
West-Friese
 

Archeologische 
Notities 33

Proefsleuvenonderzoek aan de 
Cornelis Kuinweg 17 te Andijk
Gemeente Medemblik

J. Leek



West-Friese Archeologische Notities 33, Andijk, Cornelis Kuinweg 17 

Pagina 1 van 34 

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

West-Friese Archeologische Notities 33

Proefsleuvenonderzoek aan de Cornelis Kuinweg 17 te Andijk

J. Leek

Hoorn 2018



West-Friese Archeologische Notities 33, Andijk, Cornelis Kuinweg 17 

 

 
Pagina 2 van 34 

 
Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten 

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec 

Colofon 

 
West-Friese Archeologische Notities 33 
 
Titel:    Proefsleuvenonderzoek aan de Cornelis Kuinweg 17 te Andijk 

Onderzoekslocatie:  Cornelis Kuinweg 17, Andijk, gemeente Medemblik 

OM-nummer:   4558140100 
 
Projectnummer:  460 
 
Centrumcoördinaat:  x: 143.539.4| y: 527.203.8 

Opdrachtgever: dhr. E. van Uffelen (Kassenbouwadvies B.V.) 
 
Uitvoerder: Archeologie West-Friesland 
 
Bevoegde overheid: Gemeente Medemblik 
 
Archeologisch deskundige 
namens bevoegde overheid: drs. B.C. ter Steege 
 
Auteur:  Jasper Leek (archeoloog, Archeologie West-Friesland) 
  
Redactie:  drs. S. Gerritsen  (senior-archeoloog, Archeologie West-Friesland) 
  drs. B.C. ter Steege (senior-archeoloog, Archeologie West-Friesland) 
 
Veldwerk:  drs. B.C. ter Steege (senior-archeoloog, Archeologie West-Friesland) 
  J. Leek (archeoloog, Archeologie West-Friesland) 
  E. van Paridon (archeologisch medewerker, Archeologie West-Friesland) 
  
Vondstverwerking  drs. M. Kossen (archeoloog, Archeologie West-Friesland) 
 
Determinatie   Keramiek:  J. Leek  
     (archeoloog, Archeologie West-Friesland) 
  Dierlijk bot:  J. Leek  
     (archeoloog, Archeologie West-Friesland) 
 
Dataverwerking:  J. Leek (archeoloog, Archeologie West-Friesland) 
 
Bewerking afbeeldingen:  J. Leek (archeoloog, Archeologie West-Friesland) 
 
GIS/kaartmateriaal:  J. Leek (archeoloog, Archeologie West-Friesland) 
 
Opmaak:  J. Leek (archeoloog, Archeologie West-Friesland) 
 
Beheer en locatie  
projectdocumentatie:  Archeologie West-Friesland, gemeente Hoorn, Hoorn 
 
 
 
 
 
 
© Archeologie West-Friesland 2018 

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt door middel van druk, film, fotokopie, digitaal of 

geautomatiseerd systeem zonder voorafgaande toestemming van de 

copyrighthouders en de auteur. 

De uitgever heeft de inhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn 

veranderd of onjuist zijn weergegeven.  



West-Friese Archeologische Notities 33, Andijk, Cornelis Kuinweg 17 

Pagina 3 van 34 

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

Afbeelding 1. De locatie van het plangebied binnen de gemeente Medemblik (zwarte cirkel). 

Afbeelding 2. De locatie van het plangebied in Andijk, gemeente Medemblik (bron: Google Maps).
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1. Inleiding 

Op 20 september 2017 is door Archeologie West-Friesland (AWF) een Inventariserend 

Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd op perceel 3548 aan de Cornelis 

Kuinweg 17 te Andijk (afb. 1 en 2). Aanleiding voor het archeologische onderzoek was de 

uitbreiding van bestaande bedrijfsruimte met een nieuwe koelhal (ca. 2550 m2) en een laadkuil 

(ca. 450 m2). De totale oppervlakte van de nieuwbouw is ruim 3000 m2. De hal krijgt een 

betonvloer tot  10 cm -mv met daaronder 10 cm isolatie en een verdicht zandpakket en verdicht 

puingranulaatpakket. Langs de randen reikt het beton tot 30 cm –mv, met daaronder dezelfde 

fundering. Het geheel wordt onderheid met een palengrid van 2 x 2 m.  

Op verzoek van gemeente Medemblik werd gekeken naar het aspect archeologie met betrekking 

tot de voorgenomen ontwikkeling. Hiervoor werd een QuickScan opgesteld door AWF met als doel 

te bepalen of, en in welke mate, nader archeologisch onderzoek noodzakelijk was.1 Op basis van de 

QuickScan werd geadviseerd een IVO-P uit te voeren. Uit de archeologische QuickScan bleek voor 

het gehele plangebied een lage verwachting voor resten uit de Nieuwe Tijd en Middeleeuwen, maar 

een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de Bronstijd. In het Programma van Eisen zijn 

voorafgaand aan dit onderzoek de onderzoeksdoelen en –methoden opgesteld.2 

De projectleiding van het proefsleuvenonderzoek viel onder senior KNA archeoloog drs. B.C. ter 

Steege. Het veldteam bestond uit drs. B.C. ter Steege, J. Leek en E. van Paridon. De mechanische 

graafwerkzaamheden werd uitgevoerd door Willem Buis van firma W. Zaan en Zn uit Wijdenes. 

In dit rapport worden de resultaten van het proefsleuvenonderzoek gepresenteerd.  

