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Voorwoord

Voor u ligt het rapport van het archeologisch onderzoek dat plaatsvond in mei en juni van 

2012 in Grootebroek. Het gehele lint tussen Hoorn en Enkhuizen, maar zeker het deel van 

Bovenkarspel-Grootebroek, is zowel voor de prehistorie, de Middeleeuwen als het VOC tijdperk, 

een interessant gebied. Dit wordt niet alleen veroorzaakt omdat de bewoning en het landschap 

in de afgelopen eeuwen steeds een ander uiterlijk kreeg, maar zeker ook omdat in het gebied 

nauwelijks systematisch archeologisch onderzoek had plaatsgevonden. Het eerste onderzoek 

van redelijke omvang vond in 2011 en 2012 plaats op de locatie van het Oude Postkantoor, net 

over de oude gemeentegrens in Bovenkarspel. Hier werden in één archeologisch vlak resten 

uit drie perioden aangetroffen.

In de zomer van 2012 trok Archeologie West-Friesland de grens over naar Grootebroek en 

startte de opgraving ter voorbereiding van de uitbreiding van het Winkelcentrum Streekhof. 

Het onderzoek leverde interessante resultaten op. Wederom kwamen resten uit de Bronstijd, 

zo’n 3.500 jaar geleden, tevoorschijn. Ook kwamen resten van de bewoning uit de late 

middeleeuwen naar boven. Over deze 14de- en vroeg 15de eeuw langs De Streek is nog niet veel 

bekend binnen de regio. Daarom mag dit eerste onderzoek in het gebied vernieuwend worden 

genoemd. Wanneer de uitbreiding van de Streekhof daadwerkelijk zal worden gerealiseerd, zal 

nog veel meer worden ontdekt.

De opgraving en dit rapport was niet mogelijk geweest zonder de hulp van velen. De 

vrijwilligers van Archeologie West-Friesland die zich hebben ingezet bij dit project zijn: Kees 

Kiestra (restauratie, determinatie natuursteen), Peter Oudheusden, Ans Vissie-Hoogland, Els 

Winters-Ran (allen restauratie), F. Pennekamp en J. Sijm (veldwerk). Student-stagaires van de 

Universiteit van Leiden en hogeschool Saxion die hebben bijgedragen aan het vekdwerk zijn 

respectievelijk Sanne van Zanten en Casper Gils.

Extern hebben bijgedragen aan dit onderzoek: Bertil van Os van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) (slakkenmateriaal) en Bas van Geel van de Universiteit van Amsterdam 

(botanisch materiaal).

Voor de goede en adequate begeleiding vanuit de Gemeente Stede Broec wil ik Angèle Halsema, 

Marcel Kok, Edwin Jaring en Bas Admiraal bedanken.

Drs. Sander Gerritsen, projectleider Archeologie West-Friesland
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1 Inleiding 
In de periode tussen 22 mei en 6 juni 2012 werd door Archeologie West-Friesland een 
inventariserend veldonderzoek door middel proefsleuven en boringen uitgevoerd aan 
de Schaperstraat in Grootebroek, gemeente Stede Broec. Het onderzochte gebied lag 
aan de oostzijde van de Schaperstraat en werd ingeklemd door de Zesstedenweg in 
het noorden en het perceel aan de Schaperstraat 15 in het zuiden. (afbeelding 1 en 
2) Het PvE voor dit onderzoek werd opgesteld door Archeologie West-Friesland.1 Het 
bevoegd gezag ligt bij de gemeente Stede Broec.

De directe aanleiding voor dit onderzoek is de geplande westelijke uitbreiding 
van het winkelcentrum Streekhof dat ten oosten van het plangebied ligt. In het 
bureauonderzoek werd een gespecificeerd verwachtingsmodel per uitbreidingsfase 
opgesteld.2 Op basis van deze verwachting werd geadviseerd om door middel van 
boringen en proefsleuven de aanwezige resten te inventariseren en te waarderen, om 
zo een goede weging en calculatie voor een definitief onderzoek te kunnen maken.

In dit rapport worden de resultaten van het eerste inventariserend veldonderzoek 
beschreven. In het eerste deel wordt de onderzoekslocatie in een fysisch-geografisch 
en historisch kader geplaatst (hoofdstuk 2).  In het volgende deel komen de opzet, 
het doel en de gehanteerde methodiek aan de orde (hoofdstuk 3). Hierna volgt een 
beschrijving van de sporen en materiële cultuur uitgesplitst per periode (hoofdstuk 
4). Deze resultaten worden per zone beschreven. Vervolgens wordt een poging 
gedaan om de vragen uit het PvE te beantwoorden (hoofdstuk 5). Hierbij komen ook 
de knelpunten en de mogelijkheden voor toekomstig onderzoek aan de orde. In dit 
deel wordt ook de gespecificeerde verwachting getoetst, zoals deze werd opgesteld 
in het bureauonderzoek. Tenslotte zullen de vindplaatsen in het laatste hoofdstuk 

1  Bartels 2012a.
2  Bartels 2012b.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (ster) binnen de regio.
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worden gewaardeerd wat uiteindelijk zal resulteren in een advies m.b.t. de te nemen 
vervolgstappen.

Afbeelding 2. In rood de locatie van de gegraven proefsleuven op Google Earth. Bovenaan ligt de 

Zesstedenweg. De straat net ten westen van de proefsleuven is de Schaperstraat. Het grote gebouw ten 

oosten van het de onderzoeksloctaie is winkelcentrum De Streekhof.

Afbeelding 3. De Schaperstraat voor aanvang van het onderzoek. De foto is genomen vanaf de Zesstedenweg 

de Schaperstraat in. Bron: Google Earth/Street view.
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2 Onderzoekslocatie 

2.1 Fysisch geografische achtergond3

  
Geologie en landschap

Aan het einde van de laatste ijstijd lag het plangebied in een schaars begroeid 
landschap, waar in de loop van die ijstijd zandafzettingen waren afgezet. Geologisch 
gezien behoren deze zanden tot de formatie van Formatie van Twente (Laagpakket 
van Wierden: dekzand). De top van deze pleistocene afzettingen bevinden zich tussen 
de 14 en 12 m –NAP. Na afloop van de ijstijd steeg de temperatuur en smolten de 
landijsmassa’s waardoor de zeespiegel steeg. Hierdoor steeg ook de grondwaterspiegel 
en vormde zich Basisveen op het dekzand. Dit Basisveen werd uiteindelijk afgedekt 
door wad- en kwelderafzettingen. Tot circa 3.800 v. Chr. was West-Friesland vrij 
toegankelijk voor de zee. De toenmalige kust bestond voornamelijk uit zandige 
wadplaten waartussen een groot aantal west-oost georiënteerde geulen lag. Meer 
landinwaarts gingen de zandige platen over in lagunes waarin klei werd afgezet. Een 

3  Dit deel is overgenomen uit het bureauonderzoek (Bartels 2012b) en waar nodig aangevuld.

Afbeelding 4. Het plangebied (rode cirkel) op de paleogeografisch kaart (situatie rond 2200 v. Chr.) van 

