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Afb. 0.1 De locatie van het plangebied binnen de gemeente Texel (rode stip). Op de kaart is het 
gemeentelijke samenwerkingsverband Archeologie West-Friesland weergegeven.
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Afb. 0.2 De topografisch-militaire kaart van Texel, 1880-1918 met binnen de rode cirkel Den Burg.
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1. Inleiding

Van 27 tot en met 30 januari 2020 (4 dagen) heeft Archeologie West-Friesland in opdracht 
van dhr. I. Moerbeek een opgraving uitgevoerd op de locatie Warmoesstraat 31-33 in Den 
Burg, gemeente Texel (afb. 1.1). Aanleiding voor de opgraving was het voornemen van 
de opdrachtgever om appartementen en een woonhuis te realiseren op de hoek van de 
Warmoesstraat en de Elemert. De oppervlakte van het te bebouwen perceel bedroeg ca. 275 
m2. De nieuwbouw betekende een verstoring van het bodemarchief, waardoor behoud in situ 
van archeologische resten niet mogelijk was.

In 2019 is op verzoek van gemeente Texel gekeken naar het aspect archeologie met 
betrekking tot de voorgenomen ontwikkelingen. Hiervoor is door Archeologie West-Friesland 
een archeologische QuickScan vervaardigd (nr. 18231).
De geplande ingreep overschreed de grens van 40 m2 (afb. 1.2). In het kader van de 
Archeologische Monumentenzorg is besloten om het terrein waar de nieuwbouw gepland stond 
archeologisch op te graven. Voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek is op 22 
januari 2020 een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, waarin de onderzoekdoelen en -eisen 
stonden opgenomen.1 Het archeologisch onderzoek is conform dit PvE uitgevoerd. 
De eindverantwoordelijk van het archeologische onderzoek lag bij senior KNA archeoloog M.H. 
Bartels. De projectleiding was in handen van senior KNA archeoloog S. Gerritsen. Het veldteam 
bestond uit senior KNA archeoloog S. Gerritsen, KNA archeoloog H. de Weerd, KNA archeoloog A. 
de Gast, bijgestaan door studenten Wicher Odermatt en Tim Verhage en vrijwilligers Annet van 
Boven, Wouter Kuip MA en Paul Dekker (metaaldetectie). De mechanische graafwerkzaamheden 

1 De Weerd, 2020.

Afb. 1.1 Onderzoekslocatie (rode stippellijn) aan de Warmoesstraat-Elemert in Den Burg.
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werden uitgevoerd door firma Timmer en Bouwbedrijf Firma Van Heerwaarden. 
Het archeologische onderzoek is uitgewerkt door KNA archeoloog A. de Gast. De keramische 
en overige vondsten zijn beschreven door materiaalspecialist archeoloog M. H. Bartels. Verder 
hebben een aantal vakkundige vrijwillige medewerkers bijgedragen aan het wassen, splitsen 
en restaureren van de archeologische vondsten. Dit gebeurde onder supervisie van Christiaan 
Schrickx en Wyzte Stellingwerf. 

In dit rapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek op het perceel 
Warmoesstraat 31-33 weergegeven. Hoofdstuk 2 beschrijft de ligging, geologie en het 
historisch kader van het onderzoekgebied. In hoofdstuk 3 komen het onderzoeksdoel, de 
onderzoeksvragen en gehanteerde methodiek aan bod. Vervolgens worden in hoofdstuk 
4 de resultaten van het onderzoek, waaronder de bodemopbouw, sporen, vondsten en de 
interpretatie hiervan beschreven. In hoofdstuk 5 worden de resultaten samengevat en voor 
zover mogelijk verbonden met reeds bestaande inzichten. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de 
onderzoeksvragen uit het PvE per vraag beantwoord. 
(afb. 1.3 + 1.4)

Dit rapport volgt de eisen zoals geformuleerd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA), versie 4.1 en het Kwaliteitshandboek Archeologie West-Friesland, versie 2.0.

Afb. 1.2 Uitsnede van de archeologische beleidskaart Texel met de onderzoekslocatie (zwarte stippellijn).
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Afb. 1.3 Het onderzoeksterrein voorafgaand aan de opgraving op 23 juli 2019.

Afb. 1.4 Het onderzoeksterrein na de opgraving op 11 januari 2022.
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2. De onderzoekslocatie

De locatie van het onderzoek ligt in Den Burg op Texel, gemeente Texel. Den Burg is het 
grootste dorp op het eiland. De opgraving lag zowel aan de Warmoesstraat als aan de Elemert. 
De Warmoesstraat vormt het zuidelijk deel van de rondlopende straat om het oude dorp Den 
Burg. Met de klok mee vanaf het noorden zijn dit vanaf de Stenenplaats; de Weverstraat en de 
Warmoesstraat. Deze gaat bij de Zwaanstraat over in de Gravenstraat, die vervolgens bij de 
Gasthuisstraat weer over gaat in de Hogerstraat om weer te eindigen aan de Stenenplaats. De 
onderzoekslocatie ligt op de noordoostelijke hoek van de kruising Elemert-Warmoesstraat en 
is genummerd Warmoesstraat 25-33.

2.1 Geologie en landschap2 

Texel is het grootste Waddeneiland van Nederland en kenmerkt zich door een grote 
landschappelijke diversiteit met strandvlakten, jonge duinen, aandijkingen, inpolderingen 
en een reliëfrijk deel dat als ‘het oude land’ bekend staat. Het is ook een eiland met een 
sterke landschappelijke dynamiek. Zowel door natuurlijke als menselijke invloed is de huidige 
vorm tot stand gekomen en verandering is nog aan de orde van de dag. Kustafslag aan de 
noordzijde en -aangroei aan het zuidwestelijke deel zijn een doorgaand proces waardoor het 
eiland ‘wandelt’. De nieuwe strandwallen bij de Hors zullen uiteindelijk de Razende Bol (de 

2 Tekst door H. de Weerd.

Afb. 2.1. Het dorp Den Burg in 1828 met de circulair lopende stratenpatroon. In tekening gezet door Arie 
van Pernis, 1948 (ROB archief T 1082_9).
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zandplaat ten zuidwesten van Texel) bereiken.3 Inmiddels is het zuidwestelijke strand van 
Vlieland al binnen de gemeentegrens van Texel komen te liggen.

Het natuurlijke landschap
Op paleogeografische reconstructies is de veranderende vorm van het eiland goed te zien. Aan 
de basis van het huidige Texel liggen pleistocene stuwwallen en afzettingen die zijn gevormd in 
de voorlaatste ijstijd, het Saalien, tussen 370.000 en 130.000 jaar geleden. Een eerste ijsfront 
kwam tot stilstand bij het huidige Texel en Wieringen en heeft hier stuwwallen achtergelaten. 
Hierna zijn in een tweede ijsstroom, die grofweg de lijn Haarlem – Hilversum bereikte, de 
stuwwallen bedekt geraakt met grondmorene en keileem (formatie van Drenthe).4 In het 
Texelse landschap zijn tegenwoordig nog keileemopduikingen van Den Hoorn en de Hoge Berg, 
tevens het hoogste punt van Texel op 14 m + NAP, goed herkenbaar.
In de volgende en laatste ijstijd, het Weichselien is tussen 115.000 en 10.000 jaar geleden een 
pakket dekzand (formatie van Boxtel) afgezet. Dit ligt op het oude land van Texel nog dicht 
aan de oppervlakte als een dunne laag op de kleileembulten en een dikker pakket in de dalen. 
Het oorspronkelijke reliëf is hierdoor aanzienlijk genivelleerd.5 Destijds was Texel nog geen 
eiland maar een verhoging in het droogliggende Noordzeebekken. Menselijke bewoning op 
het grondgebied van Texel was al mogelijk in deze periode, maar de oudste vondsten dateren 
vooralsnog uit het late paleolithicum.6 Vanaf dan kan een redelijk continue bewoning worden 
verondersteld, maar de meeste bekende prehistorische nederzettingen dateren in de (midden 
tot late) Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd.7 Het is opmerkelijk dat er op Texel geen bekende 

3 Roos, 2013, 134-135.
4 De Jong, 2015.
5 De Jong, 2015.
6 Hessing, et al. 2013, 22. Er is enige discussie over de datering van de paleolithische vondsten op Texel.
7 Zie Woltering, 2000, deel III. Bij de opgraving aan de Beatrixlaan zijn ook sporen uit het mesolithicum 

aangetroffen.

Afb. 2.2 De kaart van het dorp Den Burg zoals uitgegeven door de VVV in 1945. Het noorden is linksboven.
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nederzettingen zijn uit het Neolithicum en de Vroege Bronstijd. Wel zijn artefacten uit deze 
perioden bekend. Waarschijnlijk lagen de nederzettingen op de lager gelegen delen en waren 
door erosie of afzetting van marien sediment niet meer herkenbaar bij de veldkarteringen van 
Woltering in de jaren 1975 - 1977.8

Gedurende het Holoceen warmde het klimaat op en steeg de zeespiegel snel, waardoor het 
gebied van Texel deel werd van een marien landschap.9 Een herhalend proces van vorming 
van strandwallen (formatie van Naaldwijk) en afzettingen van zeeklei (formatie van Wormer) 
volgde waarbij de kustlijn steeds meer opschoof naar het oosten. Veen begon vervolgens te 
groeien op de mariene afzettingen. Feitelijk was Texel nog niet gescheiden van het vasteland 
maar het bruikbare grondgebied werd vanaf de Bronstijd wel steeds kleiner, waarbij men 
woonde op dekzandruggen in een veenmoeras. In de Romeinse tijd werden alleen de hoogst 
liggende dekzandruggen en het keileemplateau bewoond.10 Het totale te benutten oppervlak 
bedroeg in de Bronstijd ongeveer 54 km2. In de Vroege Middeleeuwen slonk dit naar 18 km2.11

Na de Romeinse tijd raakte het veen deels bedekt onder zeeklei of erodeerde onder mariene 
invloed.12 Ook delen van het pleistocene dekzandgebied vielen ten prooi aan de zee. Het 
grootste deel van het veenmoeras ten zuiden van Texel raakte bedekt met zeeklei of verspoelde. 
Een verbinding met het vaste land van Friesland bestond mogelijk nog wel via het uitgestrekte 
veengebied de ‘Moerwaard’.13 Door stormvloeden in de late 14de eeuw ontstond het zeegat 
Marsdiep. De eerste vermelding dateert al in 817, waarschijnlijk als aanduiding van een 
afwaterende veenstroom of getijdengeul.14 Betere ontwatering van het veen zorgde ervoor dat 
het Marsdiep tussen 800 en 1200 verder kon uitbreiden naar het zuiden en oosten waarbij de 
huidige klif bij Den Hoorn werd gevormd.15 Stormvloeden in de 13de en 14de eeuw veroorzaakten 
uiteindelijk een permanente open verbinding met het Almere en de Vlie, waarmee Texel een 
eiland is geworden.16 In de loop van de Vroege Middeleeuwen of mogelijk zelfs pas rond 1300 
stabiliseerde de krimp van de beschikbare woongronden.17 Het middeleeuwse Texel was een 
eiland geworden met een grillige kustlijn, waar alleen de hoogste delen nog boven water 
stonden bij springvloed.18 Kreek de Lange Waal of Laagwaal, gelegen tussen Den Burg en De 
Waal, scheidde het oostelijke deel van het eiland van het westen. Hiernaast bestonden meer 
getijdegeulen die diep landinwaarts liepen en zich hadden ingesleten in het lager liggende 
dekzandgebied.19

Dijken en polders
In de Late Middeleeuwen werd geprobeerd om het bewoonbare land te consolideren, werden 
dijken opgeworpen en ‘cooghen’ (stukken buitendijks land of kwelders) ingedijkt. De oudste 
dijken dateren waarschijnlijk al vóór 1300 en vanaf 1350 werden systematisch de kwelders 

8 Hessing, et al. 2013,  23.
9 Vos, 2015.
10 Hessing, et al. 2013,  15-17.
11 Woltering, 2016,  278-79.
12 De Jong, 2015. Woltering dateert de mariene kleiafzetting overigens al in de IJzertijd.
13 Berendsen, 2005, 217.
14 De Langen & Mol, 2020, 18-19.
15 Schoorl, 1999a, 25; Woltering, 1996-97, 302; Bartels, 2019. 
16 Schoorl, 1999a, 25-26; De Jong, 2015.
17 Verschillende bronnen zijn hier tegenstrijdig, Hessing 2013 meent dat in de Vroege Middeleeuwen de 

erosie afneemt. Kloosterhuis 1986 en Schoorl 1999 menen dat dit pas gebeurt met de eerste bedijkingen 
in de Late Middeleeuwen. De landschappelijke reconstructie van Woltering 2000, deel 3 laat de krimp van 
het beschikbare areaal ook samenvallen met de aanleg van de eerste dijken.

18 Kloosterhuis, 1986, 30-31.
19 Kloosterhuis, 1986, 30-31.
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ten noorden van het oude land ingepolderd.20 Een geduchte poging werd gedaan om vanaf de 
tweede helft van de 15de eeuw de Waalenburgerpolder te bedijken en zo de ‘trechter’ te sluiten 
tussen De Koog en De Waal. Deze dijk brak door in 1553, waarna pas in het begin van de 17de 
eeuw de dijk definitief werd gesloten.21 Texel heeft dan nog niet de huidige vorm en eindigde 
net ten noorden van De Koog. Rond 1630 werd het duin- en kweldereiland Eierland met een 
zanddijk verbonden met Texel waarna, in 1835 de Eijerlandse polder werd ingedijkt. Verdere 
bedijkingen en inpolderingen volgden tot laat in de 19de eeuw, waarmee de noordzijde van 
Texel de huidige vorm heeft gekregen.22

De omgeving van Den Burg
De geomorfologische kaart (afb. 2.3) toont een dekzandrug, al dan niet met oud bouwlanddek. 
De pleistocene dekzandruggen op Texel vormen goede locaties voor bewoning in de prehistorie, 
zeker ten tijde zeespiegelstijging en vernatting van het landschap. De meeste bekende 
nederzettingen uit de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd liggen op een dekzandrug. Het 
bouwlanddek, in de eeuwen opgebrachte plaggen en zoden, vormden archeologisch gezien een 
goede bescherming van de eventueel aanwezige prehistorische archeologische resten. 

De kern van Den Burg is niet gekarteerd op de bodemkaart, maar de bodems in de directe 
omgeving bestaan uit laarpodzolgronden of eerdgronden. Een laarpodzol kenmerkt zich 
door een dikke, meestal door plaggenbemesting opgebrachte bovengrond van 30-50 cm. 
Bovendien is de bodem met water verzadigd (geweest); een laarpodzol ontstaat bij ondiepe 
grondwaterstanden. De bodem onderschrijft de hoge archeologische verwachting. Het 

20 Schoorl, 1999a, 70-77.
21 De Jong, 2015, Kloosterhuis, 1986, 33-34.
22 Schoorl, 1999b, 323-355; Roos, 2013.

Afb. 2.3 Geomorfologische kaart van het gebied. De rode ster geeft de onderzoekslocatie aan.
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antropogene opgebrachte vruchtbare akkerdek is meestal gedurende lange tijd opgeworpen 
en is een indicatie voor menselijke activiteit. In de omgeving van Den Burg zijn deze ‘bemest’ 
met kleiig of lemig materiaal of soms met kleizoden. De grondwatertrap is sterk variabel, V 
en VI.23

23 Kloosterhuis, 1986, 66-70.

Afb. 2.4 De waterlopen (blauw gearceerd) op de Kadastrale Minuut van 1828 met afwatering ‘de Tocht’. 
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De onderzoekslocatie ligt aan een straat met de naam Elemert. Dit wordt door verklaard het 
als een afgeleide van IJlmeer.24 Schraag verwijst hier naar de naam IJlmer in een bron uit 
1402 overigens zonder de bron te vermelden, als een toponiem met de connotatie ‘moerassig 
land met plassen’, afgeleid van IJl.25  Op de kadastrale minuut Sectie E van 1828 staan aan 
de Molenstraat twee percelen 154a met de naam Ielemert en 154 met de naam Ielemert het 
Hoge. Ten zuiden daarvan ligt het perceel 155 dat Lage aan de Tocht heet. Kavels 233 en 234 
heten Ielmert over de Tocht. Deze kavels liggen westelijk van de waterloop, alleen kavel 335 
met de naam Bij Jan de Smid ligt hier tussen. Ten zuiden van de waterloop ligt kavel 240 met 
de naam Lage Ielemaat.26  Wanneer in detail naar de topografische kaart van 1828 wordt 
gekeken dan valt te zien dat ter hoogte van de zuidelijk uitstroom aan de Warmoesstraat 
(kavel 545) de doorgang voor het water slechts van de inlaat/uitlaat 3,3 m breed is. Op 10 m 
zuidelijk bevindt zich een stuk 6,5 m breed. Dit is voldoende breed om schuiten te keren of 
aan te leggen. Waar de waterloop ten noorden van de Lage Ielemaat een T-splitsing heeft, is 
de breedte van de monding 8,6 m (afb. 2.4).
Hieruit valt af te leiden dat de waterloop vanaf de Burggracht zuidwaarts ‘De Tocht’, de hoekige 
percelen volgt en uiteindelijk westelijk van Den Burg het platteland in loopt. Bij aanleg van Plan 
Zuid, na WO2, is daar de vijver bij het busstation gegraven (afb. 2.5).

De andere optie is dat het hier gaat om een veldnaam stammend uit een eigennaam. Elmer 
was ook een voornaam zoals in Elmerburen ten zuiden van Den Burg.