Hoofdstuk 2 plaatst het onderzoeksgebied in een fysische geografisch, archeologisch en historisch 

kader, zoals omschreven in de QuickScan. Tevens wordt hier, aan de hand van de resultaten uit de 

QuickScan, de gespecificeerde archeologische verwachting uiteengezet. Vervolgens wordt in 

hoofdstuk 3 de opzet, het doel en de gehanteerde methodiek beschreven. In hoofdstuk 4 worden 

de behaalde resultaten besproken. Vervolgens wordt gepoogd de vragen geformuleerd in het PvE 

te beantwoorden (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 staan de conclusies uit de behaalde resultaten 

centraal. Tot slot wordt in hetzelfde hoofdstuk de vindplaats aan de hand van vooraf bepaalde 

waarderingscriteria gewaardeerd.3 

 

Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het veldonderzoek bestond uit een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven. 

Doel van dit inventariserend onderzoek is om de archeologische verwachting zoals deze tijdens de 

QuickScan is opgesteld, te toetsen en zo nodig bij te stellen. Dit resulteert uiteindelijk in een 

selectieadvies waarbij een keuze wordt gemaakt of en welke delen moeten worden opgegraven. Dit 

gebeurt aan de hand van de hieronder geformuleerde onderzoeksvragen. Het onderzoek is 

uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit 

archeologische monumentenzorg), de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0) en 

het Kwaliteitshandboek Hoorn.4 

                                                 
1 Van Leeuwen/Soonius 2017. 
2 Ter Steege/Bartels 2017. 
3 KNA 4.0, bijlage IV. 
4 Archeologie West-Friesland 2016. 
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2. Onderzoekslocatie 

In dit hoofdstuk worden de landschappelijke-, historische- en archeologische gegevens met 

betrekking tot het onderzochte terrein gepresenteerd. 

 

2.1 Geologie en landschap 

Het landschap van West-Friesland is gevormd door de zeeafzettingen die via het zeegat van Bergen 

diep West-Friesland indrongen. De getijdengeulen werden gevuld met zandig materiaal terwijl het 

kleiiger materiaal verder van de geul werd afgezet. De ontwikkeling van het landschap is het beste 

te beschrijven aan de hand van een paar paleogeografische kaarten. Deze zijn in grote lijnen voor 

heel Nederland opgesteld door Vos en De Vries en daarna in meer detail voor onze regio aangevuld 

door Van Zijverden.5  

Rond 2500 voor Chr. stroomde de Overijsselse Vecht via een aantal meren naar de zee bij Bergen 

(afb. 3, links). Via de benedenloop van de Vecht kon de zee diep landinwaarts binnendringen. De 

zee en de Vecht voerden onvoldoende sediment aan om het gehele bekken op te vullen. In West-

Friesland ontstonden daardoor grote open watervlaktes, de kommen. Deze groeiden soms dicht 

met riet, de rietmoerassen. Enkele grote brede geulen doorsneden deze watervlaktes en 

rietmoerassen. De mens gebruikte de hoge oevers van deze geulen voor akkerbouw en veeteelt. In 

de kreken en de kommen viste men en joeg men volop op vogels en vele soorten zoogdieren. Tot 

circa 1800 voor Chr. was het overgrote deel van West-Friesland vrij toegankelijk voor de zee. Rond 

die periode vond er een gebeurtenis plaats waardoor dit veranderde. Voorheen dacht men dat dit 

een langzaam proces was, maar er zijn meerdere aanwijzingen dat dit waarschijnlijk tijdens één 

grote stormvloed tot stand kwam.6 Door het sediment dat tijdens de stormvloed werd afgezet 

blokkeerde de verbinding met de Vecht ten oosten van Enkhuizen. De lengte van de geul die vanaf 

Bergen het land in stak, verkleinde en het bekken waarin de geul het water kwijt kon, verkleinde 

eveneens.  

Rond 1500 voor Chr. was in oostelijk West-Friesland een uitgestrekt kweldergebied ontstaan dat 

zich ruim boven gemiddeld zeeniveau bevond en buiten bereik van de zee kwam te liggen (afb. 3, 

rechts). In westelijk West-Friesland, ten westen van Hoogwoud, bleef een klein bekken met een 

actief wad-kwelder landschap bestaan. Het landschap van oostelijk West-Friesland verzoette door 

aanvoer vanuit de Overijsselse Vecht snel en de mens vestigde zich hier opnieuw in deze periode. 

Deze periode komt overeen met het begin van de Midden Bronstijd B (1500 – 1100 voor Chr.) 

                                                 
5 Vos/De Vries 2013; Van Zijverden 2017. 
6 Het profiel aan de Noorderboekert ten noorden van Westwoud, tijdens het onderzoek aan de N23 heeft 
hierover nuttige informatie opgeleverd. Van Zijverden 2017. 
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Afbeelding 3. De globale ligging van het plangebied Cornelis Kuinweg 33 (zwarte ster) op de paleogeografische 

kaart (Van Zijverden 2017), met links de situatie rond 2250 voor Chr. en rechts de situatie rond 1500 voor Chr. 

 

Voorheen werd een grote rol toebedeeld aan differentiële inklinking van de verschillende 

afzettingen waarbij een omkering (inversie) van het reliëf plaatsvond. De laaggelegen kreken, 

kreekbeddingen en oevers zakten minder in dan de aanvankelijk hooggelegen kwelders. Hierdoor 

kwamen de voormalige kreken als ruggen hoger in het landschap te liggen. Men ging er vanuit dat 

de Westfriese bronstijdbewoners zich op de hogere kreekruggen vestigden. Uit archeologisch 

onderzoek uit 2011 is echter gebleken dat ook op de kwelders werd gewoond – de bewoning 

beperkte zich dus niet enkel tot de ruggen.7 

Op de vereenvoudigde bodemkaart van Ente8 is te zien dat het plangebied uit de volgende 

ondergronden bestaat (afb. 4): 

 Kleigronden – voor dit type ondergrond geldt een middelhoge verwachting voor 

vindplaatsen uit de Bronstijd; 

 Zavel- op kleigronden – hier geldt een middelhoge verwachting;  

 Zavelgronden – hoge verwachting; 

 Zandgronden – net als voor zavelgronden, geldt voor zandgronden een hoge verwachting 

voor vindplaatsen uit de Bronstijd.  