West-Friesland. Ten noorden van het plangebied ligt het archeologisch monument ‘Polder het Grootslag’.
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groot deel van West-Friesland lag in dit lagunaire gebied.4 De afzettingen die in deze 
periode zijn afgezet worden gerekend tot de oudste afzettingen van de Beemster 
Afzettingen (voorheen Calais II en III, tegenwoordig: Laagpakket van Wormer). Rond 
3.800 v. Chr. ontstonden aan de kust van Noord-Holland op de zandige wadplaten 
strandwallen die de kust langzaam afsloten. De zee kon vanaf deze periode alleen 
nog via enkele zeegaten in het achterland doordringen. Via het zeegat van Bergen 
drongen getijdengeulen West-Friesland in. Buiten de invloedsfeer van deze geulen 
vond geen sedimentatie plaats en vormde zich veen. Binnen de invloedsfeer van 
deze getijdengeulen vond afzetting van zand en klei plaats. Het grovere, zandigere 
materiaal sedimenteerde in en direct naast de geul. Het lichtere kleiiger materiaal 
werd bij overstromingen verder van de geul afgezet. Tussen 3.800 en 1.500 v. Chr. 
verlegden de getijdengeulen enkele malen hun loop, waardoor de ondergrond van 
West-Friesland een zeer ingewikkelde opbouw heeft. Deze opbouw, en de geologische 
geschiedenis, is in door De Mulder en Bosch ontrafeld en systematisch beschreven.5 
Bepalend voor het plangebied is de getijdengeul die ten zuiden en ten oosten liep en 
vermoedelijk met name  actief was in de periode 2200-1800 v. Chr. (afbeelding 4) 
De afzettingen uit deze periode worden door De Mulder & Bosch gerekend tot 
het Hauwertcomplex laag C (voorheen: Afzettingen van Calais IVb, tegenwoordig 
Laagpakket van Wormer. Rond 1.500 v. Chr. sloot het zeegat van Bergen en werden 
de geulsystemen in West-Friesland minder actief. Aanvankelijk werd nog een pakket 
klei afgezet, maar onder invloed van de verslechterde afwatering begon in grote delen 
van West-Friesland veen te groeien. De afzettingen uit deze periode worden door De 
Mulder en Bosch gerekend tot het Hauwertcomplex laag D (voorheen: Afzettingen 
van Duinkerke 0, tegenwoordig: Laagpakket van Walcheren). Na het droogvallen 
van de geulen vond, als gevolg van differentiële inklinking van de verschillende 
afzettingen een omkering (inversie) van het reliëf plaats. De aanvankelijk laaggelegen 
kreekbeddingen en oevers zakten minder in dan de aanvankelijk hooggelegen 
kwelders/komgebieden. Hierdoor kwamen de voormalige kreken als ruggen in het 
landschap te liggen. Op basis van hoogtegegevens van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN) is deze reliëfinversie nog goed herkenbaar. Het is niet geheel 
duidelijk wanneer deze reliëfinversie plaatsvond.De bewoning in West-Friesland 
in de Midden- en Late Bronstijd (1500 tot 800 v. Chr.) concentreerde zich op de 
flanken van deze geulruggen, maar ook op opgeslibde kwelders.6 Door toenemende 
vernatting werd West-Friesland rond 800 v. Chr. verlaten. Tot het ontstaan van de 
handelsplaats Medemblik omstreeks 700 na Chr. was West-Friesland vermoedelijk 
onbewoond. In de Middeleeuwen was West-Friesland bedekt met een dik veenpakket. 
Door het ontstaan van de Zuiderzee in de 11de en 12de eeuw werd de invloed van 
de zee aan de oostzijde van Noord-Holland aanzienlijk groter; de zee sloeg grote 
stukken land langs de kust weg en de Hollandse binnenmeren ontstonden. Het 
ontstaan van de Zuiderzee, gecombineerd met een gemiddelde stijging van de 
temperatuur, zorgde voor een natuurlijke ontwatering van het Westfriese veenpakket 
en gunstige condities voor ontginning. De eerste ontginningen in West- Friesland 
dateren uit de 8ste eeuw en vonden plaats rond Medemblik. Van de 10de tot en met 
de 12de eeuw werd het overige deel van West-Friesland ontgonnen. Het gebied werd 

4  De Mulder & Bosch, 1982; Van Heeringen & Theunissen, 2001
5  De Mulder & Bosch, 1982.
6  De Mulder & Bosch, 1982; IJzereef & van Regteren Altena, 1991; Roessingh & Lohof 2011.
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Afbeelding 5. De kaart van Ente (1953). Lichtbruin is zeer diep humeuze gronden, geelgroen is zavelgronden 

(voormalige flank getijdengeul), geel is zandgronden, donkergroen is kleigronden, lichtgroen is zavel op 

kleigronden, de rode vlekken zijn oude woongronden uit de prehistorie of Vroege Middeleeuwen. Het 

plangebied (zwarte stippellijn) bevindt zich op de flank van een getijdengeul. In rood (dunne lijn) is het 

huidige winkelcentrum weergegeven. De turquoise stippen geven de onderzoeken in Bovenkarspel van 

2010 en 2012 weer.
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geschikt gemaakt voor bewoning en landbouw door op systematische wijze sloten 
door het veen heen te graven, waardoor het veen ontwaterde. Door de ontwatering 
oxideerde het veen en klonk het veenpakket in, met een geleidelijke daling van 
het maaiveld als gevolg. Het land werd hierdoor kwetsbaar voor inbreuken van de 
zee en overstromingen.7 De bewoners van West-Friesland probeerden dit gevaar te 
verkleinen door dijken aan te leggen. Deze verschillende losse dijken werden met 
elkaar verbonden, waardoor West-Friesland vanaf ca. 1250 werd beschermd door 
één dijk: de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is in de eeuwen hierna nog diverse 
malen doorgebroken, waardoor land afsloeg en klei en zand werd afgezet. Specifiek 
voor het plangebied ligt de Zesstedenweg-Hoofdstraat aanmerkelijk hoger dan de 
omgeving. Het maaiveld in het plangebied bevindt zich rond 0 m NAP. Deze hoogte 
is veroorzaakt doordat de bewoningslagen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd hier 
dikker zijn. Ten noorden ligt het maaiveld gemiddeld op 0,2 m –NAP en ten zuiden ligt 
het maaiveld gemiddeld op 0,40 m -NAP. Het polderpeil ligt binnen de bebouwde kom 
op 2,4 m -NAP. Dit peil is in de afgelopen decennia enigszins gedaald. In de huidige 
Streekhof is eveneens te zien dat het vloerniveau van het winkelcentrum naar het 
noorden en het zuiden daalt.

Geomorfologie 

In het kader van de ruilverkaveling van Het Grootslag is in de jaren ’50 van de 
vorige eeuw een gedetailleerde bodemkaart vervaardigd.8 Deze bodemkaart is 
morfogenetisch van opzet, hetgeen betekent dat de genese van het landschap te 
herkennen valt in het kaartbeeld. (afbeelding 5) Het grootste deel van het plangebied 
bevindt zich in een zone met diep humeuze gronden. De humeuze bovengrond is 
dikker dan 80 cm en is ontstaan door het ophogen van het oorspronkelijke maaiveld. 
Het ophogingspakket in de bewoningslinten is te vertalen naar ophogingslagen, die 
vanaf de Late Middeleeuwen zijn aangebracht. Ten oosten van het plangebied is de 
zandige geulvulling goed te zien. Het plangebied bevindt zich op de zavelige flank 
van deze getijdengeul. Op en langs deze getij-inversierug is ook het archeologisch 
monument Polder Het Grootslag en de opgraving Bovenkarspel Het Valkje gelegen. 
De zavel- op kleigronden en kleigronden kunnen vertaald worden naar kwelders.

