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Afbeelding 1. De locatie van het plangebied binnen de gemeente Hoorn in de regio West-Friesland (rode 
stip). Op de kaart is het gemeentelijke samenwerkingsverband Archeologie West-Friesland weergeven.
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Samenvatting

In Hoorn is in de winter van 2019 op perceel Drieboomlaan 125 voorafgaand aan de bouw 
van een nieuw woonhuis een archeologische opgraving uitgevoerd. In 2017 is in een arche-
ologische QuickScan vastgesteld dat het plangebied zich in een zone met een hoge arche-
ologische waarde bevindt voor resten uit de Nieuwe Tijd. In het kader van de Archeologische 
Monumentenzorg-cyclus is besloten om het plangebied archeologisch te onderzoek in de vorm 
van een opgraving.

Het plangebied ligt ten zuiden van de oude binnenstad van Hoorn aan één van de oude lanen 
die in de directe omgeving van de stad aanwezig waren. De Drieboomlaan werd voor het eerst 
door de Hoornse Chroniqueur Theodorus Velius bij het jaar 1598 genoemd. Op de stadsplat-
tegrond van Velius uit 1615 is de Drieboomlaan voor het eerst zichtbaar. Langs de laan zijn 
boomgaarden aanwezig met hier en daar een klein gebouw. De status van de Drieboomlaan 
blijkt uit het gegeven van de rijke inwoners van de stad hier in de 18de eeuw boomgaarden of 
tuinen met kleine buitenhuizen hadden. Rond 1900 stonden nog veel houten theehuizen langs 
de Drieboomlaan.

Voorafgaand aan het onderzoek is in het PvE een aantal onderzoekvragen geformuleerd, die 
als leidraad bij het archeologisch onderzoek en de uitwerking ervan hebben gefungeerd. Hier-
bij lag de nadruk voornamelijk op de archeologische resten die verband hielden met de 17de- 
en 18de-eeuwse buitenverblijven op de percelen langs de Drieboomlaan.

Het oudste spoor dateerde uit de tweede helft van de 12de eeuw of de eerste helft van de 13de 
eeuw. Het ging hierbij om een OW-gelegen ontginningssloot, die parallel aan de Drieboomlaan 
lag en haaks op de Koepoortsweg. Op een afgebroken gemetselde waterkelder, vermoedelijk 
uit de 18de eeuw, bleven sporen die verband hielden met een buitenverblijf uit. De waterkelder 
moet echter wel naast een gebouw hebben gelegen, aangezien hier regenwater van het dak 
in werd opgevangen. Indirect vormt de kelder dus bewijs dat hier een gebouw heeft gestaan.
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1. Inleiding

Deze West-Friese Archeologische notitie heeft betrekking op de nieuwbouw op locatie Drie-
boomlaan 125 in Hoorn (afb. 1 en 2). Op 2 augustus 2017 is een Archeologische QuickScan 
opgesteld vanwege de voorgenomen sloop van een bedrijfspand en de bouw van een woning 
(afb. 3).1 Hierin is vastgesteld dat het plangebied op de Beleidskaart Archeologie binnen een 
zone met hoge archeologische waarde valt en is geadviseerd tot een archeologische opgraving. 
Voor de uitvoering van de archeologische opgraving is op 19 februari 2019 een Programma van 
Eisen (PvE) opgesteld, waarin de onderzoeksdoelen en –eisen staan opgenomen.2

Op maandag 25 februari 2019 werd de opgraving gestart, maar door het uitblijven van resul-
taten en de grote mate van verstoring werd in overleg met de Bevoegd Gezag besloten om de 
archeologische opgraving af te schalen naar een archeologische monitoring. De archeologische 
monitoring vond plaats op dinsdag 26 februari 2019 en werd verricht door archeoloog J. Leek 
en archeologisch medewerker E. van Paridon.

1 Van Leeuwen & Schrickx 2017.
2 Ter Steege 2019.

Afbeelding 2. De onderzoekslocatie (contour nieuwbouw, rode stippellijn) op een luchtfoto.
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Afbeelding 3. Het voormalige bedrijfspand van De Fietsenmaker aan de noordzijde van het perceel.
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2. De onderzoekslocatie3

2.1 Historische ontwikkeling plangebied

Het plangebied ligt buiten de oude binnenstad van Hoorn, aan één van de oude lanen die in de 
directe omgeving van de stad aanwezig waren. Op de oudste plattegrond van de stad uit 1560 
(niet afgebeeld), is ook de directe omgeving tot en met Zwaag weergegeven. Op de plattegrond 
bestaat de Drieboomlaan nog niet. Waarschijnlijk was hier nog geen weg aanwezig, maar lag 
hier wel een oude ontginningssloot.
Kroniekschrijver Velius meldt bij het jaar 1598 dat de Drieboomlaan is aangelegd. De weg is 
genoemd naar de drie rijen bomen die hierlangs stonden.
Op de stadsplattegrond van Velius uit 1615 is de Drieboomlaan voor het eerst zichtbaar (afb. 
4). Langs de laan zijn boomgaarden aanwezig met hier en daar en klein gebouw. De exacte 
locatie van het plangebied is niet te bepalen. De gebouwen betreffen eenvoudige woonhuizen 
of tuinhuizen, zoals recent bij een opgraving aan de Drieboomlaan 56-70 zijn aangetroffen.4 In 
1657 maakte de stad een stenen brug bij de ingang van de Drieboomlaan vanaf de Koepoorts-
weg. Volgens de kronieken was het toen een van de fraaiste wandelingen van Noord-Holland. 
De status van de Drieboomlaan blijkt uit het gegeven dat rijke inwoners van de stad hier in de 
18de eeuw boomgaarden of tuinen met kleine buitenhuizen hadden. Hier verbleef men in de 
zomer en de huizen hadden dan ook meestal een eigen keuken en slaapkamer. 