Met name de zandgronden zijn door Ente op basis van hoogteverschillen ingetekend. 

                                                 
7 Roessingh/Lohof 2011. 
8 Ente 1963. 
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Afbeelding 4. De locatie van het plangebied Cornelis Kuinweg 17 (zwarte stippellijn) op de vereenvoudigde 
bodemkaart De Vier Noorderkoggen (Ente 1963). 
 

 
Afbeelding 5. De locatie van het plangebied Cornelis Kuinweg 17 (zwarte stippellijn) op het kadastrale 
minuutplan uit 1823. 
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2.2 Cultuurhistorische achtergrond 

Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd kan gebruik worden 

gemaakt van historisch kaartmateriaal. Op geen van de historische kaarten is binnen het 

plangebied bebouwing zichtbaar (afb. 5). Het is onwaarschijnlijk dat het plangebied in de Nieuwe 

Tijd voor iets anders is gebruikt dan akkerbouw/weiland.  

Op dit moment zijn er geen archeologische indicatoren dat in de omgeving van het plangebied is 

gewoond in de Middeleeuwen (De Boer/Molenaar 2006).  

 

2.3 Bekende archeologische waarden 

In de buurt van het plangebied zijn verschillende vondsten uit de Bronstijd gedaan (o.a. Archis-

nummers 5280, 5282, 5283, 5284, 5320, 5321, 39453 en 440723), waaronder een grote 

hoeveelheid sikkels. Op enkele tientallen meters afstand van het plangebied zijn resten van 

vuursteen aangetroffen (Archis-nummers 43913, 43914, 43915 en 45898). Ook zijn elders rondom 

het plangebied enkele vondsten uit de Bronstijd en Late Middeleeuwen gedaan (o.a. Archis-

nummers 37314, 43916, 45899, 45900, 43925 en 43926, zie afb. 6). Het is echter niet 

waarschijnlijk dat in de Middeleeuwen binnen het plangebied is gewoond. 

In 1998 is op ongeveer 500 m ten noorden van het plangebied een archeologisch booronderzoek 

uitgevoerd.9 Dit vond plaats voorafgaand aan de aanleg van een PWN-transportleiding (Archis-

nummer 10490). In 2002 is daarna een begeleiding van de werkzaamheden uitgevoerd (Archis-

nummer 4242).10 Tijdens de begeleiding bleek vooral dat grote delen van het Grootslag minder 

ingrijpend waren verstoord door de ruilverkaveling dan voorheen werd gedacht.  

Op ca. 500 m ten noordoosten van het plangebied heeft een archeologische opgraving ter hoogte 

van een aan te leggen waterpartij de restanten van een nederzetting uit de Bronstijd in kaart 

gebracht (Archis-nummer 33017/45490).11 In 2013 is besloten de rest van de nederzetting in situ 

te beschermen. 

 

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Voor het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting kan gebruik worden 

gemaakt van diverse bronnen. Voor het plangebied Cornelis Kuinweg 17 geldt op basis van 

historisch kaartmateriaal en de archeologische bekende vondsten en meldingen een lage 

verwachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 

Het grootste deel van het plangebied ligt op een zand- en zavelgrond. Hiervoor geldt een hoge 

verwachting. Het meest zuidelijke gedeelte van het plangebied ligt op een kleigrond, waarvoor een 

middelhoge verwachting geldt. 

                                                 
9 De Jager 1999. 
10 Lange et al. 2000. 
11 Arkema/Vossen 2012. 
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Indien een nederzetting uit de Bronstijd aanwezig is, kunnen de volgende sporen of structuren 

worden verwacht:  

 (paal)kuilen;  

 (huis)greppels;  

 dierbegravingen; 

 kuilenkransen;  

 waterputten of -kuilen;  

 grafheuvels; 

 eergetouwkrassen. 

Meer informatie over de te verwachten archeologische resten kan ook worden afgeleid uit de 

ingrepenkaart van de ruilverkaveling van het Grootslag (afb. 7). Deze kaart laat de voorgenomen 

ingrepen van de ruilverkaveling zien. Het is niet met zekerheid te zeggen dat de ingrepen ook 

volgens de planning zijn uitgevoerd. Op de kaart is zichtbaar dat het in de planning lag om het 

plangebied tot 80 cm onder maaiveld om te zetten.  

Wanneer men de hoogtepunten van vóór de ruilverkaveling vergelijkt met de huidige 

maaiveldhoogte, kan een inschatting worden gemaakt in hoeverre het archeologisch bestand 

binnen het plangebied in de afgelopen decennia is aangetast (afb. 8). Op de situatie vóór de 

ruilverkaveling is de zandige baan waarop het plangebied ligt als verhoging nog duidelijk zichtbaar 

in het landschap. Op het Actueel Hoogtebestand Nederland is de verhoging ook nog zichtbaar, 

maar is deze veel lager en meer uitgesmeerd. Waarschijnlijk is de bovenste 20-40 cm van de 

zandige rug afgetopt tijdens en na de ruilverkaveling. Aangezien de archeologische resten uit de 

Bronstijd zich in dit gebied dicht onder het maaiveld bevinden, is het mogelijk dat deze (deels) zijn 

afgetopt.  

Tenslotte kan nog worden gekeken naar de luchtdia’s die tijdens de ruilverkaveling zijn genomen 

van het gebied door Willy Metz. Eén van de dia’s toont enkele cirkelvormige structuren op ca. 300 

m vanaf het plangebied (afb. 9). Het is waarschijnlijk dat het om structuren uit de Bronstijd gaat. 

De foto toont aan dat in de directe omgeving van het plangebied in de Bronstijd bewoning heeft 

plaatsgevonden. 
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Afbeelding 6. De Archis onderzoeks- en vondstmeldingen in de directe omgeving van het plangebied Cornelis 

Kuinweg 17 (zwarte stippellijn). De perioden zijn begindateringen voor de vondstmeldingen. 