2.2 Historische achtergrond 
Naar aanleiding van de geplande ontwikkeling is een bureauonderzoek verricht. 
In het rapport dat verscheen naar aanleiding van dit onderzoek is een uitvoerige 
beschrijving gegeven van de ontwikkeling van Bovenkarspel en Grootebroek vanaf de 
Middeleeuwen.9 Hieronder staat een samenvatting van deze gegevens aan de hand 
van historische bronnen en -kaartmateriaal.

7  Besteman 1990, 93-96.
8  Ente, 1963.
9  Dit is een een zeer beknopte samenvatting. Voor een meer uitgebreide versie wordt verwezen  

 naar het bureauonderzoek (Bartels 2012b).
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Een korte geschiedenis van Grootebroek en Bovenkarspel

Tussen de 10de en de 13de eeuw wordt het gehele Westfriese veengebied door 
kolonisten ontgonnen. Binnen twee eeuwen zijn de grootse delen van het gebied ten 
zuiden van de lijn Medemblik-Andijk in productie genomen en bewoond geraakt. Het 
nu bestaande dorpslint van Westwoud tot Enkhuizen, lag aanvankelijk noordelijker. 
In de 11e tot 12e eeuw vestigde men zich aan de toenmalige zuidgrens van de 
ontginning. Tot deze vindplaatsen behoort bijvoorbeeld de Klokkeweel (Besteman, 
1990, 240). In de 12de eeuw is dit vroegste dorpslint weer verlaten. Men streek toen 
2-3 km zuidelijker ter plekke van het huidige lint.10

Vanaf deze periode blijft het lint bewoond. Bovenkarpsel en Grootebroek ontwikkelen 
zich verder en krijgen stadsrechten in 1364. 11 In de periode die hierop volgt breidden 
beide steden zich verder uit. In de 15de eeuw krijgt de stede ‘Broek’ toestemming 
voor de aanleg van een haven. Deze wordt in 1449 –  tot groot ongenoegen van 
Enkhuizen – in gebruik genomen. De economie van het gebied groeit door het gebruik 
van de haven en de daarmee samenhangende handel verder. 
In het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) stonden beide steden net als 
vele andere steden aan de Spaanse zijde maar dit veranderde al vrij snel. In 1572 
levert Grootebroek een galei aan de Westfriese oorlogsvloot en mogelijk speelden 
beide steden een rol in de Slag om de Zuiderzee op 12 en 13 oktober 1573, vlakbij 
het Hoornse Hop.
Vanaf de laat 16de eeuw neemt de handel en de welvaart in de regio toe.12 Voor 
Grootebroek betekent dit vooral een toename in de visvangst van de zogenaamde 
Zuiderzeeharing, die inmiddels is uitgestorven.13 Halverwege de 17de eeuw neemt de 
economische groei in de regio weer af. Dit in combinatie met een aantal stadsbranden 
en een algehele demografische neergang heeft tot gevolg dat in deze periode veel 
huizen leeg komen te staan. In de 18de eeuw lijkt het gebied een nieuwe impuls te 
krijgen door de bouw van een aantal stolpen langs het lint. Deze bouw lijkt voor een 
deel te worden gestimuleerd door rijke lieden uit Enkhuizen.14 Met de komst van de 
stolpen krijgen de steden een meer agrarisch karakter in plaats van een stedelijke. 
In het begin ligt de nadruk van de boerenbedrijven vooral op veeteelt en landbouw, 
maar in de 19de eeuw verschuift dit steeds meer richting de tuinbouw.

Historisch kaartmateriaal

De oudste – enigszins gedetailleerde – kaart waar het plangebied op staat is de kaart 
van Jacob van Deventer van rond 1560. (afbeelding 6) Dit is een vrij schematische 
kaart die werd gemaakt in opdracht van Filips II. De kaarten die van Deventer maakte 
hadden vooral een militair strategisch doel en naast dijken, bruggen, doorgaande 
wegen en waterwegen stonden doorgaans de verdedigingswerken in redelijk detail 
weergegeven. Bewoning werd vaak door middel van een afwijkende kleur in combinatie 
met zig zag lijnen voor de daken afgebeeld. Op de kaart van Grootebroek, gespeld als 

10  Tijdens twee opgravingen aan de Hoofdstraat 17-19 en 25-29 werden in 2010 en 2012 in  
 Bovenkarspel op hemelsbreed nog geen 200 m afstand , Middeleeuwse resten uit de tweede  
 helft van de 12de tot de eerste kwart van de 13de eeuw aangetroffen. (Gerritsen in prep.)  
 Hierover later meer.

11  Zie o.a. Voets 1979, 24 en 
12  Zie bijvoorbeeld Duijn 2011.
13  Boon 1996, 45,
14  Voor een overzicht: Bartels 2012b, 28.
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Groote Brouck, is te zien dat 
de stad geen stadsmuren of 
andere verdedigingswerken 
bezat. De bebouwing van 
het lint loopt dwars door het 
plangebied. Dit deel is als 
dichtbebouwd weergegeven. 
De langgerekte smalle 
percelen geven een 
stedelijke indruk. Binnen het 
plangebied zijn geen enige 
onderscheidende gebouwen 
of andere structuren 
afgebeeld. Net ten zuidoosten 
van het gebied ligt een 
molen.

Op de kaart van J. Dou (1651-1654) staat veel informatie met betrekking tot 
Grootebroek. (afbeelding 7) Het plangebied ligt net ten westen van de bannegrens met 
Bovenkarspel dat is weergegeven met een stippellijn. In het onbebouwde stuk rondom 
de grens staat de tekst: Evendeel. Mogelijk verwijst dit naar een stuk niemandsland 
tussen de twee steden. Waarschijnlijk ligt het plangebied iets meer naar het westen 

Afbeelding 6. Het plangebied globaal op de kaart van Jacob van 

Deventer van rond 1560. Een aanzienlijk deel van het historische 

lint van Grootebroek valt binnen het plangebied.

Afbeelding 7. Kaart van J. Dou uit 1651-1654. Het plangebied valt globaal binnen het grijze 

vierkant. Inzet: vergroot deel rond plangebied.
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waar de Zesstedenweg aan 
weerszijden dicht bebouwd 
is. Opvallend is dat er net 
ten westen van dit drukke 
deel een minder bebouwd 
stuk aanwezig is. Mogelijk 
is dit een aanwijzing dat 
dit deel van Grootebroek 
oorspronkelijk een apart 
buurtschap was dat in later 
tijden tegen het centrum 
in het westen aangroeide. 
De huizen zijn afgebeeld als 
smalle langgerekte woningen 
op dito percelen. Op een 
latere kaart van J. Dou uit 
1745 is het onbebouwde 
deel beperkt tot de zuidzijde 
van de Zestedenweg. 
(afbeelding 8) Ten noorden 
daarvan loopt de bebouwing 
in zowel Bovenkarspel als 
Grootebroek door tot de 
banscheiding. Deze postuum 
uitgebrachte kaart is een 
herdruk van de kaart van het 
Hollands Noorderkwartier uit 
ca.1680. Voor het Westfriese 

Afbeelding 8. Kaart van J. Dou die de situatie van rond 1680 

weergeeft. Het plangebied ligt rechts van het Even Deel. Het 

noorden is links.