3 Overgenomen uit Van Leeuwen & Schrickx 2017.
4 Schrickx 2020.

Afbeelding 4. De stadplattegrond van de Hoornse chroniqueur Theodorus Velius uit 1615. Binnen de 
zwarte stippellijn is de Drieboomlaan zichtbaar.
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Afbeelding 5. De stadplattegrond van Doesjan uit 1794.

Afbeelding 6. Het plangebied weergeven op een uitsnede van het kadastrale minuutplan uit 1823.
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Omdat de Drieboomlaan vlak buiten de stad lag, zijn weinig stadsplattegronden waarop de 
laan staat getekend. De volgende kaart dateert pas uit 1794 (afb. 5). Op vrijwel elk perceel 
is aan de wegzijde een gebouw aanwezig. Wederom is het niet mogelijk de exacte locatie van 
het plangebied te bepalen. 
Een aantal van de grote, vierkante percelen die zichtbaar zijn op de 18de-eeuwse kaart, zijn ook 
op de kadastrale minuutkaart uit 1823 nog herkenbaar. Wanneer de locatie van het plangebied 
over de kadastrale minuutkaart wordt gelegd, is zichtbaar dat deze ongeveer een helft van 
een vierkant perceel beslaat (afb. 6). In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel wordt het perceel 
omschreven als “Tuin” in het bezit van Elisabeth Schuurman. Op het perceel stond dus in 1823 
geen bebouwing meer, maar gezien de vorm en ligging van het perceel is het zeer aannemelijk 
dat er in de 17de of 18de eeuw wel een gebouw heeft gestaan.
Het perceel blijft op de plattegronden in de 19de en vroege 20ste eeuw onbebouwd. Daarna is 
het opgesplitst in meerdere percelen. Het plangebied omvat twee percelen: Drieboomlaan 125 
en Drieboomlaan 127. In 1959 is een grote garage achterop het perceel gebouwd. Aan de kant 
van de Drieboomlaan was nr. 125 toen onbebouwd; op nr. 127 stond een woonhuis. Een tijd 
lang zat hier een autohandelaar; later een fietsenmakerij.

2.2 Buitenhuizen5

In de 17de en 18de eeuw werd het onder de inwoners van de steden mode om in de zomer 
de frisse buitenlucht op te zoeken. Wie het zich kon veroorloven kocht een tuin aan de rand 
van de stad om daar te vertoeven. De meer gefortuneerden lieten een buitenhuis bouwen. In 
1744 bezaten 32 inwoners van Hoorn een dergelijke buitenplaats.6 Bij slechts enkele regenten 
had de buitenplaats het karakter van een groot herenhuis, met tuinen en landerijen als een 
soort lustoord. Deze waren te vinden in de kuststreek van Noord-Holland zoals in bijvoorbeeld 
Egmond. De meeste buitenhuizen in de directe omgeving van Hoorn waren niet meer dan een 
huis met meestal een keuken en slaapkamer. Aan de Koepoortsweg en Drieboomlaan waren 
diverse van dergelijke huizen te vinden (afb. 7 en 8). Deze waren in de meeste gevallen 
voorzien van een theekoepel aan het water. De theekoepel, ook wel tuinhuis of speelhuis 
genoemd, was een uitdrukking van de welstand van de bewoners. 

5 Overgenomen uit Schrickx 2019.
6 Kooijmans 1995, 171.
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Afbeeldingen 7 en 8. Rond 1900 stonden nog veel houten theehuizen langs de Drieboomlaan (collectie 
Oud Hoorn).
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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. 
Ondanks de archeologisch tegenvallende resultaten uit het gravend onderzoek zullen de onder-
zoeksvragen, zoals geformuleerd in het PvE, als leidraad fungeren tijdens de uitwerking van 
het archeologisch onderzoek. Dit rapport tracht antwoord op deze onderzoeksvragen te geven. 
Hieronder staan de onderzoeksvragen weergeven.

Periode tot 1598
1. Wat voor activiteiten vonden er in deze periode in het gebied plaats?
2. Valt op basis van de bodemopbouw en aangetroffen sporen/vondsten te zeggen wanneer 

de Drieboomlaan is aangelegd?
3. Hoe breed waren de percelen en zijn hier veranderingen in opgetreden?

Periode vanaf 1598
1. Wanneer werden de eerste huizen gebouwd?
2. Wat was de constructie en indeling van deze huizen?
3. Hoe was het erf van deze huizen ingericht? Waren hier waterputten, waterkelders, beer-

putten e.d.?
4. Wat zeggen de vondsten over de bewoners van de huizen? Wijzen de vondsten op een 

gecombineerd agrarisch bestaan en scheepvaart/handel? Of zijn de vondsten juist typisch 
voor een boerenbedrijf? Wijzen de vondsten en structuren op buitenhuizen van rijke lieden 
of juist op eenvoudigere bewoning?

3.2 Methode

In het PvE is gesteld dat binnen de bouwcontouren twee werkputten met een totale oppervlakte 
van 210 m2 moeten worden aangelegd. Uiteindelijk zijn binnen de geplande bouwcontouren 
twee werkputten met een totale oppervlakte van 63 m2 aangelegd (afb. 9).  Werkput 1 werd 
vanuit het zuiden richting het noorden aangelegd en was ca. 9 m lang en 2,8 m breed. Werkput 
2 werd direct ten oosten van werkput 1 aangelegd met een lengte van ca. 6 m en een breedte 
van 6 m.

Tijdens het onderzoek zijn twee bodemprofielen bestudeerd, waarvan één daadwerkelijk is 
getekend.7 Vanwege de relatieve eenvoudige en uniforme opbouw van oostprofiel 1 werd 
besloten om deze alleen te fotograferen en te beschrijven.

