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1. Inleiding 

In april en mei van 2013 is op het terrein aan Westeinde 107 in Enkhuizen een inventariserend 

veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd (IVO-P).1 Op basis van de resultaten van 

dit proefsleuvenonderzoek zijn de geplande bouwputten in het zuidelijke deel vrijgegeven (afb. 1). 

Door een verandering van de bouwplannen voor het zuidelijke deel, waardoor een deel van de 

nieuwbouwplannen buiten het vrijgegeven terrein viel, is op 12 augustus 2015 door Archeologie 

West-Friesland in aanvulling op het eerder uitgevoerde archeologische onderzoek een monitoring 

van de bouwwerkzaamheden uitgevoerd (zie afb. 2). 

 

Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het onderzoek bestond uit een archeologische monitoring van één dag. Op de locatie zijn 

waarnemingen gedaan. Aangezien dit deel van het plangebied reeds was vrijgegeven, is het 

onderzoek buiten de richtlijnen van de KNA uitgevoerd. In deze archeologische notitie worden de 

resultaten van de monitoring gepresenteerd.  

 

 
Afbeelding 1. De twee vrijgegeven delen (in groen). De bouwplannen binnen gebied 1 zijn in een later stadium 
aangepast (in grijs).  

                                                 
1 Gerritsen & Duijn 2014.  
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2. Administratieve gegevens

Onderzoeksgegevens 

Project  

Projectcode  

ARCHIS-onderzoeksmelding  

Type onderzoek  

Locatie/toponiem  

Kaartblad  

Centrale coördinaat  

Afbakening onderzoeksgebied 

Datum rapportage 

Uitvoerder  

Uitvoerder   

Auteur  

Contactpersoon  

Incotec planaanpassing, Westeinde 

107, Enkhuizen 

15011 

- 

Archeologische monitoring 

Incotec planaanpassing 

20A 

146842/523432 

Tijdens de monitoring zijn die delen 

van het terrein onderzocht die niet 

onder water zijn gelopen (zie afb. 

4). 

07-03-2016

Archeologie West-Friesland 

drs. B.C. ter Steege 

drs. M.H. Bartels 
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3. Beleidskader 

Rijks en Europees beleidskader 

Het rijkskader wordt gevormd door de Monumentenwet 1988 en de herziening hiervan uit 2007. In 

grote lijnen wordt hier het ‘Verdrag van Malta’ onderschreven.  

In het Verdrag van Malta, in 1992 gesloten te Valletta, wordt de bescherming van het 

archeologisch erfgoed geregeld. Uitgangspunt daarbij is dat waar mogelijk archeologische resten 

bewaard dienen te blijven. Bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, 

of beter het cultuurhistorisch belang, vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. 

 

Provinciaal beleidskader 

De Provincie Noord-Holland streeft naar behoud van het erfgoed in situ (in de bodem). Om de 

archeologische waarden zoveel mogelijk veilig te stellen, raden zij aan archeologievriendelijk te 

bouwen. Waar behoud in de bodem niet mogelijk is, dient een archeologisch onderzoek plaats te 

vinden.  

De visie op de gewenste ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd in de Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie (Provincie Noord-Holland 2010). Deze vernieuwde leidraad is een uitwerking van 

het in 2006 vastgestelde Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie, dat werd gebruikt als leidraad 

voor ruimtelijke plannen als bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en structuurplannen. 

Daarnaast bood het handreikingen aan gemeenten om landschap en cultuurhistorie als 

uitgangspunt te gebruiken bij planvorming. 

De provincie Noord-Holland heeft 10 archeologische gebieden van provinciaal belang gedefinieerd, 

waaronder West-Friesland.  

Om te voorkomen dat waardevolle informatie verloren gaat, dienen eventueel aanwezige 

archeologische resten zo vroeg mogelijk in het planproces te worden gelokaliseerd en gewaardeerd 

door middel van een archeologisch vooronderzoek. Bij de toetsing van bestemmingsplannen wordt 

nagegaan of bij de planvorming voldoende archeologisch vooronderzoek is verricht om tot een 

evenwichtige besluitvorming te komen. Terreinen van hoge en zeer hoge waarde dienen in 

bestemmingsplannen te worden aangegeven en beschermd door middel van een aanlegvergunning. 
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Afbeelding 2. De locatie van de twee werkputten van de monitoring (zwarte stippellijn) met daaronder de op 
basis van het inventariserend onderzoek vrijgegeven delen (wit). Binnen de vrijgegeven delen zijn de 
proefsleuven van het inventariserend onderzoek zichtbaar.   