Afbeelding 9. Kadastrale minuut uit 1826. Binnen het plangebied (zwarte stippellijn) vallen mogelijk enkele 

langhuizen en een stolpboerderij. 
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deel wordt verondersteld dat is 
teruggegrepen op de kaart van 
1651-1654. Er zijn aanwijzingen 
dat de kaart wel op sommige 
punten werd aangepast.
Op de kadastrale minuut uit 
1826 is voor het eerst duidelijke 
gedetailleerde informatie weer-
gegeven met betrekking tot 
de individuele percelen en 
de bebouwing daarbinnen. 
(afbeelding 9) In deze periode 
bestonden de huizen voor 
een deel uit lange smalle 
huizen en grote vierkante 
gebouwen, hoogstwaarschijnlijk 
stolpboerderijen. Mogelijk gaat 
een deel van de langgerekte huizen 
terug op de 16de en begin 17de 
eeuw, de bouw van de stolpen is 

mogelijk een latere 17de en 18de eeuwse ontwikkeling.15 Binnen het plangebied zijn 
op deze kaart ten noorden van de Zesstedenweg een mogelijke stolp en een smal 
huis te zien. Ten zuiden van de weg is de bebouwing – die hier ongetwijfeld ooit wel 
stond – in deze periode niet meer aanwezig.

2.3 Bekende archeologische waarden
Rondom het plangebied zijn vele archeologische vondstmeldingen, waarnemingen 
en zelfs monumenten uit de Bronstijd aanwezig.16 Noemenswaardig zijn het 70 ha 
grote rijksmonument ‘Het Grootslag’ dat op nog geen 700 m ten noordnoordoosten 
van het plangebied ligt. Hier liggen 32 vindplaatsen, waarvan 13 vermoedelijk 
nederzettingsterreinen uit de Midden- en late Bronstijd.17 Hiernaast heeft men 
binnen het monument op 8 locaties aanwijzingen gevonden voor bewoning uit de 
Middeleeuwen. 

15  Ibid., 28.
16  Voor een uitgebreid overzicht: Ibid., 33.
17  Mnr.:1307, bron :Archis2.

Afbeelding 10. Tijdens de opgraving aan 

de Hoofdstraat 17-19 in Bovenkarspel 

werden in 2010 sporen uit meerdere 

periodes aangetroffen. De donker- en 

lichtgrijze sporen zijn greppels uit de 

Bronstijd. De bruine sporen stammen 

uit de Middeleeuwen en de bakstenen 

fundering is in de Nieuwe Tijd aangelegd.
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Op ongeveer 700 m ten zuidwesten van het plangebied ligt nog een tweede 
rijksmonument.18 Het gaat hier om het ‘Princenhof’ waar een grote grafheuvel met 
een dubbele ringsloot ligt. Tijdens een inventariserend onderzoek is vast komen te 
staan dat het heuvellichaam was opgebouwd uit zavel afgedekt met plaggen. 
Iets verderweg op anderhalve kilometer ten het zuidwesten, ligt het monument 
‘Voetakkers’.19 Binnen het monument worden hier minimaal drie, maar waarschijnlijk 
een stuk meer grafheuvels uit de Bronstijd beschermd. In een van de grafheuvels zijn 
opvallend genoeg, twee skeletten uit de Middeleeuwen gevonden.20

Vlakbij het plangebied op nog geen 200 m richting het oosten werden in 2010 en 
2012 twee opgravingen uitgevoerd, net ten noorden van de Hoofdstraat.21  De eerste 
opgraving vond plaats aan de Hoofdstraat 17-19. (afbeelding 10 en 11) Op het 
achterterrein werden resten teruggevonden uit de Bronstijd, Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijd. De sporen uit de Bronstijd bestonden uit een noordwest-zuidoost en 
haaks daarop georiënteerd perceleringssysteem met in ieder geval een meerfasige 
huisplattegrond. Daarnaast kwamen uit deze periode kuilen en kringgreppels 
tevoorschijn. In de Middeleeuwen werd het gebied opnieuw verkaveld. Dit keer was 
de richting noord-zuid en de percelen bestonden uit lange smalle stroken van ca 9 
m breed. Duidelijke bewoningsresten uit deze periode werden niet gevonden, maar 

18  Mnr.:1306, bron: Archis2.
19  Mnr.:1305, bron: Archis2.
20  Van Giffen, 1953.
21  2010: Hoofdstraat 17-19, 2012: Hoofdstraat 23-29. Gerritsen in prep.

Afbeelding 11. Tijdens de opgraving aan de Hoofdstraat 17-19 kwamen achter het postkantoor de resten 

van een huis uit de Bronstijd tevoorschijn. De donkere ronde verkleuringen zijn de paalsporen de greppels 

ter hoogte van het figuur flankeerde het huis.
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de aanwezigheid van nederzettingsafval doet vermoeden dat de woningen niet ver 
van het onderzochte terrein, waarschijnlijk dicht op de Hoofdstraat stonden. In de 
periode die hierop volgde slibde een deel van de perceleringssloten dicht en een 
ander deel werd onderhouden en meerdere malen uitgegraven. De sporen uit de 
Nieuwe Tijd zijn nog niet helemaal uitgewerkt, maar horen waarschijnlijk bij een van 
de twee stolpboerderijen die hier in deze periode verrezen.
De tweede opgraving lag iets verder naar het oosten ter hoogte van Hoofdstraat 23-
29. (afbeelding 12) In tegenstelling tot het eerder genoemde onderzoek lagen de 
aangelegde werkputten hier dichter op de Hoofdstraat. Ook hier werden resten uit 
dezelfde periodes gevonden. De perceleringsporen uit de Bronstijd hadden dezelfde 
oriëntatie als op het andere terrein. Hiernaast werd een tweede huisplattegrond 
partieel blootgelegd en kon een nog niet eerder aangetroffen rechthoekige structuur 
van staken worden gedocumenteerd. De Middeleeuwse sporen lieten eenzelfde patroon 
zien met lange smalle percelen en ook hier werd een deel van deze verkaveling in de 
opvolgende periodes voortgezet. Geheel onverwacht kwamen vier grote teerlingen 
van een standerdmolen tevoorschijn. Deze dateerde in de periode voor de tweede 
helft van de 16de eeuw. In de periode die hierop volgde werd het terrein bebouwd 
met lange smalle huizen en legde men een insteekhaven aan de achterzijde van 
een van de huizen aan. De huizen werden vervolgens (waarschijnlijk) in de 18de 
eeuw grondig gesloopt, mogelijk werden percelen samengevoegd en er verrees een 
stolpboerderij op het terrein.22 Wat bij beide onderzoeken opviel was dat ondanks 
een klaarblijkelijk sterk verstoorde toplaag van de bodemopbouw, er toch heel veel 
informatie te achterhalen viel en dat met name de onderzijde van de stratigrafie 

22  De uitwerking van deze opgraving is nog in volle gang waardoor inzichten nog kunnen   
 veranderen.

Afbeelding 12. Tijdens het onderzoek in 2012 werden wederom resten uit meerdere periodes gevonden. 

