keramisch 
vondstmateriaal uit roodbakkend aardewerk 
en steengoed. Een in het oog springend 
object is een bijna intacte kan van Raerener 
steengoed met kraagrand en licht geknepen 
standring (s2-kan-12) die tussen ca. 1500-
1550 geplaatst kan worden (afb. 123).267 De 
kan is destijds waarschijnlijk per ongeluk in 
de put beland. Het roodbakkend aardewerk 
bestaat uit ten minste twee bakpannen, een 
vrijwel complete grape en een pot. Bij de 
bakpannen zijn de types r-bak-1 en r-bak-4 
(afb. 124)268 vertegenwoordigd. Terwijl de 
r-bak-1 met kenmerkende afgeronde rand 
vooral een 15e- en vroeg 16de-eeuws model 
is, tonen vondsten uit Alkmaars en Bergen 
op Zooms pottenbakkersafval aan dat de 
r-bak-4, getypeerd door een omgeslagen kraagrand, pas na 1550 in de omloop kwam en tot 
ver in de 17de eeuw geproduceerd werd.269  De grape heeft een afgeronde buikknik en een 
opvallend hoge hals met uitstaande en verdikte rand (r-gra-158) (afb. 125).270 Hoewel het 
model 15de eeuws lijkt, is op basis van het feit dat de grape zowel van binnen als van buiten 
grotendeels geglazuurd is toch een 16de-eeuwse datering aan het voorwerp toe te wijzen. 
Hetzelfde type is ook in een 16de-eeuwse context in Enkhuizen gevonden.271 

267 V32-C01.
268  V31-C01.
269 Bitter 1995, 107, 110; Groeneweg 1992, 144.
270 V36-C01.
271 Duijn 2011, 52, 136.

Afb. 123. Bijna intacte steengoed kan uit Raeren 
(V32-C01).

Afb. 124. Een bijna complet roodbakkende bakpan uit de 
kuil (V31-C01).

Afb. 125. Een 16de-eeuwse grape met 
doorboringen in de bodem (V36-C01).
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Het beroete lichaam van de grape vertelt ons dat deze op het vuur is gebruikt, maar de bodem 
van het object is ook doorboord met acht gaten, waardoor verondersteld mag worden dat het 
later een tweede functie als vergiet heeft gekregen.

Naast de keramiekvondsten zijn nog twee ander vondsten noemenswaardig. Eerste is een 
mes, inclusief mesheft van wortelhout en messing heftbeschermer (afb. 126). Op het lemmet 
staan twee merken in de vorm van bloemen. Laatste vondst is een zeldzame. Het betreft een 
gedraaide beker van een zachte loofsoorthout, waarschijnlijk els of populier (afb. 127). De 
hoogte bedraagt 10,3 cm, diameter van de rand is 13,5 cm. Dergelijke houten voorwerpen 
moeten ruim voorhanden zijn geweest in de 16de eeuw, maar worden slechts sporadisch 
gevonden. Dit hangt samen met de vergankelijkheid van het materiaal en het feit dat houten 
voorwerpen na het in onbruik raken, veelal in de haard eindigden.

Kuil 422: S60
De tweede kuil die op dezelfde afstand van de weg lag en mogelijk gelijktijdig functioneerde, 
bevatte veel minder vondsten. Enkele fragmenten roodbakkend aardewerk en een fragment 
van een loden werpkoot.272 Noemenswaardig is een leren schoen met schoenmaat 37 van 
het type Goubitz 90.273 In tegenstelling tot de meeste andere cilindrische kuilen was hier 
onderin de kuil een houten ton aanwezig (afb. 128) Deze is geheel geborgen ten behoeve 
van dendrochronologisch onderzoek.274 De ton bestond uit 17 eiken duigen met een minimale 
lengte van 45 cm. 

272 V47, V51.
273 V47-L01.
274 M2.

Afb. 126. Bijna compleet mes met wortelhouten heft (V39-M01). 

Afb. 127. Foto en tekening van een houten beker (V36). 
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In de onderrand onder de gleuf voor de bodem waren in 
twee duigen elk 3 gaten aanwezig (afb. 129). Vier daarvan 
waren gevuld met een houten pen van zacht loofhout. Uit 
het dendrochronologisch onderzoek komt een kapdatering 
van een van de duigen rond 1557 (tussen 1547 – 1571). 
De overige monsters gaven alleen een onderzijde van de 
kapinterval, maar het is waarschijnlijk dat de bomen voor 
deze duigen rond dezelfde datum gekapt zijn. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat het hout vermoedelijk 
afkomstig is uit de Loire vallei.275

4.6.2 Sloten 
Een groot deel van het slotenpatroon dat tot stand is 
gekomen in fase 3 blijft gehandhaafd in fase 4. Aan de 
Schaperstraat wordt een verbindingssloot gegraven tussen 
de twee lange sloten haaks op het lint.276 Op basis van het 
vondstmateriaal gebeurde dit rond 1550. Helemaal in de 
noordwesthoek waar de Schaperstraat de Zesstedenweg 
raakt is de randzone van een sloot aangesneden. Langs 
deze sloot is in ieder geval één afvalkuil gegraven. Uit zowel 
sloot als kuil komt materiaal dat dateert in de tweede helft 
van de 16de eeuw.

275 Van Daalen 2016, 4; bijlage 17.
276 S146, S252, S272.

Afb. 128. Doorsnede door S60. Onderin is het restant van een houten ton zichtbaar. Links een 20ste eeuwse 
poer van het pand Tuinlust dat hier stond tot het onderzoek.

Afb. 129. De duigen van de ton worden 
geïnspecteerd op merktekens 
en andere bijzonderheden (M2).
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4.6.3 Sporen van bewoning: 17de eeuw
Er is een duidelijk verschil aan te wijzen tussen de bewoningsresten uit de 17de eeuw enerzijds 
en de 18de eeuw en later anderzijds. De 17de eeuwse resten bevinden zich voornamelijk binnen 
deelgebied Zesstedenweg 13 en ontbreken in de andere twee. Dit is waarschijnlijk voor een 
deel te verklaren doordat de recente bebouwing op de andere twee deelgebieden grondiger 
zijn gesloopt waarbij de bodem meer is verstoord dan bij de Zesstedenweg 13, waardoor 
ondiepere resten die kunnen samenhangen met deze periode zijn verdwenen.277 
De resten aan de Zesstedenweg 13 bestaan uit een fundering van een schoorsteen van 3 m 
lang en minimaal 0,7 m breed (afb. 39). Hij was opgebouwd uit acht lagen los gestapelde 
appelbloesem bakstenen met een formaat van 18,5 * 9 * 4 cm. Net ten oosten ervan en parallel 
hieraan en met vergelijkbare afmeting was een uitbraakspoor aanwezig, vermoedelijk van een 
voorganger van de schoorsteen. Uit dit spoor kwamen enkele plavuizen en wandtegels. Deze 
wandtegels dateren vooral in de eerste helft van de 17de eeuw en zijn met name versierd met 
blauwe scheepjes of polychrome bloemen (afb. 130).278

In het verlengde van de schoorsteenfundering aan de zuidzijde in het profiel van werkput 1 
kwam een restant van een kelder tevoorschijn. Deze was 1,6 m breed, halfsteens en opgebouwd 
uit dezelfde appelbloesem bakstenen als de schoorsteenfundering.279 Meer naar het oosten 
kwamen de resten van twee rijen poeren tevoorschijn.280 Het betrof in de meeste gevallen 
slechts twee of drie lagen gestapelde bakstenen (afb. 132). De afstand tussen de twee rijen 
bedroeg - vanuit het hart gemeten - 2,1 m. Helemaal aan de oostzijde werd het restant van 
een waterkelder gevonden met een afmeting van 2,1 m x 1,3 m. Hij was opgebouwd uit geel 
baksteen met een formaat van 17,5 * 8 * 3,5 cm, de binnenzijde was dichtgesmeerd. 
Genoemde resten zijn vermoedelijk onderdeel geweest van een rechthoekig huis dat vreemd 
genoeg met de lange zijde parallel aan de Zesstedenweg stond. 

277 Zie ook paragraaf 4.2.
278 V8-BK01, V8-BK02.
279 S11.
280 S1, S4, S5, S6, S7, S8 (?) S10, 

Afb. 130. Twee wandtegels uit het uitbraakspoor van de schoorsteenfundering (V8-B01, V8-BK02). 
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Op basis van de schamele vondsten die op 
dit niveau zijn verzameld, wordt vermoed 
dat dit langshuis in de late 16de of 17de 
eeuw is gebouwd, minimaal een keer is 
verbouwd in de 17de eeuw en vermoedelijk 
is afgebroken in de late 18de eeuw. Dit 
laatste is op basis van de vondsten uit de 
dichtgegooide waterkelder. De datering van 
de afbraak sluit goed aan op de beschikbare 
kadastergegevens waar op de oudste kaart 
(1826) ter hoogte van het gesloopte huis 
een boomgaard is verrezen.
In analogie met andere Westfriese huizen 
zal de schoorsteenfundering waarschijnlijk 
gelegen hebben op de grens tussen twee 
vertrekken. Mogelijk lag een woondeel aan 
de westzijde en is een deel van het langere achterdeel onderzocht. De dubbele rij poeren aan 
de zuidzijde zou dan een aangeloefd deel kunnen zijn. De waterkelder lag dan voor een groot 
deel buiten het huis, maar een klein deel, waar mogelijk de pomp aanwezig was lag binnen 
het aangeloefde deel. Als deze reconstructie klopt dan is de stolpboerderij die ten westen van 
het perceel lag (huis 1- kadastergegevens) pas gebouwd na afbraak van het gereconstrueerde 
huis. Het is zelfs mogelijk dat het huis de directe voorganger is van de stolpboerderij. Onder 
de schoorsteenfundering werden overigens meerdere kleivloeren gevonden. Op basis van 
vondsten uit de ophogingslagen direct hieronder kunnen deze vloeren in de 16de eeuw worden 
gedateerd. Mogelijk zijn dat weer de resten van een huis dat op dezelfde plek werd bewoond. 
Mogelijk stond hier dus parallel aan de Zesstedenweg een huis vanaf (het begin?) van de 16de 
eeuw tot laat in de 18de eeuw.

Afb. 131. Resten van een schoorsteenfundering (S2) met net daarvoor het uitbraakspoor van de voorganger 
(S3).

Afb. 132. Een van de poeren in detail (S1).
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4.6.4 Sporen van bewoning: 18de en 19de eeuw
Zoals gezegd zijn de recente panden binnen de deelgebieden Schaperstraat (aan de 
Zesstedenweg) en Zesstedenweg 10-12 grondiger gesloopt in vergelijking tot het huis aan 
de Zesstedenweg 13. Hierdoor zijn de ondiepere sporen die zich binnen een halve meter 
onder het maaiveld bevonden grotendeels verdwenen. De diepere sporen die samenhangen 
met bewoning binnen deze twee deelgebieden dateren echter niet in de 17de eeuw, maar 
zijn jonger. Hieronder volgt een – waar mogelijk – chronologische beschrijving van enkele 
structuren die samenhangen met de bewoning uit de 18de en 19de eeuw. 

Kuil 422: S85
Algemeen
In het noordprofiel van werkput 5 werd een vondstrijke kuil aangesneden van 1,2 m breed en 
ca. 0,6 m diep (afb. 133). De kuil bevatte naast as veel ander afval en is waarschijnlijk in de 
eerste helft van de 18de eeuw een tijd gebruikt als afvaldump. In totaal zijn er 355 scherven 
uit de kuil verzameld, waaruit minimaal 98 exemplaren te zijn onderscheiden. Een klein deel 
van de keramiekvondsten is opspit uit vroegere tijden. De grootste categorie is roodbakkend 
aardewerk met een minimum van 58 voorwerpen, daarop volgt Hollandse faience met ten 
minste 16 exemplaren. Uit het witbakkend aardewerk zijn minimaal 10 exemplaren op te 
maken. De overige vroeg 18de-eeuwse categorieën keramiek in de kuil omvatten per soort 
minder dan 5 voorwerpen. Het ontbreken van vroeg Engels industrieel aardewerk als salt-
glazed stoneware, redware en creamware geeft aan dat de kuil waarschijnlijk voor 1750 is 
volgestort.
De vondsten van roodbakkend aardewerk bestaan vooral uit Brabants, Fries en Nederrijns 
keukengoed. Zo komen typisch Bergse pannen met hoge kraagrand (r-bak-6, r-bak-12) en 

Afb. 133. De vondstrijke kuil (S85, linksboven) in het noordprofiel.
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diepe steelgrapes (r-gra-51) (afb. 134) voor.281 Een opvallende vondst is een steelkommetje 
op standvlak (r-stk-14) met een hoogte van ongeveer 4 cm (afb. 135).282 Dit voorwerpje 
is hoogstwaarschijnlijk een speelgoed miniatuur-pannetje wat qua model doet denken aan 
de Brabantse 18e-eeuwse steelgrapen (r-gra-46, r-gra-47). Met het gebruik van miniatuur 
kookgerei kon een kind spelenderwijs het werk van een huisvrouw in de keuken leren. Het Fries 
assortiment bestaat vooral uit borden, grapen (r-gra-49) en papkoppen (r-kop-4), versierd 
met patronen van wit slib en/of koperoxide (afb. 136).283 

Ook twee vierkante testen op pootjes met afgeronde verdikte rand (r-tes-2) kunnen op basis van 
het sterk gespikkeld glazuur als typisch Fries beschouwd worden (afb. 137).284 Twee tuitpotten 
(afb. 138), voorzien van slibversiering, lijken eveneens in Friesland gemaakt te zijn, hoewel de 
spikkels in het glazuur veel minder duidelijk aanwezig zijn. 285 Daarom is een Hollandse herkomst 
zeker niet uit te sluiten. De slibversiering bestaat uit een tekstband omgeven door diagonale 
strepen en golfjes. De tekst is helaas te gefragmenteerd om er een zin van te maken, het gedeelte 
dat resteert is “S.. T WE IS [P/R]…”. Uit de tweede helft van de 17de eeuw zijn wel Hollandse grapen 
bekend met een slibversiering van een tekstband omgeven door twee banden van streepjes of 

281 V55-C05.
282 V55-C08.
283 V55-C01.
284 V55-C06.
285 V55-C07.

Afb. 134. Diepe steelgrape (r-gra-51) (V55-C05).

