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1. Inleiding 

 

Op 28 september 2015 is door Archeologie West-Friesland een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 

op het perceel naast de Sint-Cunerakerk (tussen Dorpsstraat 51 en 53) te Nibbixwoud, gemeente 

Medemblik. Het veldteam bestond uit senior KNA-archeoloog S. Gerritsen, KNA-archeologen M. 

Kossen en H. de Weerd en archeologisch medewerker E. van Paridon. 

De reden voor het onderzoek is de aanleg van een parkeerplaats van ongeveer 1100 m2, waarbij 

het perceel 60 tot 70 cm. onder maaiveld wordt ontgraven.  

Beleidsmatig geldt een archeologische vrijstellingsgrens van 100 m2, waar bij ingrepen dieper dan 

40 cm het archeologisch aspect dient te worden meegewogen. Deze grens is vastgesteld aan de 

hand van historisch kaartmateriaal. Het dorpslint van Nibbixwoud kent een hoge archeologische 

waarde voor de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 

 

 

Afbeelding 1: Locatie van het plangebied 

 

Vooronderzoek 

Het vooronderzoek bestond uit een archeologische quickscan en een veldtoets door middel van 

boringen.1 In de quickscan is de archeologische verwachting voor het perceel getoetst. Hieruit 

bleek een hoge archeologische waarde voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. De 

veldtoets door middel van boringen gaf vervolgens inzicht in de bodemopbouw. Hierbij is een grote 

                                               
1 Van Leeuwen & Soonius 2015. 
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ophogingslaag waargenomen die ten minste 25 meter uit het lint nog aanwezig was. 

Archeologische indicatoren zoals houtskool en aardewerk (kogelpot) zijn aangetroffen in de 

boringen. 

De kans dat in (de buurt van) het plangebied is gewoond in de Middeleeuwen bleef hoog. De 

ophoging zou kunnen duiden op een Middeleeuwse terp en sporen van bewoning in deze periode. 

Ook waren sporen uit de Bronstijd nog te verwachten op dit perceel. Op basis van deze gegevens is 

inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) geadviseerd. Hiervoor is een 

Programma van Eisen opgesteld.2 

 

De geplande aanleg van de parkeerplaats wordt op basis van onderhavig onderzoek archeologisch 

vrijgegeven.  

                                               
2 Bartels 2015 
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3. Historische achtergrond 

 

Middeleeuwen 

Het perceel waar de parkeerplaats wordt gerealiseerd, ligt aan het oude dorpslint van Nibbixwoud. 

De Dorpsstraat is het verlengde van de Oosteinderweg, een binnenwaterkerende dijk van 

historisch-geografische waarde (CHW-code WFR201G). Binnenwaterkerende kaden en sloten, die in 

dit geval dwars op de verkaveling liggen, zijn kenmerkend voor West-Friesland. Door de hogere 

ligging werden dergelijke kaden vaak als weg gebruikt en ook nu nog is deze dijk als weg 

herkenbaar. De dijken fungeerden vaak als ontginningsas, zoals hier bij Nibbixwoud. Nibbixwoud 

maakt deel uit van de Zeekogge en is ontgonnen vanuit de Kromme Leek.3  

 

Hoewel er aanwijzingen zijn dat Nibbixwoud als plaats al in de 12de eeuw bestond, heeft de oudste 

historische bron waarin deze plaats wordt genoemd betrekking op het jaar 1311. Het betreft de 

bekende rekening van de door de Baljuw van Medemblik geïnde boeten. Voor veel plaatsen in 

West-Friesland is dit de oudste bron waarin de plaatsnaam is te vinden. Hierin worden o.a. de 

plaatsnamen "Nuweboxwoude" en "Oudeboxwoude" (Hauwert) vermeld. 

 

Afbeelding 2. Het plangebied op de Kadastrale Minuutplan van 1826. Het perceel is niet bewoond 

en de huidige St. Cunerakerk is nog niet gebouwd.  