24 Schraag, 1990, 369.
25 Schraag, 1990, 218-219, 370.
26 Schraag, 1990, 215, 218. 

Afb. 2.5 De vijver van de Elemert bij het busstation van Den Burg, december 2019. 
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Den Burg ligt niet op het hoogste gestuwde deel van Texel, maar wel binnen het hoger liggende 
dekzandgebied. Tegenwoordig is het landschap rond Den Burg vrij open en bestaat uit grasland. 
Recent palynologisch onderzoek wijst op een soortgelijke open en boomarme omgeving ten 
tijde van het functioneren van de ringwalburg.27 Het maaiveld van de Groeneplaats ligt op 
ongeveer 2,8 m + NAP. De onderzoekslocatie aan de Warmoesstraat op 1,2 tot 1,6 m + NAP. 
De dekzandrug is echter grillig van vorm en het natuurlijk reliëf in de omgeving varieert ook 
sterk. Ten zuidwesten van de kern van Den Burg loopt het maaiveld sterk af en gaat over in het 
zandgebied dat onder mariene invloed heeft gestaan. Op de paleogeografische reconstructie 
van 800 na Chr. is een kwelder zichtbaar met een actieve getijdenzone die tot dicht bij Den 
Burg reikte.28

De vraag is dan ook hoe groot de invloed van de zee was ter hoogte van het huidige centrum van 
Den Burg door de tijd heen. Bij het nabijgelegen onderzoek aan de nederzetting uit de Bronstijd 
tot de Late Middeleeuwen aan de Beatrixlaan zijn geen mariene afzettingen aangetroffen. Wel 

27 Van Haaster, 2022, 153-160.
28 Vos, 2018. 

Afb. 2.6 Detail van de kaart van Jan van Scorel (1550-1552) met het gebied tussen de Waddenzee, de 
Hoge Berg en Den Burg. En daar boven de Lange Weel. De blauwe zakjes westelijk van de dijk zijn de 
dijkdoorbraken. Collectie Nationaal Archief. 
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is de nederzetting in de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen opgehoogd door middel van 
woonterpen. Het opgeworpen pakket meet ongeveer 1,5 m en bestaat uit gestoken zoden van 
klei. Hieruit blijkt dat de kweldergebieden rond de hogere zandgronden zijn geëxploiteerd.29 Ook 
zijn de perceelsloten meermaals uitgegraven.30 Het grondwater stond klaarblijkelijk zo hoog 
dat ‘watermanagement’ noodzakelijk was. In een reconstructie, gebaseerd op een grootschalig 
uitgevoerde survey met aanvullende boringen, vermoedde Woltering mariene invloeden tot 
een hoogte van -0,5 m t.o.v. NAP vóór de Romeinse tijd (gemiddeld hoogwater tot + 0,2 m. 
t.o.v. NAP).31 In de Vroege Middeleeuwen reikte het gemiddeld hoogwater tot + 0.4 m en 
in de Late Middeleeuwen tot + 1,0 m NAP.32 Vos gaat uit van een extreem hoogwaterstand 
van + 2 m NAP.33 Dat betekende dat met extreem hoogwater (enkele dagen per jaar) beide 
grachten volstroomden met zeewater.34 De topografische kaart uit 1552 van Jan van Scorel 
toont op de plaats van de huidige haven van Oudeschild een zeedijk met veel welen (afb. 
2.6).  Westelijk van deze welen is open water dat richting Den Burg en De Waal loopt, met de 
naam ‘Lange Weel’.35 Op de kaart van Metius uit 1616 waarop de verdeling van de mientlanden 
staat aangegeven, valt te zien dat de groene gebieden voorafgaand aan de bedijking periodiek 
moeten zijn ondergelopen (afb. 2.7).36 Wanneer de bedijking van Texel plaatsvond, is nog 
steeds een discussie.37 Aan te nemen valt dat in de late 14de of 15de eeuw de aaneengeregen 
Texelse dijken enige weerstand aan het zeewater boden en voortdurend binnenstromen van 
zeewater werd verhinderd. Verondersteld mag worden dat de mogelijkheid om met schuiten 
vanaf zee bij Den Burg te komen bestond.38 Dat de gracht meerdere in- en uitstromen heeft 
gehad lijkt goed voorstelbaar. Een van deze locaties moet ter plaatste van het onderzoek 
zijn geweest. Dit kan worden afgeleid aan de ligging van het historische riool dat vanaf de 
Groeneplaats/Parkstraat onder de modewinkel van Moerbeek door via het opgravingsterrein 
naar de Warmoesstraat liep en de weg zuidelijk vervolgde om uit- of in te stromen in de 
uitloper van de slenk (de Tocht?) op de plaats van de huidige zwanenvijver oostelijk van het 
busstation. 

2.2 Historische ontwikkeling plangebied

De wijze van het ontstaan van het middeleeuwse Den Burg is de afgelopen jaren onderwerp van 
discussie geweest. Al direct na het lanceren van de werkhypothese door Schoorl in 1999 die 
zonder veel onderzoek werd overgenomen door Woltering, is er serieuze twijfel geweest aan 
de bewering dat in de periode tot de kerstening van dit gebied (rond 770) de burg werd bevolkt 
door de lokale Friese adel.39 Op basis van uitsluitend historische bronneninterpretatie meende 
Schoorl dat de buitenste gracht laatmiddeleeuws moest zijn.40 De ringwal heeft mogelijk tot 
in de 9de-10de eeuw gefunctioneerd.41 Dit is het moment dat Texel in het Frankische rijk wordt 

29 Woltering, 2000, deel III, 336.
30 Woltering, 2000, deel III, 269; Woltering 2000, deel I, 30.
31 Woltering, 2000, deel III, 320-324
32 Woltering, 2000, deel III, 335-343.
33 Mondelinge mededeling Peter Vos (TNO) 2020 aan Sander Gerritsen (AWF).
34 Van Haaster 2022, 155-156. In de grachtstructuur aan het Raaksje komen in de onderste en oudste 

fase pollen van brak- en zoutwaterminnende planeten voor, hetgeen een indicatie is voor een gracht die 
periodiek brak water voerde en heel soms zout water.

35 Jan van Scorel NA2486. 
36 Metius, HaNA_4VTH_2667
37 Bartels & Leek, 2019, 109-111. 
38 Bartels, 2021, 75. 
39 Woltering, 1979, 108 (BROB 29), Woltering, 2002, 52-55, Dijkstra, 2009, 203-205.
40 Schoorl, 1999a, 94-108
41 Woltering, 2002. 
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Afb. 2.7 De kaart van de mielanden door Metius uit 1616 met linksboven de uitlopers van de oude 
inmiddels ingepolderde weel richting Den Burg-De Waal. Collectie Nationaal Archief, HaNA_4VTH_2667.
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opgenomen. Blok geeft aan dat in de 9de eeuw de Pagus Texel ontstaat.42 De binnenste dubbele 
omgrachting heeft een lengte van ongeveer 474 m en is onregelmatig van vorm. De binnenmaat 
is 1,74 ha. De aanleg van de grachten wordt door Gerritsen op basis van de uitkomsten van 
het onderzoek in 2017 echter in de periode rond 900 n. Chr. geplaatst.43

Mol constateerde dat de ronde of enigszins ronde versterkingen typerend zijn voor de 9de 
en 10e eeuw wanneer de Vikingen de Noordzeekusten teisterden. Vergelijkbare circulaire 
versterkingen werden in de rest van het Vlaams-Friese Noordzee kustgebied maar ook in het 
Saksische binnenland opgeworpen.44 De buitenste omgrachting en omwalling van Den Burg 
heeft een lengte van ongeveer 784 m. Het binnenoppervlak is 4,68 ha. De toename van het 
oppervlak is daarmee 2,95 ha en wordt daarmee bijna drie keer groter dan de 9de-10de-eeuwse 
omgrachting (afb. 2.8). 

Schoorl meent echter dat op basis van een volgens Mol verkeerd geïnterpreteerde historische 
bron, de buitenste gracht onderdeel uitmaakte van de politiek en fysieke machtsuitbreiding 
door leenman Jan van Beaumont, broer van de Hollandse graaf. Die bron is niet het origineel 
uit 1346 maar de bekende en veelvuldig geciteerde kroniek geschreven door de Texelse 
secretaris Frans Adriansz Falckoogh in een stuk uit 1579 waarin wordt vermeld dat in 1346 ‘In 
het jaar ons Heren 1346 wordt de burgwal begonnen te maken in Texel’. Informatie komt uit 
een ouder geschrift dat Falckoogh waarschijnlijk heeft gezien.45 Schoorl neemt de bron over 

42 Blok, 1979, 77, 82, 90.
43 Gerritsen, 2022, 159. 
44 Mol, 2001, 22, Van Heeringen, 1994, Bartels, 2006, Bartels & Vermeulen, 2009, Bartels & Groothedde 

2010, Groothedde, 2013.
45 Klaassen & Klaassen, 2018, 13. = op cit. GAT nr. 1 fol. 47 verso.

Afb. 2.8 De reconstructie van het stelsel middeleeuwse grachten door Woltering (2002). In paars en lila de 
vroegmiddeleeuwse gracht, in groen de laatmiddeleeuwse gracht en in bruin de dorpssloot zoals resterend 
in 1832. 
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als ‘in MIIICXLVI worde die burgwal begonnen te maken in Texel’.46 Mol meent dat men niet 
blind kan varen op 16de-eeuwse kroniekschrijvers en dat Falckoogh wel ‘de klok had horen 
luiden maar niet wist waar de klepel hing’.47 Falckoogh blijkt op meerdere fronten eerder een 
kroniekschrijver dan een weerlegbaar historicus en de interpretatie van de bron als aanleg van 
een nieuwe gracht met wal mag dan ook als twijfelachtig worden beschouwd. 

Tweede argument dat Mol poneert tegen de aanleg van de nieuwe gracht is dat nergens een 
kasteel- of bruggracht met deze vorm in de 14de eeuw wordt aangelegd. Het militair concept 
is volledig anders dan in de 9de-10de eeuw. Als naar andere militaire werken gebouwd onder 
supervisie van de heren van Beaumont en Blois wordt gekeken, zoals de stadsstichtingen van 
Elburg, Culemborg en Asperen, dan zijn hier rechthoekige stadsgrachten gegraven en geen 
min of meer ronde.48 
Het derde argument dat Mol aanvoert is dat de bewapening en strijdtechniek. Deze is in de 14de-
15de eeuw van dien aard is dat een gracht met een aarden wal en een palissade onvoldoende 
is om een serieuze aanval te doorstaan.49 De door Schoorl en Woltering geopperde uitbreiding 
van de versterking Den Burg in de 14de eeuw van een gracht en een wal met lijkt historisch 
onwaarschijnlijk. Het antwoord zal zodoende moeten komen van de archeologie. 

Op basis van het bovenstaande is niet zonder meer te zeggen van de binnenste ‘gracht’ 
de oudste gracht is. Tevens is niet te zeggen dat de buitenste omgrachting de jongste is 
en een 14de-eeuwse uitbreiding van de versterking onder Jean de Beaumont betreft. Het is 
aannemelijk dat een wal bij de gracht hoorde, maar sporen hiervan zijn niet aangetroffen bij 
de onderzoeken van de ROB in de jaren 1952 en 1971.50

Met deze opgraving en de opgravingen die de afgelopen jaren door AWF zijn uitgevoerd 
(Groeneplaats/Raaksje 2017; Groeneplaats Klimaatboom 2020; Kantoorstraat 9-11 2021; 
Parkstraat 14 2021; Binnenburg 2, Sixtuskerk 1952, 2021) zal in de analyse en conclusie naar 
een nieuwe meer plausibele hypothese voor het stelsel van grachten en wallen van Den Burg 
worden gezocht. 

2.3 De historische bronnen uit de nieuwe en nieuwste tijd

Vooral historische gegevens uit de nieuwe tijd zijn ontsloten. Bekend is dat er nog veel 
historische gegevens bestaan uit de 14de-16de eeuw die wachten op transcriptie. Het gaat hier 
niet zozeer om het graven van de burggracht maar de aanleg van de burgwal. 

Texel valt in de periode tot 1308 onder de graven van Holland. Daarna gaat het over naar 
de Graven van Blois, waarna het als bezit in 1397 weer onder de Hollandse graaf komt. 
Hiervan zijn de rekeningen van de baljuw overgeleverd en bevinden zich in het Nationaal 
Archief te Den Haag. Ook zijn er rekeningen van de schout uit de 14de eeuw overgeleverd. 
Tevens bestaan rentmeestersrekeningen uit de vroege 16de eeuw. Deze rekeningen zullen veel 
informatie opleveren maar zijn nog niet getranscribeerd.51 Van Vessem noemt in een keur uit 

46 Mol, 2001, 23, op cit. Schoorl 1999, noot 131. 
47 Mol, 2001, 23. 
48 Mol, 2001, 23. 
49 Mol, 2001, 23. 
50 Woltering, 2002, 55.
51 Eelman, 2021, 4-16. Mol 2001.
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1580 dat het verboden is om vuilnis en botten in de gracht te storten op last van een boete 
van 10 stuivers.52

Uit de recentere historische tijd laten Klaassen en Klaasen in hun boek over Den Burg zien wat 
zich hier afspeelt. De Burggracht diende als afwatering, open riool en bluswatervoorziening.53 
Huizen hadden en secreet boven de gracht. Mensen breidden hun erf in de gracht uit of storten 
stiekem toch vuilnis. Er groeiden bomen over de gracht en daardoor kwam veel bladafval in 
de gracht terecht.54 In 1787 schreven de schepenen van Den Burg: De Burggracht is opgevuld 
met vuil, de afwateringen zijn vervallen, en verstopt en die de woningen en erven daardoor 
verhinderd, en vele aanwonenden, zien in de winter vaak hun kelders en benedenwoningen bij 
aanhoudende regen nat worden of geheel onder water lopen waardoor de ruimtes onbruikbaar 
worden.55

Oplossing was de bomen langs de gracht te kappen en de het sluisje in de Warmoesstraat te 
herstellen. Er kwam een aanbesteding om in het voorjaar van 1788 de Burggracht te laten 
uitbaggeren. In 1802 was de Burggracht weer ernstig vervuild en dichtgeslibd. Daarom werd 
een nieuwe modderpraam aangeschaft en een nieuwe modderkuil gebouwd. Modderkuil ligt 
in 1725 aan de westzijde van de gracht; de vuil- en baggerstort van de burggracht. Hollebol 
is nu het pleintje voor  bioscoop Cinema Texel.56 Huis Hollebol Burggracht 23/a heeft mogelijk 
een modderkuil. In 1787 voer de modderman twee maal per week de bruggracht rond om met 
zijn geroep de burgerij uit te nodigen vuilnis in zijn praam te storten en niet in de gracht te 
kieperen.57

Op de locatie van het plangebied lag de buitenste gracht waar Den Burg haar naam en 
karakteristieke vorm aan ontleent. Het gebied binnen de gracht kende drie uitgangen met 
bruggen: de eerste van de Parkstraat naar de Schilderweg, de tweede van de Binnenburg naar 
de Stenenplaats, en de derde van de Zwaanstraat naar de Gravenstraat/Molenweg.58 Deze ooit 
brede gracht was versmald nog op de Kadastrale Minuut van 1828 zichtbaar. De oude naam 
van de Parkstraat was ‘Achter de Wal’ of ‘Op de Ossenmarkt’ . 
Op de Kadastrale Minuut uit 1828 is zichtbaar dat de huidige straat Elemert naar de Parkstraat 
nog niet bestaat. De rij huizen loopt door en pas in de 20ste eeuw tussen twee van de huizen is 
een steeg met een trap. De straat Elemert komt uit bij de Parkstraat 6, het Modehuis Moerbeek. 
De toegang is in het verleden verbreed zodat een makkelijke toegang naar het marktplein van 
de Groeneplaats ontstond. Voor aanvang van het onderzoek lag tussen Modehuis Moerbeek en 
de straat van de Warmoesstraat een parkeerterrein. Dat strekte zich uit over twee percelen, 
waarvan het westelijke perceel in de 19de eeuw bebouwd was. Dit perceel was eerst in gebruik 
als (moes)tuin, waarna eind 18de eeuw een huis werd gebouwd voor Hendrik Jans Smit. In 
1828 woonde boer en arbeider Hendrik Cornelis Roeper hier met zijn vrouw en zes kinderen. 
Op het oostelijke perceel stonden waarschijnlijk schuurtjes.59 Gezien deze bebouwing kende 
het perceel een hoge archeologische waarde voor de Nieuwe Tijd. Op het oostelijke perceel 

52 Vessem, 1976, 78. 
53 Klaassen & Klaasen, 2018, 11-13.
54 Klaassen & Klaassen, 2018, 12.
55 Vrij vertaald naar Klaassen & Klaasen, 2018, 12.
56 Klaassen & Klaassen, 2018, 57.
57 Klaassen & Klaassen, 2018, 60.   
58 Van der Vlis, 1975, 73. In de stoep voor café De Zwaan aan de Zwaanstraat 6a zijn in 2019 ten tijde 

van de vernieuwing van de ondergrondse infrastructuur nog gemetselde resten van een bruggenhoofd 
waargenomen, de konden echter gezien de steeds wijzigende werkvolgorde en hectiek niet worden 
gedocumenteerd. 

59 Klaassen & Klaassen, 2018, 440.
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is bovendien te zien dat de gracht naar het zuiden aftakte en (met een duiker) onder de 
Warmoesstraat doorloopt.60 Uit informatie van het kadaster en de hulpkaarten blijkt dat het 
perceel in 1839 werd gesplitst. Het westelijke deel van het huidige perceel raakte bebouwd. In 
1864 bleek het volledige plangebied bebouwd (afb. 2.9).

In 1902 is de gracht definitief gedempt en met gresbuizen is een riool aangelegd.61 Een 
enkel stuk is nog zichtbaar, bijvoorbeeld in Boekhandel Nauta aan de Parkstraat 38, waar 
over de gracht en de gresbuis hierin, een glazen plaat is gelegd. Soms blijkt de gemetselde 
overkluizing bij rioolinspectie nog aanwezig zoals onder de winkel van Kees de Waal aan de 
Binnenburg 23 parallel lopend aan de Hogerstraat (afb. 2.10 en 2.11). In december 2021 kon 
achter Parkstraat 14 over een lengte van 20 m het riool worden waargenomen (afb. 2.13). 
en zijn enkele buizen voor onderzoek geselecteerd.62 De elementen van de buis zijn elk een 
meter lang. De binnendiameter is 0,5 m precies (‘500 rond’), de buitendiameter is 0,55 m. 
De buizen komen in twee varianten voor; de meeste eenvoudige zonder aansluitmogelijkheid 
en de andere soort met inlaat voor smallere buizen. De gebruikte pottenbakkersklei bevatte 
zeer veel gele en lichtgele chamotte die door de bruine matig geglazuurde buitenkant heen 
stak. Merken of stempels ontbraken. Vergeleken met de hoogwaardige producten uit Frechen 
(D.) uit dezelfde tijd, zijn deze buizen keramisch laagwaardiger. De buizen waren met mortel 
verbonden (afb. 2.12). 