Afb. 135. Dit voorwerp is hoogst-
waarschijnlijk een speelgoed miniatuur 
pannetje (V55-C08). 

Afb. 136. Een papkop (r-kop-4), versierd met patronen van wit slib en/of koperoxide (V55-C01). 
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golfjes.286 Verder zijn er ten minste 6 bordjes 
met verdikte rand op plat standvlak (r-bor-10) 
gevonden die, gezien het lichtoranje baksel 
en de typische slibversiering van stippen of 
concentrische cirkels, een herkomst uit het 
Nederrijns gebied hebben (afb. 139).287 
Het witbakkend aardewerk omvat vormen die 
met koperoxide of mangaanvlekken versierd 
zijn. Vooral het laatste is vrij kenmerkend 
voor de 18de-eeuwse productie van de 
Friese pottenbakkers en staat bekend als 
‘vlekkengoed’. 

De kuil bevatte een gebroken schotel van 
majolica en diverse stukken Delfts theegoed. 
De majolica schotel (m-bor-30) (afb. 140) 
is versierd met een blauw geschilderd 
dorpje in een waterrijk landschap en kan 
als een Harlinger product beschouwd 
worden.288 Ook is er van Delftse faience 
een grote schotel (f-bor-1) met doorboorde 
standring gevonden, welke gezien de vele 
bestekkrassen in het glazuur gebruikt is 
om voedsel in op te dienen (afb. 141).289 
Deze schotel is in blauw beschilderd met de 
Bijbelse voorstelling van Adam en Eva en 
de slang bij de boom van goed en kwaad. 
De rand is versierd met florale motieven, 
hier en daar afgewisseld met een gezichtje. 

286 Van Gangelen, et al. 1997, 14-15; Ostkamp 
2004, 121.

287 V55-C09.
288 V83-C02; Van den Akker 2007, 23.
289 V55-C04.

Afb. 137. Een vierkante test op pootjes met afgeronde 
verdikte rand (r-tes-2) (V55-C02).

Afb. 138. Twee tuitpotten met slibversiering uit Holland of Friesland (V55-C07).

Afb. 139. Een Nederrijns bord met typische 
slibversiering van stippen (V55-C09).
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Twee andere zeer interessante vondsten met 
een religieuze betekenis zullen verderop 
besproken worden. Er zijn verschillende 
voorwerpen in de kuil gevonden die een 
relatie met het theeritueel hebben. Zo komen 
twee blauw beschilderde kopjes (f-kop-2) 
(afb. 142)290, twee schoteltjes (f-bor-8) (afb. 
143)291 en een geheel witte theepot (f-the-2) 
(afb. 144)292 voor. 

290 V55-C12.
291 V55-C02; V55-C03.
292 V83-C01.

Afb. 140. Majolica schotel met een blauw geschilderd 
dorpje, geproduceerd in Harlingen (V83-C02).

Afb. 141. Fragmenten van een grote schotel 
(f-bor-1) van faience uit Delft (V55-C04).

Afb. 142. Een theekop van faience (V55-C12).

Afb. 143. Twee theeschotels van faience (V55-C02, V55-C03).
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De theepot heeft een bijzonder kleine 
dekselopening waarin uitsparingen zijn 
aangebracht, zodat het deksel vastgezet kon 
worden bij het schenken. Dit getuigt ervan 
dat men driehonderd jaar geleden deze 
tamelijk moderne techniek ook al toepaste, 
terwijl veruit de meeste aardewerken en 
porseleinen theepotjes uit de 18de eeuw 
nog niet voorzien zijn van deze handige 
uitvinding. Opvallend is de afwezigheid 
van porseleinen theegoed. Er bevond zich 
slechts één scherfje van een Chinese schotel 
in dit spoor. 

Altaarvaas en wijwaterbakje
De meest in het oog springende vondsten uit 
de 18de-eeuwse kuil zijn twee voorwerpen die 
een betekenis in de katholieke geloofsbeleving 
hebben gehad. Het zijn een altaarvaas 
van Franse faience (afb. 146 en 147)293 en 
een fragment van een wijwaterbakje van 
Italiaanse faience (afb. 145)294 uit de eerste 
helft van de 17de eeuw – een eeuw ouder 
dan de meeste keramiekfragmenten uit dit 
spoor, wat aantoont dat ze al antiek waren 
voordat ze als afval in de kuil verdwenen. De 
vaas is grotendeels bewaard gebleven, met 
uitzondering van de voet en delen van beide 
oren. Het is een model wat niet eerder in het 
Deventer-systeem omschreven is (fr-vaa-NT). 
De vorm lijkt sprekend op Italiaanse vazen met 
een typisch bol lichaam, een uitgebogen rand 
en twee oren versierd met stilistische koppen 
in reliëf.295 Ook de decoratie is in blauw-geel-
oranje compendiario-stijl uitgevoerd, wat doet denken aan een Italiaans product. Opgegraven 
pottenbakkersafval van het atelier Les Trois Mores in Nevers, Frankrijk, uit de periode 1620-
1640 toont aan dat deze vazen onder andere daar werden geproduceerd.296 Het baksel van de 
in Grootebroek gevonden vaas vertoont dezelfde oranjeroze tint als de vondsten uit Nevers. 
Dit type vaas stond bekend als een vase à chimères (“chimaera-vaas”), en deed veelal dienst 
als altaarvaas gevuld met bloemen.297 Een extra lading aan de religieuze betekenis van dit 
voorwerp wordt gegeven door de aanwezigheid van een blauw geschilderd IHS-monogram 
omgeven door drie pijlen en een gevoet kruis op de buik van de vaas. De lettercombinatie IHS 
kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden: In Hoc Signo vinces (in dit teken zult 

293 V55-C11.
294 V55-C10.
295 Jaspers 2007a, 168.
296 Jaspers 2007b, 9-10.
297 Jaspers 2007b, 10.

Afb. 144. Theepot van faience (V83-C01).

Afb. 145. Fragment van een wijwaterbakje van 
Italiaanse faience (V55-C10).
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gij overwinnen) is de meest bekende, maar bijvoorbeeld ook interpretaties als Iesus Hominum 
Salvator (Jezus de redder der mensen) en: In Hoc Salus (in deze is het heil) komen voor.298 Er 
bestaan echter nog meer opvattingen met betrekking tot dit monogram. Een kommetje met 
precies hetzelfde decor, gekenmerkt door de gele cirkel en de achtpuntige ster in blauw en 
oranje die rondom het IHS-monogram zijn geschilderd, is in aan de Vinkenstraat in Amsterdam 
opgegraven.299 Een fragment van hetzelfde model vaas met eveneens een identieke versiering is 
in Enkhuizen gevonden.300 En eenzelfde intact exemplaar bevindt zich in het Museum Boijmans 
Van Beuningen te Rotterdam.301 Opvallend is het feit dat de IHS-vaas uit Grootebroek een stuk 
groter is dan de bekende exemplaren uit Enkhuizen en Rotterdam. Het vaasje uit de collectie 
Boijmans Van Beuningen is in zijn geheel slechts 11,5 cm en het resterende buiklichaam van het 
gefragmenteerde exemplaar uit Enkhuizen meet circa 8,5 cm. De vaas uit Grootebroek is met 
uitzondering van de voet 19,5 cm hoog. In zijn totaliteit zou deze ongeveer 22 cm hoog geweest 
zijn. 
Het fragment van het faience wijwaterbakje is eveneens in compendiario-stijl beschilderd, 
en kan op basis van het baksel wel als een Italiaans product uit de eerste helft van de 17de 
eeuw aangeduid worden.302 Het fragment is versierd met een blauw, geel, oranje en paars 
geschilderd portret en profil in relïef. Afgaande op de blauwe hoofddoek die de persoon draagt 
en de aureool die zich om het hoofd bevindt, kan verondersteld worden dat dit het portret van 
Maria, de moeder van Jezus, is. Bij Obdam aan de Lutkedijk in de gemeente Opmeer is ook een 

298 Bartels 1999, 235 (noot 92); Korf 1981, 210. 
299 Jaspers 2007b, 9.
300 Schrickx 2012, 93, 122.
301 Korf 1981, 208.
302 Jaspers 2007a, 56; Schrickx en Schipper 2017, 56.

Afb. 146. Altaarvaas van faience uit Frankrijk 
(V55-C11).

Afb. 147. Tekening van de altaarvaas van faience 
uit Frankrijk (V55-C11).
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17de-eeuws wijwaterbakje van Italiaanse faience gevonden, welke is versierd met een andere 
voorstelling van Maria met kind. Dit wijwaterbakje is afkomstig uit de katholieke schuilkerk die 
daar in de 17de en 18de eeuw stond.
Zowel de uitzonderlijk grote altaarvaas als het wijwaterbakje die zich tussen de 18de-eeuwse 
vondsten van de aangetroffen kuil aan de Zesstedenweg in Grootebroek bevonden, geven 
de indruk dat de bewoners hier het rooms-katholieke geloof aanhingen. Misschien heeft een 
woning ter plaatse zelfs dienst als schuilkerkje gedaan in de 17de en 18de eeuw. Wel moet 
opgemerkt worden dat ondanks de Reformatie in de late 16de eeuw, een groot deel van de 
inwoners van de Streek tussen Hoorn en Enkhuizen katholiek bleef. Zo viel het de Fransman 
Balthasar de Monconys, die in 1663 door dit gebied reisde, op dat “boven vele deuren zich het 
teeken I.H.S. bevindt”, volgens hem zou dit 
er op wijzen “dat daar talrijke Katholieken 
wonen”.303 Bovengenoemde vondsten 
hoeven dan ook niet perse een aanwijzing 
te zijn dat aan de Zesstedenweg 10-12 
driehonderd jaar geleden een schuilkerk 
stond. De bijzondere voorwerpen kunnen 
evengoed enkel voor huiselijke devotie door 
de vroegere eigenaren zijn toegepast.
Behalve de twee bovengenoemde katholieke 
objecten en het eerder vermelde majolica 
bord versierd met een voorstelling van Adam 
en Eva in het paradijs is er nog een fragment 
van een pijpaarden beeldje gevonden wat 
wellicht een Bijbelse betekenis heeft gehad 
(afb. 148).304 Het betreft het onderste 
gedeelte van een beeldje in de vorm van een 
staand persoon met blote benen waartussen 
een kat of hond zit. Het is echter lastig te 
stellen dat dit daadwerkelijk een religieus 
beeldje is. Het zou ook prima een profaan 
object in de vorm van een klassieke godheid 
of een historisch persoon geweest kunnen 
zijn.

Benen voorwerpen
Naast een grote hoeveelheid keramiekvondsten zijn er tenslotte ook twee interessante benen 
voorwerpen in de vroeg 18de-eeuwse kuil gevonden. Het gaat om een mesheft versierd met 
een stilistische leeuwenkop (afb. 149)305 en een compleet mesje met een gat in het heft (afb. 
150)306. Van Vlisteren307 stelt dat een dergelijk type mesje voor het krullen van veren waaiers 
werd gebruikt. Het voorwerp zou echter ook als botermesje of iets dergelijks gebruikt kunnen 
zijn.

303 Historisch genootschap “Oud West-Friesland”1930, 52; De Monconys 1695. Opvallend is dat in het 
bovenlicht bij de voordeur van het gesloopte pand ‘Tuinlust’, eveneens een IHS monogram aanwezig was.

304 V83-C03. 
305 V83-B02.
306 V83-B01.
307 Van Vlisteren 1987, 42.

Afb. 148. Mogelijk heeft dit pijpenaarden beeldje een 
religieuze achtergrond. Helaas is het onherkenbaar 
(V83-C03).
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420 Waterput: S350
Aan de noordzijde van het deelgebied Schaperstraat kwam een bakstenen waterput tevoorschijn 
(afb. 151). De put had een diameter van 0,9 m en was opgebouwd uit los gestapelde secundair 
gebruikte bakstenen met diverse formaten. De bovenzijde van de put was verstoord, maar de 
onderkant reikte tot 2,9 m onder het maaiveld.
Het vondstmateriaal bestond uit divers aardewerk (roodbakkend, witbakkend, faience, Aziatisch 
porselein) dat globaal dateerde in de 18de eeuw. Enkele stukken hebben een einddatering 

Afb. 149. Benen mesheft versierd met een stilistische leeuwenkop (V83-B02).