 
Afbeelding 7. Het plangebied Cornelis Kuinweg 17 (zwarte stippellijn) op de kaart met geplande ingrepen voor 
de ruilverkaveling van polder het Grootslag (Grontmij 1974). 
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Afbeelding 8. Het plangebied Cornelis Kuinweg 17 (zwarte stippellijn) op de hoogtepuntenkaart van vóór de 

ruilverkaveling (links, Grontmij 1973) en op het Actueel Hoogtebestand Nederland (rechts, www.ahn.nl). 

http://www.ahn.nl/
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Afbeelding 9. Op één van de luchtdia’s van Willy Metz zijn de directe omgeving van het plangebied 
cirkelvormige structuren zichtbaar (rode pijlen, bron: De Vries-Metz 1993, 15W-9-4 LU-DI 6775). De boerderij 
op de voorgrond is Cornelis Kuinweg 15, het plangebied ligt net rechts van de foto. 
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3. Opzet en doel van het onderzoek 

3.1 Doel en vraagstelling 

Het doel van dit inventariserend onderzoek is de archeologische verwachting te toetsen en zo nodig 

bij te stellen. Dit resulteert uiteindelijk in een selectieadvies waarbij een keuze wordt gemaakt of 

moet worden opgegraven en welke delen dat zijn. Dit gebeurt aan de hand van de hieronder 

geformuleerde onderzoeksvragen. 

 

Bronstijd 

 

1. Zijn sporen uit de Bronstijd aanwezig binnen het onderzoeksgebied? Zo ja: 

1.1 Wat is de gaafheid, datering en aard van de sporen? 

1.2 Wat zijn de conserveringsomstandigheden van de sporen? 

1.3 Op welke diepte zijn de aangetroffen sporen gelegen? 

1.4 Hoe ziet de materiële cultuur uit deze sporen er uit? 

1.5 Zijn de mogelijk aanwezige vindplaatsen op basis van proefsleuven te begrenzen? 

Zo ja, wat is de omvang van de vindplaatsen? 

1.6 Zijn de vindplaatsen behoudenswaardig waardoor ze in aanmerking komen voor 

een opgraving? Zo ja, welke en waarom? 

 

3.2 Methode 

De opgravingsstrategie en de toegepaste methoden en technieken zijn conform KNA 4.0 en het 

Kwaliteitshandboek Archeologische Dienst gemeente Hoorn/West-Friesland versie 1.0. Op 20 

september 2017 werden twee putten aangelegd met een totale oppervlakte van 260 m2. In eerste 

instantie was besloten om één werkput aan te leggen, maar door de hoge mate van verstoring aan 

de oost- en westzijde van werkput 1 en  werd ter plaatse in overleg met het bevoegd gezag 

besloten om haaks op de oorspronkelijke werkput, in het verlengde van de voormalige 

getijdengeul, een tweede werkput aan te leggen. Doel van de tweede proefsleuf was het in kaart 

brengen van de aard en kwaliteit van de vindplaats. 

Werkput 1 is van west naar oost aangelegd, dwars op de voormalige getijdengeul tot in de 

natuurlijke ondergrond (50 m x 4 m). Werkput 2 werd haaks op werkput 1 in noordelijke richting 

aangelegd (afb. 10). Na het aanleggen van de eerste werkput en het inkrassen van de grondsporen 

konden de vlakken van beide werkputten worden gefotografeerd en ingetekend met GPS. 

Door het ontbreken van diepe sporen, konden vrijwel alle sporen met de hand worden gecoupeerd. 

Bij het graven van de proefsleuven is gebruik gemaakt van een 22 tons rupskraan met gladde 

dieplepelbak. Een selectie van de coupes is gefotografeerd en getekend en van alle sporen werd de 

vulling, diepte en interpretatie van de spooraard in een database gedocumenteerd. Het afwerken 

van de sporen gebeurde handmatig om de kans op het aantreffen van vondsten te vergroten. De 

artefacten zijn per laag of spoor geborgen. Tijdens de opgraving is geen metaal gevonden. 

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw is een deel van het noordprofiel van werkput 1 

gedocumenteerd en getekend. Daarnaast zijn twee kleinere profielen gefotografeerd en beschreven 

(zie bijlage 1 voor een overzicht). Om de samenhang tussen de sporen en bodemopbouw te 

onderzoeken werden sporen, waar mogelijk, in combinatie met het profiel gedocumenteerd. 
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Afbeelding 10. Ligging van de aangelegde proefsleuven (zie bijlage 1 voor meer details). 
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Hierbij komen 

achtereenvolgens aan bod: de algemene bodemopbouw, de mate van verstoring, de beschrijving 

van de sporen en de bijbehorende materiële cultuur. 

 

4.1 Bodemopbouw en verstoring 

In werkput 1 werd vrijwel direct onder de bouwvoor het natuurlijke mariene sediment 

aangesneden, dat bestond uit een pakket grijsgeel gelaagd zand. De bovenzijde van de mariene 

afzetting lag op een diepte variërend tussen -1,9 en -2,3 m N.A.P. (afb. 11). De bouwvoor bestond 

vrijwel in het gehele plangebied uit een 0,3 m pakket bruin humeus zand. 

In beide werkputten ontbrak de oorspronkelijke prehistorische bodem. Waarschijnlijk heeft deze 

laag wel bestaan, maar is deze door grondverzet verdwenen. 

Voorafgaand aan het onderzoek, op basis van de kaart met geplande ingrepen van polder het 

Grootslag, werd rekening gehouden met plaatselijke verstoring mogelijk tot 0,8 m diep (afb. 7). Dit 

bleek tijdens het aanleggen van werkput 1 het geval. Oostwest georiënteerde banen van kruimelig 

en humeus bruin zand doorsneden een aanzienlijk deel van de oost- en westzijde van werkput 1. 