De werkputten zijn laagsgewijs met een mechanische graafmachine verdiept, waarbij de 
sporenvlakken zijn gefotografeerd, digitaal ingetekend en beschreven.8  In beide werk-
putten volstond één archeologisch leesbaar vlak. De werkputten zijn tot op de natuurlijke 

7 Oostprofiel 2.
8 Sokkia Robotic Total Station.
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mariene afzettingen verdiept om de volledige bodemopbouw vast te leggen. Tijdens de 
aanleg van de werkputten is met behulp van een metaaldetector de te ontgraven grond af-
gezocht. Tevens is de stortgrond, afkomstig uit de werkputten, op deze wijze onderzocht.

Het vondstmateriaal is per spoor en, indien mogelijk, per stratigrafische eenheid verzameld. 
Binnen een spoor of profiel zijn vondsten uit verschillende chronologische vullingen en 
ophogingen, zoals kuilen en sloten, apart verzameld en vastgelegd. Van het aangetroffen 
muurwerk is het aanzicht bestudeerd en zijn de aanwezige bouwsporen beschreven en 
gefotografeerd. Voor een overzicht van de profielen, sporen en werkputten wordt verwezen 
naar bijlage 1.

Bij aanvang van het gravend onderzoek zijn vijf grondslagpunten met RD-coördinaten door 
een archeoloog van Archeologie West-Friesland (AWF) uitgezet. Het veldonderzoek en de 
uitwerking ervan zijn volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1 en het 
Kwaliteitshandboek Hoorn/West-Friesland versie 2016 verricht.

Afbeelding 9. Overzicht van de graafwerkzaamheden en het opkuisen van het oostprofiel.
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4. Resultaten

In de volgende paragrafen de resultaten van het onderzoek beschreven. In totaal zijn twee 
sporen aangetroffen, waarvan de oudste uit de ontginningsfase van Hoorn in de 12de of 13de 
eeuw dateert. Het jongste spoor dateert vermoedelijk uit de 18de-eeuw.

4.1 Bodemopbouw en verstoring

De onderste laag in de profielen bestond uit mariene afzettingen van lichtgrijze zandige klei 
met de top van het pakket op een diepte tussen -1,6 m en -1,7 m NAP (afb. 10). Boven op de 
mariene afzettingen was een dun bandje donkergrijze schone organische klei. Hierboven lag 
een 0,4 m dik antropogeen pakket donkergrijze klei met lichtgrijze zandige vlekken, schelp-
gruis, mortel en fijn baksteenpuin. Een natuurlijk veenpakket ontbrak; deze is gedurende de 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd volledig  verdwenen. 
Voorafgaand aan het onderzoek was bekend dat er in NZ-richting een gasleiding en een 
laagspanningskabel lagen. Tijdens de aanleg van werkput 2 bleek al snel dat de bodem vol zat 
met werkende kabels, leidingen en riolen die niet op de KLIC-kaart waren weergeven. Door 
onmacht werd zowel een datakabel van KPN als een waterleiding geraakt, wat resulteerde in 
vertraging van de werkzaamheden en vertroebeling van het archeologisch leesbare vlak. 

Afbeelding 10. Sectie van het oostprofiel (1) in werkput 1. De gelaagde mariene zand- en kleiafzettingen 
zijn hierop goed zichtbaar.
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4.2 Sporen uit de Middeleeuwen

4.2.1 Sloot S2
Halverwege werkput 1 lag een gedempte sloot in OW-richting (afb. 11). De sloot was parallel 
aan de Drieboomlaan georiënteerd en haaks op de huidige verkaveling. De sloot had een 
breedte van 2,2 m en de onderkant van de sloot bevond zich op -2,2 m NAP. Bijzonder aan de 
diepste slootvulling waren de duidelijke schopsteken, die tijdens het graven of onderhouden 
van de sloot zijn ontstaan. De oudste slootvulling bestond uit fijne lagen van bruine zandige 
organische klei afgewisseld met lichtere grijze zandige lagen. 

Waarschijnlijk is de sloot in een keer gedempt met een homogeen pakket bruingrijs zand met 
donkergrijze matig humeuze schone klei (afb. 12). Uit de demping van de sloot zijn drie wand-
fragmenten van roodbakkend aardewerk verzameld.9 Op basis van de vorm en toepassing van 
loodglazuur is minimaal één grape uit de periode 1575-1700 te onderscheiden.
De gedempte sloot moet een nog langere tijd als depressie in het land zichtbaar zijn geweest, 
aangezien de nazak met een heterogeen pakket donkergrijs zand met grote brokken lichtgrijs 
zand lijkt te zijn opgevuld.
Gezien de OW-richting van het spoor is de sloot waarschijnlijk aangelegd tijdens de grootschalige 
ontginning van het gebied tussen de huidige Koepoortsweg in het oosten, de voormalige 
Enkhuizer Vaart in het noorden en de Holenweg in het westen. Enkele scherven Pingsdorf-type 
aardewerk die op een dieper niveau werden aangetroffen, sluiten aan op een gebruiksfase in 
de late 12de of de vroege 13de eeuw.10 De vondsten uit de demping dateren echter uit de periode 

9 Determinatie door W. Stellingwerf.
10 V5.

Afbeelding 11. Sloot S2 zichtbaar in het vlak van werkput 1.
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van het ontstaan van Drieboomlaan in 1598. Waarschijnlijk werden de bestaande perceel- of 
ontginningssloten gedempt, het terrein langs de nieuwe laan geëgaliseerd en opnieuw op-
gedeeld in nieuwe percelen.