Afb. 150. Benen mesje. Mogelijk werd deze gebruikt voor het krullen van veren waaiers (V83-B01).

Afb. 151. Waterput in het profiel (S350).
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rond 1750 zoals een Delfts witte plooischotel en een kop van een tabakspijp met merk VSO, 
waardoor de datering van de demping van de put richting het midden van de 18de eeuw wijst. 
Noemenswaardig zijn twee wandtegels uit de put met een herderstafereel en een fruitschaal 
(afb. 152). Bijzondere metaalvondsten uit de put zijn een vermoedelijk hardhouten mesheft 
met messing garde, een loden bakenlood met het wapen van Haarlem en het jaartal 1721 
en een messing belletje, mogelijk van een rammelaar. Deze vondsten worden later in het 
hoofdstuk afgebeeld.
Deze waterput is waarschijnlijk het enige relict over van de bewoning die hier aanwezig moet 
zijn geweest op dit perceel. Mogelijk werd dit huis tegelijk gesloopt met het van oorsprong 17de 
eeuwse pand aan de Zesstedenweg 13. Als dat zo is hebben deze twee huizen plaatsgemaakt 
voor de stolpboerdij aan de westzijde (huis 1 – kadastergegevens) en de boomgaard. 

422 Twee putten: S110, S117
Aan de westzijde van deelgebied 
Zesstedenweg 10-12 zijn twee bakstenen 
putten gevonden. De meest noordelijke 
(S117) bezat een diameter van 1,1 m 
(buitenzijde), de diepte bedroeg 1,6 m 
(onder het vlak). De put was opgebouwd 
uit zogenaamde putstenen, taps toelopende 
bakstenen. De maximale lengte van de steen 
was 19 (*8,5 *3,5 cm). Dit spoor wordt 
geïnterpreteerd als waterput. De tweede put 
(S110) had een diameter van 1,3 m en was 
opgebouwd gele bakstenen. De onderzijde 
reikte tot net in het natuurlijk sediment. 
De put was volledig gevuld met gelaagd 
compacte beer. Één scherf industrieel wit 
dateert de put in de 19de eeuw.
Waarschijnlijk behoren beide putten bij een 

Afb. 152. Twee wandtegels uit de waterput (V143-BK01, V143-BK02). 

Afb. 153. De vulling van de put wordt archeologisch 
onderzocht (S110).
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huis dat hier stond in de 19de eeuw (huis 15 – kadastergegevens). Dit huis staat weergegeven 
op de oudste kadastrale minuut uit 1826, maar wanneer het werd gebouwd is niet bekend. De 
waterput was vermoedelijk inpandig en de put met beer stond aan de straatzijde net buiten het 
huis. Ondanks dat er ongetwijfeld oorspronkelijk een houten huisje – een zogenaamd secreet 
-  om het toilet die bovenop de put stond, heeft gestaan is de ligging zo dicht op de straat 
opmerkelijk. Mogelijk wilde men een gezonde afstand behouden tot de waterput en was er op 
het achtererf te weinig ruimte.

420 Put: S357
Aan de noordzijde binnen het deelgebied Schaperstraat vlakbij het oostprofiel werd een grote 
ronde put met een diameter van 1,4 m aangetroffen (S357). In de vulling aan de bovenzijde was 
een keramisch toilet met zwanenhals of sifon (afb. 154 en 156) en een houten toiletrolhouder 
aanwezig (afb. 155). Daar onder was beer en afval aanwezig. Het keramische toilet stond 
oorspronkelijk bovenop de put. Dergelijke sifontoiletten worden doorgaans geassocieerd met 
riolen maar blijkbaar werden ze ook bovenop beercontainers geplaatst. De oudste zwanenhals 
of sifon dateert uit 1775 en werd eerst alleen in Engeland geproduceerd. Door de bocht in de 
afvoerpijp bleef er altijd een laagje water staan, wat er voor zorgde dat de vieze lucht werd 
tegengehouden. 
De put lag op het perceel van het pakhuis (huis 14 – kadastergegevens), net ten zuiden van 
het pand. Hier in de achtertuin zal een secreet met toilet hebben gestaan. Het pakhuis is voor 
1826 gebouwd en wordt in 1878 verkocht als woonhuis met erf. Vermoedelijk dateert de put 
uit deze tijd. Omdat tijdens het onderzoek al duidelijk was dat het om een jong spoor ging is 
besloten om de put niet geheel te onderzoeken. De put was in ieder geval minimaal 2 m diep 
en gevuld met gelaagd beer.

Afb. 154. De put in het vlak (S357). Rechts is het sifon zichtbaar. 
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Vondstmateriaal
Keramiek
Schaperstraat: algemeen
In het keramiekspectrum treden in deze 
periode een aantal belangrijke veranderingen 
op. Steengoed zonder oppervlaktebehandeling 
uit Siegburg verdwijnt volledig. Grijsbakkend 
aardewerk verdwijnt uit het keramiekspectrum, 
terwijl witbakkend aardewerk als nieuwe 
keramieksoort verschijnt. Tot slot verschijnt 
de eerste importkeramiek uit het Mediterrane 
gebied.
Bij het roodbakkend aardewerk neemt het 
aantal vormen toe. We zien bijvoorbeeld 
koppen, een pispot, testen en een vuurstolp 
onder de scherven. Bij de bakpannen 
komen naast omgeslagen randen (r-bak-1), 
ook manchetranden (r-bak-5) voor. 
Enkele borden zijn voorzien van sgrafitto-
decoratie of behoren tot het Noord-Hollands 
slibaardewerk.

Afb. 155 (boven). Achterzijde van een toiletrolhouder 
(V152).

Afb. 156 (rechts). Toiletpot met sifon weer in elkaar 
gezet door vrijwillig medewerker Peter Oudheusden 
(V152).

Afb. 157. Olijfoliekruik uit Portugal (V150-C01).
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Hoewel majolica uit Italië en Spanje in de 16de eeuw in Hoorn en Enkhuizen geen ongewone 
verschijning zijn, ontbreken die hier volledig. Het enige Mediterrane object dat met zekerheid 
uit de 16de eeuw dateert, is een olijfoliekruik uit Portugal (afb. 157).308 Dit voorwerp is uiteraard 
niet als gebruiks- of sierobject aangeschaft, maar was slechts verpakkingsmateriaal. Dit soort 
olijfoliekruikjes wordt regelmatig bij opgravingen gevonden.
Het aantal vondsten uit de 17de eeuw is gering; het meeste materiaal is afkomstig uit een 
slootkant.309 Het aantal keramieksoorten is daardoor beperkt: naast het lokale roodbakkende 
en witbakkende aardewerk en Nederlandse majolica en faience zien we steengoed, Weser-
aardewerk, Duits witbakkend aardewerk, Italiaanse faience, Portugese faience en Aziatisch 
porselein. Uit de 19de eeuw dateren Europees porselein en industrieel wit aardewerk. 

Portugese faience en Aziatisch porselein
Bij de opgraving zijn de scherven van slechts twee voorwerpen van Portugese faience gevonden. 
De eerste is een meerkantig bord (afb. 158).310 Deze vorm komt weinig voor. Het tweede 
voorwerp is een bord van het standaardmodel met beschildering in Chinese stijl. Portugese 
faience komt in West-Friesland en vooral in Enkhuizen en omgeving in de eerste helft van 
de 17de eeuw algemeen voor. Deze aardewerksoort kwam vermoedelijk als bijlading met de 
zoutschepen mee. Enkhuizen kende een grote zoutverwerkingsindustrie, wat samenhing met 
de haringvaart en het daarbij horende zouten van de haring.
Bij de opgraving is geen kraakporselein gevonden. Wel zijn enkele scherven van kopjes en 
schotels uit de late 17de of 18de eeuw aangetroffen. Deze voorwerpen, die tot theeservieswerk 
hoorden, waren in die tijd algemeen. Ze zijn in miljoenen stuks door de VOC naar de Hollandse 
havensteden vervoerd. Sierstukken, zoals grote borden en kommen, ontbreken dus.

308  150-C01 (S355).
309  V155
310  162-C01

Afb. 158. Fragment van een meerkantig bord van Portugese faience (162-C01).
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Een bijzonder bord uit Zhangzhou
Christiaan Schrickx

De meest bijzondere vondst onder de 
keramiek uit de 17de en 18de eeuw is 
een scherf van een bord van porselein 
uit de Chinese regio Zhangzhou (afb. 
159).311 In de Nederlandse literatuur 
wordt dit type porselein vaak 
‘Swatow porselein’ genoemd. Deze 
naam is afgeleid van Shantou (in het 
Nederlands aangeduid als Swatow), 
een Chinese vissersplaats die in de 
19de eeuw werd getransformeerd in 
een havenplaats voor de handel met 
het westen. Waarschijnlijk is de naam 
Swatow porselein geïntroduceerd 
in de antiekhandel in de late 19de of 
eerste helft van de 20ste eeuw. Sinds 
in de jaren 90 van de 20ste eeuw 
ovens en productieafval in Zhangzhou 
zijn opgegraven wordt de naam 
Zhangzhou toenemend gebruikt.312 
Toch blijft de naam Swatow porselein 
gangbaar.
In de regio Zhangzhou werd een grove porseleinsoort met vlotte beschildering gemaakt, 
die tot grote bloei in de tweede helft van de 16de eeuw kwam. De productie verschilt 
sterk van die van het kraakporselein uit Jingdezhen. We zien dat ook aan de scherf uit 
Grootebroek: het betreft een dikke scherf (circa 6-7 mm), het glazuur is op de breuk als 
een laag te herkennen en heeft een lichtgrijze kleur, en op de achterzijde van het bord 
is veel aangebakken zand aanwezig. Opmerkelijk aan de productie in Zhangzhou is de 
toepassing van veelkleurige beschilderingen in bovenglazuur. Dat is ook hier het geval: 
de beschildering is uitgevoerd in rood en groen.
Het Swatow porselein was bestemd voor export binnen Azië (o.a. Indonesië, Filippijnen 
en Japan) en was geen handelsgoed voor de Europese markt door de VOC. Dit porselein 
komt als overleveringstukken en als bodemvondsten dan ook weinig in Nederland 
voor. Het was lang ook geen geliefd verzamelobject waardoor dit porselein in musea 
weinig is te zien. Een uitzondering vormt het Princessehof in Leeuwarden, dat een 
wereldberoemde collectie van ongeveer 170 stuks bezit. Deze collectie heeft ons beeld 
van de productie in Zhangzhou in hoge mate bepaald. Ostkamp heeft in 2009 in een 
artikel een overzicht van het porselein uit Zhangzhou gegeven. Hij beschrijft daarin 
dat naast grote borden, schalen en voorraadpotten – die ruim vertegenwoordigd zijn 
in de collectie van het Princessehof - ook kleine borden, kommen, potjes, kendi’s, 

311  133-C01
312  Ostkamp 2009.

Afb. 159. Fragment van een bijzonder stuk Zhangzhou 
porselein (V133-C01).
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dekseldozen, flessen en diverse andere vormen zijn geproduceerd. Dat deze vrijwel 
geheel ontbreken in het Princessehof komt volgens hem doordat de voorwerpen in de 
19de eeuw zijn verzameld in Indonesië, waar van oudsher grote borden en schalen bij 
feestmalen werden gebruikt.313 Archeologische vondsten uit zowel Azië (grafgiften) als 
Europa en ook uit scheepswrakken vormen daardoor een belangrijke bijdrage aan ons 
beeld van het assortiment en de decors van het Swatow porselein.
Bodemvondsten tonen aan dat Swatow porselein in kleine hoeveelheden in Nederland 
terecht kwam. Ostkamp noemt vondsten uit Lisse (twee kommen en vier borden), 
Middelburg (een bord), Nijmegen, Zwolle, Zutphen, Enkhuizen (een kom) en Hoorn (een 
bord).314 Op basis van de vondsten concludeert hij dat ze vooral voorkomen in VOC-
steden en dat er daarnaast op bescheiden schaal handel in Swatow porselein moet zijn 
geweest. 

Opgravingen die de laatste jaren in West-Friesland zijn verricht hebben meer vondsten 
van Swatow porselein opgeleverd. Daarnaast bevinden zich vondsten onder het materiaal 
van opgravingen die niet zijn uitgewerkt. Zo bevinden zich bijvoorbeeld scherven van 
drie kommen onder het vondstmateriaal van een opgraving in 1995 aan de Karperkuil in 
Hoorn.315 In een stadsafvallaag op het Oostereiland in Hoorn, die omstreeks 1640/1650 
is opgeworpen, komt ook een scherf van een kom.316 Vlak buiten de binnenstad van 
Hoorn, bij de Blauwe Berg en achter het Keern, is een scherf van een bord aangetroffen.
Niet alleen uit Hoorn, maar ook uit Enkhuizen zijn diverser stukken Swatow porselein 
bekend. Bij herbekijken van vondstmateriaal van de Spijtbroektoren in Enkhuizen is een 

313  Ostkamp 2009, 17-18.
314  Ostkamp 2009, 33-34. De kom uit Enkhuizen is gevonden bij de opgraving De Baan I.
315  Niet gepubliceerd.
316  Schrickx en Duijn 2010, 65-66.