Dergelijke verstoringen werden ook in werkput 2 aangetroffen, hoewel daar de verstoringen van 

noord naar zuid liepen.12 In totaal besloegen de verstoringen 88 m2 van het in totaal 260 m2 

opgegraven vlak. 

                                                 
12 Aan de verstoringen en natuurlijke afzetting zijn S2, S3 en S4 toegekend. 
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Afbeelding 11. Profiel 2 aan de westzijde van werkput 2. In het profiel is de doorsnede van het Bronstijd 
greppelpatroon goed te zien. Naast de rechter jalon wordt een bronstijdgreppel doorsneden door een recente 
verstoring. Foto is richting het westen genomen. 

 

 
Afbeelding 12. Werkput 1. De greppels worden met GPS ingetekend. Foto is richting het westen genomen. 
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4.2 Spoorbeschrijving 

In de smalle werkputten konden slechts twee archeologische perioden worden onderscheiden, 

namelijk de Nieuwe Tijd en Bronstijd. De sporen uit de Nieuwe Tijd dateren van na de 

ruilverkaveling en bevatten geen vondstmateriaal. Bronstijdsporen zijn vanwege hun donkere kleur 

goed herkenbaar in het onderliggende lichte sediment. In totaal werden 24 sporen aan de Bronstijd 

toegekend, waaronder twintig aan greppels, twee aan kringgreppels en twee aan ondiepe vlekken 

(zie bijlage 2). 

 

4.2.1 Greppels 

In het onderzoeksgebied bestonden de bronstijdsporen voornamelijk uit greppels. Wanneer 

gekeken wordt naar een bronstijdnederzetting in Enkhuizen – Kadijken, blijkt dat greppels 

voornamelijk als erf- of perceelgrens hebben gediend. Daarnaast fungeerde de greppels mogelijk 

als afwateringsmechanisme of als drainage.13 Gezien het feit dat geen sporen van bebouwing, zoals 

paalsporen of –gaten, zijn aangetroffen, dienden de greppels vermoedelijk als akkerbegrenzing. 

Uit de doorsnede van de sporen bleek dat de greppels meerdere malen op dezelfde plaats zijn 

uitgegraven (afb. 13 en 14).14 Soms werden oude greppels meerdere malen op dezelfde plaats 

uitgediept of werd een greppel gedempt en iets verlegd.15 

Spoor 8, dat van noord naar zuid door zowel werkput 1 als werkput 2 liep, leek op basis van de 

eerste vulling te zijn dichtgegooid of -geschoven. De oudste vulling bestond uit zeer heterogeen 

grijsgeel en donkergrijs zand. Vervolgens lijkt deze op dezelfde plaats komvormig te zijn 

uitgegraven. De tweede, jongere vulling, lijkt gezien de gelaagdheid meer natuurlijk te zijn 

opgevuld. De diepte van de greppels varieert tussen de 0,2 m en 0,4 m. 

Vijf, op het eerste gezicht, individuele greppels in werkput 2 lagen vrijwel parallel aan elkaar en 

getuigden van meerdere fases en regelmatig onderhoud (afb. 15).16  

Alle vijf de greppels zijn meerdere malen uitgediept en hebben hetzelfde karakter als spoor 8. Na 

de aanleg van de eerste fase lijken ze te zijn opgevuld met omliggend sediment, zoals het grijsgele 

zand en meer humeus sediment. Mogelijk bestond deze opvulling uit het sediment dat na het 

uitgraven de greppels als lage wal heeft geflankeerd.17 

Op hun beurt oversneden ze een ouder, meer NW-ZO georiënteerd greppelsysteem.18 Andere 

greppels leken geen verband met een systeem te hebben. Deze greppels liepen onordelijk en 

zigzaggend door het vlak zonder het volgen van enig patroon.  Deze greppels hadden een 

gemiddelde breedte van 0,4 m en een diepte tussen de 0,25 en 0,35 m. 

Door de geringe afmetingen van de werkputten zijn echter geen duidelijke greppelpatronen te 

reconstrueren. 

                                                 
13 Roessingh/Lohof 2011, 131. 
14 Spoor 8 en 13 
15 Roessingh/Lohoff 2011, 132. 
16 Spoor 20, 21, 22, 24 en 25. 
17 Roessingh/Lohof 2011, 131; Gerritsen 2016, 23. 
18 Spoor 23 en 28. 
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Afbeelding 13. Doorsnede van een greppel in werkput 1 (S8).  

 
Afbeelding 14. Doorsnede van een greppel in werkput 1 (S13). 
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Afbeelding 15. De vijf parallelle greppels in het westprofiel van werkput 2. 

 

4.2.2 Kringgreppels 

Naast erf-afscheidende en afwaterende greppels, zijn in het plangebied ook de restanten van twee 

kringgreppels gevonden (zie bijlage 3). Kringgreppels lijken in heel Bronstijd West-Friesland in 

meerdere soorten en maten voor te komen, zonder dat men exact weet waarvoor ze werkelijk 

hebben gediend. De drie meest geopperde functies van kringgreppels staan hieronder opgesomd.19  

 

1. Drainage rond de oogst, waarbij de vrijgekomen grond buiten de ‘structuur’ wordt 

geworpen; 

2. Drainage rond de oogst, waarbij de vrijgekomen grond wordt gebruikt om een plateau 

binnen de greppel of kuilen aan te brengen; 

3. Drainage rond de oogst, waarbij de vrijgekomen grond wordt gebruikt om de oogst mee te 

bedekken. 