4.3 Sporen uit de Nieuwe Tijd

4.3.1 Waterkelder S3
In de zuidwesthoek van werkput 2 bevonden zich de resten van een gemetselde waterkelder 
(afb. 13). Omdat de waterkelder deels buiten de werkputcontouren lag, is alleen de breedte 
van 1,17 m gedocumenteerd. De lengte is dus onbekend. De wanden waren halfsteens en 
gemaakt van gele bakstenen (17x7,5x3 cm) met harde trasmortel. De vloer bestond uit drie 
lagen gele bakstenen op houten planken. Zowel de vloer als de wanden waren aangesmeerd 
om het geheel waterdicht te maken. De houten fundering bestond uit twee genagelde lagen 
van naaldhouten planken die over de breedte van de kelder waren geplaatst. De houten fun-
dering bevond zich op een diepte van -2,14 m NAP en was ingegraven tot op de natuurlijke 
mariene afzettingen.
Vier planken zijn tijdens het onderzoek bemonsterd11, maar slechts één bleek geschikt voor 
dendrochronologisch onderzoek.12 Het ging in alle vier gevallen om planken van de grove den 
(Pinus sylvestris L.), afkomstig uit het zuiden van Noorwegen. Uit jaarringenonderzoek bleek 
dat de planken ná 1558 zijn gekapt. Hoe lang na dit jaar valt helaas niet te zeggen, waardoor 
op basis van deze uitkomst geen datering van de bouw van de waterkelder valt te geven.

11 M1; de planken hadden een lengte variërend tussen 133 cm en 137. De breedte lag tussen 26 cm en 
 30 cm. 
12 Van Daalen 2020.

Afbeelding 12. Dwarsdoorsnede van Sloot S2. Op de foto zijn de verschillende vullings- en dempingslagen 
goed te zien.
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Op een zeker moment is de kelder met grof baksteenpuin en klei volgestort; dateerbaar vondst-
materiaal ontbrak. Historisch en cartografisch is bekend dat het perceel tussen 1823 en de 
vroege 20ste eeuw onbebouwd bleef. In 1959 werd achter op het perceel een garage gebouwd. 
De kelder is dus globaal te dateren tussen de eerste helft van de 17de-eeuw en 1823, maar een 
18de-eeuwse oorsprong lijkt waarschijnlijker. De waterkelder moet naast een gebouw hebben 
gelegen aangezien hier regenwater van het dak in werd opgevangen. Indirect vormt deze dus 
een bewijs dat hier een gebouw heeft gestaan (zie bijlage 1).

4.4 Vondsten uit de Nieuwe Tijd13

4.4.1 Keramiek
Bij de opgraving zijn hoofdzakelijk scherven uit de 17de eeuw aangetroffen. Meest bijzonder zijn 
een randfragment van een kom van Chinees kraakporselein (afb. 14)14 en een wandfragment 
van een laat 16de-eeuwse steengoed boerendanskruik uit Raeren (afb. 15).15 De scherf bevat 
een deel van de versiering van de buik die uit een brede fries met dansende boeren geperst 
in reliëf bestaat. Boven de voorstelling is een deel van een tekst te lezen: “…VERDANS DI 
KAP…”. Dit is onderdeel van de tekst “GERET DV MVS DAPR BLASEN SO DANSEN DEI BVREN 
ALS WEREN SEI RASEN FRI VF SPRICHT BASTOR ICH VERDANS DI KAP MIT EN KOR” geweest. 
Deze tekst betekent zoiets als “Gerrit je moet dapper blazen, zo dansen de boeren als waren ze 
razend; fris op! Spreekt de pastoor, ik verdans/verlies de kap, het amict en de koormantel.” 16

13 Determinatie en tekst door W. Stellingwerf.
14 V2-C01.
15 V1-C01.
16 Mennicken 2013, 165-166.

Afbeelding 13. Detail van de afgebroken waterkelder S3. Onder de gemetselde vloer lag een fundering van 
planken van de grove den.
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4.4.2 Metaal
Tussen de metaalvondsten kunnen vijf munten worden opgemerkt, waaronder twee 17de-
eeuwse en drie 20ste-eeuwse exemplaren. De 17deeeuwse munten bestaan uit een dubbele 
tournois uit Frankrijk of het vorstendom Oranje en een Gelderse duit die vermoedelijk uit 1681 
dateert (afb. 16 en 17).17 De tournois is herkenbaar aan de drie Franse lelies op de muntzijde. 
De kopzijde is versleten, waardoor een specifieke afgebeelde vorst niet kan worden herkend. 
Dit type munt komt vooral in de eerste helft van de 17de eeuw voor. De 20ste-eeuwse munten 
bestaan uit centen, daterend uit 1937, 1948 en 1969. (afb. 18).18 Tot slot zijn een gespje van 
messing en een tinnen soldaatje uit de 18de eeuw op te merken (afb. 19 en 20). Het miniatuur 
soldaatje heeft een plat model, typisch voor die tijd. Helaas ontbreekt het hoofd, maar het 
lange, slanke rokkostuum dat deze musketier draagt is typerend voor de tweede helft van de 
18de eeuw (afb. 21). 

17 V3-M01, V3-M02.
18 V6-M02.

Afbeelding 14 (boven). Een randfragment van 17de-
eeuws Chinees kraakporselein.

Afbeelding 15 (rechts). Een wandfragment van een 
16de-eeuwse boerendanskan.

Afbeelding 16. Een 17de-eeuwse dubbele tournois 
uit Frankrijk of het vorstendom Oranje.

Afbeelding 17. Een 17de-eeuwse Gelderse duit. Het 
jaartal is door slijtage niet goed zichtbaar.
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Afbeelding 18. Een Nederlandse cent uit 1937. Afbeelding 19. Een messing riemgesp.