In dit profiel is dat mooi zichtbaar. Op de lichtgrijze natuurlijk afgezette klei ligt een grijze bewoningslaag 

uit de Bronstijd. Deze wordt doorsneden door een greppel uit de middeleeuwse ontginningsfase. In 

de Nieuwe Tijd ontstaan er meerdere ophogings- en afbraaklagen. De pilaren zijn onderdeel van een 

spaarboogcontructie van de achtergevel van een stolpboerderij.
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goed was geconserveerd. Op een aantal locaties werden restanten gevonden van 
het oorspronkelijke veenpakket dat tijdens, maar vooral voor de Middeleeuwen grote 
delen van West-Friesland moet hebben bedekt. (afbeelding 13)
Ten noorden van het plangebied is een groot nederzettingsterrein ‘Bovenkarspel 
Het Valkje’ opgegraven.23 Hier werden veldsystemen en vele huisplaatsen uit de 
Midden- en Late Bronstijd onderzocht.24 Het plangebied ligt op dezelfde flank van een 
getijdengeul als dit onderzochte nederzettingsterrein.

2.4 Gespecificeerd verwachtingsmodel
Op basis van de beschikbare gegevens kon in het bureauonderzoek een 
verwachtingsmodel per periode worden vastgesteld. Hierbij werden vijf periodes 
onderscheiden:25

1. Prehistorie, de Bronstijd
Uit deze periode worden meerdere huisplaatsen verwacht met sporen als huisgreppels, 
erfgreppels, waterkuilen, afvalkuilen en kringgreppels. Hiernaast kunnen diverse 
botanische, zoölogische, materiële en andere resten aanwezig zijn. De gaafheid van 
de resten is vermoedelijk hoog, behalve op de plaatsen waar in de middeleeuwen 
kavelsloten zijn aangelegd. Verwacht wordt dat 70% van het gebied resten uit de 
prehistorie kan bevatten. 

2. Middeleeuwen, de ontginningsperiode
Verwacht wordt de aanwezigheid van (meerdere) huisplaatsen, bijgebouwen van 
agrarische aard, ontginningsgreppels, kavelsloten en diverse botanische, zoölogische, 
materiële en andere resten. Mogelijk zijn ook houtresten van primair of secundair 
aangelegde structuren te verwachten.

23  IJzereef 1981, IJzereef & Van Regteren Altena 1991.
24  Deze (en andere) opgravingsgegevens worden in het kader van de Farmers of the Coast   

 -onderzoeksprogramma momenteel ge(her-)analyseerd door Drs. W. Roessingh, Universiteit  
 van Leiden.

25  Bartels 2012b, 46.

Afbeelding 13. 

Op meerdere locaties in 

Bovenkarspel werd onder 

de ophogingslagen een 

restant van het natuurlijke 

veen aangetroffen, 

dat oorspronkelijk 

grote delen van West-

Friesland bedekte. Hier 

neemt Dr. Bas van Geel 

van de  Universiteit   

van Amsterdam een 

grondmonster.
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De gaafheid is vermoedelijk hoog. Verwacht wordt dat 30% van het gebied resten uit 
het tijdvak 1100-1300 kan bevatten. Dit is met name de zone langs het bewoningslint, 
de huidige Zesstedenweg. 

3. Late Middeleeuwen, de pre-stedelijke bewoning
Concreet gaat het om (meerdere) huisplaatsen, bijgebouwen van agrarische aard in 
diverse fases, ontginningsgreppels, kavelsloten en diverse botanische, zoölogische, 
materiële en andere resten. Mogelijk zijn ook houtresten van primair of secundair 
aangelegde structuren te verwachten. Mogelijk ligt er binnen het plangebied een 
noord-zuid lopende watergang door de Streekweg, die uit waarschijnlijk deze periode 
stamt.26 Deze kan voorzien zijn van kade- en beschoeiingswerken, een spui of een 
doorvaarbare sluis. Tevens verdient de opbouw van de weg, de kern van het dorpslint, 
aandacht. De gaafheid is vermoedelijk hoog. Verwacht wordt dat 30% van het gebied 
resten uit de late middeleeuwen kan bevatten, vooral langs het bewoningslint. 

4. Gouden Eeuw, de stedelijke bewoning
Het kan gaan om in het totaal 15-25 huispercelen (houtbouw/steenbouw), 
(ambachtelijke/agrarische) bijgebouwen in diverse fases, met watersystemen, 
kavelsloten, afvaldeposities en diverse botanische, zoölogische, materiële en andere 
resten. Mogelijk zijn ook houtresten van primair of secundair aangelegde structuren te 
verwachten. De verwachting voor de aanwezigheid van waterbouwkundige structuren 
zijn voor deze periode hoog. De weg, de kern van het stadslint, verdient aandacht. De 
gaafheid is vermoedelijk hoog, behalve op de plaatsen waar in het recente verleden 
is diepgesloopt, diepe kabel en leidingen tracés zijn aangelegd of waar schatgravers 
door deze laag heen hebben gegraven. Verwacht wordt dat 90% van het gebied 
resten uit de Gouden Eeuw kan bevatten. 

5. Nieuwe Tijd, de nieuwe agrarische bewoning en landgebruik 
Aanwezig zijn mogelijk stolpboerderijen, een rosmolen/gortmolen, een smederij en 
nog niet nader aan te duiden huispercelen (houtbouw/steenbouw), (ambachtelijke/
agrarische) bijgebouwen in diverse fases, watersystemen, kavelsloten en diverse 
botanische, zoölogische, materiële en andere resten. De noordzijde van het plangebied 
is vermoedelijk zeer gaaf, de zuidzijde minder gaaf. De gaafheid is voor het hele 
plangebied vermoedelijk gemiddeld, door sloop en andere graafwerkzaamheden in 
het recente verleden. Verwacht wordt dat 80% van het gebied resten uit de Nieuwe 
Tijd kan bevatten. 

26  Ibid., 47.
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3 Opzet en doel van het onderzoek 

Doel
Doel van het inventariserend onderzoek is het toetsen van de archeologische 
verwachting, zoals deze werd opgesteld in het archeologische bureauonderzoek. 
Hierbij moet worden gelet op de aanwezigheid, de mate van intactheid, datering en 
onderlinge samenhang van de aanwezige sporen en structuren. Het onderzoek dient 
daarnaast antwoord te geven op de in het PvE geformuleerde onderzoeksvragen.27

Methode 
In het gespecificeerde verwachtingsmodel werd een onderscheid gemaakt tussen het 
deel vlakbij het lint en de delen verder weg hiervan. Het onderzoeksterrein werd in 
navolging daarvan verdeeld in twee zone’s. (afbeelding 14) De eerste zone lag binnen 
een 25 m brede strook langs de Zestedenweg. De verwachting op ophogingslagen 
en bewoningssporen vanaf de ontginningsperiode tot in de Nieuwe Tijd, was met 
name hier het hoogst. De tweede zone lag direct ten zuiden hiervan. Hier was de 
verwachting hoog voor bewoningssporen uit de Bronstijd, maar bewoningsresten 
vanaf de ontginningsperiode werden hier niet verwacht.28 Voor beide zone’s werd 
een aparte onderzoeksstrategie bedacht.29 Tegen de Zesstedenweg aan werd een 
sleuf gepland waarbij alleen het bovenste intacte niveau moest worden blootgelegd. 
Hiernaast zou met behulp van kleine proefputjes en/of een grondboringen worden 
gekeken, hoe de bodemopbouw onder dit niveau was. In afwijking op het PvE werd 
in samenspraak met de regio-archeoloog besloten om eerst een booronderzoek uit te 
voeren en daarna de bevindingen met behulp van de proefsleuf te toetsen. Het vlak 
van de sleuf werd uiteindelijk op het Bronstijd niveau onder de latere  ophogingslagen 
aangelegd. Dit kon worden besloten vanwege de hoge mate van verstoring van de 
bovenste lagen en het daarmee samenhangende ontbreken van veel muurresten.
In zone 2 werden twee parallelle proefsleuven gepland om het terrein te onderzoeken. 
Vooraf werd de ligging hiervan bepaald omdat men wilde voorkomen dat een sleuf 
voor een groot deel over een van de kavelssloten viel. De locatie van deze sloten 
werd bepaald aan de hand van een gegeorefereerde uitsnede van de kadastrale 
minuut. Door de ligging van een geïmproviseerde parkeerhaven aan de oostzijde 
van de Schaperstraat kreeg de eerste sleuf (werkput 1) aan de noordzijde een kleine 
knik. De tweede sleuf (werkput 2) boog door de ligging van de stort van werkput 1 
aan de noordzijde eveneens enigszins af. De breedte van de proefsleuven voor beide 
zones bedroeg 4 m.