 

Op basis van opgravingen in Enkhuizen – Kadijken lijken kringgreppels zich voornamelijk te 

concentreren rondom woonhuizen.20 In het plangebied aan de Cornelis Kuinweg 17 zijn alleen 

delen van onderbroken kringgreppels aangetroffen. Uit de 68 opgegraven kringgreppels in 

Enkhuizen – Kadijken blijkt dat positie van de onderbreking puur selectief is en geen enige 

regelmaat heeft.21 Uit onderzoek van Roessingh & Lohof blijkt dat de kringgreppels die dichter bij 

                                                 
19 Roessingh/Lohof 2011, 117; gebaseerd op een ongepubliceerd manuscript van IJzereef. 
20 Roessingh/Lohof 2011, 312. 
21 Roessingh/Lohof 2011, 312. 
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bewoning lagen meer aardewerk bevatten dan kringgreppels die in de periferie lagen. 22 Beide 

kringgreppels bevatten geen enkel spoor van vondstmateriaal, wat doet vermoeden dat ze in het 

buitengebied van de bewoning lagen. Hoewel de ronde structuren in alle soorten en maten 

voorkomen, is de gemiddelde West-Friese kringgreppel 0,2 m diep en tussen de 0,2 en 0,7 m 

breed. De afmetingen van de kringgreppels aan de Cornelis Kuinweg 17 vormen hierop geen 

uitzondering. 

 

4.3 Vondstmateriaal 

In totaal zijn vijf vondstnummers toegekend. Het betreft vijf fragmenten bronstijdaardewerk en zes 

fragmenten dierlijk bot (tabel 1). Al het vondstmateriaal is afkomstig uit vier verschillende 

greppels.23 Spoor 10, dat door beide werkputten liep en doorsneden werd door een kringgreppel, 

bevatte slechts één fragment zacht gebakken dikwandig aardewerk en een niet nader te bepalen 

dierlijk botfragment. Het aardewerk voelt zeer ruw aan en is met grove brokken roze graniet 

gemagerd. De buitenzijde van de scherf bevat geen decoratie, maar wel enkele krimpscheuren, 

welke in combinatie met de grove afwerking kenmerkend zijn voor Hoogkarspel-oud aardewerk 

(type AA, 1500-1100 v. Chr.).24 De binnenzijde is volledig bedekt met roet en voedselresidu. 

Spoor 22 is een van de parallelle greppels uit werkput 2. Deze greppel bevatte eveneens één 

fragment dierlijk bot, vermoedelijk een pijpbeen en twee fragmenten aardewerk. Beide fragmenten 

zijn met steengruis en goudglimmers gemagerd, hoewel de fragmenten glad aanvoelen. De 

fragmenten vertonen geen decoratie, maar het aardewerk is beduidend zorgvuldiger afgewerkt dan 

het Hoogkarspel-oud aardewerk uit spoor 10. De dikte van de scherven bedraagt 12 mm. Volgens 

Roessingh en Lohof behoort aardewerk met deze dikte en de goudglimmers vooral toe aan het 

Hoogkarspel-oud aardewerk.25 

Spoor 25 is de meest noordelijke NO-ZW georiënteerde greppel in het onderzoeksgebied. De 

greppel bevatte twee fragmenten aardewerk en een handwortelbeentje van een klein tot 

middelgroot zoogdier. Op het been zijn verder geen slachtsporen zichtbaar. 

Het aardewerk betreft twee fragmenten van vrij dik en ruwwandig materiaal (11 mm en 14 mm). 

Beide scherven zijn met zeer grove stukken steengruis gemagerd. Een scherf bevatte een fragment 

kwarts van 10 x 6 x 5 mm Verder lijkt gebruik te zijn gemaakt van hetzelfde roze graniet als in het 

aardewerk uit spoor 10. Zowel de binnen- als buitenzijden van de scherven zijn beroet, hoewel de 

binnenzijden geen sporen van voedselresidu bevatte. Een van de fragmenten heeft een de 

buitenzijde een ondiepe ingekraste lijn. Door de kleine omvang van de scherf is niet te zien of deze 

horizontaal of verticaal op de pot is aangebracht. Net als het aardewerk uit spoor 10 en 22 behoort 

het aardewerk uit spoor 25 tot het Hoogkarspel-oud aardewerk (type AA).26  

Uitspraken over de relatie tussen vondsten en de context waaruit de vondsten afkomstig zijn, is op 

basis van kleinschalig onderzoek moeilijk. De vondsten uit onderhavig onderzoek zijn alle 

afkomstig uit greppels. De kringgreppels echter bevatten geen enkele scherf. Hetzelfde verschijnsel 

                                                 
22 Roessingh/Lohof 2011 312-313. 
23 Spoor 8, 10, 22 en 25. 
24 Roessingh/Lohof 2011, 159. 
25 Roessingh/Lohof 2011, 161. 
26 Roessingh/Lohof 2011, 159. 
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lijkt zich voor te doen op het nederzettingsterrein in Enkhuizen – Kadijken, waar een maximum van 

tien scherven per kringgreppel werd geborgen.27  

Wanneer gekeken wordt naar de hoeveelheid aangetroffen keramiek in Enkhuizen – Kadijken lijkt 

het aardewerk zich voornamelijk te concentreren in en rondom huisplattegronden en -erven. 

Voornamelijk greppels rondom de huisplattegronden bevatten veel aardewerk. Slechts één 

individuele perceel- of akkergreppel bevatte een opvallende hoeveelheid aan Hoogkarspel-Jong 

aardewerk (1100-800 v. Chr.).28 De andere greppels, voornamelijk perceel- of akkergrenzen, 

herbergden een maximum van 21 aardewerkfragmenten. 

 

Tabel 1. Vondstmateriaal in aantallen. 