Afbeelding 20. Een tinnen minia-
tuursoldaat uit de periode 1750-
1800.

Afbeelding 21. Tinnen soldaatjes uit de 18de eeuw (collectie: Rijks-
museum).
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5. Synthese

Tijdens het onderzoek zijn spaarzame resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen. 
Het oudste spoor dateerde uit de tweede helft van de 12de eeuw of de eerste helft van de 13de 
eeuw. Het ging hierbij om een OW-gelegen sloot, die parallel aan de Drieboomlaan lag en 
haaks op de Koepoortsweg. Ten tijde van de Middeleeuwen lag het terrein in het buitengebied 
ten noorden van de historische kern van Hoorn. Waarschijnlijk was has het terrein in gebruik 
als weidegrond.
De Drieboomlaan is het voor het eerst zichtbaar op een stadplattegrond van Velius uit 1615. 
Hoewel de stadsplattegrond niet de gehele Drieboomlaan beslaat, is te zien dat op een aantal 
percelen bebouwing staat weergeven. Over de aard van deze bebouwing valt op basis van 
de kaart weinig te zeggen. Een gedetailleerder beeld van de Drieboomlaan dateert uit 1794 
en komt van de hand van de Hoornse kunstenaar Adriaan Doesjan. Hierop is te zien dat 
vrijwel ieder perceel aan de straatzijde is bebouwd. In deze tijd gaat het veelal om eenvoudige 
buitenhuizen van vermogende inwoners van Hoorn. De resten van een waterkelder duiden erop 
dat regenwater werd opgevangen. Dit gebeurde vaak via de zij- of achtergevel van het gebouw. 
Aangezien in beide werkputten geen funderingsresten of andere sporen van bebouwing zijn 
aangetroffen, is het aannemelijk dat eventuele bouwsporen van het buitenverblijf zich op 
de westelijke helft van het perceel bevonden. Voorafgaand aan de ingebruikname van de 
Drieboomlaan, en de herverkaveling van de percelen die eraan lagen, werden bestaande sloten 
gedempt.

Afbeelding 22. De resten van 17de-eeuwse theehuizen langs de Drieboomlaan tijdens een opgraving in het 
voorjaar van 2018.
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In het afgelopen decennia zijn door Archeologie West-Friesland nog nauwelijks buitenverblijven 
onderzocht. In 2009 vond een opgraving plaats op het perceel Koepoortsweg 73 waar de tuin 
en een theekoepel van een 17de-eeuws buitenenverblijf zijn onderzocht.19 Het buitenverblijf 
bevond zich aan de Koepoortsweg. Achterop het perceel stond een rechthoekig theehuis, 
waarvan de achter- en zijgevels op bakstenen waren gefundeerd, terwijl de houten voorgevel 
zich op palen boven de Tocht bevond.
Op ca. 180 m ten westen van het onderhavige onderzoek zijn in het voorjaar van 2018 de resten 
van meerdere  17de-eeuwse tuinhuizen opgegraven (afb. 22).20 Deze waren deels voorzien van 
een bakstenen fundering op houten paaltjes (slieten). Hoewel de archeologisch resten bij het 
onderhavige onderzoek schaars aanwezig bleken te zijn, zullen dergelijke opgravingen in de 
toekomst zeker bijdragen aan de kenniswerving over stadse buitenverblijven en zomers tijd-
verdrijf van de Hoornse vermogenden.

19 Schrickx 2009.
20 Schrickx 2020.
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6. Beantwoording onderzoeksvragen

In het Programma van Eisen is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd, waarop hieronder 
wordt geantwoord.

Periode tot 1598
1. Wat voor activiteiten vonden er in deze periode in het gebied plaats?
Het enige spoor dat uit de periode vóór de aanleg van Drieboomlaan dateert, is een ontgin-
ningssloot uit de periode 1150-1225. In deze periode bevond het plangebied zich in het bu-
itengebied van Hoorn en was het vermoedelijk als akker- of weidegrond in gebruik.

2. Valt op basis van de bodemopbouw en aangetroffen sporen/vondsten te zeggen wanneer de 
Drieboomlaan is aangelegd?
Een van oorsprong middeleeuwse sloot die aan het einde van de 16de of 17de eeuw is gedempt, 
duidt mogelijk op een herindeling van de percelen langs de Drieboomlaan. Het is aannemelijk 
dat voorafgaand aan deze herverkaveling bestaande sloten werden gedempt.

3. Hoe breed waren de percelen en zijn hier veranderingen in opgetreden?
Op basis van de sporen en vondsten kunnen geen uitspraken over de breedte van de percelen 
worden gedaan.

Periode vanaf 1598
1. Wanneer werden de eerste huizen gebouwd?
Het is onbekend wanneer de eerste huizen werden gebouwd.

2. Wat was de constructie en indeling van deze huizen?
Tijdens de opgraving zijn geen constructieresten van huizen aangetroffen.

3. Hoe was het erf van deze huizen ingericht? Waren hier waterputten, waterkelders, beerput-
ten e.d.?
Op het terrein is parallel aan de sloot ten noorden van de Drieboomlaan een waterkelder aan-
getroffen. Vaak worden waterkelders tegen de zij- of achtergevel aangetroffen om zo via het 
dak regenwater op te vangen. Aangezien tijdens het onderzoek geen constructieresten van 
een huis zijn aangetroffen, bevonden deze zich op de westzijde van het perceel.