60 Deze bovenstaande paragrafen zijn grotendeels overgenomen uit Bartels, 2017, 13-14.
61 Van der Vlis, 1975, 73.
62 Het riool functioneerde nog steeds maar vertoonde na 118 jaar trouwe dienst veel lekkage. Het is ter 

plaatse vervangen door een modern PVC riool. 

Afb. 2.9 De kadastrale hulpkaarten van het onderzochte perceel (stippellijn) uit 1843, 1858, 1864 en 1986.
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Afb. 2.10 Locatie van het geïnspecteerde riool 
parallel aan de Gravenstraat. 

Afb. 2.11 Opname van video-inspectie van het 
gemetselde riool, oktober 2020. 

Afb. 2.13 Het vrijleggen van de buizen van het oudste 
Texelse riool op 16 november 2021 achter Parkstraat 
14, Den Burg.

Afb. 2.12 Twee van de intacte gresbuizen uit het 
oude riool. De linker heeft een smalle toevoer 
voor een huisaansluiting. 
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Tijdens de Russenoorlog op Texel van 6 april tot 20 mei 1945 werden op 6 en 7 april door het 
Duitse geschut grote delen van Den Burg gebombardeerd. De Parkstraat werd zwaar getroffen 
(afb. 2.14). 

Na de Tweede Wereldoorlog werden de huizen aan de Parkstraat weer opgebouwd en verschenen 
in deze buitenbocht winkels (afb. 2.15). 

Afb. 2.14 De Parkstraat in mei 1945 na de beschietingen. Collectie Gerrit Gerrits. 

2.15 Luchtfoto van Den Burg augustus-september 1945, al het puin van de beschietingen is geruimd. 
Collectie LOMT. De rode cirkel geeft de onderzoekslocatie Moerbeek aan. 
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De zuidzijde van de Elemert tussen het 
busstation en de Warmoesstraat kwam al 
eerder tot stand. In 1971 volgde de sloop 
van de bebouwing aan de Warmoesstraat 
en kwam de noordelijke doorgang van de 
Elemert naar de Groeneplaats uiteindelijk in 
1976 tot stand (afb. 2.16).

De twee onderzoeken van de ROB uit 1952 
en 1971 maken duidelijk dat:
• De buitenste ring van het huidige dorp 

Den Burg bestond uit een brede gracht.
• Men vanaf de late 16de eeuw langs 

de laatmiddeleeuwse gracht heeft 
gewoond.

• Sporen van nieuwetijdse bebouwing 
uit in ieder geval de 17de eeuw kunnen 
worden verwacht.

• Op de planlocatie rekening moet 
worden gehouden met een hoge 
grondwaterstand.

Op basis van deze gegevens kent het 
plangebied een hoge archeologische waarde 
voor de (late) Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 
In de reconstructie van de twee grachten 
door Woltering is te zien dat het plangebied volledig binnen de buitenste gracht valt.63

63 Woltering, 2002. 

Afb. 2.16 De verlenging van de Elemert met 
doorbraak van de Groeneplaats/Parkstraat naar de 
Warmoesstraat rond 1976. Foto Theo Timmer. 
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3. Doel en methode van het onderzoek

3.1 Onderzoeksopdracht

Doel van het archeologisch onderzoek is het veiligstellen van de aanwezige archeologische 
sporen en vondsten, voordat zij door graafwerkzaamheden en nieuwbouw worden vernietigd. 
In het Programma van Eisen is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die als leidraad bij 
het archeologisch onderzoek en de uitwerking daarvan hebben gefungeerd. Dit rapport tracht 
antwoord te geven op deze onderzoeksvragen. Hieronder worden de vragen met een korte 
toelichting weergegeven. 

Algemeen
1. Dient de archeologische verwachting uit de archeologische quickscan te worden bijgesteld?
2. Wat is de gaafheid van de vindplaats en hoe zijn de conserveringsomstandigheden? 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
3. Zijn resten van middeleeuwse en nieuwetijdse bewoning aanwezig?
4. Kent de gracht meerdere aanleg- en gebruiksfasen en hoe dateren deze?
5. Hoe is de gracht geschoond en gedempt? En worden de dempingen direct benut voor 

bewoning of andere activiteit?
6. Zijn er aanwijzingen binnen het plangebied van de bijbehorende wal?
7. Werpen de bevindingen nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Den 

Burg? 
8. Welke inzichten levert het vondstmateriaal uit de vullingslagen van de gracht op over 

de materiële cultuur gedurende de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd? In hoeverre is het 
vondstmateriaal vergelijkbaar met soortgelijk materiaal uit de omgeving? 

9. Wat zegt het aangetroffen vondstmateriaal over het consumptiepatroon, de welstand en 
wellicht de beroepen van de bewoners van Den Burg door de tijd heen? 

10. Zijn sporen of vondsten te koppelen aan de nieuwetijdse bewoning die zichtbaar is op de 
Kadastrale Minuut uit 1828?

11. Hoe oud is de afwatering? Zijn er aanwijzingen dat deze een laatmiddeleeuwse voorganger 
had?

3.2 Methode

Veldwerk
Bij het ontwerpen van het onderzoek is rekening gehouden met de vermoedelijke positie van 
de buitenste gracht aan de hand van de topografie, met de contouren van de nieuwbouw 
en met bodemverontreiniging en de sanering van huisbrandolietanks (HBO). Tevens diende 
de aanwezigheid van een hemelwaterafvoer en het riool haaks over het terrein richting de 
Warmoesstraat in functie te worden gehouden. Omdat op het oostelijke deel van het terrein in 
het verleden enkele HBO-tanks waren gesaneerd een kans bestond op een restverontreining, is 
tussen de hemelwaterafvoer in de oostwand van WP 2 en het aangrenzende pand Warmoesstraat 
45 (Radio Texel) aan de Warmoesstraat geen onderzoek gedaan. De kans op verstoring was 
daar zeer groot. 
In het westelijk deel was de kans op verstoring aanzienlijk lager. Het gebied is sinds de jaren 
‘70 als particuliere parkeerplaats onder andere van Modehuis Moerbeek in gebruik geweest. 
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Voor deze parkeerplaats in de toplaag afgegraven en voorzien van stortkorrel.64 Voorafgaand 
aan de uitvoering zijn door AWF enkele kleine sonderingen gedaan om dit te staven. Zuidelijk 
en westelijk van het gebied lag de openbare weg van de Warmoesstraat en de Elemert. Beide 
zouden niet worden bebouwd. Wel zijn gelijktijdig met de archeologische opgraving en de bouw 
van het appartementencomplex alle kabels en leidingen in het tracé van de Elemert tot aan 
de Groeneplaats vervangen. Dit brede en diepe tracé was in het verleden al eerder gebruikt 
voor de ondergrondse infrastructuur, waardoor de kans op het aantreffen van archeologische 
sporen nihil was geworden. 

Bij aanvang van het archeologisch veldonderzoek zijn drie grondslagpunten met RD-
coördinaten door een archeoloog van AWF uitgezet. In het Programma van Eisen is gesteld dat 
binnen de bouwcontouren twee werkputten van 15 x 4 meter zouden worden aangelegd, die 
afhankelijk van de bevindingen konden worden uitgebreid. Uiteindelijk is binnen de geplande 
bouwcontouren uit praktische overwegingen afgeweken en zijn twee kleinere werkputten 
aangelegd waarvan werkput 1 een lengte (N-Z) kende van 15 meter, een breedte aan de 
noordzijde van 5 meter en aan de zuidzijde van 6 meter.  Oostelijk hiervan op een afstand van 
4 meter werd werkput 2 aangelegd met een oost-west lengte van 7,5 meter en een breedte 
van 4,5 meter aan maaiveld. 

Per werkput zijn twee vlakken aangelegd. De eerste op de funderingsresten uit de Nieuwe Tijd 
en de tweede tot op de natuurlijke bodem. Bij het ontbreken van resten uit de Nieuwe Tijd 
is direct verdiept naar het tweede vlak. De werkputten zijn tot op de natuurlijke ondergrond 
verdiept om de volledige bodemopbouw vast te leggen. 

Alle sporen zijn zowel individueel als in verband met andere sporen in de vorm van 
overzichtsfoto’s gefotografeerd. Daarnaast zijn actiefoto’s voor publieksdoeleinden genomen. 
Alle vlakken zijn digitaal getekend met GPS. 

Aanlegvondsten zijn zoveel mogelijk per relevante laag of spoor verzameld. Stortvondsten zijn 
verzameld per werkput. Alle vlakken en stort zijn onderzocht met een metaaldetector door een 
specialist op dit gebied. Van bijzondere metaalvondsten in situ zijn de x-, y-, en z-waarden 
ingemeten. De bijzondere en kwetsbare metalen zijn in aparte vondstzakken verpakt.

In totaal zijn zes profielen aangelegd. Alle profielen zijn gefotografeerd, analoog getekend en 
beschreven met uitzondering van profiel 2 en profiel 4. Deze profielen zijn enkel gefotografeerd. 
Voor een overzicht van de profielen, sporen en werkputten wordt naar bijlage 2 t/m x verwezen.

In totaal zijn zes monsters genomen. Het betreft vier monsters voor luminescentieonderzoek 
(OSL) om de grondlagen te kunnen dateren. Twee monsters daarvan zijn onderzocht door de 
Universiteit Wageningen. Daarnaast is een pollenmonster en een dendrochronologisch monster 
genomen tijdens het veldwerk. 

In totaal zijn 20 spoornummers uitgedeeld. Dit betreft zowel de bewoningssporen als de 
natuurlijke bodemlagen. De sporen staan beschreven in een Access-database waarin onder 
andere wordt aangegeven wat de spoorsoort is en wat de textuur en kleur van de vulling is. 

64 Mondelinge mededeling dhr. I. Moerbeek. 
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Afbeelding 3.1 toont de allesporenkaart van de opgraving aan de Warmoesstraat 31-33, in 
Den Burg.

In totaal werden 31 vondstnummers uitgedeeld. De volgende materiaalcategorieën zijn 
aangetroffen: keramiek (KER), bouwkeramiek (BKER), metaal (MXX), glas (GLS), steen (SXX), 
botmateriaal (ODB), bewerkt bot (BEW bot), hout (OPH), pijpaardewerk (PIJP), vuursteen 
(SVU), natuursteen (NST), schelpmateriaal (ODS), slakmateriaal (SLAK) en leer (ODL).

De kwaliteit van de vondsten is goed. De natte bodem heeft gezorgd voor goede 
conserveringsomstandigheden waardoor niet alleen keramiek en metaal goed bewaard is 
gebleven, maar ook vondsten van organische aard. De keramiek is door een specialist op het 
gebied van keramiek van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd in West-Nederland uitgewerkt, 
conform het Deventer-systeem.65

3.3 Uitwerking

De handmatig getekende profielen werden op kantoor gedigitaliseerd, waarna de vondsten en 
historische kadastrale informatie aan de gedigitaliseerde tekeningen zijn gekoppeld. Vondsten 
uit context worden bij de desbetreffende context besproken. 
Bij het glas en keramiek is gebruik gemaakt van het Deventer-systeem. Nieuwe types en 
bijzondere stukken zijn getekend, een selectief deel van het aardewerk is gefotografeerd.
Alle sporen en vondsten zijn uitgewerkt conform de eisen in de KNA 4.1 en het Kwaliteitshandboek 
Archeologie West-Friesland, versie 2.0.

65 www.deventersysteem.nl

Afb. 3.1 De allesporenkaart van het onderzoek.
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3.4 Vrijgavedocument

Het vrijgavedocument is op 4 februari 2020 vervaardigd en toegezonden aan de opdrachtgever 
en de gemeente Texel.66

3.5 Evaluatierapport

Het evaluatierapport is samen met het selectieadvies vervaardigd op 24 januari 2022 en 
toegezonden aan het Bevoegd Gezag en de opdrachtgever.67

66 De Weerd & Gerritsen, 2020. 
67 De Gast & Gerritsen, 2020. 
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4. Resultaten archeologisch onderzoek

Bij het beschrijven van de archeologie worden per werkput de vlakken, profielen, sporen en 
vondsten behandeld. Bij de behandeling is bewust gekozen om de vondsten in het betoog te 
integreren. Geen van de vondsten viel aan een specifiek pand of bewoningsfase langs de gracht 
te koppelen omdat beerputten, met materiële cultuur gevulde waterputten en afgebakende 
storten ontbraken. Het betrof voor het overgrote deel grachtbagger en losse vuilstort van de 
omwonenden. 

Afb. 4.1 De noordzijde van werkput 1 langs de Elemert wordt aangelegd. 28 januari 2020. 

Afb. 4.2 De noordzijde van profiel 1 (oost) met daarin de laagnummers. 
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4.1 Werkput 1

Werkput 1 ligt met de lange zijde parallel 
aan de Elemert en met de korte zijde aan 
de Warmoesstraat. De werkput is nagenoeg 
noord-zuid georiënteerd en staat haaks op 
de historische gracht. De werkput is 15 m 
lang aan maaiveld, aan de zuidzijde 6 m 
breed en aan de noordzijde 5 m breed. De 
werkput kent een vertanding aan alle zijden 
op de hoogte van vlak 1 (afb. 4.1). Ten 
tijde van het onderzoek was het nat weer 
waardoor de oude gracht onderin langzaam 
volliep (afb. 4.3). Het hinderde het onderzoek 
slechts matig. Het onderste vlak, vlak 2, 
was wel goed maar slechts voor korte tijd 
gezien. De werkput kende twee profielen; 
het doorlopende hoofdprofiel 1 aan de 
oostzijde van de werkput over een lengte 
van 13,75 m en profiel 3 aan de westzijde 
vanaf ze zuidwesthoek van de werkput 6,25 
m noordelijker (afb. 4.2). Dit profiel kon 
vanwege kabels, leidingen en gedeeltelijke 
instorting niet worden doorgezet. Het NAP 
van werkput 1 aan maaiveld lag rond 1,3 
m + NAP aan de noordzijde en op 1,25 + 
NAP aan de zuidzijde. De onderzijde van het 
profiel is doorgezet naar 0,6 m – NAP aan 
de noordzijde en 0,4 m – NAP aan de zuidzijde. 

De aanleg van de werkput is gestart aan de 
noordzijde waar in de eerste twee meter 
met het verdiepen naar vlak 1 en in vlak 1 
drie sporen zijn aangetroffen.68 Het betrof 
hier uitbraaksporen van recente steenbouw, 
omgeven door bruin tot lichtgrijs zand, veel 
wortels van de voormalige rozenhaag en 
losse baksteen.69 De aanlegvondsten uit 
V1 bestonden uit een mix van fragmenten 
rode bakpannen, kachelpannen, witbakkend 
aardewerk, een luciferhouder van Europees 
porselein, enige majolica en faience, 
industrieel aardewerk en Westerwald 
steengoed. Ook is divers bouwkeramiek en 

68 S1, S2, S3.
69 De gresbuizen van het in 1902 gelegde riool zoals waargenomen in december 2021 zuidelijk van de 

Parkstraat 14 zijn niet gezien. Vermoedelijk liggen deze direct noordelijk van de werkput. 

Afb. 4.3 De werkput door de oude gracht loopt 
langzaam vol met water, 30 januari 2020. Aan 
het einde de bebouwing van de zuidzijde van de 
Warmoesstraat.

Afb. 4.4 Kopje van Chinees porselein (1730-1760) 
met daarop in bovenglazuur rood een stier.
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een lampenglas gevonden. De looptijd van dit complex ligt tussen 1550-1900 met de nadruk 
in de periode 1600-1700. Eén object springt er uit; een Chinees porseleinen kopje (p-kop-1) 
met een diameter van 7,4 cm en een hoogte van 3,9 cm met daar op in rood bovenglazuur de 
geschilderde afbeelding van een krijger op een rode stier (afb. 4.4). Deze laag komt overeen 
met laag 6 tot op een diepte van 1 m + NAP. Uit het uitbraakspoor S2-V2 komt witbakkend 
aardewerk, wat roodbakkend aardewerk en steengoed en twee olielampglazen tevoorschijn, 
hetgeen het spoor tussen 1750 en 1850 dateert. De halfsteens muur S2 was gemetseld van 
industrie-baksteen met zeer harde mortel. Uit de andere sporen aan de noordzijde van de 
werkput is geen vondstmateriaal afkomstig (afb. 4.5). Op 1 m van de noordzijde van de werkput 
lag op 0,3 m + NAP een oost west lopend vondstloos spoor S4 bestaande uit kleizoden. Dit lag 
oost-west in de werkput en was zodoende niet zichtbaar in het profiel (afb. 4.6). Zuidwaarts 
werd een insteek van een baksteen waterput aangetroffen. Deze was 3,5 m breed en liep door 
tot op de natuurlijke bodem. Deze insteek (laag 7) met heterogene vulling van zand, klei en 
baksteen, heeft de laagopbouw volledig verstoord. Midden in deze insteek werd vanaf 0,4 m 
+ NAP de bovenzijde van een uit rozerode baksteen met harde mortel (?*10*4,5) enkelsteens 
gemetselde ronde waterput met een diameter van 80 cm (laag 8) zichtbaar (afb. 4.7). Deze 
kan in de late 18de of 19de eeuw worden gedateerd. 

Zuidelijk tussen 7,5 m van het noorden van de werkput tot aan het zuidelijke einde was de 
laagopbouw minder verstoord. Laag 6 met baksteenpuin liep door tot laag 22 (S14) de insteek 
van een 19de-eeuws keldertje. Deze insteek kende een diepte van 30 cm. 

Afb. 4.5 Recent muurwerk van industrie-steen aan 
de noordzijde van werkput 1.