Afb. 160. In het Princessehof in Leeuwarden bevinden zich enkele borden Zhangzou porselein met 
vergelijkbaar decor, die dateren uit de eerste helft van de 17de eeuw. 
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scherf van een kom gevonden.317 Onder de vondsten van de opgraving de Fruittuinen in 
Enkhuizen bevindt zich een scherf van een bord.318 Uit de havenvulling (circa 1675-1727) 
van de Noorderhavendijk in Enkhuizen is een grote scherf van een bord met beschildering 
met twee feniksen aangetroffen.319 Bij hetzelfde project is bij het Sijbrandsplein een 
bodem van een grote kom gevonden.320

De bodemvondsten tonen aan dat porselein uit Zhangzhou via de VOC-schepen zo nu 
en dan in West-Friesland terechtkwam. Vooralsnog zijn uitsluitend vondsten bekend uit 
de havensteden Hoorn en Enkhuizen, maar aannemelijk is dat het porselein ook in de 
dorpen in de omgeving terecht is gekomen. De vondsten behoren zonder uitzondering 
tot het type porselein met blauwe beschildering op een witte ondergrond. Deze stukken 
vertonen veel overeenkomsten met het in de eerste helft van de 17de eeuw populaire 
kraakporselein.
De scherf uit Grootebroek is de eerste vondst van veelkleurig beschilderd porselein uit 
Zhangzhou. In het Princessehof in Leeuwarden bevinden zich enkele grote borden met 
zeer vergelijkbaar decor, die dateren uit de eerste helft van de 17de eeuw (afb. 160). Dit 
type porselein was in de Nederlanden zeker geen handelsgoed. Het valt in de categorie 
rariteiten die door Hollandse zeelieden mee naar de thuishavens zijn genomen. 

Conclusie
De keramiek uit de 17de eeuw is bij de opgraving juist ondervertegenwoordigd ten opzichte 
van opgravingen aan het dorpslint. Bij de keramiek die is gevonden, ontbreken opvallende 
importstukken. Op andere locaties aan het lint zien we soms juist wel veel importkeramiek 
uit Mediterrane landen, het Oostzeegebied en Noord-Duitsland en uit Azië. Het lijkt er dus 
op dat in de omgeving van de Schaperstraat geen mensen woornden die actief waren in de 
scheepvaart en handel. 
Een uitzondering vormt één vondst: de scherf van een groot bord van swatow-porselein uit 
1600-1650. Het is een veelkleurig uitgevoerd bord dat niet bestemd was voor de handel in 
Europa en dus niet als handelsgoed door de VOC hierheen is verscheept. Vooralsnog is deze 
vondst uniek in Nederland.

Zesstedenweg 13: algemeen
Tijdens de overgang van de late middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd treden diverse 
veranderingen op in de soorten keramiek die beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. 
Steengoed zonder oppervlaktebehandeling en grijsbakkend aardewerk verdwijnen en Duits 
en Nederlands witbakkend aardewerk en importkeramiek uit het Middellandse zeegebied doen 
hun intrede. Na 1600 komt ook Aziatisch porselein in toenemende mate in ons land voor en 
vanaf het tweede kwart van de 18de eeuw verschijnt er industrieel aardewerk uit Engeland op 
de Nederlandse markt.
Het ter plekke aangetroffen steengoed met oppervlaktebehandeling uit de post-middeleeuwse 
periode omvat voornamelijk fragmenten van kannen uit Frechen met een typisch roestkleurig 
pantermotief aan de buitenzijde, wat ontstaat door een combinatie van zoutglazuur en 

317  Duijn 2011, 22.
318  Niet gepubliceerd.
319  Duijn 2012, 140.
320  Duijn 2012, 287.
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ijzerengobe. Verder kan een laat 17de-eeuwse scherf van een pispot of kan van Westerwald-
steengoed, versierd met kobaltblauwe accenten en een applique van een leeuw, onderscheiden 
worden. 
Het vormenspectrum van het roodbakkend aardewerk uit deze periode bestaat wederom 
vooral uit bakpannen (MAE = 17), grapen (MAE = 8) en pispotten (MAE = 7). Ook het aantal 
roodbakkende borden (MAE = 8), kommen (MAE = 3) en vuurstolpen (MAE = 3) is toegenomen. 
Nieuwe vormen zijn deksels, koppen, een kan, een lekschaal en een vuurtest. 
Bij de bakpannen komen met name vormen met kraagrand (r-bak-4), manchetrand (r-bak-5) 
en hoge kraagrand (r-bak-6) voor. De bakpan met hoge kraagrand komt vooral na 1700 voor 
en is een typisch model uit het pottenbakkerscentrum Bergen op Zoom.321 Een klein aantal 
fragmenten van roodbakkend aardewerk is versierd met slibpatronen en valt onder het Noord-
Hollands slibaardewerk wat voornamelijk tussen 1575 en 1625 dateert. Een scherf van Weser-
aardewerk komt uit dezelfde periode. Het overige met slib versierde roodbakkend aardewerk 
stamt grotendeels uit Friesland en heeft vooral een 18de-eeuwse datering.

Portugees aardewerk en porselein
Een zeer interessant fragment 
van ongeglazuurd roodbakkend 
aardewerk heeft een afwijkende, 
Iberische herkomst (afb. 161).322 
Opvallend zijn het gepolijste 
oppervlak, de vele verticale 
bruine strepen op de buitenkant 
van de scherf en de stukjes 
mica (glimmers) die het baksel 
bevat. Deze kenmerken wijzen op 
Portugees roodbakkend aardewerk 
uit het laatste kwart van de 16de 
of de vroege 17de eeuw, wat in de 
Engelse literatuur als “Merida-type 
ware” wordt aangeduid.323 Hoewel 
het enkel om een wandfragment 
gaat, kan verondersteld worden 
dat deze scherf aan een twee-orige olijfoliekruik heeft toebehoord. Zowel in Enkhuizen als in 
Schellinkhout zijn namelijk vrij complete exemplaren gevonden die versierd zijn met dezelfde 
typische verticale strepen (afb. 162).324 Echter, anders dan de standaard olijfoliekruiken van 
roodbakkend Iberisch aardewerk die regelmatig opduiken bij opgravingen in de Nederlandse 
kustprovincies, moet worden opgemerkt dat dit type aardewerk behoorlijk zeldzaam is. Buiten 
de regio West-Friesland zijn er in Nederland vrijwel geen andere vondsten van “Merida-type 
ware” bekend.
Behalve Portugees roodbakkend aardewerk zijn er aan de Zesstedenweg ook een aantal 
scherven van Portugese faience aangetroffen (afb. 163).325 Het gaat om een bord waarvan de 
vlag is versierd met blauw geschilderde florale motieven. Tussen de vlag en het centraal decor 

321 Groeneweg 1992, 101.
322 V5-C01.
323 Hurst, Neal en Van Beuningen 1986, 69-72.
324 Duijn 2016, 27; Schrickx 2011; Schrickx 2012, 67-68.
325 V3-C01.

Afb. 161. Een stuk ongeglazuurd roodbakkend aardwerk met 
Iberische afkomst. Waarschijnlijk betreft het een Portugees 
exemplaar (V5-C01).
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op de spiegel loopt een brede witte band. Dit type randversiering wijkt af van de standaard 
Portugese faience voorzien van een vakkenindeling op de vlag die is geïnspireerd op Chinees 
kraakporselein en dikwijls in de regio West-Friesland gevonden wordt. Portugese faience met 
blauw geschilderde randdecors in een meer Mediterrane stijl lijkt over het algemeen net wat 
vroeger te dateren, namelijk in het eerste kwart van de 17de eeuw.326 Kraak-decors krijgen de 
overhand na circa 1625. 

Naast het enigszins zeldzamere 
Portugese faience bevinden 
zich ook twee fragmenten van 
Italiaanse faience, negen scherven 
van Nederlandse majolica en tien 
fragmenten van Hollandse faience 
tussen het vondstmateriaal. Het 
Italiaanse tinglazuuraardewerk 
heeft een typisch lichtblauw 
fond met donkerblauwe 
beschilderingen, wat bekend 
staat als Ligurische berrettino: 
een algemene vondstcategorie in 
West-Friesland. De Nederlandse 
majolica omvat met name 
polychrome decors in Italiaanse

326 Vergelijk Van Lakerveld en Oliveira-Van Royen 1987, 33; Schrickx en Duijn 2016, 410-411.

Afb. 162. Twee olijfoliekruiken uit Portugal. Linker exemplaar is gevonden in Enkhuizen (381-V62-C01), 
de rechter in Schellinkhout (336-V64-C01). Door middel van polijsten zijn verticale strepen aangebracht. 

Afb. 163. Enkele fragmenten Portugese faience (V3-C01).
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stijl, terwijl de meeste scherven van Hollandse faience versierd zijn met decors geïnspireerd 
op het Chinees kraakporselein. Al met al dateert dit materiaal voornamelijk in de eerste helft 
van de 17de eeuw.
Tenslotte kunnen nog twee fragmenten 18de-eeuws Chinees porselein en drie scherven 19de-
eeuws Engels industrieel wit genoemd worden. Het gaat in alle gevallen om intrusies in oudere 
sporen of stortvondsten. 

Conclusie
De vondsten uit de 16de en 17de eeuw vertonen een vrij karige samenstelling. Met uitzondering 
van een zeldzaam fragment Portugese “merida-ware” ontbreken opmerkelijke vondsten in 
de aangetroffen sporen. Hoewel “merida-ware” weinig wordt gevonden in Nederland, was 
het destijds geen dure importkeramiek. De paar scherven van blauw beschilderde Italiaanse 
en Portugese faience vallen onder het meest voorkomend vroeg 17de-eeuws importmateriaal 
wat in West-Friesland gevonden wordt. Bijna elk huishouden in deze regio kon zich in die 
tijd wel enkele stukken van dergelijk aardewerk veroorloven. Het veel kostbaardere Chinees 
kraakporselein ontbreekt volledig en fragmenten van kleurrijke sierstukken van Nederlandse 
majolica zijn ook nauwelijks aanwezig. Voor West-Friese begrippen geeft het vondstmateriaal 
uit de periode rond 1600 een tamelijk armoedige indruk.

Zesstedenweg 10-12
Algemeen
Het vondstenspectrum uit de vroege 
post-middeleeuwse periode is vrij karig. 
De meeste voorwerpen uit deze tijd zijn 
wederom fragmentarisch bewaard gebleven. 
De vondsten uit een waterput (S52) 
konden in een aantal gevallen wel weer 
tot vrijwel complete objecten gepuzzeld 
worden. Deze voorwerpen worden zijn bij 
de spoorbeschrijving apart omschreven. 
Met een minimum aantal exemplaren van 
44 is roodbakkend aardewerk de grootste 
categorie. Ook in deze periode is de bakpan 
weer het meest voorkomend voorwerp 
(MAE = 12), grapen komen slechts met 
vier exemplaren voor. Steengoed voorzien 
van zoutglazuur en in de meeste gevallen 
een ijzerengobe omvat na roodbakkend 
aardewerk de meeste scherven (MAE = 9). Een interessante losse vondst is een scherf versierd 
met een applique in de vorm van een mannelijk portret (afb. 164).327 Deze scherf heeft 
waarschijnlijk toebehoord aan een midden- tot laat 16de-eeuwse baardmankruik uit Frechen 
of Keulen.328 Opvallend is het kleine aantal scherven van Nederlandse majolica (MAE = 1) en 
faience (MAE = 5) uit de periode tot 1700. Ook ontbreekt geïmporteerd tinglazuuraardewerk 
met uitzondering van een aantal zeer opmerkelijke vroeg 17de-eeuwse stukken die als antiek in 

327 V101-C01.
328 Gawronski 2012, 157.

Afb. 164. Fragment steengoed uit Frechen of Keulen 
met een applique in de vorm van een mannelijk 
portret (V101-C01).
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een 18de-eeuwse vondstconcentratie zijn beland. Deze worden in de spoorbeschrijving verder 
beschreven. Ten slotte is er ook slechts één fragment van kraakporselein gevonden. 
De 18de eeuw is ruim vertegenwoordigd onder de keramiekvondsten. Het gaat dan met name 
om materiaal uit de pre-industriële periode. Industriële keramiek is minimaal aanwezig en 
omvat vooral losse vondsten in de vorm van laat 19de-eeuws aardewerk uit de fabriek van 
Petrus Regout te Maastricht. Roodbakkend aardewerk is zoals gebruikelijk de grootste categorie 
met minimaal 117 exemplaren. Typische 18de-eeuwse Bergen op Zoomse kookvormen zoals de 
bakpan met hoge kraagrand (r-bak-6) en de steelgrape met hoge wand en verdikte rand met 
dekselgeul (r-gra-51), evenals kenmerkende bordjes met standvlak van Nederrijns aardewerk 
(r-bor-10) komen meerdere malen voor. 
Daarnaast zijn Fries slibversierd roodbakkend 
aardewerk en vlekkengoed van witbakkend aardewerk 
een algemene categorie. Door de centralisatie van 
Nederlandse pottenbakkerscentra in de loop van de 
18de eeuw werden Friesland, Bergen op Zoom, het 
Nederrijns gebied en in mindere mate Gouda de 
grootste leveranciers van keramisch keukengerei 
voor het Nederlandse huishouden. 
Behalve het grove kook- en eetgerei bestaat een 
ander aanzienlijk deel van de 18de- en 19de-eeuwse 
vondsten uit Delftse faience (MAE = 39) en Friese 
majolica (MAE = 10). Het gaat voornamelijk om 
borden, schotels en kopjes. Aziatisch porselein en 
steengoed maken slechts een klein deel uit van 
het vondstenspectrum uit deze periode. Onder de 
fragmenten van kleipijpen bevindt zich een bijzondere 
pijpenkop die in reliëf versierd is met het zijmerk “52 
gekroond”, omgeven door de tekst “ANTONY NOBEL 
IN GOUDA” (afb. 165).329 De Goudse pijpenmaker 
Anthonie Nobel was actief tussen 1771-1801.330 In 
deze periode moet het pijpje dus gedateerd worden. 