4. Wat zeggen de vondsten over de bewoners van de huizen? Wijzen de vondsten op een ge-
combineerd agrarisch bestaan en scheepvaart/handel? Of zijn de vondsten juist typisch voor 
een boerenbedrijf? Wijzen de vondsten en structuren op buitenhuizen van rijke lieden of juist 
op eenvoudigere bewoning?
Tijdens het onderzoek zijn dusdanig weinig resten aangetroffen dat geen uitspraken kunnen 
worden gedaan over de achtergrond van de bewoners of gebruikers van het perceel.
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Bijlage 1                Alle sporenkaart

2 5 8 m0 4

spoornummer

contour werkput

verdieping werkput

grondslagpunt

1

S08 locatie profiel

profielnummer

reconstructie locatie gebouw

1

2



30

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

West-Friese Archeologische Notities 46, Hoorn, Drieboomlaan 125



West-Friese Archeologische Notities 46, Hoorn, Drieboomlaan 125

31

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

- 1.00

- 1.20

- 1.40

- 1.60

- 1.80

- 2.00

NAP

- 2.20

- 2.40

0 1 2 3 4

Oostprofiel, Werkput 11

contour profiel

profielnummer

recent omgezet

fase 4: ophoging NT

fase 3: demping nazak/
egalisatie

1

fase 2: demping sloot

fase 1: aanleg sloot

prehistorische horizont

natuurlijke bodem

Gemeente Hoorn, Hoorn, Drieboomlaan 125

Projectnummer 490 | Archisnummer 4673209100

Schaal 1:40 (A4)
© Archeologie West-Friesland 2020

Bijlage 2                   Profielen



32

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

West-Friese Archeologische Notities 46, Hoorn, Drieboomlaan 125



33

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

West-Friese Archeologische Notities 46, Hoorn, Drieboomlaan 125

Vnr Sub Snr Context Complex-
datering Keramiek soort Subtype Vorm code_ker N rand N overig N som MAE Typedatering Afmetingen Decoratie Opmerkingen Productie-

plaats
1 1575-1700 majolica (Nederlands) bord m-bor- 1 1 1 1650-1725 blauwe beschildering
1 1575-1700 witbakkend aardewerk indet w-indet- 2 2 0
1 1575-1700 witbakkend aardewerk deksel w-dek- 1 1 1 1600-1700 uitw koperoxide inw ongeglazuurd
1 1575-1700 roodbakkend aardewerk grape r-gra- 1 2 3 1 1600-1700
1 1575-1700 roodbakkend aardewerk indet r-indet- 1 4 5

1 1 1575-1700 steengoed 2 (met gla-
zuur) kan S2-kan-49? 1 1 1 1575-1600 fragment; d 

= 14 cm

brede fries met figuren en 
tekstband op buik: …VERDANS 
DI KAP…; kerfsneewerk op 
schouder; ijzerengobe

boerendanskruik; tekst onderdeel van “GERET DV MVS 
DAPR BLASEN SO DANSEN DEI BVREN ALS WEREN SEI 
RASEN FRI VFSPRICHT BASTOR ICH VERDANS DI KAP 
MIT EN KOR”

Raeren

1 1575-1700 pijpaarde tabakspijp py-tabak-
spijp- 1 1 0 1600-1700 dik steelfragment

1 1575-1700 roodbakkend aardewerk bakpan r-bak-5 1 1 1 1550-1625

2 1 1600-1650 Aziatisch porselein Kraak-
porselein kom p-kom- 1 1 1 1600-1650 fragment; d 

= 16 cm
blauwe beschildering: bloe-
men China

3 2 Sloot 1575-1700 roodbakkend aardewerk grape r-gra-? 2 2 0 1575-1700
3 2 Sloot 1575-1700 roodbakkend aardewerk indet r-indet- 1 0
4 1575-1950 witbakkend aardewerk vuurstolp w-vst- 1 1 1 1600-1650 uitw koperoxide
4 1575-1950 witbakkend aardewerk kop w-kop-? 1 1 1 1575-1650 inw koperoxide

4 1575-1950 roodbakkend aardewerk bord r-bor-? 1 1 1 1600-1675 inw witte sliblaag met koper-
oxide

4 1575-1950 industrieel wit witgoed indet iw-indet- 1 1 1 1850-1950
4 1575-1950 industrieel wit witgoed bord iw-bor- 1 1 1 1875-1895 Société Ceramique; beeldmerk 530 of 531 Maastricht
4 1575-1950 majolica (Nederlands) bord m-bor- 1 1 1 1575-1700
4 1575-1950 roodbakkend aardewerk pot r-pot-3? 1 1 1 1600-1700
4 1575-1950 roodbakkend aardewerk grape r-gra- 1 7 8 1 1600-1700
4 1575-1950 roodbakkend aardewerk kop r-kop-2 2 2 1 1575-1650
4 1575-1950 roodbakkend aardewerk indet r-indet- 4 4 0
4 1575-1950 witbakkend aardewerk indet w-indet- 1 1 0 1600-1700 koperoxide
4 1575-1950 roodbakkend aardewerk vuurstolp r-vst- 1 1 1 1575-1650 ongeglazuurd
4 1575-1950 roodbakkend aardewerk pispot r-pis- 3 3 1 1575-1650

Bijlage 3 - Determinatielijsten

Keramiek

Metaal

Vnr Sub Snr Context Materiaal_sub Vorm N geconserveerd N totaal Typedatering Afmetingen Opmerkingen
3 2 Sloot Koper munt 0 1 1948 d = 17 mm 1 cent
3 2 Sloot Koper munt 0 1 1969 d = 17 mm 1 cent
3 2 Sloot lood-tin lepel 0 1 25x20 mm fragment steel & bak
3 2 Sloot Lood indet 0 1 25x29 mm stuk lood
3 2 Sloot Messing kastknop 0 1 d = 24 mm platte kastknop
3 1 2 Sloot Koper munt 1 1 1600-1650 d = 22 mm dubbele tournois Frankrijk of Oranje
3 2 2 Sloot Koper munt 1 1 1681? d = 20 mm duit Gelderland
6 Messing indet 0 1 67x49 mm stuk messing
6 Messing huls 0 1 d = 21 mm jachthuls
6 Messing indet 0 1 40x15 mm buisje, gedeselecteerd
6 Lood indet 0 1 32x12 mm stuk lood
6 Messing ring 0 1 d = 13 mm gordijnringetje?
6 1 Messing gesp 1 1 1700-1800 16x15 mm
6 2 Koper munt 1 1 1937 d = 19 mm leeuwencent
6 3 lood-tin miniatuur 1 1 1750-1825 40x19 mm miniatuur soldaat met musket; plat model
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INLEIDING 