Afb. 4.6 Spoor S4 met kleizoden. 
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Laag 5, gelegen onder laag 6, bestond uit grijsbruin zand met fijn baksteenpuin en enig houtskool. 
De laag was op twee plekken dieper ingegraven en verstoorde de oudere doorlopende lagen 
tot op de natuurlijke zandbodem. Bij het verdiepen naar vlak 1 en in vlak 1 werden diverse 
sporen aangetroffen (afb. 4.8). In het vlak op 0,2 m + NAP is een tonput (S5) met een insteek 
(S6) gevonden. De houten ton kende een diameter van 0,9 m, was rechtstandig ingegraven 
en bestond uit duigen (afb. 4.9). Uit de insteek komt een fragment van een mineraalwaterfles 
(s2-fle-4) en een scratch blue kopje van een theeservies uit de late 18de eeuw. Scratch blue 
keramiek is afkomstig uit Engeland en heeft een blauwe ingekraste decoratie. De looptijd van 
dit kleine vondstcomplex is 1770-1900. In de ton zelf is geel en rood baksteenpuin gevonden 
met daarbij roodbakkend en witbakkend Fries aardewerk, industrieel wit aardewerk en van 
glas twee incomplete flessen, twee bekers vensterglas en lampenglas. De datering van dit 
complex ligt tussen 1880 en 1900. Zuidoostelijk van de tonput is S7 gevonden, een vierkant 
spoor met een diameter van 0,6 m met afgeronde hoeken. Dit spoor is gecoupeerd, kende een 
diepte van 25 cm. Aan het vlak was in de vulling een groot brok rechthoekig gestoken leem te 
zien. Onderin zijn brokken rode baksteen gevonden. Het spoor was ingegraven in de zwarte 
ophogingslaag Laag 5. Aan de oostzijde tegen profiel 1 aan lag in het zwarte ophogingspakket 
van Laag 5 S9, een spoor met een insteek en een kern van beide gemengde grond met rood 
en geel baksteenpuin. Uit de kern komt een kopje en een bord van Europees porselein uit de 
periode 1800-1850.  
Bij het verdiepen van vlak 1 naar vlak 2 werd de nieuwe tijd verlaten en konden de 
laatmiddeleeuwse lagen met hun vulling uit de gracht worden gedocumenteerd. 

Afb. 4.7 Het middendeel van profiel 1 met de grote insteek van de waterput. 
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Aan de noordzijde van de werkput werd van vlak 1 naar vlak 2 verdiept waarbij alleen het recente 
muurwerk van S2 zichtbaar bleef. Vlak 2 kwam op de natuurlijke bodem van dekzand te liggen 
wat geelgrijs en fijn van korrel bleek te zijn. Bovenkant dekzand en daarmee de bodem van 
de gracht lag op 0,6 m – NAP. Ook het oostprofiel werd tot op het schone zand doorgezet (afb. 

Afb. 4.8 Ingegraven resten in de grachtvulling in werkput 1, aangetroffen bij het verdiepen van het vlak.

Afb. 4.9 Detail van de tonput en de insteek in vlak 1 van werkput 1. 
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4.10). Vanaf laag 6 (1700-1900) werden vier antropogene lagen onderscheiden. Onder laag 6 
lag vanaf 0,6 m + NAP tot 0,4 m + NAP laag 5. Dit bestond uit grijsbruin zand met zeer veel 
baksteenpuin en klonten mortel. De laag bevatte geen vondsten maar kan ook in de periode 
na 1700 worden gedateerd. Onder laag 5 lag laag 6 met vondstnummer V4. Deze 20-20 cm 
dikke laag bestond eveneens uit grijsbruin zand maar met minder en fijner baksteengruis van 
rode en gele baksteen. De laag was homogener en compacter dan laag 6. Als vondsten kwam 
het gebruikelijke rood aardewerk tevoorschijn zoals een grape, een bakpan, een deksel en een 
fragment van een grote voorraadpot met een gegolfd oor. Dit materiaal is te dateren tussen 
1650 en 1800. Een uitzodering hierop is een bord van Hafner aardewerk met een gekamd 
decor op de vlag dat tussen 1525-1575 valt te dateren. Daarmee is het stortmateriaal van 
deze laag na ongeveer 1550 aangebracht en was de gracht niet dieper dan + 0,2 tot 0 NAP. 
De lagen liepen naar het noorden toe af, dat wil zeggen dat het deel van de gracht dat onder 
de huidige bebouwing aan de Parkstraat/Groeneplaats ligt deel uitmaakte van een dieper deel 
van de gracht. Laag 3 lag onder laag 4 en liep ook naar het noorden toe af. De laag was 30 cm 
dik en reikte van +0,1 tot 0 NAP aan de noordzijde tot + 0,2 NAP in het zuiden van de laag. 
De vulling bestond uit donker grijsbruin zand met partikels baksteen, was matig humeus en 
bevatte enige houtskool. Naar het noorden werd onderop deze laag nog een zode (S4 ‘laag 9’) 
gevonden van lichtgrijze klei met een vegetatielaagje hierop. In de vulling (V3) werd zowel 
Hafner aardewerk gevonden uit de 16de eeuw, van hetzelfde bord als de laag erboven, als een 
kan van ongeglazuurd Siegburgs steengoed met de bekende rode blos uit de periode 1425-1475. 
Naast vier rode bakpannen werden fragmenten van vijf borden van roodbakkend aardewerk 
gevonden met slibdecors en kamwerk en groen glazuur uit de periode rond 1600. Tevens 
werd een deel van een majolica bord gevonden met een vroeg te dateren polychroom decor. 
Witbakkend aardewerk bestond uit een kop en wellicht een deel van een spaarpot. Daarmee is 
het oudste materiaal te dateren rond 1450 en het jongste materiaal uit deze laag rond 1750. 
De onderste vulling is laag 2 die geheel onder laag 3 lag. Deze was gemiddeld 20-35 cm dik 
en bestond uit donkerbruin zand met een 
beetje klei en wat humus. De hoeveelheid 
baksteengruis in deze tamelijk homogene 
laag was gering. Afgezien van wat 16de-17de-
eeuws roodbakkend aardewerk van een kop 
en een grape, bestond het vondstmateriaal 
(V7) uit steengoed met zoutglazuur uit het 
productiecentrum van Aken en steengoed 
met leemengobe uit Siegburg. Dit steengoed 
is te dateren in de periode 1425-1475, 
waarmee de looptijd van het vondstcomplex 
uit de onderste laag van dit deel van de 
noordzijde van de gracht komt op 1425-
1650. Bij de aanlegvondsten van vlak 1 
naar vlak 2 werd wederom ongeglazuurd en 
geglazuurd Siegburg steengoed gevonden 
(V12) (afb. 4.11).

In het midden van het oostprofiel van werkput 1 was sprake van een grotendeels vergelijkbare 
laagopbouw als het noordelijk deel. De lagen hebben dan ook dezelfde laagnummers gekregen. 
Bij het verdiepen van maaiveld naar 0,8 m + NAP is divers materiaal uit de periode 1750-1800 

Afb. 4.11 Twee bodems ‘met knobbeltenen’ van 
bierkannen afkomstig uit Siegburg (D.). De linker is 
versierd met groen loodglazuur (1325-1375). 



38

aangetroffen (V13) . Behalve roodbakkend aardewerk bevond zich hier tussen een majolica 
bord, een 18deeeuwse pannenkoekenschotel (m-bor-13) met de kenmerkende opgebolde 
ziel van Friese, mogelijk Makkumer, herkomst70 (afb. 4.12). Bij het verdiepen van 0,8  m 
+ NAP naar 0,2 + NAP (laag 4 en 5)  zijn de vondsten verzameld (V17). Dit is een mix 
van 15de-eeuwse tot en met 18de-eeuwse vondsten, waarbij een groot roodbakkend bord van 
Nederrijns aardewerk het opvallendste object is. Aan de oostzijde in het profiel is in vlak 
1 spoor 9 aangetroffen. Uit dit halfronde spoor zijn vijf mineraalwaterflessen (V15) van de 
Appolinarisbrunnen in het Ahrtal in toenmalig Rhein Preussen in het Westerwald aangetroffen71 
(afb. 4.13). 

Tevens werden twee complete rumflessen (V15) van donker dikwandig glas met gedrongen 
halzen uit het midden van de 18de eeuw van mogelijk Engelse makelij gevonden72 (afb. 4.14 en 
4.15). Een van de andere flessen was van helder glas bezat echter in de opgestoken bodem het 
merk ‘Cs &co “189”. Een volgende fles was een gl-fle-149, een vierzijdige fles met een cilindrische 
hals. De overige flessen vielen niet nader te determineren. De rest van het materiaal bestond 
uit lampenglas, vensterglas en tabakspijpen. Bij het verder verdiepen naar de bodem van de 
gracht zijn de vondsten vanaf 0,2 m + NAP tot de grachtbodem op 0,5 m – NAP verzameld 
(V12 en V19). In de hogere pakketten werden bodems van steengoed kannen met secundair 
groen glazuur uit Siegburg en steengoed met glazuur uit Langerwehe gevonden (afb. 4.16). 

70 Duijn 2011, 53, afb 6.14 en 51 afb c (m-bor-13).
71 Verglijkbare mineraalwaterflessen zijn gevonden in het plangebied De Tuunen tijdens het onderzoek in 

2018, zie: Bartels, 2019, 126-133 en Minneboo & Stellingwerf, 2021.
72 Soetens 2001, 41. Afmeting van fles 1: hoogte 20,5 cm, diameter 8,5 cm, fles 2: hoogte 22 cm, diameter 

7 cm. In een van de twee flessen is de kurk nog aanwezig. De onderkant van de flessen is geblazen in 
een zogenaamde ‘rigged mould’ . Op deze vormgeblazen onderkant wordt de vrij geblazen bovenzijde 
gemonteerd. Dergelijke flessen lijken op portflessen maar zijn breder en korter. Een nieuw type in het 
Deventer-systeem moet nog worden toegewezen. Op Texel spoelde regelmatig met kisten tegelijk drank 
aan (zie: Bartels & De Weerd, 2021, 28)

Afb. 4.12 Een Friese 18de-eeuwse majolica pannenkoekenschotel 
met floraal motief (diameter 32 cm).

Afb. 4.13 Een complete Westerwalder 
mineraalwaterfles met het stempel 
‘Appolinarisbrunnen – gelegen in dem 
Ahrtal Rhein-Preussen’.
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Tussen de vondsten bevond zich ook een bodem van een 
grijsbakkende pot met vijf standlobben. Hiermee kon het 
complex in de periode 1400-1450 worden gedateerd. In de lagere 
pakketten werden drie bodems van Siegburg kannen gevonden 
(V19) waarvan een met een de kenmerkende dunne geknepen 
standring van rond 1350, een met een standring in de vorm 
van een ‘rokje‘, te dateren tussen 1400 en 1450 en een met de 
typerende rode blos en een bloemapplique van rond 1450. Deze 
kan tot een trechterbeker behoren (s1-tre-) (afb. 4.17 en 4.18). 

Afb. 4.14 en 4.15 Twee Engelse rumflessen, 1725-1775. 

Afb. 4.16 Twee bodems van steengoed, links een 
Siegburg kan met groen glazuur, rechts een bodem 
van een Langerwehe kan. 

Afb. 4.17 Ensemble van Siegburg steengoed met in 
het midden een kan of trechterbeker met rode blos 
en bloem applique.

Afb. 4.18 Detail van het 
bloemapplique, rond 1450. 
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Tevens zijn twee brokken afgesleten tufsteen aangetroffen (afb. 4.19).73 Het complex kan 
hiermee tussen 1375 en 1450 worden gedateerd. Tevens is uit dit complex een Siegburg kan 
met ijzerengobe en een grote bodem van een kan uit Langerwehe. Het rood aardewerk bestond 
uit kleine en middelgrote grapen met soms spaarzaam glazuur. Tenslotte is een rode baksteen 
met de een afdruk van de poot van een hond gevonden (afb. 4.20). Dit vondstcomplex kan 
worden gedateerd tussen 1350 en 1475. 

Bij het machinaal afwerken van vlak 1 naar vlak 2 tussen 7 en 9 m vanaf het noordelijk begin 
van het profiel is kuil S11 gevonden met een diameter van 2 m. Deze kuil liep door tot in 
de zandbodem. Vanwege wateroverlast kon de onderkant van deze diepe kuil niet worden 
bereikt. De vondsten uit de kuil (V20) bestaan uit fragmenten van roodbakkende grapen en 
een bakpan en scherven grijs aardewerk. Het vondstcomplex is te dateren in het midden van 
de 14de eeuw (1325-1375). Dit spoor lag direct ten noorden van de noordelijkste stapeling van 
zoden (laag 11). 

Onder laag 3 vanaf 0,2 m – NAP bevond zich een laag gestort en gemengd lichtgrijs zand. 
Hier onder liep laag 2 nog even door maar maakte dan zuidwaarts een scherpe knik tot op 
het dekzand. Het dekzand en daarmee de bodem van de gracht in dit zuidelijke deel lag op 
0,5 m – NAP. Verder zuidelijk vanaf 8 m gemeten vanaf het noordelijk begin van het profiel en 
liggend onder laag 5 zag de laagopbouw er volledig anders uit. Bij het verdiepen van vlak 1 
naar vlak 2 kwamen verschillende oost-west lopende banen met grijze zoden duidelijk in het 
vlak tevoorschijn (afb. 4.21).  Tevens was sprake van een laag met zeeschelpen. 
Van noord naar zuid was het volgende te zien. Op 8,5 m vanaf het noordelijk begin van het 
profiel is sprake van een laag van in elk geval drie gestapelde zoden (laag 11, overeenkomstig 
met laag 3 in het westprofiel) vanaf het dekzand (laag 1). De zoden hadden een afmeting 
van gemiddeld 30-35 cm lang en 15-20 cm hoog. De zoden bestonden uit bruine klei met 
laagjes bruingrijs zand. Deze samenstelling duidt erop dat deze zonden uit de kwelder zijn 
gestoken. Zuidelijk lagen twee grote verstoringen, daar tussen in viel op ongeveer 0,2 m + 
NAP een 10-15 cm dikke laag gestorte zeeschelpen te zien (laag 12). Deze laag liep zuidwaarts 
geleidelijk omhoog. Op 11 m vanaf het noordelijk begin van het profiel liep de compacte laag 
met schelpen (laag 12) verder omhoog om op een hoogte van 0,6 m + NAP op te gaan in de 
onderliggende kleilaag, laag 13. Laag 13, een 10 cm dikke laag bestaande uit blauwe klei, liep 

73 Tufsteen is een vulkanisch gesteente dat in de late middeleeuwen werd gebruikt voor onder andere de bouw 
van kerken. In Den Burg is het in de 10de-11de eeuw in een nieuwe fase van de Sixtuskerk (Binnenburg 2) 
toegepast, zie Bartels, 2021, 46-47. 

Afb. 4.19 Twee brokken afgerond tufsteen uit 15de-
eeuwse vulling van de gracht. 

Afb. 4.20 Rode baksteen met de afdruk van een 
hondenpoot.
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eveneens sterk op met een hoogste hoogte op 0,7 + NAP op 13 m vanaf het noordelijke begin 
van het profiel om daarna weer te dalen tot het zuidelijke einde van het profiel. Het vormde 
hiermee de onderliggende laag voor de compacte schelpenlaag (laag 12). 

Onder laag 13 lag op 11,30 m vanaf 
het noordelijk begin en op 3 m, hart-
hart gemeten, zuidelijk van de eerste 
laag gestapelde zoden opnieuw een laag 
gestapelde zoden. Deze tweede stapeling 
lag op de natuurlijke bodem en bestond uit 
een viertal onregelmatig gestoken zoden 
van groene klei met bruingrijze bijmenging 
(laag 15). Hier op lag en laag zoden van 
grijsblauwe klei gemengd met grijsbruine 
klei, hetgeen erop wijst dat deze niet uit de 
keileem maar juist uit een marien sediment 
zijn gestoken. Net zoals laag 10 noordelijk 
voor de noordelijke stapeling van zoden lag, 
ligt hier eveneens een zandig pakketje (laag 
20) aan de noordzijde van deze tweede 
stapeling. Geheel aan de zuidzijde van het 
profiel ligt een derde stapeling van zoden 
(laag 21) (afb. 4.22). Hart-hart gemeten 
bedroeg de afstand tussen de tweede 
en derde stapeling 2,5 m. Hier konden 
drie zoden van donkerbruine humeuze 

Afb. 4.21 Het zuidelijk deel van profiel 1, werkput 1 wordt ingekrast.

Afb. 4.22 Tegen de zuidelijke wand van profiel komt 
de zuidelijke zodenstapeling tevoorschijn. 
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klei worden gedocumenteerd. Deze lagen eveneens op de natuurlijke bodem van dekzand 
dat hier op 0,2 m – NAP opdook. Tussen stapeling 2 en 3 was zodoende geen sprake van 
een vlakke bodem op ongeveer 0,5 m – NAP van de gracht zoals verder noordwaarts. Het 
dekzand lag hier op 0 NAP en was ongeroerd. Tussen de tweede (laag 14 en 15) en de derde 
(laag 21) stapeling van zoden was een zone van 1,75 m breed opgevuld met grond (zie afb. 
4.10). Deze grond bestond van onder naar boven uit verrommeld dekzand met lichtgrijs zand 
met bruine vlekken (laag 19). Daar op lag een afdekkende 10 cm dikke laag (laag 18) met 
geelgrijs en bruin zand met spoellaagjes. Hier op was een pakket gelaagd lichtgrijs en bruin 
humeus zand aangebracht (laag 17). Op deze 10-15 cm dikke laag lag een afdekkende laag 
van lichtgrijs zand gemengd met grijs zand (laag 23) die met 20-25 cm dikker was dan de 
onderliggende lagen. Deze laag sloot aan bij de laag van blauwe klei (laag 13) om over te gaan 
in de schelpenlaag (laag 12). Van laag 23 bestond de indruk dat dit materiaal vergelijkbaar 
was met de bodem van dekzand van de gracht. Het bestond uit grachtbagger met grijs en 
lichtgrijs dekzand. Uit een van deze lagen is bij het afwerken van het profiel V18 verzameld. 
Dit bestond vooral uit laatmiddeleeuwse keramiek zoals Langerweher en Siegburger steengoed 
uit de periode 1375-1450, maar ook recenter rood aardewerk onder ander uit de Nederrijn. 
Opmerkelijk is een redelijk dikwandige grijze scherf van een pot met een vlakke bodem. Het 
betreft hier geen prehistorisch aardewerk.74 In de laatmiddeleeuwse traditie van grijsbakkend 
aardewerk bestaan kogelpotten en gedraaide potten van grijs aardewerk. Kogelpotten bezitten 
in Noord-Holland ronde bodems. Grijs aardewerk potten en kommen staan op standringen of 
standlobben. Beide is niet het geval. De enige soort keramiek die hiervoor in aanmerking komt 
is Duisburgs aardewerk, een import die veelal in de 10de eeuw voorkomt.75 Dit is al eerder 
bij opgravingen binnen de ring van Den Burg gevonden.76 Helaas is de scherf niet precies te 
koppelen aan een van de lagen in het zuidelijk deel van het oostelijk profiel. Het geeft echter 
wel aan dat ook vondstmateriaal uit de 10de eeuw aanwezig is (afb 4.23 en 4.24). 