 

 

                                               
3 Van Leeuwen & Soonius 2015. 
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De huidige St. Cunerakerk ligt tegenover het plangebied. Deze is gebouwd in 1878. Daarvoor lag 

de kerk ten zuiden van de Dorpsstraat, op ongeveer 200 m ten oosten van het plangebied. Op deze 

plek is vermoedelijk in de 12de eeuw een tufstenen kerk gebouwd. Uit de 18de eeuw dateren 

meerdere bronnen waarin wordt vermeld dat de voorloper van de toenmalige kerk grotendeels uit 

tufsteen bestond.4 In enkele 13de,14de en 15de eeuwse bronnen wordt St. Cunera vermeld als 

patroonheilige. Vreemd genoeg zijn er enkele 17de eeuwse stukken, waarin niet Cunera maar 

Odulphus als patroonheilige van Nibbixwoud wordt genoemd.5 Misschien is dat per abuis gebeurd 

omdat 12 juni de heilige dag is van zowel St. Odolf als St. Cunera. Uit laatmiddeleeuwse bronnen is 

in ieder geval bekend dat Cuneradevotie plaatsvindt te Nibbixwoud met bedevaartstochten en 

processies. Belangrijk onderdeel van Cunera’s feestdag was de zegening van het vee. De verering 

van de reliek en de veezegening bestonden als lokale devotie nog in de 19e en 20ste eeuw.6 

 

Nieuwe tijd 

Op historische kaarten, beginnend van de 17e eeuw is geen bebouwing zichtbaar op het perceel. De 

kans op het aantreffen van Nieuwetijdse sporen is daarom tijdens het vooronderzoek laag geacht.  

 

                                               
4 Numan 2005, 203. 
5 Meertensinstituut: http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/534 
6 http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/534 
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4. Doel en Methode 

 

Dit proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd om vast te stellen of bij de aanleg van het parkeerterrein 

archeologische sporen of resten worden verstoord. Hiervoor zijn twee sleuven van 1,20 bij 10 

meter parallel aan de Dorpsstraat aangelegd. Het vlak is aangelegd op het niveau waar de eerste 

(Middeleeuwse) sporen zichtbaar werden. De sleuven zijn vervolgens gedeeltelijk verdiept tot het 

natuurlijk sediment om eerdere (prehistorische) sporen te documenteren. 

 

 

Afbeelding 3. De St. Cunerakerk 

 

De sporen zijn met behulp van een GPS met RTK-correctie ingemeten en gewaterpast. In sleuf 1 is 

het noordwestelijke lengteprofiel gefotografeerd en op schaal 1:20 analoog getekend. Het 

zuidoostelijke profiel van werkput 2 is gefotografeerd en twee profielkolommen van zijn getekend. 

Enkele kansrijke sporen zijn gecoupeerd om de diepte en eventueel aanwezige vondsten te 

registreren. 
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Afbeelding 3. De ligging van beide proefsleuven 

 

Naast het bepalen van gaafheid en conservering van de aanwezige archeologische sporen dient het 

onderzoek antwoord te geven op de volgende vragen, conform het PvE.7 

 

- Bronstijd 

1.1 Zijn sporen uit de Bronstijd aanwezig?  

Wat is de aard en datering van de sporen?  

1.2 Wijzen de sporen en/of vondsten op de aanwezigheid van een nederzetting? 

 - Sporen uit de 12de-16de eeuw  

2.1 Hoe oud zijn de oudste sporen en wat zegt dit over de vroegste geschiedenis van Nibbixwoud?  

2.2 Duiden deze sporen op bewoning binnen het onderzoeksgebied of op andere activiteiten?  

2.3 Is in deze periode reeds een terpje opgeworpen? Wat is de ligging en omvang hiervan? Is dit 
terpje in één keer opgeworpen of geleidelijk verhoogd?  

2.4 Dateren sloten/greppels uit deze periode en wat zeggen deze over de ontginning/verkaveling?  

2.5 Zijn sporen van bebouwing (vloerniveau’s, paalkuilen e.d.) aanwezig en is op basis hiervan die  
bebouwing te reconstrueren?  