 

In opdracht van Archeologie West-Friesland is een monster van het archeologisch onderzoek 

aan de Drieboomlaan 125 te Hoorn dendrochronologisch onderzocht. Het monster is afkomstig 

van een naaldhouten plank. Verdere informatie over de context is niet beschikbaar. 

Het onderzoek is uitgevoerd februari 2020 op het laboratorium van Van Daalen 

Dendrochronologie te Deventer. 

 

 

METHODE 

 

Selectie en vooronderzoek 

Voor ieder monster is nagegaan of het een dateerbare houtsoort betrof, of het voldoende 

jaarringen leek te hebben (minimaal 70) en of het jaarringpatroon vrij was van verstoringen. 

Waar mogelijk wordt voorkeur gegeven aan monsters met spinthout of wankant (zie hieronder). 

Voor monsters waarvan de houtsoort niet met het blote oog bepaald kon worden is aan de hand 

van microscopische coupes en een determinatiesleutel1 de houtsoort bepaald. 

 

Meting(en) 

Geschikt bevonden monsters hebben elk een unieke metingcode toegekend gekregen en zijn 

volgens standaard methodes langs één of meerdere radiale trajecten geprepareerd.2 Langs ieder 

radiaal traject zijn de jaarringbreedtes ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstelling.3 

Waar meerdere metingen aan hetzelfde monster verricht zijn, zijn deze gemiddeld tot één 

meting zodat ieder individueel element altijd door één meting vertegenwoordigd wordt (zie 

tabel 2). 

  

Bij het inmeten is gelet op aanwezigheid van spinthout of wankant.4 Deze informatie wordt 

gebruikt voor het schatten van een kapjaar of kapinterval. Hierbij worden de volgende situaties 

onderscheiden (zie tabel 1). De codering is gebaseerd op Baillie (1982, p.61) en wordt toegelicht 

in bijlage 1. 

 

                                                                        
1 Schweingruber 1990. 

2 Pilcher 1990. 

3 Een Velmex meetopstelling met Acu-Rite QV10-V lineaire codeerder met een nauwkeurigheid van 10 µm 

gekoppeld aan een Euromex binoculair microscoop met een vergroting van 10 en 30 maal. 

4 De termen spinthout en wankant worden toegelicht in bijlage 1. 
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Tabel 1. Verschillende schattingsmethoden voor kapintervallen voor een datering in het jaar x. 

code omschrijving notatie 

A wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld buiten 

groeiseizoen van laatste jaar. 

herfst/winter x/x+1 

A1 wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld tijdens 

groeiseizoen van laatste jaar. 

zomer x 

A2 wankant aanwezig; kapinterval vastgesteld in aanvang 

van volgend groeiseizoen. 

lente x+1 

B geen wankant, spinthout deels aanwezig; Bayesiaanse 

schatting van een kapinterval (alleen voor eik) 

mediaan, (2•δ interval) 

C alleen spinthoutgrens aanwezig; schatting van een 

kapinterval (alleen voor eik) 

mediaan, (2•δ interval) 

D geen spinthout aanwezig (alleen voor eik) na x+min. aantal spinthout 

E geen spinthout aanwezig na x 

 

Dateringsonderzoek 

De metingen zijn met behulp van dendrochronologische software5 met elkaar en met 

referentiecurven vergeleken. Voor iedere positie tussen de metingen zijn twee parameters 

berekend: 

1. Student t-waarde. De t-waarde beschrijft de overeenkomst tussen twee getallenreeksen 

voor een gegeven positie. Hoe hoger deze waarde, hoe sterker de gelijkenis is; een t-waarde 

hoger dan 5 komt grofweg neer op een kans van 1 op 10.000 dat de gevonden uitslag op 

toeval berust en kan als een indicatie voor een datering beschouwd worden. Voorafgaand 

aan het berekenen van de t-waarde worden de jaarringbreedtes logaritmisch 

getransformeerd6 zodat deze een normale verdeling benaderen.  

2. Gleichläufigkeit (GLK); het percentage van de intervallen tussen twee jaren waarin de 

meting en referentiecurve gelijktijdig een stijging of daling in het jaarringpatroon laten 

zien. In de praktijk wordt een GLK van minder dan 62 als zwak beschouwd. 

Synchronisaties die aan de statistische vereisten voldoen zijn door de dendrochronoloog visueel 

beoordeeld. De synchronisatie is vervolgens geaccepteerd of verworpen. Onderlinge dateringen 

zijn uitgevoerd om metingen uit dezelfde boom te identificeren en/of één of meerdere 

middelcurven samen te stellen die het dateren faciliteren. 

                                                                        
5 PAST4. Uitgegeven door SCIEM, Wenen (Oostenrijk). www.sciem.com 

6 De zogeheten transformatie van Hollstein (Hollstein 1980). 
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RESULTATEN 

 

Selectie en vooronderzoek 

Van het monster is vastgesteld dat het om grove den (Pinus sylvestris L.) gaat (zie tabel 2). 