Verder zuidelijk van de derde stapeling kon het profiel niet worden doorgezet omdat hier de 
Warmoesstraat met de nutsvoorzieningen begon. Echter gezien de sporen duidelijk naar het 
zuiden afliepen, kan worden verondersteld dat hier een deel van de buitenste gracht zal liggen. 
De breedte hiervan zal elders archeologisch moeten worden vastgesteld. Bij de analyse zal 
het historische kaartmateriaal worden betrokken om hier alvast een uitspraak over te kunnen 
doen. 

74 Mededeling Jasper Leek, AWF. 
75 Bartels, Oudhof & Dijkstra, 1997. Determinatie Michiel Bartels, contra check Jan Willem Oudhof, senior 

materiaalspecialist Buro de Brug. Het gaat om een wand-bodemscherf van een grote pot met platte bodem 
(standvlak). De buitenzijde is lichtgrijs, de kern donkergrijs. Dikte bodem 7 mm, dikte wand varieerden 
van 7-4 mm. Fijne klei met enige zeer fijne grijze chamotte. 

76 Woltering, 2002, zie ook Bartels, 2021, 74 en noot 101. 

Afb. 4.23 en 4.24 De bodemscherf van Duisburg 
aardewerk en de coupetekening (schaal 1:4).
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Aan de westzijde van de werkput is vanaf de zuidzijde aan de Warmoesstraat profiel 3 aangelegd 
over een lengte van 6,25 m naar het noorden (afb. 4.25). Noordelijk doortrekken van het 
profiel had geen toegevoegde waarde omdat hier de bodem zwaar was verstoord. Daarmee ligt 
het zuidelijk einde van het oostprofiel nagenoeg gelijk met het westprofiel en zijn hierdoor ook 
overeenkomstige fenomenen waar te nemen. Maaiveldhoogte van dit profiel was 1,6 m + NAP, 
het profiel stak tot op 0,6 m – NAP. De hoogste natuurlijke bodem lag zuidelijk op 0,2 m – NAP 
en aan het noordelijk einde van het profiel op 0,55 m – NAP. 

De bovenste 0,4 m was verstoord door diverse grondwerkzaamheden de bodem erg verrommeld 
door vlijzand en los opgebrachte grond. Dit valt te koppelen aan de doorbraak van de Elemert 
naar de Groeneplaats in de periode 1971-1976.77 Tussen 1,2 m + NAP en 0,9 m + NAP lag een 
horizontale laag (laag 14) relatief schoon bruingrijs zand met wat wortelresten en wat houtskool. 
Hier stond de rozenhaag. Hier onder was een grillig lopende laag 13 gesitueerd. Deze bevatte 
bruinig zand met geel en rood baksteenpuin en mortel en was waarschijnlijk een uitbraaksleuf 
van een muur. In het noorden stak deze tot 0,6 + NAP, in het zuiden tot  0,3 m + NAP. Precies 
op deze plaats ging de uitbraaksleuf laag 13 over in een dichtgestorte kleine kelder. De kelder 

77 De doorbraak van de Elemert naar de Groeneplaats kent een lange geschiedenis. De Texelse Courant (TC) 
meldt daar over het volgende:

 TC 29.10.1963: B & W vragen aan gemeenteraad toestemming om diverse panden aan te kopen voor sloop 
in verband met de voorgenomen doorbraak.

 TC 5 mei 1972: modezaak Moerbeek wordt heropend, nieuwe etalageruiten komen aan de zijde van de  
doorbraakkant. Hier stond aan de Parkstraat voorheen de woning en garage (Warmoesstraat) van Toon 
Smidt. Toon Smidt had een taxibedrijf. Texelaars van buiten Den Burg konden hier hun fiets of brommer 
stallen. De vloer van de garage liep nogal schuin (schriftelijke mededeling Gelein Jansen, HVT). Deze 
panden werden in 1971 gesloopt.

 TC 19.05.1972: advertentie; te koop Warmoesstraat 30 tegenover doorbraak naar de Parkstraat/
Groeneplaats. Warmoesstraat 28 moet daarmee al eerder zijn gesloopt.  

 TC 15.09.1978: start aanleg van de weg doorbraak Elemert Parkstraat in september 1978 na 
overeenstemming opticien G. Bakker en gemeente (foto in TC 22.09.1978). 

Afb. 4.25 Overzicht van de werkput. Het westprofiel wordt getekend, op de achtergrond de toren van de 
Sixtuskerk. 
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was gemetseld als een halfsteens muur uit 
gele en rode baksteen met zachte mortel 
en met een vloer van rode bakstenen. De 
vloer van de kleine kelder lag op 0 NAP. 
Tussen de vloer en laag 13 was de kelder 
opgevuld met heterogeen grijsbruin zand 
met gele vlekken. Hieruit zijn geen vondsten 
afkomstig. Gezien de bouwwijze en het 
materiaal kan het keldertje in de 18de of 19de 
eeuw worden gedateerd. Laag 12 lag onder 
laag 13, stak tot 0,25 m +NAP en bevatte 
compact en stevig bruingrijze klei met enig 
zand, vermengd met partikels houtskool en 
fijn baksteenpuin. Net als laag 13 liep laag 
12 licht naar het noorden af. Dat gold ook 
voor laag 11, gelegen onder laag 12. Deze 
van donkergrijze klei was gemiddeld 20 cm 
dik en vertoonde ook lichtgrijze kleibrokken. 
Onder laag 11 was in het noorden de 5 
cm dikke laag 10 te zien. Deze bestond 
eveneens uit donkerbruingrijze klei met 
wat zand en kleine hoeveelheden houtskool 
en fijn baksteenpuin. Deze laag dekte de 
eerste, meest noordelijke zodenstapeling 
laag 3 af. (idem profiel 1 = laag 11). 

Afb. 4.26 Het noordelijk deel van profiel 3 in werkput 
1 met daarin de laagnummers.

Afb. 4.27 Het middelste deel van profiel 3 in werkput 1 met daarin de laagnummers. De rode cirkels zijn 
de locaties en de nummers van de OSL monsters.
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Onder laag 10 bestond laag 3 uit drie naar het zuiden toe schuin oplopende gestapelde zoden 
van bruine klei. Zuidelijk hiervan, maar ook onder laag 10, was een insteek te zien van 
verrommelde bruingrijze klei. Ten noorden van de noordelijkste zodenstapeling was een laag 5 
te zien. Dit spoor was gevuld met lichtbruin humeus zand en houtsnippers. Deze kan worden 
gezien als een restant van een uitgetrokken paal.78 Noordelijk onder laag 5 lag laag 6 bestaand 
uit donkergrijze klei met verrommelde zoden. Onder zodenstapeling laag 3 en de verrommelde 
zoden van laag 6 lag laag 2, een laag van verspoeld en vertrapt zand doorsneden door paalgat 
laag 5 (afb. 4.26 en 4.27).
Zuidelijk vervolgt de afdekkende laag 10 zich als laag 9 bestaande uit zeer stevige lichtbruingrijze 
klei. Deze dunne laag kan wellicht als 10 cm dikke werklaag en versteviging worden gezien 
voor de grond tussen de zodenstapelingen. Zuidelijk van laag 9 liggen twee dikke zoden (laag 
20) van humeuze blauwgrijze klei  met laagjes donkerbruin zand. Onder laag 9 en de twee 
zoden van laag 20 ligt laag 15 een dunnen laag van donkerbruingrijze klei met wat zand en 
enige fijne puinbrokjes (dus 14de-15de eeuw). Onder laag 15 ligt laag 8 die van het begin 
van het zuiddeel van het profiel doorloopt tot aan de tweede zodenstapeling (laag 4). Deze 
laag bestaat uit licht-en donkerbruingrijze klei en zand en vertoont spoellaagjes. Op 3 m 
noordelijk vanaf het zuidelijk begin van profiel 3 ligt tussen 0,1 – NAP en 0,5 – NAP de tweede 
zodenstapeling laag 4 bestaande uit drie zoden. De 30 cm lange en 15 cm dikke zoden zijn 
net als de eerste zodenstapeling keurig oplopend naar het zuiden gestapeld en gevlijd in het 
natuurlijk dekzand van de bodem van de gracht. De zoden bestaan uit gelaagd bruingrijs zand 
afgewisseld met laagjes donkerbruine klei. Zodenstapeling laag 4 van profiel 3 komt overeen 
met zodenstapeling laag 15 van profiel 1. Vanaf zodenstapeling laag 4 is het natuurlijk dekzand 
laag 1 duidelijk uitgegraven en ligt op 0,5 m – NAP. 

78 Halbertsma trof in 1952 meer oostelijk in de Warmoesstraat een stuk beschoeiing van eikenhout aan, zie 
onder. 

Afb. 4.28 Het zuidelijk deel van profiel 3 in werkput 1 met daarin de laagnummers.
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Boven het dekzand laag 1 en tussen zondestapeling laag 4 en laag 3 loopt laag 8 verder maar is 
hier 40 cm dik en eveneens opgebouwd uit verspoelde laagjes en brokken grachtbodem. Dit is 
de locatie waar de twee OSL monsters zijn genomen. OSL-monster 2 ligt vlak onder laag 10.79 
Voor deze locatie is gekozen omdat dit in het profiel het oudste deel van de grachtvulling beek 
te zijn en de laag bovendien verder vondstloos was. OSL-monster 3 ligt ook in laag 8 maar 
dan noordelijk van zodenstapeling laag 4 en 10 cm boven het dekzand van de grachtbodem80 
(afb. 4.28).
De OSL monsters zijn geanalyseerd in het Nederlands Centrum voor Thermoluminescentiedatering 
van de Universiteit van Wageningen.81 Methodiek en problematiek staan beschreven in het 
rapport. Beide monster hebben volgens het onderzoek een hoge nauwkeurigheidsgraad. Omdat 
beide monster uit hetzelfde grondpakket zijn genomen (westprofiel laag 8) en op gelijke wijze 
zijn behandeld, blijkt sprake te zijn van een consistentie in de datering. Waar monster 2 een 
datering krijgt van 1264 AD ± 44 jaar en monster 3 1314 AD ± 79 jaar komt het gewogen 
gemiddelde van de twee monsters uit het pakket tussen de twee zodenstapelingen uit op 1276 
± 4982 (afb. 4.29).

Zuidelijk in het profiel ligt nog onder laag 8 de lagen 16 en 17, bestaand uit verrommeld 
dekzand. De grachtbodem is hier met 0,1 m – NAP minder diep uitgegraven dan tussen de 
twee zodenstapelingen en noordelijk daarvan. De derde zodenstapeling zoals in het oostprofiel 
viel te zien, ontbreekt hier. Dat kan veroorzaakt zijn doordat deze door de kelderbouw is 
wegegraven of dat de wal iets zuidelijker ligt (afb. 4.30).

79 NCL-711957.
80 NCL-711958.
81 Wallinga & Voskuilen, 2021, NCL 7119. Zie ook de OSL-dateringen in de zeedijk bij fort de Schans: Bartels 

& Leek 2019, bijlage 5. 
82 Wallinga & Voskuilen, 2021, 6.

Afb. 4.29 Het inslaan van de monsterbuizen voor de OSL.
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4.2 Werkput 2

Werkput 2 had een afmeting van 7,5 m langs de Warmoesstraat en een breedte van 4,5 m. De 
afstand tot de Warmoesstraat was gemiddeld 3,5 m. De afstand tussen werkput 1 en werkput 2 
was 4,5 m, het tussenliggende gedeelte is niet onderzocht. Drie profielen zijn gedocumenteerd, 
profiel 6; het westprofiel van 3 m lang en 2,10 diep, profiel 5, het noordprofiel  van 6,5 m lang 
en 2,4 m diep en profiel 4; het oostprofiel. Hoogte van het maaiveld lag in het westen op 1,2 m 
+ NAP en in het oosten op 1 m NAP. Het eerste vlak lag gemiddeld op 0,2 m + NAP, het tweede 
vlak 0,6 m – NAP. Diepste deel van de werkput lag in het oosten op 1,3 m – NAP (afb. 4.31).
Bij het verdiepen naar het eerste vlak bestond de bovenste laag (profiel 6, laag 8) uit subrecent 
materiaal, stortkorrel van de parkeerplaats en verrommelde grond met puin. In deze laag (V 
23) is Fries rood aardewerk afkomstig in de vorm van een kachelpan, een pot maar ook een 
bord van Nederrijns aardewerk gevonden. Het ontbreken van industriële keramiek geeft aan 
dat dit materiaal uit de periode 1725-1760 moet komen. Wel is enige opspit uit de periode 
rond 1400 te zien. Onder dit spoor bevonden zich plaatsjes van klinkerbestrating in gele en 
rode baksteen en vlijlagen van geel zand als de klinkerbestrating verdwenen was. Tevens lag 
er muurwerk van Frieseboerengeeltjes. In het oostprofiel waren acht lagen van een dergelijke 
steens muur nog aanwezig (afb. 4.32). De eerste archeologische stratigrafische laag bestond 
uit grijsbruine klei met wat zand (profiel 5, laag 6) en donkergrijze klei (profiel 6, laag 7). 
Hier onder lag in profiel 5 laag 5/profiel 6 laag 6 met eveneens grijzige klei maar met meer 
houtskool. Opmerkelijk was dat hier parallel lopende banen liepen van om en om 30-40 cm 
breed met een lichtgrijze of donkergrijze vulling. Deze werden geïnterpreteerd als moesbedden 
(afb. 4.33 en 4.34). 

Afb. 4.30 De projectleider wijst de locatie van de zodenstapeling aan. Zie in het vlak ook de afwisselende 
zoden van heldere en donkere kwelderklei. 
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Afb. 4.31 Werkput 2 aan de Warmoesstraat kijken naar het oosten is op diepte gebracht, 30 januari 2020. 

Afb. 4.32 Werkput 2 met het oostprofiel. Rechtsboven de kelder en de vloertjes. De slingerende gele lijn 
geeft de moesbedden aan. 
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Afb. 4.33 Tijdens het verdiepen van het tekenen de moesbedden zich als afwisselend grijze en donkergrijze 
parallelle banen af. 

Afb. 4.34 Ook aan de Waalderstraat 15 in Den Burg werden bij een archeologische monitoring in 2019 
achter op het perceel de restanten van moesbedden gevonden. Tussen de bedden was fijn puin terecht 
gekomen.
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Vondstmateriaal uit de zuidoosthoek van 
deze moesbedden (profiel 5 laag 7, en 
S15, V24, V25) bestond ook uit Fries rood 
aardewerk zoals een borden bakpannen, 
kachelpannen en een kan van vlekkengoed 
maar ook een witbakkend vergiet met groen 
glazuur.83 Industriële keramiek ontbrak. 
Daarom kan ook deze laag tussen 1725 en 
1760 worden gedateerd. De opspit dateert 
eveneens uit de periode rond 1400 in de 
vorm van fragmenten van een rode grape. 
De moesbedden waren ongeveer 20-30 cm 
hoog. Onderkant van de moesbedden lag op 
0,2 m + NAP.84

In de noordwesthoek naast de moesbedden 
lag een kuil of een dikkere laag (profiel 5, laag 
5, V27, afb. 4.35) De scherven gevonden in 
deze laag maakten deel uit van een grote 
(as)pot van grijsbakkend aardewerk en een 
grape met typeerde pootjes met teentjes. 
De vulling van deze laag kan daarmee 
tussen 1325 en 1375 worden bepaald. 
Onder de moesbedden zette de ophoging 
zich voort (profiel 5, laag 3, V26/profiel 6 
laag 5, afb. 4.36). Uit de laag met grijze 
klei met als bijmenging houtskool en licht 
puin waren scherven van ongeglazuurd 
steengoed uit Siegburg afkomstig (afb. 
4.37). Eén kleine kan had een kenmerkend 
applique met een kruis met stokken die van 
elke tak weer een kruis maken waarmee 
het lijkt op het Jerusalemkruis (afb. 4.38). 
Een tweede steengoed kan was opmerkelijk 
omdat deze secundair was geglazuurd 
met koperhoudend loodglazuur.85 Daarmee 
kan deze laag in de periode 1400-1450 
worden gedateerd. De onderkant van deze 
grachtvulling lag op 0,2 m – NAP. Aan de 
oostzijde van de werkput was een donkere 
baan te zien die is geïnterpreteerd als 
slootkant (vlak 1, s17, v28). 

83 De vondsten uit V24  en V 25 passen deels aan elkaar en zijn, behoudens opspit, uit dezelfde tijd (1725-
1760). 

84 Voor tuinbouw in stads of dorpscontext zie: Fischer, e.a., 2021, 101-102. Dergelijke bedden zijn ook 
aangetroffen gedurende de archeologische monitoring van het bouwrijp maken van Waalderstraat 15, de 
historische uitvalsweg aan de noordzijde van Den Burg.

85 Dit wordt onder andere geproduceerd in Haarlem, zie: Jacobs, 1994, 17-19 en op vele andere plaatsen 
gevonden waar onder in Hoorn, Schrickx 2021, 66. 

Afb. 4.35 Laagnummering en locatie van de 
moesbedden in het oostprofiel van werkput 2. 