Conclusie
Wat opvalt is dat er weinig bijzondere 16de en 17de-eeuwse importkeramiek aan de Zesstedenweg 
10-12 is gevonden, terwijl dat normaal wel vaak bij opgravingen in West-Friesland wordt 
aangetroffen. Portugese faience ontbreekt en Chinees kraakporselein evenals Italiaanse en 
Franse faience zijn maar mondjesmaat gevonden. Twee bijzondere uitzonderingen hierop vormen 
een grotendeels complete altaarvaas van Franse faience en een fragment van een Italiaans 
wijwaterbakje. Deze 17de-eeuwse voorwerpen zijn echter als antiek in een 18e-eeuwse context 
aangetroffen. Ook in deze vroeg 18de-eeuwse kuil valt het op dat er nauwelijks Chinees porselein 
is gevonden. De aanwezigheid van faience theegoed duidt erop dat men in dit huishouden 
waarschijnlijk al wel thee dronk in de eerste helft van de 18de eeuw. Maar het vrijwel ontbreken 
van luxe porseleinen kopjes en schotels in de kuil toont aan dat de bewoners waarschijnlijk tot 
de middenklasse behoorden. De voorwerpen met een overduidelijke katholieke lading uit dit 

329 V59-C01.
330 www.kleipijp.nl/index.php/merken/34-algemeen/pijpenmakers/196-nobel-anthony

Afb. 165. Een bijzonder pijpenkop met een 
gekroonde 52 met daar omheen de tekst: 
ANTONY NOBEL IN GOUDA (V59-C01).



133

spoor geven aan dat het rooms-katholieke geloof ook in de 17de en 18de eeuw beleden werd in 
Grootebroek. Historische bronnen vermelden eveneens dat in die periode nog veel inwoners 
van de Streek het katholicisme aanhingen. Hoewel zowel de altaarvaas als het wijwaterbakje 
prima zouden thuishoren in een schuilkerk, was het gebruik van dergelijke voorwerpen ook in 
huis niet ongewoon. We kunnen er dus niet direct van uitgaan dat op deze plek rond 1700 net 
als in Obdam een schuilkerkje gesitueerd was.

Glas
De enige noemenswaardige 
glasvondsten zijn afkomstig 
van deelgebied Zesstedenweg 
10-12. Naast een fragment 
van een 17de tot 18de eeuwse 
bolle groene wijnfles, een 
scherf vensterglas en een 
deel van een kleurloos 
zeshoekig flesje uit de tweede 
helft 19de eeuw (gl-fle-41) 
zijn drie intacte flessen uit de 
vroege 20de eeuw, afkomstig 
uit een waterput, verzameld. 
Het gaat om een geperste 
wijnfles (gl-fle-NT) met kurk 
en inhoud (afb. 166)331 en 
twee in een mal geblazen 
bierflesjes (gl-fle-NT)  met 
schroefdop (afb. 167)332. 
De bodem van de wijnfles is 
voorzien van een reliëfmerk 
met de letters V/N/W en 
de inhoudsaanduiding ¾ L. VNW staat voor Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaars en 
is opgericht in 1899. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze vereniging de C(entrale) VNW 
genoemd.333 De fles is dus tussen 1899 en 1945 te dateren. De bierflesjes zijn beide van 
hetzelfde model. Ze hebben een dikke glaskop met inwendige schroefdraad. Deze sluiting 
is door Henry Barett in de jaren ’70 van de 19de eeuw uitgevonden.334 De schroefsluiting 
van Barett is ongeveer honderd jaar in gebruik gebleven voor de productie van glazen 
mineraalwaterflessen van onder andere het merk Spa. Voor bierflessen werd na 1895 vooral 
de beugelsluiting populair.335 Eén van de in Grootebroek gevonden flesjes bevat een bakelieten 
schroefdop, wat erop duidt dat deze fles in ieder geval na 1907 dateert – het jaar dat Leo 
Hendrick Baekeland dit vroege type kunststof op de markt bracht.336 De bierflesjes zullen rond 
1910-1920 te dateren zijn.

331 V107-G02.
332 V107-G01.
333 Gemeentearchief Groningen (GAG), Archief van de wijnhandel F. Onnes en Zoon (Toegangsnr. 1426).
334 Soetens 2001, 153.
335 Soetens 2001, 154.
336 www.bakeliet.net

Afb. 166 (links). Een geperste wijnfles met kurk en inhoud uit het 
begin van de 20ste eeuw (V107-G02).

Afb. 167 (rechts). Twee in een mal geblazen bierflesjes uit het begin 
van de 20ste eeuw (V107-G01).
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Leer
De enige leren voorwerpen die niet aan bod zijn gekomen bij de spoorbeschrijvingen zijn 
afkomstig uit deelgebied Schaperstraat. Het gaat in de meeste gevallen om restanten van 
schoenen. Noemenswaardig zijn enkele stukken van het type Goubitz 130 en 105 (afb. 168).

Bouwkeramiek en natuursteen
Uit deelgebied Schaperstraat zijn enkele 
bijna complete wandtegels tevoorschijn 
gekomen. Een schip met ossenkoppen 
dateert uit de periode 1625-1675 (afb. 
169).337 Uit de eerste helft van de 17de eeuw 
dateren twee wandtegels met een bloem in 
een cirkel (afb. 170).338

De aangetroffen bouwkeramiek op het 
terrein Zesstedenweg 13 omvat met name 
middeleeuwse en vroegmoderne bakstenen 
evenals 17de-eeuwse majolica wandtegels en 
plavuizen van roodbakkend aardewerk. Een 
mogelijke haardfundering (S2) bestaat uit 
rode en gele bakstenen met een gemiddelde 
afmeting van circa 19x9x4. Een dergelijk 
baksteenformaat is vrij typisch voor de 16de 
eeuw.339 

337 V100-BK01.
338 V103-BK01, V103-BK02.
339 Gawronski en Veerkamp 2004, 21.

Afb. 168. Fragmenten van een leren schoen type Goubitz 105 (V99-L02).

Afb. 169. Een wandtegel met schip dateert uit de 
periode 1625-1675 (V110-BK01).
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Tussen de gevonden fragmenten van 
bouwkeramiek aan de Zesstdenweg 10-
12 bevinden zich vooral veel tegels bedekt 
met tinglazuur (MAE = 43). Verder zijn er 
stukken van tien verschillende bakstenen en 
zeven plavuizen van roodbakkend aardewerk 
verzameld. De meeste tegels dateren uit de 
17de eeuw en zijn versierd met polychrome 
bloemen of blauwe landschapjes. Een 
majolica tegel polychroom beschilderd met 
een bloemenvaas en palmethoeken uit de 
eerste helft van de 17de eeuw (13x13x1,5 
cm) is intact aangetroffen (afb. 171).340 
Verder zijn er ook vier verschillende tegels 
in een uitbraakspoor gevonden waarop 
een polychrome vogel zittend op een 
tak omgeven door ossenkop-motieven is 
geschilderd (afb. 172).341 Eén van deze 
tegels lijkt opzettelijk te zijn bijgesneden. Deze zat waarschijnlijk in de hoek van een muur. 
Een leuk detail is dat het takje waar deze vogel op zit ook nog van tulpvormige bloemen 
is voorzien. Een opvallend landschapstegeltje met spinnekop hoekmotieven uit de tweede 
helft van de 17e eeuw is versierd met een heer wijzend naar twee scheepjes (13x13x1,2 cm) 
(afb. 173).342 Eén van de plavuizen met een formaat van 16,3x16,3x2,7 cm is ook intact in 
een vroeg 17de-eeuwse kuil teruggevonden (afb. 174).343 Deze is ongeglazuurd en bevat vijf 
gaatjes die tijdens het bakproces zijn aangebracht.

340 V39-BK01.
341 V5-BK01; V42-BK01.
342 V6-BK01.
343 V67-BK01.

Afb. 170. Twee wandtegels met een bloem in een cirkel omgeven door meanders (V103-BK01, V103-BK02). 

Afb. 171. Een polychroom beschilderde wandtegel 
met bloemenvaas en palmethoeken (V39-BK01).
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Metaal
Schaperstraat
Bijzondere metaalvondsten uit een waterput zijn een vermoedelijk hardhouten mesheft met 
messing garde, een loden bakenlood met het wapen van Haarlem en het jaartal 1721 en 
een messing belletje, mogelijk van een rammelaar (afb. 175).344 Andere noemenswaardige 
metaalvondsten aan de Schaperstraat zijn: een messing muntgewicht uit de 16de eeuw (afb. 
176).345 Zichtbaar zijn zes pijlen in een krans met 8 roosjes en een klop van een hand, wat 
aangeeft dat hij uit Antwerpen komt. Tijdens de aanleg zijn drie versierde tinnen miniatuur 
borden gevonden (afb. 177), speelgoed vermoedelijk uit de 17de eeuws en een soort messing 
multi-tool (afb. 178), met een potloodje er nog in. Deze dateert uit de periode rond 1920.

Zesstedenweg 13
Aan de Zesstedenweg 13 zijn vier keurloden gevonden.346 Een is overduidelijk een lakenlood 
met het wapen van Leiden en de randtekst (LEYD)EN IN HOL(LAND) (afb. 179). Op de keerzijde 
staat een leeuw afgebeeld. Een tweede lood bezit het jaartal 1640, op een derde is een 
merkteken ingekrast (afb. 179). 

344 V143-M01, V143-M02, V143-M03. Zie ook spoorbeschrijving.
345 V103-M01.
346 V3-M02, V3-M03, V3-M04, V3-M05.

Afb. 172 (links). Een van de vier tegels met 
een afbeelding van een polychrome vogel 
(V5-BK01). Deze tegel leek opzettelijk 
bijgesneden.

Afb. 173 (rechtsboven). Wandtegel met 
afbeelding van een heer wijzend naar twee 
scheepjes (V6-BK01).

Afb. 174 (rechtsonder). Ongeglazuurde 
plavuis met vijf gaatjes die tijdens het 
bakproces zijn aangebracht (V67-BK01).
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Afb. 175. Hardhouten mesheft, bakenlood uit Haarlem en messing belletje uit waterput S350 (V143-M01, 
V143-M02, V143-M03).

Afb. 176 (links). Een muntgewicht 
uit Antwerpen voor 8 Spaanse reaal 
(V103-M01).

Afb. 177 (rechts). Een van de drie versierde 
tinnen miniatuurborden (V133-M01).
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Verder zijn noemenswaardig een miniatuur treeft van tin (afb. 180), een loden speelschijf (afb. 
181) en een mal, mogelijk voor het vervaardigen van musketkogels (afb. 182).

Zesstedenweg 10-12
Binnen deelgebied Zesstedenweg 10-12 is een redelijk aantal keurloden tevoorschijn gekomen 
(afb. 183). Noemenswaardig zijn een keurlood uit vermoedelijk Leiden en een pijplood waar 
de sleutels uit het wapen van Leden op zijn afgebeeld.347 Beide dateren vermoedelijk in de 17de 
eeuw. Twee Engelse loden zijn vrijwel identiek.348 Op de voorzijde staat: OP 22 GO met de 
randtekst THOs WERE & SONS. Het betreft lakenloden uit Wellington (Engeland) en dateren uit 
de periode 1754-1772. Twee rekenpenningen dateren respectievelijk uit de periode 1550-1630 
en 1705-1743 (afb. 184). Op de oudste staat een rijksappel in dubbele driepas / Drie kronen, 
afwisselend met drie fleurs-de-lis, gerangschikt rond een centrale roos. De jongste is gemaakt 
door Johan Konrad Hoger en bevat een  borstbeeld van Lodewijk XV.

347 Respectievelijk V46-M01, V87-M02. 
348 V22-M06, V105-M02.

Afb. 178 (links). Multi-tool van messing met potlood, 
datering ca. 1920 (V3-M01).

Afb. 179 (rechts). Vier keurloden gevonden aan de 
Zesstedenweg 13. Schaal 1:1.
(1: V3-M02, 2: V3-M03, 3: V3-M04, 4: V3-M05).