  

Metingen 

 

Tabel 2. Overzicht van de meetgegevens. n:aantal jaarringen, n(s): aantal spintringen, type: 

schattingswijze voor het kapinterval conform tabel 1. 

spoornr. monster omschrijving houtsoort meting n n(s) type 

3 M1.3 plank grove den 19.102.001 149 n.v.t. E 

 

Dateringsonderzoek 

Synchronisatie van de meting met referentiecurven levert goede resultaten op voor een positie 

in de 16e eeuw (zie tabel 3). 

 

De vermelde referentiecurven staan in tabel 4 toegelicht.  

 

Tabel 3. Overzicht van de dateringen met statistische onderbouwing. De grafische weergave van de 

metingen met de onderstreepte referentiecurve staat in bijlage 2. eind(m)/eind(r): positie van de laatste 

jaarring van de meting/referentie. 

meting eind(m) referentie eind(r) overlap GLK t-waarde 

19.102.001 1558 N_Aaseral_NB02 1857 149 60,70 5,77 

NLPISY02 1725 149 63,10 5,06 

 

Tabel 4. Overzicht van vermelde referentiecurven. 

referentie omschrijving 

N_Aaseral_NB02 Noorwegen, Vest-Agder, binnenland (Åseral). Referentiecurve 

voor grove den (1353 - 1936). Bonde, 2015, niet gepubliceerde 

data. 

NLPISY02 Nederland, constructiehout (import uit Zuid-Noorwegen). 

Referentiecurve voor grove den (1319 - 1725). Van Daalen, niet 

gepubliceerde data. 
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INTERPRETATIE 

 

Het onderzoek is er in geslaagd een datering te vinden voor de monsters. Omdat de wankant 

ontbreekt, kan alleen de ondergrens van het kapinterval bepaald worden (zie tabel 5). 

 

Tabel 5. Schatting van de kapintervallen. Het type is de schatting volgens tabel 1. 

spoornr. monster meting eind kapinterval type 

3 M1.3 19.102.001 1558 na 1558 E 

 

De plank is afkomstig uit het zuiden van Noorwegen, maar levert betere resultaten voor een iets 

meer landinwaarts gelegen gebied. Omdat het hier slechts om één meting gaat, kan dit ook het 

gevolg van individuele variatie zijn.  
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BIJLAGE 1 

 

A. Wankant aanwezig: De jaarringgrens van de buitenste jaarring direct onder de bast maakt 

het mogelijk het seizoen te bepalen waarin de boom gekapt is. Aanwezigheid van de 

wankant betekent per definitie dat het spinthout volledig aanwezig is. Het seizoen waarin 

de boom gekapt is volgt uit de mate waarin de buitenste ring gevormd is: 

1. A: De buitenste jaarring is volledig gevormd. Het kapinterval valt buiten het 

groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 

2. A1: De buitenste jaarring is niet volledig gevormd. Het kapinterval valt in het 

groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 

3. A2: Alleen de aanzet tot de buitenste jaarring is aanwezig. Deze jaarring wordt niet 

ingemeten. Het kapinterval valt aan het begin van het groeiseizoen volgend op de 

laatste (ingemeten) jaarring. 

B. Spinthout aanwezig: Het spinthout is de buitenste zone van de stam waar het hout nog 

niet is omgezet in kernhout. Niet alle houtsoorten vormen kernhout en alleen bij eik is het 

aantal jaarringen in het spinthout statistisch te omschrijven zodat een schatting gemaakt 

kan worden van het aantal ontbrekende jaarringen tot de wankant. Voor het bereken van 

het kapinterval wordt OxCal7 gebruikt met door de auteur samengestelde 

spinthoutstatistieken. Hieruit volgt een jaartal dat het meest waarschijnlijk is (de 

mediaan), met daarom heen een 2·δ (95,4%) betrouwbaarheidsinterval. 

Spinthoutstatistieken verschillen zijn niet voor alle herkomstgebieden hetzelfde, 

waardoor naar gelang de herkomst van het hout andere spinthoutstatistieken toegepast 

kunnen worden. 

C. Spinthoutgrens aanwezig: Als (een deel van) de contouren van een monster één en 

dezelfde jaarring volgen dan kan dit geïnterpreteerd worden als de overgang tussen het 

kernhout en het (niet meer aanwezige) spinthout. Hierbij wordt op dezelfde wijze als 

hierboven een kapinterval berekend. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat 

dit alleen met redelijke zekerheid vastgesteld kan worden als dit langs een voldoende 

groot deel van de contouren van het monster zichtbaar is. 

D. Geen spinthout aanwezig: Hierbij is het niet mogelijk een kapinterval te schatten en kan 

alleen gesteld worden dat in ieder geval een klein aantal spinthoutringen (6 stuks) volgt 

op het kernhout. De vroegst mogelijke datering wordt dan met een corresponderend 

aantal jaarringen gecorrigeerd. Dit geldt alleen voor eik. 

E. Geen spinhoutstatistieken beschikbaar of geen kernhoutvorming: Hierbij is het niet 

mogelijk een kapinterval te schatten en kan alleen gesteld worden dat het kapjaar ná de 

datering van de buitenste ring valt. Dit wordt zowel toegepast voor houtsoorten die geen 

kernhout vormen, of waarvoor het aantal spinthoutringen niet rekenkundig te 

omschrijven is. 

                                                                        
7 Bronk Ramsey 2009. 
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BIJLAGE 2 

 

Hier onder staat de meting afgebeeld met de in tabel 3 aangegeven referentie. Op de x-as staan 

de jaartallen, op de y-as de ringbreedtes op een logaritmische schaal, uitgedrukt in 1/100 mm. 

Het spinthout is gestippeld aangegeven. De grijze banen geven intervallen met een positieve 

GLK aan. 
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