Afb. 4.36 Rood aardewerk en steengoed met blos en 
groen glazuur uit V26, 1400-1450. 
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Uit deze vulling komt een bakpan van 
rood aardewerk met schenklip (r-bak-) 
en een ongeglazuurde steengoed 
kan (s1-kan). Deze baan liep naar 
het oosten steeds sterker af. Onder 
de bovenste vulling van de slootkant 
lag een tweede vulling met vondsten 
(V29) van aardewerk waar onder twee 
bakpannen met een platte stelen twee 
ongeglazuurde goed doorgebakken 
Siegburger kannen met de bekende 
knobbelvoetring (afb. 4.39). Tevens 
werd hier een stuk tefriet maalsteen 
aangetroffen. Onder deze vulling lag 
een doorlopende laag (profiel 5, laag 
2/profiel 6, laag 4) van bruingrijs 
zand met brokken veen en brokken 
kleizoden met enige humus. Deze 
grond is doorgraven geweest. De laag 
liep naar het oosten sterk af. Op de 
grootste diepte van de helling van de 
sloot (profiel 5, laag 10, V31) kwam 
een bodem van een grote kan van 
Langerwehe steengoed tevoorschijn. 
De standring had een diameter van 
11 cm (afb.  4.40 en 4.41). Omdat 
de bovenzijde ontbrak kan de bodem 
niet nauwkeuriger dan 1325-1375 worden gedateerd. Laag 4 van profiel 6 dekte in het westen 
van de werkput laag 3 af. Deze 0,5 m dikke laag bestond uit gelaagd bruin humeus zand 
en was uitgegraven en teruggestorte grond (V30). Uit deze laag was eveneens een kleine 
Siegburg kan afkomstig met een dunne voeting en kleinere knobbels. Daarnaast lagen hier 
scherven van een rode grape. Dit kleine vondstcomplex kan in de periode 1325-1350 worden 

Afb. 4.37 Twee bodems van Siegburg kannen met en zonder 
rode blos uit V26. 

Afb. 4.38 Applique op een Siegburg kan in 
een variantvorm van het Jerusalemkruis. 

Afb. 4.39 Twee platte stelen van koekenpannen van 
roodbakkend aardewerk (V29). 

Afb. 4.40 Bodem van een Langerweher steengoed kan (V31).
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gedateerd. Dit is tevens de laag waar OSL 
monster 5 voor luminescentie onderzoek is 
gezet.86 In profiel 6 lag hier onder nog laag 
2 met lichtbruin gelaagd zand. Ook hier is 
een buis voor luminescentie onderzoek 
geplaatst (OSL monster 6). De onderzijde 
van beide profielen was ongeveer gelijk 
met de natuurlijke bodem (profiel 5, laag 
2, profiel 6, laag 1) bestaand uit lichtgrijs 
ongeroerd dekzand. De bodem lag op 0,4-
0,7 – NAP.87 Aan de slootkant van profiel 5 
lag hierop nog laag 11 een dun bandje met 
iets lichtbruiner zand. 
Door zowel laag 1, 2 en 3 van profiel 6 
is verticaal een pollenbak (monster 4) 
geslagen88 (afb. 4.42 t/m 4.45).
Het bovenstaande schetst de ontwikkeling 
van de Burggracht en de vullingen die hier in 
de loop van de eeuwen in zijn gekomen. De 
stratigrafie kan met behulp van de vondsten 
worden gedateerd. Alleen laag 5 van profiel 
5 valt uit de toon. Hiervan is het materiaal 
in de vulling ouder (1325-1375) dan de 
onderliggende laag, laag 3 (1400-1450). 

86 OSL monsters M 5 en M 6 zijn niet onderzocht.
87 De bodem was zeer waterdoorlatend en liep in het winterweer snel vol met grondwater. 
88 Pollenbak M4 is bewaard en kan in latere instantie worden onderzocht. 

Afb. 4.41 Bodem van Langerweher steengoed kan 
direct na het vinden (V31).

Afb. 4.42 Het westelijk en middendeel van profiel 5, het noordprofiel van werkput 2 met daarin de 
nummering van de lagen. 
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Afb. 4.43. Het oostelijk van profiel 5, het noordprofiel 
van werkput 2 met daarin de nummering van de 
lagen.

Afb. 4.44 Profiel 6, het westprofiel van werkput 2. 

Afb. 4.45 De profielen worden geschaafd, ingekrast en ingetekend. 
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4.3 Werkput 3

Werkput 3 is eigenlijk geen werkput binnen 
het onderzoeksgebied maar een bruikbare 
waarneming die ontstond toen gelijktijdig 
met het onderzoek op de kruising Elemert-
Warmoesstraat grootschalig kabels en 
leidingen werden aangelegd (afb. 4.46). 
Midden op het kruispunt (x: 115.461 / y: 
563.091) kon een intacte podsolbodem 
(profiel 2) worden waargenomen.89 Het 
profiel was 1,2 m breed en liep in west-
oost richting, en is voor 0,7 m vanaf 
het onverstoorde deel opgeschaafd. De 
overgang van uit naar inspoelingslaag ligt 
hier op 0,5 m +NAP, een meter lager dan 
op de Groeneplaats/Raaksje. Hier op lagen 
het (laat-)prehistorisch en middeleeuws 
maaiveld, mogelijk in de vorm van akkers90 
(afb. 4.47). Het duidt er in elk geval op dat 
op ongeveer 4,75 m zuidelijk van de derde 
zodenstapeling in werkput 1 (S21) en 6 m 
westelijk van profiel 1 het (pre-)historisch 
bodemprofiel nog in tact was en hier niet tot 
op het dekzand een gracht was uitgegraven. 

4.4 Vondstmateriaal

De hierboven in paragraaf 4 beschreven 
vondsten waren van belang voor het 
dateren van de verschillende vondstlagen. 
De overige vondsten blijven onbeschreven 
omdat deze voor de beantwoording van 
de vraagstelling niet relevant zijn. De 
determinaties van metaal, glas en andere 
vondstgroepen zijn opgenomen in bijlage 8. 

Voorafgaand aan al het onderzoek is in 1861 
een bijzondere vondstmelding gedaan. Het 
betreft een fragment van een hardstenen 
‘doopvont’ met een gebeeldhouwd kopje 
daar op. Het document is vermoedelijk 
opgeslagen geweest bij de Rijksdienst 

89 Het profiel was slechts zeer korte tijd te zien en is alleen gefotografeerd en opgemeten en niet getekend.
90 Gerritsen, 2022, 284-285 en afb. 5.2. Gerritsen oppert hier dat het verloop van de buitenste gracht 

niet zozeer vanuit een meetkundig circulair uitgangspunt is gegraven maar eerder de laagtes in het 
dekzandniveau heeft gevolgd. 

Afb. 4.46 De podsolbodem onder het kruispunt 
Warmoesstraat-Elemert.

Afb. 4.47 Detail van de podsolbodem onder het 
kruispunt Warmoesstraat-Elemert.
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Monumentenzorg, nu RCE. 
Het gaat om melding no. 241. 
Hierin wordt geschreven dat 
‘Fragment van een steenen 
doopvont gevonden in 
deze gedempte gracht der 
Gemeente Burgt op Texel- 
ingezonden door den Notaris 
Kikkert aldaar’. Dan gaat 
in een ander handschrift 
verder ‘De doopvont is 
geweest acht kant. 1/8 
deel is ruim 40 duim, de 
kop heeft de natuurlijke (?) 
grootte van de horen tot 
de kin gemeten 25 duim 
en steekt 12 duim vooruit, 
en maakt met de steen een 
geheel, soort van steen is 
hard steen met marmer 
aders…  paraaf Johannes 
Ludovicus Kikkert (afb. 
4.48). Een krantenartikel 
uit de Delftsche Courant 
van 2 april 1861 meldt 
wat meer detail over de 
vondstomstandigheden. 
Het blijkt dat de befaamde 
notaris Kikkert de gracht 
op zijn gronden heeft laten 
dempen door arbeiders. 
Deze hebben bij het dempen 
een stuk van een hardsteen 
doopvont gevonden. De kop 
erop zag er vervaarlijk uit. 
Het figuur heeft een helm, hoogstaande ogen en het laat zijn tanden zien91 (afb. 4.49). Hieruit 
blijkt dat een deel van de gracht eerder is gedempt. Vermoedelijk gaat het om de noordzijde 
van de gracht ter hoogte van de Sixtuskerk. Gezien het gemetselde riool bij de Hogerstraat 
was dit deel al eerder gedempt dan het zuidelijke deel langs de Warmoesstraat. Of het hier 
daadwerkelijk om een doopvont gaat mag gezien de duivelse voorstelling worden betwijfeld. 
Mogelijk gaat het om een hardsteen ornament voor het buitenwerk van de gotische kerk.

91 Delftsche Courant 2 april 1861. 

Afb. 4.48 De melding van de vondst van een stuk van een doopvont in 
1861. Collectie RCE 278920.

Afb. 4.49 Delftsche Courant (2 april 1861) over het gevonden doopvont. 
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4.5 Oud onderzoek van Halbertsma 1952

De fameuze Friese kerkonderzoeker en archeoloog Dr. Herre Halbertsma en zijn opgravingsteam 
onder leiding van Van Pernis kregen van 6 tot 22 oktober 1952 de kans om de Sixtuskerk te 
onderzoeken.92 Gelijktijdig deden zij waarnemingen en maakten zij profielen in de beschikbare 
gebieden in Den Burg (afb. 4.50 en bijlage 6). Deze profielen lagen 20 m oostelijk van het 
oostelijk profiel van werkput 2 van AWF uit 2020, ter hoogte van huisnummer Parkstraat 8 en 
Warmoesstraat 35. Woltering beschrijft de twee sleuven die door het team van Halbertsma aan 
de Parkstraat en Warmoesstraat zijn gegraven. Het gaat om de profielen MM-NN van de rooilijn 
van de Parkstraat tot mogelijk aan de rioolbuis uit 1903 en het zuidelijke deel OO-PP tot aan 
de zuidelijke rooilijn van de bebouwing van de noordzijde van de Warmoesstraat. De profielen 
verspringen 12 m en lopen zodoende niet in een rechte lijn door. 

In het profiel MM-NN loopt het maaiveld sterk af. Van 2,5 m + NAP aan de rooilijn van de 
Parkstraat tot 0,8 m + NAP 25 m zuidelijker in de binnentuinen van de huizen. De ROB heeft in 
het gedeelte tussen de rooilijn van de Parkstraat tot aan 12 m zuidelijker diverse ingravingen 
aangetroffen. Deze bleven ongedateerd en zijn volgens Woltering vermoedelijk toe te schrijven 
aan (sub)recente bebouwing. De gegraven gracht begint op 12 m uit de noordelijke rooilijn. 
Tot 17 m heeft de grachtbodem een zeer flauwe helling. De bodem van de gracht ligt op 0,65 
m – NAP en daarmee op 1,6 m – Mv. Het in 1952 bestaande maaiveld op 1,7 m + NAP aan 
de Warmoesstraat liep richting het noorden in profiel OO-PP af naar 1,5 m +NAP. De bodem 
van de gracht werd hier op 1,8 m – Mv op 0,3 m - NAP waarmee kan worden gezegd dat de 

92 Bartels, 2021, 25. 

Afb. 4.50 De locatie van de werkputten van de ROB en AWF in de zuidelijke gracht, 1952-2021 met de 
afstanden van Achter de Wal naar de Warmoesstraat op de Kadastrale Minuut van 1828. 1 = 20 m, 2 = 
3,3 m, 3 = 17,5 m, 4 = 6,2 m. 
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(afgegraven) hoogte van het dekzand in het zuiden van de sleuf hoger lag dan in het midden.93

4.6 Oud onderzoek van Woltering 1971

Direct westelijk van waar AWF in 2020 een 13,75 m lang profiel door de buitenste gracht groef, 
deed de ROB dat op 8 juli 1971 ook. Het profiel begon echter noordelijker namelijk op de rooilijn 
van de Parkstraat/Groeneplaats (QQ). Doel van het onderzoek was de ‘laatmiddeleeuwse’ gracht 
te documenteren. De 17de-eeuwse resten werden niet meegenomen in het onderzoek. Van de 
sleuf werd het oostelijk profiel getekend. Alleen de diepteligging van de natuurlijke bodem, het 
vaste dekzand, werd gedocumenteerd. Daarmee werd alleen het maaiveld, dat wil zeggen de 
grachtbodem getekend. Opgemerkt wordt nog dat in tegenstelling tot de waarnemingen die 
Halbertsma deed, geen beschoeiingen werden gezien.94 Door Woltering werd vastgesteld in het 
profiel dat de maaiveldhoogte aan de rooilijn van de Parkstraat op 2 m + NAP lag en hier het 
talud van de gracht begon. Op 6 m zuidelijk uit de rooilijn was dit tot 1,1 m + NAP gedaald. 
Op basis van het gepubliceerde profiel is te zien dat de ontgraving ten behoeve van dit droge 
deel van de gracht op 6 m 0,8 m diep was. De dieper ingegraven gracht begint op 12 m uit de 
rooilijn. Op 30 m uit de rooilijn bereikte de gracht zijn diepste punt met 0,8 m – NAP. Vanaf 
30 m zuidwaarts is de grachtbodem nagenoeg vlak. De zuidzijde ligt volgens Woltering nabij 
de noordelijke rooilijn van de Warmoesstraat maar kon niet worden bereikt (RR). De volledige 
breedte viel zodoende niet vast te stellen.95

4.7 Eerste resultaten proefsleuf Parkstraat 14 (2021)

Op 19 december 2021 werd achter Parkstraat 14 tussen de achterzijde van de rijwielhandel 
en het riool uit 1902 een proefsleuf getrokken. Deze is doorgezet tot op het grijze dekzand. 
Vanwege grote wateroverlast moest het werk worden gestaakt. 
De keramische vondsten uit de onderste lagen betreffen een zeer beperkte hoeveelheid 
scherven steengoed keramiek. Onderuit het profiel komt een kleine scherf van ongeglazuurd 
steengoed, vermoedelijk van een kleine trechterbeker (s1-tre-) van rond 1350 tevoorschijn. 
In de laag daarboven zijn geglazuurde steengoed scherven uit de vroege productie van vroeg 
Aken of Raeren van 1450-1500 gevonden.96 Het duidde erop dat ook hier de gracht in de 14de 
eeuw in gebruik is, goed wordt schoongemaakt en weinig afval bleef liggen. Na 1425/1450 
veranderde dit ook hier. 

4.8 Combinatie van de opgravingen met het Minuutplan 1828

Wanneer de opgraving van 2020 en het profiel van 1971 wordt gecombineerd met de kadastrale 
minuut van 1828, de eerste adequate inmeting van Den Burg, dan is het gebied in vier zones 
op te delen.
De noordelijkste zone (1) is de bebouwing aan de Parkstraat/Groeneplaats met hier kavel 
61 en 62 en is 20 m breed. Hiervan ligt zuidelijk de tweede zone (2), het restant van de 

93 Woltering 2002, 32-34. Het is niet duidelijk waar Halbertsma de door Woltering in de beschrijving van 
profiel QQ-RR genoemde eikenhouten beschoeiingen plaatst. 

94 Woltering 2002, 43 (profiel QQ-RR) en 44.
95 Woltering 2002, 44. Woltering merkt op dat als rekening moet worden gehouden met ‘een talud’ van 5 m, 

de breedte van de gracht op 28 m komt. Het is niet duidelijk wat er met ‘talud’ wordt bedoeld. Ook wordt 
er geen melding gemaakt van het aantreffen van vondstmateriaal. 

96 Eigen waarneming van de auteur. Gerritsen in prep. 
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burggracht in blauw te zien als een 3,3 m brede sloot, kavel 336. Vervolgens is de derde zone 
(3) de bewoning aan de noordzijde van de Warmoesstraat met kavel 131-132 met een breedte 
van 17,5 m. De vierde (4) en meest zuidelijke zone is rijbaan van de Warmoesstraat zelf. 
Deze heeft een breedte van 6,2 m. De totale breedte van de rooilijn van de Parkstraat tot de 
noordelijke rooilijn van de zuidelijke bebouwing aan de Warmoesstraat komt hiermee op 47 m 
(zie afb. 4.50).
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5. Analyse profielen en periodisering

De profielen getrokken in 1952 en 1971 door de zuidelijke buitenste gracht van Den Burg 
moeten op waarde worden geschat. Waar in 1952 nog van enige detaillering sprake was, is 
in 1971 een profiel gemaakt zonder detail, foto’s of verzamelen van gestratificeerd daterend 
vondstmateriaal. Wel is een lengte en een diepte van een grachtprofiel vastgesteld. Een 
conclusie dat het hier om een laatmiddeleeuwse dan wel vroegmoderne omgrachting zou gaan, 
kan hiermee niet worden gestaafd. Ook in combinatie met een enkele vermoedelijk nogal 
rammelende historische bron lijkt de wens eerder de vader van de gedachte. Dat was ook de 
aanleiding om in 2020 opnieuw maar nu met een bruikbare stratigrafie, afdoende documentatie 
en vondstmateriaal en nieuwe natuurwetenschappelijke technieken te velde te gaan.

De beperkingen hierbij waren dat slechts een deel van het benodigde profiel op deze plaats 
kon worden aangelegd. De volle benodigde 40 of 50 m onafgebroken lengte om tot een 
aaneengesloten profiel en daarmee antwoord te komen, was niet mogelijk. Niettemin is 
waardevolle informatie verzameld.
Uit de 19de-20ste eeuw zijn resten van eenvoudige baksteen bewoning van de huizen, loodsen 
en boetjes aan de noordzijde van de Warmoesstraat aangetroffen. Het muurwerk was zeer 
incompleet zodat een koppeling aan bewoning en de materiële cultuur weinig zinvol was. 
Uit de 17de-18de eeuw zijn moesbedden opgegraven onder deze bewoning. Het kenmerkende 
uiterlijk van deze moesbedden, dat wil zeggen parallel lopende opgeworpen tuinbouwbedden 
met daartussen goten, mag aan een straat met de naam Warmoesstraat worden verwacht. 
De warmoezeniers woonden wellicht aan de zuidzijde van de straat of anders aan de 
noordzijde van het restant van de bijna dichtgeslibde burggracht. Ten tijde van de laat-17de-
18de-eeuwse moesbedden was de zuidzijde van de gracht dichtgeslibd en opgehoogd voor 
tuinbouwdoeleinden. 