1

2

3

4
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Een zilveren duit is afkomstig uit Reckheim en bezit het Utrechtse wapen met de tekst TRAM 
REC HEM (afb. 185).349 Opvallend is de aanwezigheid van een Chinese munt (type cash) met 
een gat in het midden (afb. 186).350 De munt is geslagen onder keizer Kangxi en dateert in 
de periode 1662-1722. Tot 1725 werden dergelijke munten in grote hoeveelheden door de 
Chinezen naar de Indonesische archipel gebracht.351 Daarna begon de VOC met het in omloop 
brengen van VOC-duiten. Zowel de cash als de VOC-duiten waren uitsluitend bestemd voor 
gebruik in de oost, maar kwamen zo nu en dan toch per ongeluk of als aandenken mee naar 
huis.

Andere metaalvondsten zijn boekbeslag, een knoop met bloemmotief, een koppelpassant met 
engelkopje, een kogelbel, een disselhamer, een stuk van een 16de eeuwse kandelaar en een 
medaille uit 1898 (afb. 187). Deze laatste bevat een afbeelding van Wilhelmina met wapen. De 
penning werd uitgedeeld aan Nederlandse schoolkinderen tijdens de inhuldiging van Wilhelmina 
tot Koningin op 6 sept 1898. Het ontwerp is van W. Achtenhagen.

349 V22-M02.
350 V22-M04.
351 Schrickx & Duijn 2016, 332.

Afb. 180. Een miniatuur treeft van tin (V3-M01).

Afb. 181. Een loden speelschijf (V3-M06).
Afb. 182. Deze mal werd mogelijk gebruikt bij het 
vervaardigen van musketkogels (V13-M01).
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Afb. 183. Overzicht van keurloden aangetroffen binnen deelgebied Zesstedenweg 10-12. Schaal 1:1.
(1: V1-M04, 2: V22-M06, 3: V46-M01, 4: V87-M01, 5: V87-M02, 6: V105-M02).

Afb. 184. Een rekenpenning uit de late 16de of vroege 17de eeuw en uit de vroege 18de eeuw (V22-M01, 
V22-M03).

Afb. 185. Een zilveren duit uit Reckheim met het 
Utrechtse wapen en de tekst TRAM REC HEM (V22-M02).

Afb. 186. Een Chinese munt, een zogenaamde cash 
uit de late 17de of vroeg 18de eeuw (V22-M04).

Conclusies 
Aan de Zesstedenweg 10-12 zijn meerdere cilindrische kuilen uit de 16de eeuw gevonden. 
Hoogstwaarschijnlijk gaat het om waterputten die vanwege de stevige ondergrond van klei 
en veen geen beschoeiing behoefden. Een deel van de cilindrische kuilen is op basis van 
het vondstmateriaal in de Middeleeuwen gedateerd. De spaarzame vondsten hieruit zouden 
(deels) opspit kunnen zijn waardoor de putten ook jonger kunnen zijn.
De putten zijn aanwijzingen voor bewoning in de 16de eeuw. Opvallend is dat op basis van 
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Afb. 187. Overige metaalvondsten aangetroffen binnen deelgebied Zesstedenweg 10-12: 1. boekbeslag 
(V1-M01), 2. een knoop met bloemmotief (V1-M03), 3. een koppelpassant met engelkopje (V22-M07), 4. 
een disselhamer (V23-M01, schaal 1:2), 5. een kogelbel (V22-M08), 6. een medaille uit 1898 (V105-M01) 
7. en een stuk van een 16de eeuwse kandelaar (V49-M01, schaal 1:2).

de sporen en vondsten duidelijke verschillen zijn waar te nemen tussen de verschillende 
deelgebieden. Aan de Zesstedenweg 10-12 zijn wel 16de eeuwse waterputten gevonden, maar 
relatief weinig vondsten. Slechts 8% van de vondsten dateert uit de periode 1500-1700. Er zijn 
geen duidelijke aanwijzingen dat het terrein bewoond is in de 17de eeuw, maar de 18de eeuw is 
qua sporen en vooral vondsten weer ruim vertegenwoordigd. In de 19de eeuw blijft het terrein 
bewoond.
Aan de Zesstedenweg 13 zijn duidelijke bewoningssporen aangetroffen uit de 17de eeuw – 
ondersteund door het vondstmateriaal, maar daaronder liggen kleivloeren uit vermoedelijk 
de 16de eeuw, terwijl uit deze periode bijna geen vondsten van het terrein afkomstig zijn. De 
bewoning aan de Zesstedenweg 13 lijkt te stoppen in de late 18de eeuw. 
Binnen het deelgebied de Schaperstraat zijn aan de Zesstedenweg geen resten gevonden die 
samenhangen met 16de of 17de eeuwse bewoning, het vondstmateriaal uit deze periodes is 
gering. De nadruk lijkt hier te liggen op de 18de en 19de eeuw.
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5 Beantwoording onderzoeksvragen

Bronstijd
1. Zijn er sporen uit de Bronstijd in het onderzoeksgebied aanwezig?
Ja zeker.

1.1. Zo ja, wat is de gaafheid, datering en aard van de sporen? 
De sporen dateren uit de Midden- en Late Bronstijd. Het gaat om nederzettingsresten met 
meerdere huisplaatsen en greppelsystemen (afb. 188). De vindplaats wordt door sloten en 
kuilen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd doorsneden, maar de huisplaatsen zijn nog goed te 
reconstrueren. Zie 4.2.

1.2. Zo ja, wat is de omvang van de vindplaats/vindplaatsen?
Nergens is de begrenzing van de vindplaats aangetroffen. De directe omgeving van het 
plangebied is in de Bronstijd bewoond geweest. Zie 4.3.

1.3. Zo ja, op welke diepte zijn de aangetroffen sporen gelegen?
Dat is sterk afhankelijk van de dikte van de ophoging. Aan de Zesstedenweg liggen de resten 
dieper, ca. 1,7 m onder het maaiveld, verder naar het zuiden lagen de resten op een ca. 1,0 
m diepte. Zie 4.2.

1.4. Hoe ziet de materiële cultuur uit deze sporen er uit? 
De sporen bevatten weinig vondsten. Dierlijk botmateriaal, keramiek en steen zijn voornamelijk 
afkomstig uit de flankerende huisgreppels. Uit een waterkuil zijn meerdere houten voorwerpen 
afkomstig. Zie 4.3.

Afb. 188. Student stagiaire Sil Veenstra (Saxion) buigt zich over de huisplattegronden uit de Bronstijd. 



143

2. Is er een verschil in gebruik van het terrein te zien tussen de verschillende perioden, 
bijvoorbeeld tussen de Midden- en de Late Bronstijd? 
Binnen de plangebieden zijn geen duidelijke aanwijzingen dat het terrein bewoond is geweest 
in de Late Bronstijd. Dit geldt wel voor de Midden-Bronstijd en de periode in de overgang naar 
de Late Bronstijd. Zie 4.3.

3. Woonde men in de Bronstijd op de kreekrug of aan de flanken van de kreekrug? 
Er is geen onderscheid waargenomen tussen de flanken van de getijdengeul en de top.

4. Welke delen van de kreekrug werden in de Bronstijd gebruikt voor landbouw? 
Deze vraag is niet te beantwoorden aan de hand van dit onderzoek.

5. Wat is er qua voedselcultuur (ecologisch, zoölogisch) te melden over het gebied? 
Uit het zoölogisch onderzoek is o.a. naar voren gekomen dat dieren werden gehouden als 
rund, varken, schaap/geit en hond, waarbij rund verreweg de grootste groep is. Paard en wild 
speelden een bescheiden tot verwaarloze rol. 
Uit het botanisch onderzoek is gebleken dat graan mogelijk werd geschoond vlakbij de huizen. 
Zie 4.3 en bijlage 15.

6. Hoe zag de waterhuishouding in dit gebied er in de prehistorie? Sloten, greppels, brak-, 
zoet- en zoutwatermilieus? Hoe zag het bijbehorend landschap er uit?
Er is geen pollenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft geen aanvullende informatie 
hierover opgeleverd.

Middeleeuwen/Nieuwe Tijd
7. Binnen het plangebied worden sporen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd verwacht.
Ja. Zie 4.5 en 4.6

7.1. Wat is de gaafheid, datering en aard van de sporen?
Het gaat om bewoningsresten zoals waterkuilen en waterputten en sporen die samenhangen 
met erfindeling zoals sloten. Verder is een groot deel van het gebied opgehoogd in de 
Middeleeuwen. Zie 4.2.

7.2. Wat is de omvang van de vindplaats/vindplaatsen? 
Ook voor deze perioden geldt dat nergens de begrenzing van de vindplaats is aangetroffen. De 
directe omgeving van het plangebied is – met name het deel langs het lint – bewoond geweest 
vanaf de Late Middeleeuwen. Zie 4.3

7.3. Op welke diepte zijn de aangetroffen sporen gelegen? 
Dat varieert sterk. De bovenkant van het veen bevond zich rond 1,6 m – NAP. Direct hierboven 
liggen ophogingspakketten en daarin zijn de sporen ingegraven. De bovenzijde van de resten 
bevonden zich, afhankelijk van de mate van verstoring, in enkel gevallen slechts decimeters 
onder het maaiveld. Zie 4.2.

8. Is de zuidwaartse verschuiving van het dorpslint tijdens de ontginning tussen 1150-1300 
waar te nemen?
De oudste sporen uit de Middeleeuwen dateren inderdaad uit de 12de eeuw. Zie 4.5.
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8.1. Welke sporen kunnen in verband worden gebracht met de zuidwaartse verschuiving van 
het dorpslint? Waarom ligt de scheidslijn tussen Bovenkarspel en Grootebroek juist hier?
Het gaat voornamelijk om kuilen. Het voorkomen van tamelijk complete voorwerpen is een 
aanwijzing voor bewoning in de buurt. Echte resten van huizen uit deze periode zijn niet 
herkend. Waarom de scheidslijn tussen Bovenkarspel en Grootebroek juist hier ligt is niet 
duidelijk. Vermoedelijk is dit toeval gebaseerd op de grootte van de bannen (zie afb. 8). Zie 4.5

8.2. Is er een kadetjesland aanwezig? 
Er zijn wel opvallend kleine rechthoekige percelen waargenomen die gelijkenissen vertoond 
met de kadetjes van het kadetjesland elders in West-Friesland (Abbekerk, Twisk). Of dit 
echt bolvormige perceeltjes zijn geweest – waar de naam van afkomstig is, kon niet worden 
achterhaald. De percelen dateren vermoedelijk in de 13de eeuw. Zie 4.5.

8.3. De veenvegetatie verandert naar een vegetatie van cultuurgewassen, hoe komt dit tot uiting? 
Er zijn resten gevonden die samenhangen met het in cultuur brengen van het veen, over de 
vegetatie in deze vroege fase kunnen aan de hand van dit onderzoek geen uitspraken worden 
gedaan.

9. Wat is het karakter van het lintdorp aan de Streekweg tussen 1350 en 1450? 
Dit is lastig te zeggen. Uit andere opgravingen is gebleken dat in deze periode de percelen 
rondom de Streekweg worden opgehoogd, waardoor op sommige plekken langgerekte terpen 
ontstaan waar men op woont. Binnen dit plangebied lijkt de ophoging vroeger te zijn begonnen, 
- waarschijnlijk al in de 13de eeuw – maar wel hetzelfde karakter te hebben. Hoewel geen 
duidelijke huizen uit deze periode zijn gevonden zal er wel bewoning aanwezig zijn geweest. 
Het aanwezige vondstmateriaal is hier een aanwijzing voor. Zie 4.5.

9.1. Zijn sporen en vondsten aanwezig uit deze periode? Zijn deze net zo schaars als in andere 
onderzoeken in de buurt? Is hier een oorzaak voor aan te wijzen?
Er zijn kuilen, ophogingslagen en sloten gevonden die vondstmateriaal bevatten uit de deze 
periode. Deze zijn minder schaars dan bij andere onderzoeken. Mogelijk was (dit deel van) 
Grootebroek in deze periode drukker bebouwd dan andere gebieden. Zie 4.5.

9.2. Wat is de aard van de bebouwing?
Teruggevonden worden de ophogingen, soms restanten van vloeren en de diepere sporen zoals 
kuilen en waterputten. De huizen bestaan uit licht gefundeerde houten gebouwen die maar 
weinig sporen achterlaten. Daarnaast bevinden deze resten zich aan de top van de ophogingen 
en zijn in de eeuwen erna op dezelfde plek meerdere huizen gebouwd waardoor oudere resten 
soms verstoord raken. Zie 4.5.

9.3. Hoe ontwikkelt de bebouwing zich door de tijd?
Dit is voor deze periode op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Zie hierboven en 4.5.

9.4. Welke informatie geven de resten over de constructie en indeling van de huizen? 
Dit is voor deze periode op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Zie hierboven en 4.5.

9.5. Hoe groot zijn de percelen/kavels?
De woonpercelen zijn door de ophogingen niet altijd duidelijk te onderscheiden. Voor fase 3a is een 
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perceelsbreedte vastgesteld van ca. 11,5 m, mogelijk blijft deze voor fase 3b gehandhaafd. Zie 4.5.