 

Lokaal beleidskader 

De gemeenteraad van Enkhuizen heeft op 2 april 2013 de ‘Archeologische Beleidsnota gemeente 

Enkhuizen 2013’ vastgesteld (Molenaar & Van Berkel 2013) en tegelijkertijd de Erfgoedverordening 

Enkhuizen 2010 daarop aangepast. Een belangrijk onderdeel van deze nota is de ‘archeologische 

beleidsadvieskaart.’ Op deze kaart is aangegeven waar de bekende archeologische vindplaatsen 

liggen en welke archeologische verwachtingszones er zijn in de categorieën (zeer) hoog, middel en 

lage verwachting. De verwachting is gecombineerd met een beleidsadvies per archeologische 

verwachtingszone. 

Het noordelijke deel van het plangebied valt in een zone van komgronden, waar archeologisch 

onderzoek verplicht is bij plangebieden groter dan 10.000 m2 (lichtgrijze zone, AWV4). Het 

zuidelijke deel ligt in een zone met kreekruggen en –flanken, waar een hoge archeologische 

verwachting geldt voor vindplaatsen uit de Bronstijd en waar archeologisch onderzoek verplicht is 

bij plangebieden groter dan 1.000 m2 (lichtoranje zone, AWV3).  
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Afbeelding 3. De locatie van de twee werkputten van de monitoring (zwarte stippellijn) op een uitsnede van de 
archeologische beleidskaart van de gemeente Enkhuizen (Molenaar & Van Berkel 2013). 
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4. Veldonderzoek 

4.1 Methode 

De monitoring had betrekking op het westelijke grijze gebied van afbeelding 1 (wp 1). Bij 

aankomst bleek dat ook op het zuidelijke deel sporen aanwezig waren. Deze zijn binnen de 

afgesproken planning meegenomen in de monitoring (wp 2). De monitoring heeft plaatsgevonden 

in reeds gegraven putten (afb. 2). Het vlakniveau was derhalve niet ideaal voor archeologisch 

onderzoek. Een deel van de uitgegraven putten lag onder water door regenval en was niet te 

onderzoeken. De sporen zijn ingetekend met de GPS, aangezien deze sporen binnen het 

vrijgegeven terrein lagen. Een beperkt aantal sporen is gecoupeerd en gefotografeerd.    

 

De noordelijke ontgraving had een omvang van 50 x 16 m, de zuidelijke van 70 x 23 m (zie afb. 

2). Het sporenvlak is gefotografeerd en ingetekend op schaal 1:50. De hoogte van het vlak en de 

hoogte van het maaiveld zijn ingemeten met GPS (x-, y- en z-waarden). De sporen in de 

noordelijke ontgraving zijn selectief gecoupeerd. De zuidzijde van de noordelijke ontgraving is niet 

op een archeologisch leesbaar vlak gebracht, aangezien het sporenniveau onder de maximale 

ontgravingsdiepte lag. Omdat de grond nog opgehoogd wordt met zand, blijven de sporen hier na 

de bouwwerkzaamheden intact en is sprake van behoud in situ. Een metaaldetectorspecialist heeft 

de reeds afgegraven grond en het sporenvlak onderzocht.   

 

Afbeelding 4. Het sporenniveau van put 1. De overlast van de regenval is duidelijk zichtbaar. De foto is richting 
het zuiden genomen. 
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4.2 Resultaten 

In totaal zijn tijdens de monitoring 73 sporen ingetekend op een gemiddelde diepte tussen 2,2 en 

2,4 m – NAP (afb. 11). In de sporen zijn geen vondsten aangetroffen.     

 

4.2.1 Sporen 

4.2.1.1 Bronstijd 

Greppelsystemen 

Aan de oostzijde van werkput 1 ligt een greppelsysteem, bestaande uit vijf verschillende greppels. 

Op basis van oversnijdingen zijn twee fasen onderscheiden. De jongste fase bestaat uit twee 

greppels met een noordzuid oriëntatie (S2 en S4). Greppel S2 loopt in het zuiden niet door en in 

het noorden buigt hij af naar het oosten. Het spoor is opgevuld met lichtgrijze tot donkergrijze, 

heterogene klei. Greppel S4 is in meerdere fasen opgevuld geraakt met donkergrijze sterk 

humeuze klei (afb. 5). Aan de zuidzijde mondt de greppel uit in de niet verdiepte teelaarde (S6), 

waardoor de verdere loop van de greppel niet te achterhalen is. De greppels uit de oudste fase zijn 

grilliger van karakter. Greppels S3 en S26 monden uit in greppel S4. Hierna zijn ze niet meer 

waargenomen in het vlak.   