Het dichtslibben of dichtwerpen van de zuidzijde van de buitenste gracht vond op basis van 
de stratigrafie en de datering van de vondsten al plaats vanaf de periode rond 1450, mogelijk 
al vanaf 1400. Ten tijde van het opvullen van de grachtbodem met laag 12 uit profiel 1 vanaf 
0,6 m –NAP (V3, 1425-1650) en laag 3 van profiel 5 (V3/V28, 1400-1450) werd het zuidelijk 
deel van de gracht niet meer zorgvuldig uitgediept. Opvallend is dat in deze lagen naast het 
gebruikelijke rood en grijs aardewerk vooral Rijnlands steengoed uit de periode rond 1450 
wordt aangetroffen. Een significant deel daarvan is met loodglazuur met koperoxide secundair 
gedecoreerd. Het zuidelijk deel van de buitenste gracht is dermate ondiep dat dit strategisch 
van weinig belang moet zijn geweest. Tussen 1450 en 1750 (laag 3 , profiel 1) komt de bodem 
van de gracht op 0 NAP te liggen en is daarmee feitelijk geen gracht meer. 
De datering van de bodem van de gracht kan het beste in profiel 5 van werkput 2 worden 
afgelezen. Het oostelijk deel is opvallend dieper. Dit heeft te maken met de situatie dat de 
doorlopende grachtbodem op 0,6 m – NAP daalt naar 1 m – NAP omdat hier de uitwatering/
inwatering van de zuidelijke gracht op het buitenwater loopt. De vondsten uit deze lagen (laag 
2 en 10) dateren tussen 1325-1375 (V31).
In het zuidelijk deel van het profiel wordt duidelijk dat er voor de aanslibbing of aanplemping 
in de periode na 1450 iets geheel anders valt te zien. Op de grachtbodem van dekzand is 
duidelijk sprake van een vorm van waterwerken. In tegenstelling tot het noordelijk deel van 
werkput 1 waar de grachtbodem is uitgegraven tot op 0,6 m – NAP, hetgeen is af te leiden 
omdat het te verwachten podsoprofiel tot op de C-horizont weg is, doet zich aan de zuidkant 
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van de werkput anders voor. Hier is sprake van drie zodenstapelingen. Van noord naar zuid 
zijn dit de eerste (werkput 1, profiel 1 laag 11 en profiel 3 laag 3 ), de tweede (werkput 1 
profiel 1, laag 15, profiel 3 laag 4) en de meest zuidelijke derde (werkput 1, profiel 1 laag 21). 
Deze bescheiden zodenstapelingen zijn afgedekt door op basis van vondstmateriaal dateerbare 
lagen. De afdekking (profiel 3, laag 10), van de eerste stapeling kan mogelijk gezien het 
fijne rode baksteenpuin vanaf 1450 worden gedateerd. Op basis van de stratigrafie is de 
tweede zodenstapeling, liggend op 2-2,5 m ten zuiden van de eerste zodenstapeling, ouder 
dan de eerste. De tweede stapeling is net als de eerste de bescherming van de wallekant 
van de zuidzijde van de gracht. Deze tweede stapeling vertoont gezien het grondlichaam 
(werkput 1, profiel 3, laag 8) directe samenhang met de derde stapeling. De OSL dateringen 
uit grondlichaam laag 8 tussen de noordelijkste en middelste zodenstapleling dateren 1276 
± 49. De breedte van de datering is daarmee 1227-1325, maar een datum rond 1276 is 
het meest waarschijnlijk. Dit grondlichaam vertegenwoordigd een noordelijke uitbreiding van 
de vermoedelijke middenwal in de gracht. De lagen en stapelingen worden namelijk beide 
afgedekt door een loopvlak (werkput 1, profiel 1, laag 12/werkput 1 profiel 3, laag 9) omdat 
deze vanaf de eerste zodenstapeling zuidwaarts oploopt, een grote hoeveelheid zeeschelpen 
bevatte en op de top tot 0,4 m + NAP stak. Deze middenwal komt zodoende na 1276 en voor 
ongeveer 1450 op een breedte van 5,5 m. Wordt dit vertaald naar de in 1828 nog openliggende 
sloot, dan was de gracht ten zuiden van de sloot 23,7 m breed. Hierbij opgeteld de bevindingen 
van 1952 en 1971 dan kan worden gesteld dat vóór 1425/1450 de gracht inclusief talud naar 
‘Achter de Wal’ 47 m breed en 0,6 m diep was. 

Afb. 5.1 Op het Actueel Hoogtebestand Nederland 4 (AHN.nl) is de buitenste gracht van Den Burg nog 
duidelijk terug te zien. Rood zijn hooggelegen delen, blauw lager gelegen delen.
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De zuidelijkste, derde stapeling kan wat betreft bouwfase gekoppeld worden aan de middelste 
stapeling. Hier tussen is ook grond gestort (werkput 1, profiel 1 , laag 15-19). De afstand 
tussen de zodenstapelingen bedraagt 2,5 m. De zuidelijkste stapeling beschermt de noordelijke 
wallekant van de buitenste ring van de gracht. Daarmee is deze vulling ouder dan de vulling 
tussen de noordelijkste en middelste stapeling, dus van voor ongeveer 1276. De buitenste ring 
van de gracht is minimaal 0,4 m diep. 

Daarmee is de buitenste gracht van Den Burg niet een enkele maar vermoedelijk een dubbele 
gracht. Deze gracht kende een middenwal die rond 1276 is verbreed van 2,5 m naar 5,5 
m (afb. 5.1). De hoogte van deze wal is onbekend, mogelijk was hier een zodenstapeling 
gemaakt die flink boven NAP uitstak. Na de slechting van de zodenstapeling is mogelijk het 
schelpenpad aangelegd (afb. 5.2).

De OSL datering ontkracht de toch al discutabele historische datering. Helaas is een 
scherfmateriaal uit deze tijd afwezig. De materiële cultuur uit deze periode is goed bekend en 
was zeker –indien aanwezig- waargenomen. De enige scherf van Duisburg-aardewerk (V18) 
kan mogelijk van het oude oppervlak komen om later in de vulling van een van de lagen te 
zijn verwerkt. Het dateert in elk geval niet de aanleg van zodenstapelingen of een gracht. 
Wel moet worden gezegd dat de gracht tot in het midden van de 14de eeuw zorgvuldig is 
schoongehouden, zodat dateerbaar vondstmateriaal ontbreekt.  

Wat in de drie onderzoeken aan de zuidelijke zijde van de gracht-walsystemen van Den Burg 
heeft ontbroken, namelijk een blik op de walstructuur, is in 2021 aan de noordwestzijde 
van het gracht-walsysteem aan de Kantoorstraat 9-11 door AWF wel ontdekt. Gedurende 
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het onderzoek bleek dat binnen het omgrachte gebied een forse ophoging met grond uit de 
(verschillende fases) van de gracht had plaatsgevonden. De overgang van de gracht naar 
de wal was voorzien van een kloeke en goed herkenbare stapeling van zoden. Deze moet 
gezien de omvang en de stevigte van de uitvoering flink boven het oude maaiveldniveau 
hebben uitgestoken.97 Vondstmateriaal in de vorm van scherven keramiek was ook hier in 
ophogingslagen en zodenmuren schaars. De gracht tussen Kantoorstraat en Hogerstraat kon 
maar ten dele worden aangesneden. Daarom zijn hier in navolging van de opgraving ‘Moerbeek’ 
nog meer OSL monsters genomen en worden ook hier bruikbare dateringen verwacht. 

Daarnaast is in 2017 het gebied op de Groeneplaats/ ‘t Raaksje tegenover de voorgevel van de 
gebouw aan de Parkstraat onderzocht. Hierbij kon worden vastgesteld dat het gebied op nog 
geen 12 m afstand van de voorgevel van de Parkstraat binnen de opgraving fors (0,8-1 m)  is 
opgehoogd met zwarte zandige humeuze grond en verspitte podsolbodems.98 Deze grond kan 
maar van twee plaatsen komen; de grond uit de gegraven buitengracht of van de geslechte 

zodenmuur van de wal aan de binnenzijde van de gracht. 
Daarmee kan tot een hypothetische fasering met betrekking tot de buitenste gracht worden 
gekomen:

Fase 1: De natuurlijke afwatering van de keileembult overstoven met dekzand, het paleoreliëf, 
waarop het oude Den Burg ligt, vormde het natuurlijk begin voordat de hand van de mens in de 
fysieke omgeving waar te nemen viel. De locatie van de Groeneplaats vertoonde in de IJzertijd 
activiteiten, bewoning uit deze of latere tijd is vooralsnog niet aangetoond. Het akkerniveau 

97 Eigen waarneming en Gerritsen 2002, 112-113. 
98 Gerritsen 2022, 165-174. 

Afb. 5.3 Onder het plaveisel van het marktplein komt de top van de podsol uit de prehistorie tevoorschijn. 
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uit de late prehistorie lag hier op 1,7 m + NAP, het middeleeuwse oppervlak 10 cm hoger99 
(afb. 5.3 en 5.4). De opgravingen aan het Raaksje lieten zien dat de akkerlaag uit de IJzertijd 
hoger dan 1,5 m + NAP lag.100 Onder de latere locatie van de Sixtuskerk ligt op 1,82 m + NAP 
een natuurlijke podsolbodem aangetroffen. Op deze bodem is –met grond uit de noordelijke 
omgrachting- een kunstmatige heuvel opgeworpen.101 De omgeving van de keileembult, zeker 
aan de zuidzijde, vertoonde diverse laagtes. Wellicht was de laagste laagte in het zuiden van 
het gebied waar het zeewater diep landinwaarts kon doordringen tot aan de rand van de bult. 
Het zuidelijk gebied kende tot de bouw van de eerste kades en later dijken, diepe slenken 
en kwelders. De naam Elemert heeft hier wellicht zijn oorsprong. De toevoer en afvoer lag 
mogelijk in het oosten van werkput 2 van het onderzoek aan de Warmoesstraat. Van deze 
natuurlijke situatie is vermoedelijk gebruik gemaakt om op enig moment een buitenste gracht 
aan te leggen. In de 10de eeuw zou gezegd kunnen worden dat op basis van de opspit hier 
nog geen gracht aanwezig was. Deze moet later worden gedateerd. Wel kan door de drassige 
gronden om Den Burg een natuurlijke zompige defensieve zone aanwezig zijn waarvan de 

eventuele (omgrachte) bewoning in de kern voordeel had.102 
Fase 2: De buitenste gracht van Den Burg loopt niet meetkundig circulair. Het is daarmee niet 
zoals de Zeeuwse ringwalburgen met de passer uitgezet. De kanalisatie van de natuurlijke 
laagten, de vorm het destijds bestande paleoreliëf was leidend. Dit verklaart de soms stomp-
hoekige vorm van de gracht wal-structuur met name tussen Warmoesstraat en Weverstraat 

99 Leek 2022, in prep. Onderzoek Klimaatboom 13 januari 2021, project AWF 509.
100 Leek & Gerritsen 2022, 119, in Gerritsen 2002. 
101 Bartels 2021, 30-31. 
102 Gerritsen 2022, 123-124. Gerritsen laat zien dat de Merovingisch-Karolingische vondsten uit de gracht net 

zo goed van een erf dan wel van een beploegde akker afkomstig kunnen zijn. 

Afb. 5.4 De opgraving van de locatie voor de boomkuil van de Klimaatboom op de Groeneplaats in Den 
Burg op 13 januari 2021. In het dekzand van het vlak tekenen de resten uit de IJzertijd zich af als zwarte 
vlekken.
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(de locatie van de latere Weezenbrug) en tussen Steenplaats (de locatie van de Steenenbrug) 
en Zwaanstraat (de locatie van de Zoutbrug). De Texelaars hebben destijds voor de meest 
praktische weg gekozen waarmee een maximaal effect van een zo breed mogelijke gracht en 
een zo stevig mogelijk wal kon worden bereikt. Wanner dit exact heeft plaatsgevonden, valt 
op basis van het huidige onderzoek nog niet vast te stellen. Een aanleiding kan zijn geweest 
de aanvoer van tufsteen bouwmateriaal en veldkeien voor de Sixtuskerk.103 De buitenste 
gracht zou dan in en vroegste fase in de 12de eeuw moeten worden geplaatst, rond 1150. Het 
kan hier dan om een enkele gracht gaan mogelijk voorzien van een walstructuur. Sluitend 
bewijs hiervoor ontbreekt echter. Gelijktijdigheid van de buitenste gracht met de binnenste 
gracht lijkt gezien een datering in de periode 775-950 en specifiek het tijdvak 875-900 niet 
waarschijnlijk.104 

Fase 3: In elk geval kan op basis van de natuurwetenschappelijke datering worden gesteld dat 
rond 1276 aan de zuidzijde van de keileembult vermoedelijk een dubbele grachtstructuur ligt. 
Fase 3a: Op de bodem van de gracht is een middenwal gevonden, aan beide zijden met zoden 
bekleed. Deze 2,5 m brede middenwal scheidde de buitenste ring en binnenste van deze 
gracht. De zuidzijde van de buitenste ring reikte mogelijk tot aan de voorgevels van de huidige 
zuidzijde van de panden aan de Warmoesstraat. 
De binnenste ring is tot aan het talud van Groeneplaats aangelegd. De binnenste ring van de 
buitenste gracht is dan inclusief talud 33,3 m breed en voor het watervoerende deel maximaal 
0,6 m diep. De buitenste ring van de buitenste gracht kan worden gereconstrueerd op een 
breedte van 10,4 m. Deze twee ringen met middenwal dateren van vóór 1276. Hoe ver hiervoor 
is op dit moment niet te bepalen. 
Fase 3b: De middenwal tussen de binnenste en de buitenste ring wordt verbreed van 2,5 m 
naar 5,5 m door een stuk noordwaarts aan te plempen met grond. Uit deze grond komen de 
OSL dateringen met gezamenlijke datum van rond 1276. Tussen de zuidelijkste en noordelijkste 
stapeling komen afdekkende lagen waarvan de bovenste 0,4 m boven NAP uitsteekt en is 
(mogelijk later) voorzien van een verharding met schelpen. De verbreding van de middenwal 
ligt zodoende na 1276. 

In zowel fase 3a als 3b is de vraag of aan de zijde van de Groeneplaats daadwerkelijk net 
zoals aan de Kantoorstraat een wal van zoden heeft gelegen. Het is echter onwaarschijnlijk dat 
wel een gracht wordt aangelegd en een wal of borstwering achterwege blijft. De straatnaam 
‘Achter de Wal’ is illustratief daarvoor. Vaak wordt een combinatie van eenvoudige middelen 
als staken, doornstruiken als rozen en duindoorn gecombineerd met een fysieke wal. Dit is 
militair niet zaligmakend maar wel voor een korte aanval te pareren wel effectief.105 De drie 
bruggen tussen het omgrachte gebied en het omliggende land, liggen niet op meetkundige 
plekken maar juist op plaatsen waar de lengte oversteek van binnen naar buiten het geringst 
is, dat wil zeggen daar waar het reliëf smaller door de gracht werd doorsneden. Dat geldt zeker 
voor de Binnenburg-Steenplaats. Bij het uitgraven van de kelder van Stenenplaats 1a/hoek 
Hogerstraat kon worden waargenomen dat het dekzand tamelijk hoog lag.106

103 Bartels 2021, 75. Overige gebouwen van hard bouwmateriaal uit de volle middeleeuwen zijn verder nog 
niet aangetoond in Den Burg. 

104 Gerritsen 2022, 159 en 297.
105 Zie hiervoor bijvoorbeeld het onderzoek naar landweren in Oost-Nederland.
106 Voor de nieuwe winkel van Bakkerij Timmer werd op 12-10-2012 graafwerk verricht waarbij het oostprofiel 

goed te zien viel. De scheiding tussen dekzand en donkere teellaag viel hier op. Documentatie ontbreekt. 
Eigen waarneming door de auteur. 
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Fase 4: De vierde fase is te plaatsen in de periode na 1400. De buitenste ring van de 
omgrachting wordt dan dichtgestort. Daarmee is alleen de binnenste ring nog watervoerend. 
Deze wordt echter vanaf de periode na 1400 gezien het vondstmateriaal uit deze tijd dat hierin 
voorkomt steeds slechter onderhouden. De gracht is dan 0,4/0,5 m – NAP diep en met talud 
nog maar rond de 31,3 m breed. Hoe de eventuele zodenwal aan de Groeneplaats ervoor staat, 
is onbekend. Bewoning op de zuidelijke lijn van de Parkstraat uit deze periode is vooralsnog 
niet aangetoond. Op de Groeneplaats en de Parkstraat-noordzijde verrijst een bescheiden 

zusterklooster gewijd aan Sint Agnes. 
Fase 5: Vanaf het midden van de 16de eeuw verandert de burggracht deels in een aanplemping 
en een vuilstort. Van beide zijden wordt aangeplempt en alleen de dorpssloot van 3,3 m 
breed en niet dieper dan 1 m resteert. In deze tijd wordt conform de topografische kaart van 
Bruinz uit 1594 aan de zuidzijde van de Parklaan voor het eerst gewoond (afb. 5.5). De huizen 

Afb. 5.5 De kaart van Bruijnsz uit 1594 laat de bebouwing ten zuiden van de Kerk aan de latere Parkstraat 
zien. De kloostergebouwen tussen kerk en huizenrij zijn, na de reformatie, afwezig. Collectie Nationaal 
Archief.
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aan de Warmoesstraat bestaan nog niet. Wel worden vanaf de 17de eeuw aan de zuidzijde 
van de dorpssloot moesbedden aangelegd. De sloot blijft met schuiten en de modderschuit 
bevaarbaar. Voor 1828 verrijzen ook huizen, schuren en boetjes langs de noord- en zuidzijde 
van de Warmoesstraat. Deze lozen, net zoals de huizen aan de Parkstraat-Groeneplaats op de 
dorpsgracht. Enige restanten van de bebouwing aan de noordzijde van de Warmoesstraat zijn 
teruggevonden.

Fase 6: De dorpssloot aan de zuidzijde van Den Burg komt in 1902 tot een einde wanneer 
het eerste riool van Texel hier wordt aangelegd. De bewoning overkluist langzaam maar zeker 
deze zone. Na 1945 vindt in het gebied zowel kaalslag als wederopbouw plaats. Nadat de 
hoek Warmoesstraat-Elemert lang als parkeerterrein in gebruik is geweest, verrijst hier na het 
archeologisch onderzoek in 2020/2021 een tweetal gebouwen.107 

107 https://www.burghtvantexel.nl  = Warmoesstraat 25.
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6. Beantwoording onderzoeksvragen 

Algemeen
1. Dient de archeologische verwachting uit de archeologische quickscan te worden bijgesteld?