9.6. Wanneer zijn de huizen gesloopt?
Dit is voor deze periode op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Zie hierboven (9.2) en 4.5.

9.7. Hoe uit de materiële cultuur zich lokaal, regionaal en superregionaal?
Deze vraag kan niet kort beantwoord worden. Zie 4.5.2.3 voor een uitgebreide beschrijving 
van het aangetroffen vondstmateriaal.

9.8. Geeft de materiële cultuur informatie omtrent de activiteiten die door de bewoners van 
het plangebied werden uitgeoefend?
Deze vraag kan niet kort beantwoord worden. Zie 4.5.2.3 voor een uitgebreide beschrijving 
van het aangetroffen vondstmateriaal.

9.9. Hoe ziet de infrastructuur van het water er uit: vaarten, sloten, beschoeiingen, bruggen, 
sluizen etc.
Er zijn meerdere brede sloten teruggevonden, bruggen, sluizen of aanlegplaatsen zijn niet 
aangetroffen. Zie 4.5.

9.10. Hoe ziet de infrastructuur van de wegen er uit? Wegopbouw, verharding, periodisering?
Dit is voor deze periode op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Zie hierboven en 4.5.

9.11. De dijkdoorbraken veroorzaken dat grote gebieden onder water komen te staan. Hoe is 
dat in de bodem en wat betreft de vegetatie af te lezen? 
Dit is voor deze periode op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Er zijn geen aanwijzingen 
voor dijkdoorbraken gevonden.

10. Tussen 1550 en 1700 veranderde het lintdorp in een lintstad. Hoe uit zich dat archeologisch? 
10.1. Wat is de aard van de bebouwing?
In de 16de en 17de eeuw zijn percelen vermoedelijk afwisselend bewoond en braak. Resten van 
een echte lintstad zoals die door de kaarten van Dou worden weergegeven zijn archeologisch 
niet aangetoond. Zie 4.6 en synthese.

10.2. Hoe ontwikkelt de bebouwing zich door de tijd, houtbouw, steenbouw? 
Het lijkt erop alsof de oudste steenbouw uit de 17de eeuw dateert. Mogelijk zijn alle huizen 
daarvoor volledig opgetrokken uit hout. Zie 4.6.

10.3. Welke informatie geven de resten over de constructie en indeling van de huizen? 
Dit is voor deze periode op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Zie hierboven en 4.6.

10.4. Hoe groot zijn de percelen/kavels?
De woonpercelen zijn door de ophogingen niet altijd duidelijk te onderscheiden. 

10.5. Wanneer zijn de huizen gesloopt?
Hier blijkt een grote variatie in te bestaan. Er is geen tendens waar te nemen die voor alle 
deelgebieden opgaat. Zie 4.6.
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10.6. Hoe uit de materiële cultuur zich lokaal, regionaal en superregionaal? 
Deze vraag kan niet kort beantwoord worden. Zie 4.6.5 voor een uitgebreide beschrijving van 
het aangetroffen vondstmateriaal.

10.7. Geeft de materiële cultuur informatie omtrent de activiteiten die door de bewoners van 
het plangebied werden uitgeoefend?
Deze vraag kan niet kort beantwoord worden. Zie 4.6.5 voor een uitgebreide beschrijving van 
het aangetroffen vondstmateriaal.

10.8. Hoe ziet de infrastructuur van het water er uit: vaarten, sloten, beschoeiingen, bruggen, 
sluizen etc. Welk materiaal is hiervoor gebruikt, primair hout, bouwhout van huizen of schepen?
Er zijn meerdere brede sloten teruggevonden, bruggen, sluizen of aanlegplaatsen zijn niet 
aangetroffen. Zie 4.6.

10.9. Hoe ziet de infrastructuur van de wegen er uit? Wegopbouw, verharding, periodisering?
Dit is voor deze periode op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Zie hierboven en 4.6.

10.10. Welke ambachten, en niet-huishoudelijke activiteiten zijn aanwezig? Zijn er eventueel 
sporen en structuren die samenhangen met nijverheid of ambachtelijke activiteiten, bijvoorbeeld 
lakennijverheid, pottenbakken, leerbewerking aanwezig? 
Tussen het middeleeuws vondstmateriaal zijn meerdere botfragmenten gevonden die sporen 
van polijsting hebben. Deze worden in verband gebracht met leerbewerking en of pottenbakken. 
Voor de latere periode zijn echter geen vondsten gedaan die een directe link hebben met 
bepaalde ambachtelijke activiteiten.

10.11. Hoe ontwikkelt de landbouw en veeteelt zich, grootte van de akkers, verbouwingswijze 
gewassen, producten, bemesting?
Dit is voor deze periode op basis van dit onderzoek niet te zeggen. De akkers en weidegebieden 
zullen iets verder van de Zesstedenweg hebben gelegen. Zie 4.6.

10.12. De dijkdoorbraken veroorzaken dat grote gebieden onder water komen te staan. Hoe is 
dat in de bodem en wat betreft de vegetatie af te lezen? 
Dit is voor deze periode op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Er zijn geen aanwijzingen 
voor dijkdoorbraken gevonden.

11. Ten tijde van de toptijd van de VOC (1600-1680) beleefde de lintstad zijn hoogtijdagen. 
Kunnen we dit terugzien in de materiële cultuur?
Ja. Opvallend is dat er grote verschillen zijn per deelgebied. Zo werd binnen de deelgebieden 
Schaperstraat en Zesstedenweg 10-12 nauwelijks aardewerk uit deze periode gevonden, maar 
aan de Zesstedenweg 13 wel. Deze verschillen hangen vermoedelijk samen met het wel of niet 
bewoond zijn van de percelen in deze periode.

11.1. Zijn er veranderingen in aardewerkvormen?
Ja. De veranderingen die elders worden waargenomen zijn hier ook zichtbaar, maar wel 
in mindere mate. Opvallend is dat in vergelijking met bijvoorbeeld Enkhuizen veel minder 
importen uit bijvoorbeeld het mediterrane gebied worden gevonden. Waarschijnlijk waren de 
inwoners van Grootebroek minder werkzaam in scheepvaart en handel. Zie 4.6.
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11.2. Is er een toename van exotische producten waar te nemen? 
Ja, maar mondjesmaat. Zie hierboven en 4.6.

12. Het verloop van stad naar dorp vindt plaats tussen 1700 en 1920. 
12.1. De stedelijke bebouwing werd vervangen door stolpboerderijen. Hoe zien we dit 
archeologisch terug?
Binnen de deelgebieden zijn geen resten gevonden die aan een stolpboerdij konden worden 
toegeschreven.

13. Hoe uit zich de modernisering vanaf 1920 tot heden?
Deze vraag is niet te beantwoorden aan de hand van dit onderzoek.

14. Zijn op de erven achter de woonhuizen afvalkuilen, askuilen, water- en beerputten aanwezig?
Ja.

14.1. Uit welke periode dateren deze sporen? 
Eigenlijk zijn deze van alle perioden. De oudste kuilen dateren uit de periode net na de 
ontginning in de 12de eeuw. En in de eeuwen daarna blijft men cilindrische kuilen graven, 
vermoedelijk als waterput. Afvalkuilen komen pas in de 16de en 17de eeuw in zwang en de 
oudste beerputten dateren uit de 19de eeuw. Deze laatste werden trouwens niet alleen op het 
achtererf aangelegd maar vreemd genoeg ook direct aan de Zesstedenweg.

14.2. Geven de vondsten uit de gesloten vondstcomplexen informatie over het consumptiepatroon 
en de rijkdom van de bijbehorende huishoudens in de verschillende fases?
Ja zeker. Noemenswaardig is bijvoorbeeld het voorkomen van theeservies in een context uit de 
eerste helft van de 18de eeuw (afb. 189). Het overige materiaal is niet opvallend rijk en hier kan 

Afb. 189. Complexfoto van kuil S85. Let op het de stukken van het theeservies.
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uit geconcludeerd worden dat de middenklasse in deze periode in Grootebroek al thee dronk. 
Zie verder 4.6.

15. Wat kan worden gezegd over de sociale laag waartoe de bewoners van het onderzoeksgebied 
behoorden?
Waarschijnlijk maakten de inwoners van Grootebroek deel uit van de lage of lagere middenklasse. 
Er zijn geen aanwijzingen dat lieden van een hogere sociale klasse hier woonden. Voor de 17de 
en 18de eeuw worden grotere hoeveelheden porselein hier doorgaans mee in verband gebracht. 
Dit ontbreekt in Grootebroek.

15.1. Wijzigt dit in de loop der tijd?
Er zijn geen aanwijzingen dat er een verschuiving plaats vindt van arm naar rijk of vice versa. 
Enige uitzondering is misschien het sifontoilet aan de Schaperstraat. Deze was onderdeel van 
een watercloset en dateert uit de laatste kwart van de 19de eeuw. Voor deze periode is een 
dergelijk toilet vrij uitzonderlijk voor de lagere sociale klassen.

15.2. Hoe uit zich dit archeologisch?
Zie hierboven en 4.6.

16. In hoeverre verschilt voor de drie bovengenoemde historische tijdvakken de aard van de 
bewoning, het landgebruik en de materiële cultuur van die van Enkhuizen en Hoorn in dezelfde 
tijd?
Deze vraag kan niet kort beantwoord worden, zie synthese.
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6 Synthese

Het archeologisch onderzoek rond winkelcentrum Streekhof is een goed voorbeeld van de 
AMZ (Archeologische Monumentenzorg) -cyclus in een notendop. In een vroeg stadium is een 
bureaustudie uitgevoerd op basis waarvan een gespecifieerde verwachting werd opgesteld.1 
Aan de hand daarvan voerde men aan de Schaperstraat nog een inventariserend onderzoek 
uit om na te gaan of de verwachte waarden ook werkelijk aanwezig waren.2 Naar aanleiding 
van dit inventariserend onderzoek is een selectieadvies opgesteld en een selectiebesluit 
genomen door de bevoegde overheid. Hierbij zijn de deelgebieden weloverwogen geselecteerd 
voor onderzoek door middel van een archeologische opgraving. Door dit onderzoek zijn de 
archeologische gegevens die niet in de bodem konden worden behouden (behoud in situ) 
zoveel mogelijk verzameld en daardoor bewaard voor het nageslacht (behoud ex-situ). Dit 
rapport is een reflectie van de bijeengebrachte informatie. In dit hoofdstuk wordt de vergaarde 
kennis kort samengevat en in een breder perspectief geplaatst.3

Bronstijd
De oudste sporen uit het onderzoek dateren uit de Bronstijd. Resten uit deze periode werden 
binnen alle drie de deelgebieden aangetroffen. Het gaat om huisplattegronden op drie locaties 
en de daarbij behorende greppelsystemen. De twee zuidelijke plattegronden overlappen elkaar 
deels, waardoor het gelijktijdig functioneren van de huizen kan worden uitgesloten. Er zijn 
geen aanwijzingen dat op dezelfde plek meerdere huizen werden gebouwd, zoals dat eerder in 
de directe omgeving is waargenomen bij het onderzoek achter t Postkantoor, of verder weg bij 
Enkhuizen-Kadijken of Medemblik-Schepenwijk II.4

De flankerende huisgreppels bevatten opvallend veel vondstmateriaal, vooral dierlijk bot 
en keramiek. Opvallend is het voorkomen van stukken die worden toegeschreven aan de 
overgangsperiode tussen Hoogkarspel-Oud (HKO) en Hoogkarspel Jong (HKJ) aardewerk. 
Dit Hoogkarspel-Oud/Jong (HKO/HKJ) materiaal dateert tussen 1200-1000 v. Chr. Dit 
overgangsmateriaal is pas recentelijk als zodanig herkend bij onderzoeken in Enkhuizen-Kadijken 
en bij de N23 (Westfrisiaweg).5

Noemenswaardig is een runderschedel 
uit een huisgreppel met de aanslag 
door korstmos. Hieruit komt naar voren 
dat de schedel na verwijdering van 
vlees en huid enige tijd bovengronds 
heeft gelegen of gehangen. Het 
is gesuggereerd is dat de schedel 
mogelijk is opgehangen ter versiering 
of geplaatst bij een (ritueel) significante 
plek. Hierbij zou gedacht kunnen 
worden aan een plek boven de ingang 
van het huis ter hoogte van de stal 
(afb. 190).

1 Bartels 2012.
2 Gerritsen 2013.
3 Uitgebreider synthetiserend onderzoek kan aan de hand van deze en vergelijkbare rapporten worden 

uitgevoerd.
4 Gerritsen & Schrickx 2014, HS02; Roessingh & Lohoff 2011; Schurmans 2010.
5 Mondelinge mededeling W. Roessingh. Zie ook Roessingh in prep.

Afb. 190. Mogelijk sierde een schedel een van de huizen uit 
de Bronstijd (huis 1). Hier een antropologische parallel van 
de Ngada stam op Flores, Indonesië. 
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Noemenswaardig is een deel van een sikkel (afb. 191). Complete sikkels komen zelden tot 
nooit voor in nederzettingscontext, maar delen ervan wel. Het idee is dat het stuk vuursteen, 
nadat de sikkel is gebroken, een tweede leven kreeg met een andere functie, bijvoorbeeld als 
schrabber.