De oostzijde van werkput 2 is deels op de onderkant van de teelaarde aangelegd. Daar waar het 

vlak iets dieper is uitgegraven, is duidelijk dat onder de teelaarde in ieder geval drie greppels 

aanwezig zijn met verschillende oriëntaties.  

 

De sporen doen sterk denken aan het greppelsysteem in werkput 8, aangetroffen tijdens het IVO-

P.2 De relatie tussen de greppelsystemen onderling is op basis van de vlaktekeningen niet met 

zekerheid vast te stellen.  

 

 
Afbeelding 5. Greppel S4 in de coupe. 

 

                                                 
2 Gerritsen & Duijn 2014.  
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Overige bronstijdgreppels 

In werkput 1 zijn twee greppels waargenomen met een noordzuid oriëntatie. De westelijk gelegen 

greppel S16 is 0,50 m breed, S13 is 1,25 m breed. In het noordoostelijke deel ligt een oostwest 

georiënteerde greppel van 1,50 m breed die afbuigt naar het noorden (S8). Op basis van de 

donkergrijze en sterk humeuze kleiige vulling worden de sporen in de Bronstijd gedateerd.  

 

Aan de westzijde van werkput 2 liggen twee greppels met een haakse hoek (S72 en S63/64). 

Vanuit een oostwest richting maakt S72 een knik naar het zuiden, S63/64 maakt vanuit een 

oostwest richting juist een knik naar het noorden. Vanwege de vorm is hier mogelijk sprake van 

erfgreppels. Hoewel de vorm atypisch is voor greppels uit de Bronstijd, komt de vulling sterk 

overeen met de overige sporen uit de Bronstijd. Omdat geen vondsten zijn aangetroffen, is hier 

geen zekerheid over te geven.   

Drie andere greppels worden ook door S72 doorsneden. Het gaat om S49 met een noordzuid 

oriëntatie en een breedte van 0,7 m en twee grillige greppels in het noorden van de bouwput, S41 

en S33, waarvan de laatstgenoemde weer S41 doorsnijdt. In totaal zijn in werkput 2 drie 

verschillende fasen uit de Bronstijd aangetroffen. Het gebrek aan vondstmateriaal maakt een 

precieze datering onmogelijk.       

 

Kuilenkrans 

Een kuilenkrans in werkput 1 heeft een diameter van 3,50 m. Aan de westzijde wordt de krans 

doorsneden door een middeleeuwse sloot. Het oostelijke deel van de kuilenkrans is onderzocht 

tijdens het IVO-P. Twee van de acht zichtbare kuilen zijn gecoupeerd. Ze zijn 15 tot 20 cm diep, 

hebben een diameter van circa 30 centimeter en zijn opgevuld met zeer humeuze, donkerbruine 

klei. 

 

Kringgreppel 

In werkput 2 ligt kringgreppel S32 met een diameter van 4,25 m. Dit is een gemiddelde maat in 

vergelijking met andere aangetroffen kringgreppels in de omgeving, bijvoorbeeld van een 

opgraving in Bovenkarspel.3 

 

Paalsporen 

Ter hoogte van de vermoedelijke erfgreppels zijn zeventien mogelijke paalsporen opgetekend. 

Twee sporen zijn gecoupeerd. De eerste is circa 30 centimeter breed en diep en is opgevuld met 

heterogene gebrokte klei (afb. 7). Het andere spoor is circa 10 cm breed en 15 cm diep. Het spoor 

heeft een rechte onderkant en een mogelijke paalkern van bruin venig materiaal. De rest van het 

spoor is opgevuld met donkere, bruingrijze en vrij homogene klei. Het diepe spoor zou de 

middenstaander van een gebouw kunnen zijn, de ondiepe een eventuele wandpaal. Uit de 

paalsporen is echter geen gebouwplattegrond te reconstrueren.  

 

                                                 
3 Gerritsen & Schrickx 2014. 
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Afbeelding 6. Gecoupeerd spoor van de kuilenkrans.  

 
 

 
Afbeelding 7. Coupe van kringgreppel S32 in de zuidelijke bouwput. 
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Afbeelding 8. Coupe van een mogelijke middenstaander van een gebouwplattegrond.  

 
Overige sporen 

Aan de randen van S6 schemert een aantal sporen door de teelaarde heen. Hoewel het niet met 

zekerheid te zeggen valt, gaat het om tenminste één greppel en twee kuilen. De precieze functie 

van de sporen is onzeker.  