Ja, er is sprake van een oudere en complexere grachtstructuur dan verondersteld. 

2. Wat is de gaafheid van de vindplaats en hoe zijn de conserveringsomstandigheden? 
Ongeveer ¼ van de profielen was verstoord door recente bouw- en graafactiviteiten. De 
resterende ¾ was afdoende om onderzoeksmatig verantwoorde uitspaken te doen. 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
3. Zijn resten van middeleeuwse en nieuwetijdse bewoning aanwezig?

Middeleeuwse bewoning aan de zuidzijde van de gracht is afwezig. Enkele schamele muren 
van 18de-19de-eeuwse half verdiepte keldertjes, een tonput en een waterput zijn gevonden.
 

4. Kent de gracht meerdere aanleg- en gebruiksfasen en hoe dateren deze?
De oudste fase van de teruggevonden dubbele gracht dateert van vóór 1276. Het 
onderzoeksgebied behelsde de zuidzijde van de buitengracht. Deze bleek gescheiden te 
zijn door een middenwal van klei. Deze scheidde de buitenste ring van de binnenste ring. 
Moment van gedeeltelijke demping is onbekend maar ligt zeker voor het midden van de 
16de eeuw. De binnenste ring is na 1400 langzaam aangeplempt.

5. Hoe is de gracht geschoond en gedempt? En worden de dempingen direct benut voor 
bewoning of andere activiteit?
De gracht is gedempt met donkere zandige grond met licht tot zwaar puin en enig 
huishoudelijk afval. Er is geen sprake van een geconcentreerde huisstort van de percelen. 
Zodra de aanplemping boven NAP uit kwam, werd deze bewoonbaar of bebouwbaar door 
middel van moestuinen. 

6. Zijn er aanwijzingen binnen het plangebied van de bijbehorende wal?
Nee. 

7. Werpen de bevindingen nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Den 
Burg? 
Ja. De maar matig betrouwbare historische bron van de Texelse secretaris Frans Adriansz 
Falckoogh in zijn geschrift uit 1579 waaruit zou blijken dat de buitenste gracht in 1346 is 
gegraven, blijkt niet de datering van de aanleg van de buitenste gracht en de middenwal 
te behelzen. Deze moet driekwart eeuw eerder of nog vroeger worden geplaatst. Mogelijk 
hangt de aanleg van de buitenste –en wellicht ook de binnenste ring- van de buitengracht 
samen met de roerige tijd rond 1276 toen de Hollandse graaf Floris V streed om de 
ondergang van zijn graafschap Holland, waar Texel toe behoorde, te voorkomen.

8. Welke inzichten levert het vondstmateriaal uit de vullingslagen van de gracht op over 
de materiële cultuur gedurende de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd? In hoeverre is het 
vondstmateriaal vergelijkbaar met soortgelijk materiaal uit de omgeving? 
De materiële cultuur uit de gracht wijkt voor de 10de-17de eeuw niet af van wat elders 
gebruikelijk is. Importen van steengoed en het lokale grijs en roodbakkend aardewerk 
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komen voor. Het enige wat kan worden gezegd is dat er meer secundair groen geglazuurd 
Siegburg steengoed voorkomt dan gebruikelijk. Voor de nieuwe tijd komen afwijkende, 
want Engelse, typen flessen voor. Dit kan gejut materiaal van strandingen van zeeschepen 
zijn. 

9. Wat zegt het aangetroffen vondstmateriaal over het consumptiepatroon, de welstand en 
wellicht de beroepen van de bewoners van Den Burg door de tijd heen? 
Het materiaal is hiervoor te schaars en de vondsten vallen niet te koppelen aan een bepaald 
perceel of woning. 

10. Zijn sporen of vondsten te koppelen aan de nieuwetijdse bewoning die zichtbaar is op de 
Kadastrale Minuut uit 1828?
Nee.

11. Hoe oud is de afwatering? Zijn er aanwijzingen dat deze een laatmiddeleeuwse voorganger 
had?
De natuurlijke afwatering dateert mogelijk al uit de vroege middeleeuwen en stond in open 
verbinding met de slenken die naar zee leidden. In de 13de eeuw of iets eerder is deze 
aangesloten op het wal-grachtstelsel. In de 18de- vroeg-19de eeuw –of mogelijk eerder- 
wordt de afwatering overkluisd en wellicht voorzien van een schut. 
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7. Interpretatie, discussie, conclusie

Uit het onderzoek langs de Elemert bleek dat allerminst sprake is van een brede in één fase 
uitgevoerde buitengracht. De gracht kende meerdere fases uit vooral de late middeleeuwen. 
Dat de gracht op last van de heren van Blois in 1356 wordt gegraven, blijkt niet te kloppen.108 
Het ligt eerder voor de hand dat het woord ‘maken’ in de historische citering gezien moet 
worden als ‘repareren’ van wat er reeds aanwezig was. Dat wil zeggen dat hier een externe 
aanleiding moet zijn geweest om het bestaande stelsel van de buitenste gracht op te lappen, 
te versterken of te verbeteren. Wellicht werd langs de Groeneplaats een nieuwe zodenwal 
opgeworpen en de binnenste ring van de buitenste gracht nog eens tot aan de middenwal 
uitgegraven. Archeologisch zijn hiervan in elk geval de indicatoren dat juist in deze tijd de 
gracht goed is schoongehouden, scherfmateriaal uit deze periode is schaars. Afwezigheid van 
bewijs hier, kan dit juist bevestigen. Het schoonhouden van de gracht kan samenhangen met 
het opkopen van de eigendommen van Lundingakerke in Den Burg en elders op Texel in 1360 
door Jan van Blois, waarmee het monastieke deel van het eiland verdween.109

Uit een andere bron van de heren van Blois, het privilege van 1383, blijkt dat er marktrecht 
komt vanaf ‘de nieuwe brugghe’, ‘tot aan het huis van Jan Scoemakers, binnen de omwalling 
aan de noord en zuidzijde’.110 Deze straat heette voorafgaand aan de Parkstraat ‘Achter de wal’ 
of ‘Op de Ossenmarkt’. Aangezien de breedste open stukken in Den Burg tussen de Zwaanstraat 
en de hoek Weverstraat/Parkstraat liggen, zal een van deze bruggen de ‘nieuwe brug’ zijn 
geweest. Of het hier om een geheel nieuwe brug gaat of een vervanging van een oude brug, 
blijkt niet. Een vervanging lijkt echter plausibel. De karrensporen gevonden aan het Raaksje in 
2017 lopen in de vroege middeleeuwen al richting de latere Zwaanstraat. 111

De gracht moet echter op basis van de bevindingen ouder zijn geweest dan de schoonmaak-
reparatieronde onder de heren van Blois. De OSL datum rond 1276 voor de verbreding van 
de middenwal valt in een historisch uiterst turbulente tijd. De gebeurtenissen in Holland en 
West-Friesland rond 1276 zijn politiek en militair stevig te noemen. In deze tijd verkeerde de 
Hollandse graaf Floris V (1254-1296), eigenaar van Texel, in grote nood.112 In 1274 zijn de 
Waterlanders en Kennemers tegen hem in opstand gekomen. Met grote moeite is de rebellie 
bedwongen. De altijd lastige Westfriezen worden pas in 1289 verslagen. Wellicht speelt deze 
onrust een rol in de verbetering van de omgrachting en omwalling van Den Burg. Het gezag 
van de Hollandse graven werd niet zomaar aanvaard, het duurde enige tijd voordat Floris V 
en zijn voorgangers grip kreeg op de situatie op Texel. Het Friese klooster Lundingakerke 
bezat in de 13de eeuw eigendommen op Texel. Floris V onderhandelde in 1272 over hun 
bezit. In 1276 verkreeg Lundingakerke het recht om de priesters voor de Texelse kerken te 
benoemen.113 Mogelijk houdt de aanleg van de buitengracht verband met de al eerdere poging 
van de Hollandse graven om meer grip te krijgen op Texel en hun bezit in de burg beter te 
beschermen. Daarmee kan de aanleg van de dubbele gracht teruggaan tot het begin van de 
13de eeuw.

108 Van der Vlis, 1975, 73.
109 Schrickx, 2022, 30. 
110 Van der Vlis, 1975, 73. Zie ook  Huydecoper, 1745 Privilegiën,  9, onder F.
111 De route naar de Zwaanstraat is op basis van de archeologische sporen aan het Raaksje al heel oud. Zie: 

Gerritsen, 2022, kaartbijlage 3, fase 2B, sporen uit de vroege middeleeuwen. 
112 De Graaf, 1996, 24-25, 
113 Van der Vlis, 1975, 30, 32.
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Het argument dat Mol gebruikt om de omgrachting door de heren van Blois, stadhouder van 
Holland en Zeeland, te ontkrachten is dat bij andere bezittingen zij moderne rechthoekige 
grachtenstelsels hebben aan laten leggen.114 Dit is in Den Burg niet het geval. Het gaat hier 
duidelijk om een gracht met een ‘zeer onregelmatig grondplan’. Dergelijke grondplannen 
komen tot stand wanneer militair gezien grote haast is bij het opwerpen van een versterking 
rond een adellijk huis of strategische nederzetting.115 De buitenste gracht van Den Burg is een 
dergelijk onregelmatig grondplan dat vóór 1276 tot stand is gekomen. Dit kan samenhangen 
met een verwaarlozing van de kern van de burcht, desinteresse van de eigenaren en het niet 
aansluiten op moderne –vierkante- grondplannen van versterkingen die in de 13de eeuw in 
zwang kwamen.116 Dit blijkt in Den Burg het geval. 

Het kiezen voor een dubbele omgrachting, een buitengracht met middenwal komt in steden 
in de Lage Landen vaker voor. Wanneer het zoekgebied wordt beperkt tot Holland, Friesland, 
Overijssel en Twente, dan is te zien dat vooral in de 13de en 14de eeuw bestaande dorpen in min 
of meer ronde vormen worden omgracht en omwald. Sommige hiervan zoals de zeer kleine 
Friese stad Sloten (Sleat) omgracht in de 13de eeuw, zijn  nagenoeg rond.117 Ook Coevorden 
(Drenthe), Delden, Enschede en Ootmarsum (Twente) zijn slordig circulair omgrachte dorpen 
met enige versteking aangelegd in de 13de-14de eeuw.118 Ook bij kastelen is een dubbele 
omgrachting soms te zien.119

Steden als Vianen, Bolsward, Groningen en Tiel kennen middenwallen vooral aan de zijdes 
waar de gracht grenst aan laag liggend land.120 Daaruit zou afgeleid kunnen worden dat daar 
waar het strategisch hoogteverschil (diepte gracht ten opzichte van de hoogte van de wal) niet 
groot genoeg is, extra breedte van de gracht wordt opgezocht om genoeg remmende werking 
te krijgen. 

Na 1400-1450 is de verwaarlozing van de eens brede buitengracht in volle gang. Mogelijk 
hangt dit samen met de komst van het Agnietenklooster. Binnen de omgrachting verschijnt 
ook burgerlijke bewoning met deels een agrarisch karakter. Strategisch is de gracht en de 
vluchtburg van minder belang geworden. Wellicht beperkt de omgrachting zich tot de functie 
voor de dorpsboeren om hun vee naar buitenweiden te brengen en in de avond weer vellig 
binnen de burg op stal of in de stolpboerderij (afb. 7.1) te stallen. Ook de afvoer van hemelwater 
en vuilnis per schuit blijft gehandhaafd. Dit proces liep door tot in het begin van de 20ste eeuw. 
Daarna kreeg Texel en Den Burg vooral een pittoreske toeristische functie en een modern riool.

114 Mol, 2001, 23. 
115 De Graaf, 1996, 321, 
116 De Graaf, 1996, 319-320. 
117 Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018, 360. 
118 Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018, 376, 396, 397, 399 
119 Gruben, 2020, 64. Kasteel Schoonbroek. 
120 Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018.
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Afb. 7.1 Aan de Kantoorstraat 11-13 in Den Burg werden in 2021 de resten van een stolpboerderij 
opgegraven. De meeste muren waren gemetseld van Friese boerengeeltjes. 
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8. Samenvatting

Van 27 tot en met 30 januari 2020 heeft Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd 
op de locatie Warmoesstraat 31-33 in Den Burg, gemeente Texel. Aanleiding voor de opgraving 
was het voornemen van de opdrachtgever om appartementen en een woonhuis te realiseren 
op de hoek van de Warmoesstraat en de Elemert in de locatie van de voormalige buitenste 
bruggracht. De onderzoeksvragen die voor het onderzoek zijn geformuleerd zijn te vinden 
in paragraaf 3.1; de methode van het onderzoek is beschreven in paragraaf 3.2. Tijdens het 
onderzoek zijn twee werkputten aangelegd; een langs de Warmoesstraat en een langs de 
Elemert. In de eerste werkput bleken de resten van de bewoning uit de nieuwe tijd recent te 
opgeruimd. In deze werkput kwamen op enige diepte de warmoes (= groente) bedden van 
de bewoners van de Warmoesstraat tevoorschijn. Westelijk kon onderin de werkput een deel 
van de voormalige spui/sluisje worden gereconstrueerd. De teruggevonden materiële cultuur 
dateerde voornamelijk uit de 18de en 19de eeuw. 

De meeste aandacht is uitgegaan naar de opbouw en de ouderdom van de buitenste burggracht. 
Daarvoor werd een bijna 15 m lang profiel van maaiveld tot de natuurlijke bodem aangelegd. 
Hier viel de doorsnede van het middelste gedeelte van de gracht te zien. De onderkant van de 
vroegste gracht lag op 0,6 m - NAP. In de gecombineerde profielen zijn drie zodenstapelingen 
aangetroffen. De zuidelijkste en de middelste behoorden tot de oudste middenwal in de gracht. 
Deze middenwal was 2,5 m breed en stak 0,4 m boven NAP. Dit betekent dat de zuidelijke 
zodenstapeling de noordelijke grens was van een buitenring van de gracht. Hieruit kan worden 
afgeleid dat de buitenste gracht van Den Burg in het zuiden twee ringen kende, de binnenste 
33,3 m breed en de buitenste 10,4 m breed gescheiden door een lage 2,5-3 m brede middenwal. 
De oudste gracht is vóór 1276 te dateren. De totale breedte bedroeg inclusief talud 47 m.
Deze middenwal werd later noordwaarts uitgebreid waar opnieuw een zodenstapeling werd 
geplaatst. Deze 5,5 m brede middenwal was mogelijk verhoogd. Uit deze noordwaartse 
uitbreiding zijn twee OSL monsters genomen. De eerste (NCL-7119158) op -0,45 m NAP vlak 
boven het dekzand dat het moedermateriaal van de grachtbodem vormde en een tweede 
(NCL-7119157) in dezelfde laag maar dan 20 cm hoger. Op natuurwetenschappelijke basis 
komt het gewogen gemiddelde van de monsters wat betreft ouderdom uit op 1276 ± 49 AD. 
Dat betekent dat de dubbele buitengracht voorafgaand aan het opwerpen van het verbrede 
grondlichaam, dus vóór ongeveer 1276 moet zijn aangelegd. 
Met deze buitenste gracht kreeg de gracht-wal om Den Burg een lengte van ongeveer 784 m. 
Het binnenoppervlak is dan 4,68 ha. De toename van het oppervlak is daarmee 2,95 ha en 
wordt daarmee bijna drie keer groter dan de 9de-10de-eeuwse omgrachting, waarmee het een 
gebied van 1,5 ha omringd werd. De verdedigbare oppervlakte van Den Burg is tussen de 11de 
en 13de eeuw fors toegenomen. 

De keramische vondsten onderuit de gracht bestaan onder andere uit Siegburg en Langerwehe 
steengoed. De dateringen van de meeste keramiek ligt zeker 100 jaar na de aanleg van de 
gracht en het uitbreiden van de middenwal. Enige keramiek is hiervoor te dateren, zoals 
ongeglazuurd steengoed van rond 1300 en een enkele scherf van Duisburg aardewerk (900-
1000 n. Chr.). De meerderheid van het vondstmateriaal dateert vanaf 1425. 
Historisch is bekend dat De Burggracht volgens Falckoogh in zijn geschrift uit 1579 is gegraven 
in 1346: “ In het jaar ons Heren 1346 wordt de burgwal begonnen te maken in Texel”. Deze 
informatie komt uit een oudere bron die Falckoogh waarschijnlijk heeft gezien maar later 
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verloren is gegaan. Vermoedelijk wordt hier een reparatiefase van het wal-grachtsysteem 
bedoeld en niet een geheel nieuwe aanleg. Deze is meer dan 75 jaar ouder. Het gaat hier om 
een gracht met een ‘zeer onregelmatig grondplan’, niet rond, niet vierkant, maar het natuurlijk 
reliëf volgend. 
De dubbele buitengracht lag op de plaats waar het hoogteverschil het geringst was. Hierdoor 
moest de gracht aan de lage zuidzijde breder worden uitgevoerd. Op de smallere plekken waar 
het natuurlijk reliëf meer doorgraven moest worden, kwamen de doorgangen te liggen. Den 
Burg kende drie bruggen. 

Ter plaatse van de tot voor kort bestaande gekanaliseerde afwatering van de Groeneplaats 
onder Modehuis Moerbeek en de Warmoesstraat door naar het huidige water van de Elemert 
lag een historische spui. Deze kon wegens instortingsgevaar niet worden bereikt met de 
graafmachine. Daarom valt niet te zeggen hoe oud deze inlaat is. Wel valt te stellen dat dit de 
historische in- en uitlaat van het watersysteem vanaf de middeleeuwen in gebruik is geweest 
en dat deze voor de periode van bedijking van de slenken en mientlanden de open verbinding 
met de Waddenzee vormde. Tijdens de uitwerking van het onderzoek van de binnenste gracht 
in 2017 kon worden aangetoond dat deze periodiek volliep met zeewater. De buitenste gracht 
was eveneens tot in de 19de eeuw (zoet)watervoerend en werd met zoetwater gevoed en 
gesluisd door een stelsel van sloten. In de late middeleeuwen zal de gracht nog periodiek 
zeewater hebben gevoerd. 

Afb. 8.1 Het parkeerterrein in juli 2019.
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