                                               
7 Bartels 2015. 



West-Friese Archeologische Notities 27, Nibbixwoud, Parkeerplaats Sint-Cunerakerk 

 

Pagina 11 van 19 
 

Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec 

 

2.6 Zijn sporen aanwezig die tot het erf (of erven) behoren (waterputten e.d.) en is op basis 
hiervan de inrichting van het erf te reconstrueren? Hebben we te maken met een of twee erven?  

2.7 Zijn er aanwijzingen voor middeleeuwse bewoning verder van het lint af, zoals in Enkhuizen 

(Albert Heijn uitbreiding, Westeinde 107) en in Zwaag eerder is waargenomen? 

- Nieuwe Tijd 

3. Welke resten uit de Nieuwe Tijd zijn nog aanwezig? 

 

 

Afbeelding 4. Vlakfoto van proefsleuf 1 
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5.  Resultaten 

 

Bodemopbouw 

Onder de bouwvoor is een bruine, wat zandige kleilaag zichtbaar waarin fijn baksteenpuin, 

houtskoolbrokjes en wat Laat-Middeleeuws aardewerk voorkomen. Dit is geïnterpreteerd als een 

ophogingspakket uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd. Onder dit pakket zijn enkele Laat-

Middeleeuwse sporen goed geconserveerd. De ophoging heeft een dikte van ongeveer 80 

centimeter.  

 

Vanaf 80-100 cm onder maaiveld is een lichtbruine natuurlijke afzetting zichtbaar. Hieronder, rond 

120 cm onder maaiveld, op een hoogte van -1,60 m. NAP bevindt zich nog een dunne donkere 

band kleiig veen.  

 

Noordelijke sleuf, proefsleuf 1 

De noordelijke sleuf is aangelegd op het eerste (en enige) sporenvlak, rond 1.40 –NAP, 80 

centimeter onder maaiveld. De sporen tekenen zich af in het natuurlijk sediment, dat hier bestaat 

uit lichtbruin zand of lichtbruine zandige klei. Dit natuurlijk sediment is af en toe wat verstoord met 

bruine en grijze kleivlekken. Deze vlekken kunnen duiden op een (Laat-Middeleeuws) loopvlak, 

maar aangezien we hier niet dieper zijn gegaan is dit niet verder getoetst. De sleuf is in delen van 

twee meter uitgebreid tot een totale lengte van tien meter. 

 

 In de werkput zijn drie Laat-Middeleeuwse sporen waargenomen. Spoor 1 is een greppel haaks op 

de werkput. Bij het couperen van dit spoor werd botmateriaal en tien fragmenten keramiek 

(Pingsdorf en Paffrath) aangetroffen dat uit de 12e eeuw dateert. Spoor 3 is een kuil zonder 

vondstmateriaal. Spoor 4 is geïnterpreteerd als een kuil, mogelijk een daliegat. Hier zijn geen 

vondsten uit afkomstig. Spoor 2 betreft een recente drainagesleuf. 

Aanlegvondsten bestaan uit 13e – 14e eeuws keramiek, met name kogelpot en bijna-steengoed 

afkomstig uit de ophogingslaag. 

 

Het noordwestelijke profiel van de werkput is gedocumenteerd als profiel 1. Het profiel is 

gefotografeerd en geheel getekend. Zie bijlage 2. 
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Afbeelding 5. Documenteren van het profiel in werkput 2. 

 

 

Zuidelijke sleuf, proefsleuf 2 

Het vlak is rond 1.50 –NAP aangelegd, ongeveer 100 cm onder maaiveld. Dit is het niveau waarop 

de sporen zichtbaar worden. Het natuurlijk sediment verschilt niet met proefsleuf 1. Spoor 5 is een 

kuil waarin wat verbrande leem werd aangetroffen. Spoor 6 is een greppel die haaks op de werkput 

staat. Spoor 7 is ook een greppel met twee afzonderlijke vullingen waaruit wat verbrande leem en 

houtskool afkomstig is. Er zijn verder geen vondsten afkomstig uit de sporen. Aanlegvondsten 

bestaan, evenals bij proefsleuf 1, uit kogelpot-en steengoedkeramiek. Het zuidoostelijke profiel is 

gedocumenteerd. Het gehele profiel is gefotografeerd en twee profielstaten zijn getekend. 