 

4.2.1.2 Middeleeuwen 

Twee noord-zuid georiënteerde greppels in werkput 1 zijn op basis van de kleur en textuur 

toegekend aan de Middeleeuwen. De vulling bestaat uit donkerbruine klei met ijzervlekken. In de 

oostelijke greppel is een opening waargenomen van 1,75 m lang. De westelijke greppel houdt ter 

hoogte van deze opening op. De greppels lopen vermoedelijk door tot in de zuidelijke bouwput 

(S28 en S30).   

 

4.2.1.3 Nieuwe Tijd 

Vooral in werkput 2 zijn sloten aangetroffen uit de Nieuwe Tijd met een noord-zuid oriëntatie.   
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Afbeelding 9. Coupe van een paalspoor met de mogelijke kernvulling. 

  

4.2.2 Vondsten 

In totaal zijn negen metaalvondsten geborgen, daterend uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. De 

vondsten zijn afkomstig uit de bouwvoor. Twee van de metaalvondsten zijn recent en worden 

verder niet behandeld.  

 

Tijdens de metaaldetectie is onder andere een vrijwel ronde, loden schijf aangetroffen met een gat 

in het midden. De binnendiameter is 1 cm en de buitendiameter is 2,2 cm. De slijtage van het 

object is dermate dat een nadere omschrijving niet te geven is. Het gaat hier om een spinlood. Ook 

is een rond, messing voorwerp aangetroffen met een diameter van 2,1 cm. Aan de voorzijde is de 

vondst versierd met een afbeelding van de Hollandse leeuw met een zwaard in de rechter- en een 

pijlenbundel in de linkerhand, het symbool van de eendracht van de Republiek. De achterzijde is te 

verweerd om te lezen. Het is een knoop van een uniform van een onbekend legeronderdeel uit de 

20ste eeuw. De derde metaalvondst is de koot van een rund, gevuld met lood. Het voorwerp is 

gebruikt bij het kootspel. Bij dit spel zette men een aantal koten rechtop. Vervolgens moesten de 

rechtopstaande koten met een verzwaarde werpkoot worden omgegooid.   

De oudste van de drie munten is een koperen duit uit West-Friesland, geslagen in 1604 met een 

diameter van 2,3 cm. De munt is geslagen door de Enkhuizer muntmeester Caspar Wijntgens. Op 

de kop van de voorzijde staat WEST FRISIAE en op de keerzijde een gekroond wapenschild met 

twee gaande leeuwen. Aan de zijkant van de keerzijde is de tekst DEVS.FORTI.ET.SPES.NOS 

ingegraveerd, wat ‘God is onze kracht en hoop’ betekent. Daarnaast is nog een koperen, 

rechthoekige munt uit 1932 gevonden met een afmeting van 1,8 x 1,8 cm. De munt heeft een 
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waarde van 5 cent. Ook is een zinken oorlogsmunt van 1 cent uit 1942 verzameld met een 

diameter van 1,6 cm.   

 

Tot slot is een zegelloodje gevonden met een diameter van 9 mm en een gewicht van 1,35 g.  Op 

de voorzijde staat ZAANDAM – SCHW.DE.D-W. Mogelijk verwijst dit naar Polak & Schwartz. Deze 

geurstoffenfabriek werd opgericht in 1889 in Zutphen en verhuisde in 1896 naar Zaandam.   

 

De vondsten zijn van beperkte daterende waarde, aangezien ze niet in een gesloten context zijn 

aangetroffen.   

 

 
Afbeelding 10. De koperen duit uit 1604. 
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Afbeelding 11. Alle-sporenkaart van de monitoring en in rood de sporen van het IVO-P.   
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5. Conclusie en aanbevelingen 

5.1 Conclusie 

De sporen die tijdens de monitoring zijn aangetroffen vullen het ontstane beeld van het eerder 

uitgevoerde IVO-P aan. In het oostelijke deel zijn meerdere greppelsystemen aanwezig. In het 

westen van werkput 2 zijn mogelijk twee erfgreppels aangetroffen uit de Bronstijd met een 

zeventiental paalsporen. Mogelijk bevestigt dit het beeld van het IVO-P dat het merendeel van de 

bronstijdsporen meer naar het westen of het noordwesten ligt en dat hier vermoedelijk ook de 

nederzettingen liggen.4 Wellicht is in het zuidwestelijke deel van werkput 2 al de rand van zo’n 

nederzetting aangesneden.  

 

5.2 Aanbevelingen 

Nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg is niet 

noodzakelijk.  

 

Archeologie West-Friesland adviseert de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot 

het aspect archeologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Gerritsen & Duijn, 2014. 
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