Vondstnr. Spoornr Inhoud Soort Aantal 

(n) 

1 10 Dierlijk bot Indet. 1 

2 8 Dierlijk bot Indet. 2 

3 3 Dierlijk bot Pijpbeen, indet. 1 

4 25 Dierlijk bot Ossa carpi 1 

5 22 Dierlijk bot Indet. 1 

1 10 Keramiek HKO-AA 1 

4 25 Keramiek HKO-AA 2 

5 22 Keramiek HKO 2 

                                                 
27 Roessingh/Lohof 2011, 174. 
28 Roessingh/Lohof 2011, 176. GR05. 
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5. Beantwoording onderzoeksvragen 

Hieronder staan de onderzoeksvragen die voor het plangebied in het PvE werden geformuleerd.29 

Slechts een deel van de geformuleerde vragen kunnen aan de hand van het proefsleuvenonderzoek 

worden beantwoord. Aangezien alleen bronstijdsporen en recente verstoringen zijn aangetroffen, 

zullen alleen de vragen met betrekking tot de Bronstijd worden beantwoord. 

 

1. Zijn sporen uit de Bronstijd aanwezig binnen het onderzoeksgebied? Zo ja: 

1.1 Wat is de gaafheid, datering en aard van de sporen? 

1.2 Wat zijn de conserveringsomstandigheden van de sporen? 

1.3 Op welke diepte zijn de aangetroffen sporen gelegen? 

1.4 Hoe ziet de materiële cultuur uit deze sporen er uit? 

1.5 Zijn de mogelijk aanwezige vindplaatsen op basis van proefsleuven te begrenzen? 

Zo ja, wat is de omvang van de vindplaatsen? 

1.6 Zijn de vindplaatsen behoudenswaardig waardoor ze in aanmerking komen voor 

een opgraving? Zo ja, welke en waarom? 

 

Antwoord: 

Tijdens het Inventariserend Veldonderzoek zijn 24 individuele bronstijdsporen aangetroffen, 

waaronder twintig greppels, restanten van twee kringgreppels en twee ondiepe kuilen. De 

oorspronkelijke Bronstijd bodem of cultuurlaag was verdwenen, vermoedelijk tijdens  

egalisatiewerkzaamheden gedurende de ruilverkavelingen. Alleen dieper reikende sporen waren 

nog aanwezig. Voornamelijk de restanten van een of meerdere greppelsystemen waren nog deels 

intact. Op basis van oversnijdende sporen en de kleine hoeveelheid dateerbare keramiek, worden 

de jongste greppels in de Midden of Late Bronstijd gedateerd. 

Het archeologisch interessante vlak bevond zich tussen de -2 en -2,2 m NAP. De dieptes van de 

greppels varieerden tussen de 0,25 en 0,35 m. 

Vragen betreft de materiële cultuur waren vrijwel niet te beantwoorden, aangezien de vijf 

fragmenten aardewerk en zes onbewerkte botfragmenten geen representatief vondstenspectrum 

representeren. Aan de hand van de uiterlijke kenmerken van het aardewerk kon wel een globale 

datering worden ontleend.  

Door de geringe omvang van het proefsleuvenonderzoek konden geen begrenzingen van de 

vindplaats worden ontleend. Bronstijdgreppels maakten deel uit van een complex systeem. 

Wanneer in perspectief gekeken wordt naar de opgraving Enkhuizen-Kadijken, zijn in een 

oppervlakte van 6 ha. twaalf bronstijdboerderijen uit verschillende fasen met ieder een eigen 

greppelsysteem ontdekt.  

Zoals te zien is bij het nederzettingsterrein in Enkhuizen – Kadijken lijkt aardewerk zich 

voornamelijk te concentreren in en rondom huiserven. Voornamelijk de huisgreppels bevatten 

relatief veel aardewerk. Mogelijk is de lage hoeveelheid keramiek afkomstig van de Cornelis 

Kuinweg 17 te verklaren, doordat het plangebied zich in het agrarische areaal van een 

bronstijdnederzetting bevond. 

                                                 
29 Ter Steege/Bartels 2017. 
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6. Conclusies, waardestelling en selectieadvies 

6.1 Conclusies 

In het plangebied werd een geringe hoeveelheid archeologische sporen aangetroffen. Voornamelijk 

werkput 2 bevatte een redelijke hoeveelheid aan bronstijdgreppels. Door egalisatiewerkzaamheden 

ten tijd van de ruilverkaveling van polder het Grootslag, is de oorspronkelijke Bronstijd bodem of 

cultuurlaag verdwenen. Alleen de dieper reikende sporen waren nog aanwezig. Sporen van 

bebouwing, zoals paalsporen en huisgreppels ontbraken. Vragen omtrent de materiële cultuur zijn 

vrijwel niet te beantwoorden. Een aantal van de greppels heeft vermoedelijk dienst gedaan als 

begrenzing van een perceel of akker. De huisplaatsen bevinden zich waarschijnlijk buiten het 

plangebied. 

De hoeveelheid artefacten is dermate laag dat geen uitspraken kunnen worden gedaan over pot- 

en randvormen en regionale variatie van aardewerkvormen. 

Uit de Nieuwe Tijd dateert een perceelsloot die op basis van historisch kaartmateriaal bekend was. 

Deze sloot is na de vervaardiging van de kadastrale minuutkaarten gedempt en bevatte geen 

vondstmateriaal. 

De verstoringsgraad van het plangebied was relatief hoog. NZ en OW georiënteerde bruine 

humeuze banen doorsnijden vrijwel alle bronstijdsporen en het enige Nieuwe Tijd spoor. In totaal 

beslaan de recente verstoringen 88 m2 van de totale 260 m2. Vermoedelijk beslaan dezelfde 

verstoringen ook grote delen van de rest van het plangebied. 

 

6.2 Waardestelling  

Doel van een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven is, naast het toetsen van 

het verwachtingsmodel, het in kaart brengen en waarderen van verschillende vindplaatsen binnen 

het plangebied. Binnen het onderzoeksgebied zijn geen duidelijke sporen van bewoning 

aangetroffen. In feite gaat het om sporen uit meerder fasen die tezamen deel uitmaakten van een 

systeem dat een erf of nederzetting moest afbakenen. 

Sporen van bewoning, zoals waterputten en paalsporen, ontbraken volledig binnen het plangebied. 