In zone 1 werd voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een klein booronderzoek 
uitgevoerd. Over het terrein verspreid werden vijf boringen gezet. (bijlage 5) Naar 
aanleiding hiervan werd een eerste inzicht in de bodemopbouw verkregen. Aan de 
hand daarvan werd besloten dat de aanleg van een proefsleuf zinvol was. Door de 
bestudering van het westprofiel kon uiteindelijk de bodemopbouw in meer detail 
worden bestudeerd.

27  Deze worden in hoofdstuk vijf gerecapituleerd.
28  De verwachting was hier wel hoog voor perceleringsgreppels en sloten en andere sporen van  

 gebruik uit deze perioden.
29  Gerritsen 2012a.
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Techniek
De sporenvlakken werden gefotografeerd en getekend. Alle sporen worden zowel 
individueel als in verband met andere sporen gefotografeerd. (afbeelding 16) De 
aangelegde vlakken lagen allen op de natuurlijke ondergrond, waarin zich de sporen uit 
verschillende periodes aftekende. Waar de bodemopbouw niet was verstoord, werden 
profielopnames gemaakt. In zone 1 werd het volledige westprofiel gedocumenteerd.
Alle tekeningen werden in tegenstelling tot het PvE – door het grotendeels ontbreken 
van muurresten – op schaal 1:50 getekend. Alle methoden en technieken werden 

Afbeelding 14. Overzicht werkputten, onderscheiden zones en boringen, binnen het onderzochte gebied.
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uitgevoerd conform de KNA 3.2 en kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn (versie 
2009).
Grote sporen als kuilen en greppels werden met de graafmachine onderzocht, 
kleinere sporen zoals paalkuilen en kringgreppels werden met de schep gecoupeerd. 
(afbeelding 17)
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Afbeelding 15. Het plangebied (zwarte stippellijn) en het huidige winkelcentrum (grijs, rood omlijnd)
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Afbeelding 16.

(Links) Overzichtsfoto van het 

zuidelijke deel van werkput 1. 

Zichtbaar zijn grijze (kring)

greppels uit de Bronstijd 

doorsneden door bruine 

kuilen uit de Middeleeuwen.

De foto is richting het zuiden 

genomen.

Afbeelding 17.

(Onder) Alle kleinere 

sporen werden met de hand 

gecoupeerd. Zuidelijke 

deel van werkput 2. De 

foto is richting het noorden 

genomen.
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4 Resultaten
In totaal werden drie werkputten 
gegraven met een breedte van 4 m en 
een totale lengte van 205 m. De eerste 
aangelegde werkput (werkput 1) lag aan 
de westzijde van het terrein op twee 
meter van de weg en had een lengte 110 
m. De tweede werkput (werkput 2) lag 
op ca 10 m ten oosten hiervan. Deze had 
een lengte van 82 m. Het onderzochte 
oppervlakte binnen deze zone (zone 2) 
bedroeg 768 m2.
In de zone aan de Zesstedenweg (zone 
1) werden vijf boringen verricht en 
een proefsleuf van 13 m lang gegraven 
(werkput 3). Het oppervlakte van de 
sleuf in deze zone bedroeg 42 m2.

Opgeteld werden er in beide zone’s, 181 
sporen aangetroffen. De sporen werden, 
wanneer dateerbaar materiaal ontbrak, 
op basis van de kleur en textuur van de 
vulling geperiodiseerd. Bijna 75% van 
alle sporen konden in de Bronstijd worden 
gedateerd. De Middeleeuwen was met  
11% vertegenwoordigd en de Nieuwe Tijd 
met 7%. De overige sporen konden niet 
met zekerheid aan een periode worden 
toegekend.
Wanneer we het percentage sporen per onderscheiden zone bekijken, ontstaat 
een interessant beeld. (afbeelding 18) In de zone dicht tegen het lint aan (zone 
1) is de verdeling tussen sporen uit de Bronstijd, Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd 
nagenoeg gelijk. In zone 2 wat verder van het lint af neemt het aantal sporen uit de 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd af, waardoor het percentage Bronstijd-sporen hier 
met bijna 80% opvallend hoog is.
Hieronder worden de resultaten per zone beschreven. In de eerste instantie 
komt de bodemopbouw en de mate van intactheid aan de orde. Daarna worden 
de aangetroffen sporen per periode behandeld. Tenslotte komen de verschillende 
aanwezige materiaalcategorieën aan bod.

4.1 Zone 130

4.1.1 Bodemopbouw en verstoring

De oudste sporen bevonden zich op een hoogte van 1,9 m – NAP. Aan het zuiddeel 
van de sleuf lagen deze op 1,5 m onder het maaiveld, aan de straatzijde lagen de 

30  Zie bijlage 1.

Afbeelding 18. De verdeling van de sporen per 

periode binnen de afzonderlijke zones. De bovenste 

diagram geeft de verdeling in zone 1 weer (werkput 

3) de onderste in zone 2 (werkput 1 en 2). BT: 

Bronstijd, ME: Middeleeuwen, NT: Nieuwe Tijd, ME/

NT: Middeleeuwen/Nieuwe Tijd, NAT: natuurlijk en 

ONB: onbekend.
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sporen op dezelfde hoogte, maar vanwege het reliëfverschil op een diepte van 1,8 
m onder het maaiveld. De oudste antropogene sporen komen uit de Bronstijd en 
waren gevuld met een matig tot sterk siltige grijze klei met een lichte humeuziteit. 
Ze waren ingegraven in natuurlijke kwelderafzettingen van sterk siltig lichtgrijze klei 
met af en toe een zandlaagje en met weinig oxidatievlekken. De kwelderafzettingen 
kunnen worden gerekend tot het Laagpakket van Wormer. In het profiel lag direct op 
de kwelderafzettingen een laag die overeenkwam met de vulling van de Bronstijd-
sporen. Er kon niet worden vastgesteld of deze laag de gegraven sporen uit deze 
periode afdekte of dat de sporen vanaf de top van deze laag waren ingegraven. Aan 
de onderzijde van deze laag werden eergetouwkrassen waargenomen.31 
Bovenop deze ‘Bronstijd-laag’ werd op drie locaties in het profiel een donkerbruine 
laag van uiterst siltige en uiterst humeuze klei waargenomen. De laag had een ietwat 
brokkelig karakter waardoor niet met zekerheid kon worden gesteld of het hier om 
een restant van het oorspronkelijke veenpakket ging. Dit veen begon in de Bronstijd  
met groeien en bedekte tot in de Middeleeuwen grote delen van West-Friesland.32 
Mogelijk gaat het hier om opgebracht veen. Een andere optie is dat het veen lang 
aan het oppervlakte heeft gelegen en gebruikt is als akker of weideland waardoor het 
meer veraard is geraakt en het brokkelige karakter heeft gekregen. De top van deze 
laag lag op 1,7 m – NAP, op een diepte van 1,3 m onder het maaiveld.33