Binnen de diverse deelgebieden zijn kringgreppels en kuilenkransen gevonden. Het gaat om 
tien kringgreppels en negen kuilenkransen. Hoewel beide circulaire structuren in de regio 
voorkomen, is dit de eerste keer dat kuilenkransen in de directe omgeving van de Streekhof 
zijn gevonden. Zo werden tijdens het onderzoek in Bovenkarspel achter het Postkantoor 
alleen kringgreppels gevonden en geen kuilenkransen.6 In Medemblik-Schepenwijk II bestond 
ongeveer een derde van de ronde structuren uit kuilenkransen in Enkhuizen-Kadijken werden 
er zelfs bijna drie keer meer kuilenkransen dan kringgreppels gevonden.7 In het onderzoek bij 
de Streekhof is de verhouding bijna 1:1.
De diameter van de kringgreppels was redelijk constant en lag tussen de 3,7 m en 4,5 m – 
een uitzondering daargelaten – met een gemiddelde van 3,9 m. De kuilenkransen hadden een 
diameter die varieerde tussen 3,2 m en 4,6 m. De gemiddelde diameter bedroeg 4,2 m. Het 
overgrote deel van deze structuren bezat een diameter rond 4,5 m. Hiermee zijn deze structuren 
binnen ons onderzoek over het algemeen (iets) groter dan de kringgreppels. De gemiddelde 
diameter van kringgreppels achter het Postkantoor in Bovenkarspel bedroeg 4,2 m.8

De kringgreppels en kuilenkransen concentreerden zich op twee locaties. De eerste locatie is op 
het achterterrein aan de Zesstedenweg 13, waar door de geringe omvang geen uitspraken over 
de omliggende structuren gedaan kunnen worden. De tweede locatie is aan de Schaperstraat. 
Hier lijkt een verband te bestaan met de gevonden huisplaatsen. In Medemblik-Schepenwijk 

6 Gerritsen & Schrickx 2014, 35.
7 Schurmans 2010, 32; Roessingh & Lohof 2011, 101-120.
8 Gerritsen & Schrickx 2014, 33.

Afb. 191. Een afgebroken stuk van een sikkel (V41-N01).
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II lag 75 % van de kringgreppels op de hogere delen in de buurt van huisplattegronden.9 De 
kuilenkransen lagen in de buurt van huisplattegronden en verspreid op de vermoede akkers. 
In Enkhuizen-Kadijken concentreerden de kringgreppels zich vooral op de hogere delen van 
het terrein. Ook hier lijkt er een verband te bestaan tussen de verspreiding van huisplaatsen 
en kringgreppels.10 Eerder is gesuggereerd dat gezien de ronde vorm en de analogie daarvan 
met de greppels rondom grafheuvels, een verbinding met het begrafenis ritueel denkbaar is.11 
Wellicht geeft het synthetiserend regionaal onderzoek dat bijna is afgerond, hier wat meer 
duidelijkheid over.12

Middeleeuwen
Een groot deel van de aangetroffen sporen 
is toe te schrijven aan de Hoge en Late 
Middeleeuwen, ongeveer tussen 1150 en 
1500. Op basis het van vondstmateriaal en 
stratigrafie is een onderscheid gemaakt in 
twee subfasen: fase 3a (1150-1300), de 
vroegste periode tijdens en direct na de 
ontginning en fase 3b (1300-1500) de twee 
eeuwen daarna.13 Op basis van de datering 
van keramiekvondsten lijkt binnen fase 3a 
nog een onderscheid te maken tussen de 
12de en de 13de eeuw, maar deze is op basis 
van de sporen minder duidelijk, niet in de 
laatste plaats omdat sommige sporen – met 
name sloten – langere tijd in gebruik zijn geweest. Een prachtige vondst uit deze vroege 
periode betreft een penning van Keizer Frederik II uit de muntplaats Nijmegen, geslagen rond 
1225 (afb. 192).
Over de drie deelgebieden verspreid zijn vele kuilen gevonden die voornamelijk dateren in de 
periode 1150 – 1300. Drie soorten kuilen zijn te onderscheiden: grote rechthoekige kuilen, 
grote (bijna) ronde en kleinere ronde kuilen. De grote kuilen, zowel rechthoekig als rond 
hebben gelet hun diepte en verspreiding vermoedelijk dezelfde functie gehad. Dergelijke 
kuilen worden regelmatig aangetroffen in deze regio maar ook in andere (oorspronkelijke) 
veengebieden van Noord-Holland. Ze worden vaak geïnterpreteerd als daliegaten.14 Men gaat 
er vanuit dat deze kuilen werden gegraven om kalkrijke grond op te delven dat werd gebruikt 
om de zuurtegraad van veengrond te verminderen. Door deze verbetering van de bodem werd 
de akker geschikt gemaakt voor landbouw. Vandaar dat de kuilen doorgaans weinig tot geen 
vondsten bevatten. Een noemenswaardige vondstrijke kuil is een exemplaar uit Berkhout waar 
resten van minimaal 22 stuks keramiek, veel dierlijk botmateriaal en een benen paardenbit uit 
afkomstig zijn.15 Het lijkt erop alsof deze kuilen vooral in de periode direct na de ontginning zijn 
gegraven, maar door het ontbreken van vondstmateriaal is dit niet met zekerheid te stellen.

9 Schurmans 2010, 32.
10 Roessingh & Lohoff 2011, 105. Zie bijvoorbeeld Kadijken: HS02, HS08, HS10.
11 Gerritsen & Schrickx 2014, 36.
12 Roessingh in prep.
13 Zie 4.5.
14 Zie bijvoorbeeld Mulder & Dekker 2009.
15 Schrickx 2017.

Afb. 192. Een penning van Keizer Frederik II geslagen 
in Nijmegen, gevonden aan de Zesstedenweg 10-12. 
Deze munten zijn vervaardigd tussen 1212 en 1250, 
dit exemplaar is rond 1225 gemunt (V74-M01).
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De ronde of cilindrische kuilen zijn doorgaans wat dieper en hebben vermoedelijk als waterput- 
of kuil gefunctioneerd. Deze kuilen worden veel gevonden in de regio, vooral op de percelen 
dicht op het lint. In deze periode bestaat een behoorlijke diversiteit aan soorten waterput 
waarbij tonnen, zoden en soms helemaal niets wordt gebruikt als beschoeiing of versteviging. 
De keuze wordt beïnvloed door de aanwezige structuur van de ondergrond.16 Binnen dit 
onderzoek zijn vooral waterputten van de laatste variant aangetroffen. De aanwezigheid van 
waterputten is een indicatie voor bewoning. Voor deze sporen geldt eveneens dat ze weinig 
tot geen vondsten bevatten, waardoor de exacte datering lastig is. Waarschijnlijk was dit soort 
waterput in zwang vanaf de late Middeleeuwen tot in de vroege Nieuwe Tijd, wanneer men 
overgaat van houtbouw naar steenbouw in Grootebroek.
Het grootste deel van het perceleringsysteem in de Middeleeuwen bestaat uit recht op het 
lint of haaks daarop georiënteerde sloten. Deze zijn waarschijnlijk tijdens de ontginning van 
het gebied gegraven, maar blijven langer – soms eeuwen – in gebruik. De afstand tussen de 
sloten bedroeg 11,5 m. Vergelijkbare breedtes zijn eerder waargenomen langs de Streekweg.17 
Mogelijk vormden zij onderdeel van de basisinrichting van ontginningsblokken.

16 Voor een overzicht zie Gerritsen 2014b, 44-45.
17 Zie bijvoorbeeld Gerritsen & Duijn 2014, 77.

Afb. 193. Stukken maalsteen van tefriet, afkomstig uit diverse middeleeuwse contexten.
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Binnen het deelgebied Schaperstraat is haaks op deze hoofdstructuur een onderverdeling 
gemaakt van kleinere percelen. Het gaat om percelen met een lengte van 11,5 m en een 
breedte die varieerde tussen 6,5 m en 8 m. Dergelijke percelen zijn eerder waargenomen in 
de regio en worden geïnterpreteerd als mogelijke moestuinen.18

Naast de grote sloten en de kleinere percelen zijn er ook nog sloten gevonden die geen 
rekening lijken te houden met de richting van de hoofdstructuur. Ze zijn gegraven in de nazak 
van de greppels uit de Late Bronstijd die vermoedelijk zichtbaar werden nadat tijdens of na 
de ontginning het veenpakket inklonk en oxideerde. Mogelijk zijn sloten met een afwijkende 
oriëntatie binnen de regio, maar ook bijvoorbeeld het buurtje De Horn in Lutjebroek die een 
hoek van bijna 45 graden met de hoofdas maakt, hier een gevolg van.
Opvallend is de aanwezigheid van relatief veel vondstmateriaal uit de periode 1375-1425, een 
periode die doorgaans is ondervertegenwoordigd in het materiaal dat wordt verzameld langs 
het lint. Dit werd al tijdens het proefsleuvenonderzoek geconstateerd.19 Mogelijk hangt het 
samen met de demping van twee sloten parallel aan de Zesstedenweg in deze periode. Uit 
deze sloten is het merendeel van het materiaal afkomstig. Naast keramiek bevatte de sloten en 
dempingslagen opvallend veel stenen, waaronder stukken maalsteen, maar ook keien waarvan 
de functie minder duidelijk is (afb. 193 en 194).

Op basis van het vondstmateriaal en de aanwezige sporen is het aannemelijk dat vanaf de late 
12de en in de 13de eeuw langs de Zesstedenweg werd gewoond. In analogie met andere locaties 
zal de oudste bewoning waarschijnlijk meer willekeurig op de woonerven hebben plaatsvonden 
en niet in de rechte lijn die karakteristiek is voor de huidige lintbebouwing.20 Uit de resultaten 
van onderzoek in Ursem en aan de Streekweg in Hoogkarspel is gebleken dat in de late 13de 
of vroege 14de eeuw een verschuiving plaatsvond in de bewoning.21 Men trok, vermoedelijk 
door een toenemende vernatting, weg uit de lagere delen en ging wonen tegen de (binnen)
dijken aan. Hiervoor werd extra grond op en tegen de bescheiden aardlichamen aangeworpen, 
waarop de huizen konden worden gebouwd. Ook binnen onderhavig onderzoeksgebied werden 
de percelen tegen de Zesstedenweg met meer dan een halve meter opgehoogd. Op basis van 
de keramiek wordt de ophoging voorzichtig in de 13de eeuw gedateerd, al gaat het om een 
post-quem datering aangezien het vergraven materiaal van elders betreft.

18 Ter Steege 2018.
19 Gerritsen 2013, 30.
20 Zie tekstkader: Natte voeten, verschuivende bewoning, een poging tot synthese. In: Gerritsen 2014c, 66-67.
21 Gerritsen & Duijn 2013; Gerritsen 2014c.

Afb. 194. Een afgebroken laatmiddeleeuwse slijpsteen uit deelgebied Zesstedenweg 13 (V28-N01).
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Nieuwe Tijd
Een klein deel van de aangetroffen sporen zijn te koppelen aan de vroege Nieuwe Tijd. Zo 
werden onder de bakstenen resten van een huis uit de 17de eeuw gestapelde vloeren gevonden 
van een 16de eeuwse voorganger (afb. 195). Deze voorganger zal waarschijnlijk van hout 
opgebouwd zijn geweest, wellicht met hele lichte funderingen. Tijdens eerder onderzoek 
in Nibbixwoud zijn kleivloeren met haardkuil en paalkuilen afgewisseld met stenen stiepen 
gevonden van een 16de eeuws huis.22 Hieruit blijkt dat een dergelijke constructiewijze die 
eigenlijk eerder met de Late Middeleeuwen wordt geassocieerd ook nog in de (vroege) Nieuwe 
Tijd in de regio werd gehanteerd.
De 17de eeuwse resten hebben opvallende nieuwe inzichten opgeleverd. Op basis van het 
historisch kaartmateriaal – met name van J. Dou – is voorheen een beeld verkregen van 
Grootebroek als een plaats waar de huizen op langgerekte percelen haaks op het lint en dicht 
op elkaar staan. Dit beeld wordt echter archeologisch niet direct bevestigd. Het is waarschijnlijk 
dat in ieder geval één huis parallel – en dus niet haaks - aan de Zesstedenweg is gebouwd 
en er zijn aanwijzingen dat de percelen niet altijd bewoond zijn geweest en mogelijk in de 
laatste vijf eeuwen langere tijd braak hebben gelegen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden 
dat de af- en aanwezigheid van vondstrijke contexten dit beeld enorm beïnvloedt. Evenals de 
omgang met afval per periode of per huishouden. Uit het kadastraal onderzoek is gebleken dat 
in de 19de en 20ste eeuw opvallend vaak huizen worden gesloopt en gebouwd en dat percelen 
regelmatig van eigenaar wisselen. Mogelijk gaat dit niet alleen op voor deze periode maar 
geldt dit ook voor de eeuwen daarvoor. Toekomstig archeologisch onderzoek zal hier meer licht 
op werpen.

22 Gerritsen & Duin 2018.

Afb. 195. Er wordt uitleg gegeven over het onderzoek aan de Zesstedenweg 13. In beide zichtbare profielen 
tekenen kleivloeren van een 16de-eeuws huis zich af.
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