 

De greppels houden verband met de Laat-Middeleeuwse verkaveling met een oriëntatie op de 

Kromme Leek.  
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6. Beantwoording onderzoeksvragen 

 

Hieronder worden de onderzoeksvragen uit het PvE in de lopende tekst beantwoord. 

 

Prehistorie 

Bij het uitgevoerde onderzoek door middel van proefsleuven zijn geen sporen of vondsten uit de 

prehistorie aangetroffen. Bij verdieping in werkput 1 is in het profiel een smalle donkere laag 

onderscheiden, een mogelijke vegetatielaag uit de prehistorie die is afgedekt door later sediment. 

 

Middeleeuwen 

Het beeld dat naar voren komt uit de archeologische quickscan en de veldtoets door middel van 

boringen, dient wat te worden bijgesteld. Er zijn geen aanwijzingen voor een Middeleeuwse terp. 

Het hoogteverschil dat tijdens het vooronderzoek is opgemerkt, is te verklaren door het Laat-

Middeleeuwse / Nieuwetijdse ophogingspakket dat over het terrein ligt en dat dikker wordt richting 

de Dorpsweg. Er is weinig vondstmateriaal aangetroffen. Het betreft keramiek, botmateriaal, 

verbrande leem en onbewerkt natuursteen.  

 

Sporen zijn onder te verdelen in greppels, een enkele kuil en een daliegat. Op het plangebied is 

zeker sprake van menselijke activiteit vanaf de Late Middeleeuwen, maar binnen de proefsleuven 

zijn geen sporen gezien die verband houden met bewoning. Aangetroffen sporen wijzen op 

grondverbetering (het mogelijke daliegat) of erfscheiding en ontwatering (de greppels). De sporen 

en vondsten zijn goed geconserveerd en worden, afgezien van een recente drainagesleuf, niet 

verstoord.  

 

De greppels die zichtbaar zijn in sleuf 1 en 2, lijken qua oriëntatie en ligging niet op elkaar aan te 

sluiten. Er kunnen geen uitspraken gedaan worden over percelering en erfscheiding. Keramiek uit 

de 12de eeuw is afkomstig uit spoor 1. Dit past in het beeld van de ontginning van dit gebied in 

deze periode. 

 

Nieuwe Tijd 

Het ophogingspakket dat zichtbaar is in de beide profielen is in de Late Middeleeuwen of Nieuwe 

Tijd opgebracht, maar een goede datering van deze laag valt niet te geven. Naast recente 

drainagesporen zijn geen Nieuwetijdse sporen of vondsten aangetroffen. 
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7. Advies 

 
Op basis van het inventariserend veldonderzoek door middel van twee proefsleuven kan worden 

geconcludeerd dat de Middeleeuwse sporen zich op een diepte van 80-100 cm. onder het maaiveld 

bevinden. De sporen en vondsten zijn goed geconserveerd. Aangezien de bodemverstorende 

werkzaamheden voor de parkeerplaats tot 40 cm. onder maaiveld zullen reiken, wordt de 

Middeleeuwse bewoningslaag in situ behouden. Archeologie West-Friesland adviseert dan ook de 

ingrepen vrij te geven met betrekking tot het aspect archeologie. 

 

 

Afbeelding 6. Zicht op de inmiddels dichtgedraaide proefsleuven vanaf de toren van de Cunerakerk.  
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TNO   Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

WFA  Westfries Archief 

http://www.ahn.nl/
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9. Bijlagen 

 

Bijlage 1: alle sporenkaart 

Bijlage 2: profielen 
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Bijlage 1: Alle sporenkaart
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Bijlage 2: Profielen
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