Direct op deze laag lag een sterk siltige grijze kleilaag met houtskoolfragmenten. 
Deze ophogingslaag kon op basis van het aardewerk in de laat 14de- en vroeg 15de 
eeuw (1375-1425) worden gedateerd. Opvallend was dat aan de  onderzijde van deze 
laag, direct op de middeleeuwse bruine kleilaag, brokjes lichtgrijs zandig materiaal 
aanwezig was. Mogelijk is dit een restant van grondverbeteractiviteiten.34 Als dit zo 

31  Hier wordt later dieper op ingegaan.
32  Bij de opgraving aan de Hoofdstraat in Bovenkarspel op ca 200 m naar het oosten (Gerritsen  

 in prep.)zijn wel duidelijke sporen voor veengroei ter plaatse aangetroffen. Momenteel is er  
 een discussie gaande of het veen heel oostelijk West-Friesland of slechts delen daarvan heeft  
 bedekt. Zie o.a. Van Zijverden & Roessingh 2012.

33  Aan de zuidzijde gemeten.
34  Hier wordt later dieper op ingegaan.

Afbeelding 19. Werkput 3 in zone 1. In het westprofiel zijn onder de verstoorde bovenlagen goed 

geconserveerde middeleeuwse ophogingslagen zichtbaar.
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is, dan kan de laag mogelijk als een akker worden geïnterpreteerd.
Bovenop deze laag bevonden zich nog een aantal ophogingslagen waarvan de 
grenzen niet altijd even duidelijk te onderscheiden waren. Het jongste materiaal 
uit deze lagen dateert in de 16de eeuw en het lijkt erop alsof een groot deel van de 
17de eeuwse ophogingslagen en alle muurresten e.d. die bij dat niveau horen, door 
de 20ste eeuwse sloopactiviteiten werden verstoord. (afbeelding 19) De onderzijde 
van de verstoring schommelde tussen de 0,3 en 0,4 m – NAP, op een diepte die 
varieerde van 0,7 m aan de zuidzijde tot bijna 1,4 m onder het maaiveld aan de 
noordzijde tegen de Zesstedenweg aan. Duidelijke aanwijzingen voor verstoring door 
schatgraverij werden niet aangetroffen.

4.1.2 Spoorbeschrijving 
Bronstijd 

De oudste sporen in zone 1 konden op basis van hun kleur en textuur, naast hun 
stratigrafische ligging, in de Midden- of Late Bronstijd (1500 – 800 v. Chr.) worden 
gedateerd. Uit deze periode stamde een spoor dat aan de zuidwest-zijde van de werkput 
werd aangetroffen. In de eerste instantie werd gedacht dat het om een zuidwest-
noordoost geörienteerde greppel ging. Bij bestudering van het west-profiel werd het 

spoor echter niet meer 
waargenomen waardoor 
het waarschijnlijk om een 
ondiepe kuil ging. Een 
andere optie is dat in het 
vlak twee parallel-lopende 
eergetouwkrassen als één 
spoor werden gezien. Iets 
meer naar het noorden, 
op 5 m vanaf de zuidzijde 
werd namelijk een zone 
met duidelijke krassen 
van een eergetouw 
waargenomen. (afbeelding 
20) Deze waren zuidwest-
noordoost en haaks hierop 
georiënteerd. Tussen de 
krassen werden op enkele 
locaties indrukken van 
vee gevonden. Op deze 
plek was het vlak net 
even schuin aangelegd en 
kwamen de krassen net 
onder de grijze ‘Bronstijd-
laag’ tevoorschijn. Het is 
heel waarschijnlijk dat de 
krassen die zeer ondiep 
zijn zich onder de gehele 
laag bevonden en dat de 

Afbeelding 20. In werkput 3 (zone 1) werden op de kwelderafzettingen 

krassen van een eergetouw (ploeg) uit de Bronstijd waargenomen. De 

foto is richting het zuidwesten genomen.
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laag mogelijk als akkerlaag moet worden geïnterpreteerd.35

Aan de noordzijde werd bij de bestudering van het west-profiel een rand van een ander  
bronstijd-spoor aangetroffen. Door de geringe afmetingen van het profielgat hier, kon 
de exacte aard van het spoor niet worden achterhaald. Het gaat waarschijnlijk om 
een perceleringssgreppel.

Middeleeuwen
De oudste middeleeuwse sporen dateren waarschijnlijk uit de ontginningsfase. Tijdens 
het afwerken van de ophogingslagen uit de 14de/15de eeuw aan de noordzijde van 
de werkput kwam aan de onderzijde een aantal (42) oudere fragmenten Pingsdorf-
aardewerk, Paffrath, kogelpot en bijna-steengoed uit de late 12de- en 13de eeuw 
(1150-1300) uit tevoorschijn. Er kon geen duidelijke begrenzing worden vastgesteld 
waardoor niet kon worden achterhaald of het om een ouder spoor ging of dat we hier 
met ruis of opspit te maken hebben. 
Aan de oostzijde werden meerdere en deels overlappende rechthoekige kuilen 
aangetroffen. De enige kuil waarvan de dimensies konden worden bepaald, had een 
afmeting van 0,9 x 1,4 m. De diepte bedroeg 0,2 m. Mogelijk kunnen de kuilen als 
daliegaten worden geïnterpreteerd.36 

Uit de ophogingslagen zelf kwamen 425 keramiekscherven tevoorschijn.37 De meeste 
keramiek dateert uit de periode 1375-1425. Dit aardewerk is fragmentarisch, 
waardoor geen (archeologisch) complete objecten konden worden samengesteld. 
Desondanks is het materiaal interessant, omdat keramiek uit deze periode weinig 
worden aangetroffen in West-Friesland. Dit maakt de ophoging tot een interessant 
vondstcomplex. 

Slechts vier soorten keramiek zijn aanwezig: steengoed met en zonder 
oppervlaktebehandeling (steengoed 1 en 2), grijsbakkend aardewerk en roodbakkend 
aardewerk (afbeelding 21). Het steengoed zonder oppervlaktebehandeling (steengoed 
1) vormt een vrij grote groep en omvat, voor zover kan worden gezien, uitsluitend 
slanke kannen met rechte rand, zonder ribbels of appliques (s1-kan-3 en/of -18, afb.). 
Op ongeveer de helft van de scherven is een oranje blos aanwezig. Een paar scherven 
zijn bovendien volledig voorzien van een paarse ijzerengobe. Het aandeel van het 
steengoed met oppervlaktebehandeling (steengoed 2) is veel kleiner. Ook hierbinnen 

35  De aanwezigheid van eergetouwkrassen kunnen niet altijd ivm worden gebracht met de   
 aanwezigheid van een akker ter plaatse. Op verschillende locaties zijn is aangetoond dat met  
 een eergetouw  zoden werden gesneden waardoor deze makkelijker van de ondergrond kon  
 worden verwijderd. Zie o.a. Bloemers & Therkorn 2003.