Voor de waardering van vindplaatsen is in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.0 een 

proces opgesteld, waarbij vooral gekeken dient te worden naar de fysieke en inhoudelijke kwaliteit, 

maar ook naar belevingsaspecten. 

De criteria die worden gehanteerd bij belevingsaspecten zijn ‘schoonheid’ en ‘herinneringswaarde’. 

Voor het gehele plangebied zijn deze criteria niet van toepassing. Het Bronstijd cultuurlandschap is 

hier in het landschap onzichtbaar, noch bestaan herinneringen aan deze periode. 

Voor de waardering van fysieke kwaliteit dient men te kijken naar de criteria ‘gaafheid’ en 

‘conservering’ (tabel 2, bijlage 4). Voor het gehele onderzochte gebied geldt voor vrijwel alle 

parameters een lage score. Voor de waardering van de inhoudelijke kwaliteit wordt naar de mate 

van zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en de representativiteit van de vindplaats 

gekeken. Ook hier scoort het hele plangebied met vier punten laag op. 

Voor de beoordeling of een vindplaats behoudenswaardig is of niet is een stroomdiagram opgesteld 

(afb. 16).  
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Voor het plangebied geldt een lage puntenscore voor de fysieke kwaliteit, waarna de inhoudelijke 

kwaliteit dient te worden beoordeeld. Deze scoort eveneens laag, waardoor de archeologische 

resten niet behoudenswaardig zijn. 

 

 
Afbeelding 16. Waarderings-stroomdiagram.  

 

Tabel 2. De waardering van plangebied Cornelis Kuinweg 17 te Andijk (bijlage 4). 

Waarden Criteria 

Scores 

Hoog Midden Laag 

Beleving 

Schoonheid  Geen score 

Herinneringswaarde  Geen score  

Fysieke kwaliteit 

Gaafheid     1 

Conservering     2 

Inhoudelijke kwaliteit 

Zeldzaamheid     1 

Informatiewaarde     2 

Ensemblewaarde      1 

Representativiteit      n.v.t. 
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6.3 Selectieadvies en aanbevelingen 

Voor het gehele plangebied geldt een niet-behoudenswaardige waardering. Nader archeologisch 

onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg is daardoor niet noodzakelijk. 

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

het aspect archeologie. 

Het plangebied is vrijgesteld voor verder archeologisch onderzoek. Indien tijdens de uitvoering van 

de bouwwerkzaamheden vondstmateriaal wordt aangetroffen, dient dit aan Archeologie West-

Friesland te worden gemeld. Vondstmateriaal dat bij het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden 

wordt aangetroffen is (conform de Monumentenwet) eigendom van Provincie Noord-Holland en zal 

door Archeologie West-Friesland aan het Provinciaal Depot van Bodemvondsten in Castricum 

worden aangeleverd. 
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Bijlage 1 Profielen 
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Bijlage 2 Allesporenkaart 
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Bijlage 3 Reconstructie kringgreppels 
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Bijlage 4 Scoretabel waardestelling 

Scoretabel waardestelling Andijk Cornelis Kuinweg 17 IVO-P 

waarden criteria parameters beoordeling score 

beleving 

schoonheid 

zichtbaarheid vanaf het maaiveld als landschapselement nee 

n.v.t. vorm en structuur nee 

relatie met omgeving nee 

herinneringswaarde 
verbondenheid met feitelijke historische gebeurtenis nee 

n.v.t. associatie met toegeschreven kwaliteit of betekenis nee 

fysieke   
kwaliteit 

gaafheid 

aanwezigheid sporen hoog 

1 

gaafheid sporen midden 

ruimtelijke gaafheid laag 

stratigrafie intact laag 

mobilia in situ laag 

ruimtelijke relatie tussen mobilia onderling laag 

ruimtelijke relatie tussen mobilia en sporen laag 

aanwezigheid antropogeen biochemisch residu laag 

stabiliteit van de natuurlijke omgeving midden 

conservering 
conservering artefacten (metaal/overig) laag 

2 conservering organisch materiaal midden 

inhoudelijke 
kwaliteit 

zeldzaamheid 

in verhouding tot het aantal vergelijkbare monumenten 
(complextypen) van goede fysieke kwaliteit uit dezelfde perioden 
binnen dezelfde archeoregio, waarvan de aanwezigheid is 
vastgesteld 

laag 

1 

in verhouding tot de verwachting in een recente en specifieke 
verwachtingskaart 

laag 

informatiewaarde 

in verhouding tot opgraving/onderzoek van vergelijkbare 
monumenten binnen dezelfde archeoregio 

laag 

2 

bijdrage aan recent en systematisch onderzoek in de betreffende 
archeoregio 

midden 

bijdrage aan recent en systematisch onderzoek van de 
betreffende archeologische periode 

midden 

passend binnen vastgesteld onderzoeksprogramma van 
universitair instituut, RCE of bevoegd gezag 

midden 

ensemblewaarde 

synchrone context (voorkomen van monumenten uit dezelfde 
periode binnen de microregio) 

laag 

1 

diachrone context (voorkomen van monumenten uit 
opeenvolgende perioden binnen de micro-regio) 

laag 

landschappelijke context (fysisch- en historisch-geografische      
gaafheid van het contemporaine landschap) 

laag 

aanwezigheid van contemporaine organische sedimenten in de        
directe omgeving 

laag 

representativiteit 

kenmerkendheid voor een bepaald gebied en of periode n.v.t. 

n.v.t. 

het aantal vergelijkbare monumenten van goede fysieke 
kwaliteit uit dezelfde periode binnen dezelfde archeoregio, 
waarvan de aanwezigheid is vastgesteld en waarvan behoud is 
gegarandeerd 

n.v.t. 

in verhouding tot de verwachting in een recente en specifieke 
verwachtingskaart 

n.v.t.. 
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