36  Voor een korte uitleg van dit fenomeen zie Kuilen onder Middeleeuwen in Zone 2.
37  V055/V056/V061, ophogingslaag S173.

baksel n % (n) MAE % (MAE)

echt steengoed (s1) 133 34,8 13 27,1

echt steengoed (s2) 27 7,0 3 6,3

grijsbakkend aardewerk (g) 4 1,0 2 4,2

roodbakkend aardewerk (r) 219 57,2 30 62,4

totaal 382 100 48 100

Afbeelding 21. Tabel met de aanwezige bakselgroepen binnen het voondstcomplex.
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zijn waarschijnlijk alleen 
kannen aanwezig. Op één 
fragment is een eenvoudige 
radstempel aanwezig. 
Het aandeel van het 
grijsbakkend aardewerk 
is opvallend klein: slechts 
vier wandfragmenten zijn 
gevonden.
Het roodbakkend aardewerk 
vormt de grootste groep. Het 
aantal vormen is beperkt: 
alleen bakpannen (14 MAE), 
grapen (7 MAE), kommen 
(3 MAE) en een gatenpot 
zijn aanwezig. Ook binnen 
de vormen bestaat weinig 
diversiteit. De bakpannen 
hebben allemaal een 
omgeslagen rand, die soms is 
aangedrukt (r-bak-1 en -2). 
Inwendig zijn de bakpannen 
geglazuurd en ze zijn 
voorzien van een platte steel. 
Vrijwel alle grapen hebben 
een hoge driehoekig verdikte 
rand (r-gra-3). Deze grapen 
zijn spaarzaam geglazuurd 
en soms voorzien van fijne 
ribbels op de schouder. De 
kommen hebben een brede 
platte vlag, waarop een 
versiering met slibbogen 
aanwezig is. Doordat alleen 
randen van de kommen zijn 
gevonden, is niet bekend of 
zij op poten of standlobben 
staan.
Naast keramiek kwamen er 
ook andere vondstcategorieën 
uit het vondstcomplex. 

Het aantal natuurstenen bedroeg 35, het totale gewicht lag rond de 4,5 kg. Het 
merendeel van de stenen bestond uit vuursteen (13 stuks). In de meeste gevallen 
vielen deze stukken op door een onregelmatig breukvlak met scherpe uitstekende 
punten. Mogelijk zijn de breuken door verhitting ontstaan. Naast vuursteen, komt 
vooral zandsteen en kalksteen voor. Het gaat om brokken steen met een onduidelijke 
functie. Objecten als slijp- of wetstenen ontbraken.

roodbakkend

grijsbakkend

echt steengoed (s1)

echt steengoed (s2)
62,4%

27,1%

6,3%

4,2%

Afbeelding 22. Grafiek met de procentuele verdeling van de 

aanwezige bakselgroepen (MAE) binnen het vondstcomplex.

Afbeelding 23. Een randfragment van een steengoed-kan zonder 

oppervlaktebehandeling. Datering vondstcomplex: 1375-1425.
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Tussen de vondsten bevonden zich meerdere brokken baksteen (9 stuks), waarvan 
meestal alleen de dikte nog te achterhalen was (4-6 cm). Een fragment bezat 
mortelresten aan een zijde. Opvallend is de aanwezigheid van enkele brokken plavuis 
(7 stuks). Een aantal van deze plavuizen had een verbrande bovenzijde. Mogelijk 
werd een deel van de plavuizen gebruikt als basis voor een haard.
Uit de laag kwam een sterk gecorrodeerd metalen object. Het gaat waarschijnlijk 
om een ploegschaar die vergelijkbaar is met een exemplaar uit Hoorn. In 2000 werd 
tijdens het onderzoek daar een ijzeren ploegsschaar gevonden met een deel van de 
houten schaar er nog in.38 Bij het exemplaar aan de Schaperstraat was alleen de 
afdruk van het hout nog aanwezig. De datering van de laag waar de schaar uit Hoorn 
uitkwam was vergelijkbaar met dit vondstcomplex.39

De interpretatie als ophogingslaag voor dit complex was overigens niet eenduidig. 
Een andere mogelijkheid is dat 
er hier in de middeleeuwen 
een sloot heeft gelegen die 
werd opgevuld of gedempt. In 
het westprofiel leek een aantal 
lagen naar het noorden toe weg 
te zakken. Het was echter niet 
goed zichtbaar of het werkelijk 
om een sloot ging of dat er 
bijvoorbeeld een middeleeuwse 
kuil onder het vlak lag, waarin 
een deel van de lagen als gevolg 
van inklinking waren nagezakt.

Nieuwe Tijd
Door de verstoring van de bovenste delen waren de sporen uit deze periode schaars. 
Onder de ophogingslagen kwam in het west profiel een grote ronde kuil tevoorschijn.40 
De diameter bedroeg 2,6 m, de maximale diepte een meter. In het vlak leek er 
een soort kern aanwezig te zijn waardoor aan een interpretatie als waterput werd 
gedacht. In het profiel kon dit niet worden bevestigd. Het spoor bevatte meerdere 
lagen met sterk siltige grijze humeuze klei. Deze lagen waren sterk heterogeen en 
bevatte baksteenpuin, mosselschelpen, keramiek, hout en steen.

38  WIN00 (project 106) V066-M01.
39  Mond. mededeling: C. Schrickx.
40  S179.

Afbeelding 25. Uit een 

grote ronde kuil uit de 

16de eeuw kwamen 

onder andere deze 

houten onderdelen.

Afbeelding 24. Uit de ophogingslaag kwam een vergelijkbare 

ijzeren ploegschaar. Dit exemplaar is afkomstig uit Hoorn.
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De keramiek bestond uit 68 fragmenten. Het materiaal was zeer fragmentarisch en 
een analyse bleek daarom niet zinvol. De vondsten omvatten met name roodbakkend 
aardewerk en daarnaast enkele fragmenten steengoed en witbakkend aardewerk. 
Het aardewerk dateert uit de periode 1500-1575. Het jongst fragment is een stuk van 
een kom of bord van Noord-Hollands slibaardewerk, een type aardewerk dat vanaf 
circa 1570 is gemaakt.
Uit de kuil kwamen drie stukken natuursteen. Het ging om een stuk basalt, kwarts en 
kalksteen met een totaal gewicht van 1,2 kg. Tussen de stenen bevonden zich geen 
ogenschijnlijke objecten.
Uit de onderste laag kwamen twee stukken bewerkt hout. (afbeelding 25) In beide 
stukken zaten ovale gaten. Een stuk had aan beide zijdes een inkeping voor een 
eenvoudige halfhout-verbinding. 

Aan de zuidzijde van de werkput werd net onder de verstoring een rechthoekige kuil 
waargenomen.41 De kuil was gevuld met grof rood en geel baksteenpuin en stukken 
plavuizen. Op basis van dat laatste zou het spoor kunnen worden geïnterpreteerd als 
een weggebroken kelder. De afmetingen van 1,5 x 2 m zou ook kunnen wijzen op 
een uitgebroken grote poer waar naderhand afbraakpuin in is teruggegooid. Deze zou 
dan gezien de grote bij een stolpboerderij kunnen horen. Tussen het puin kwamen 
drie metalen objecten tevoorschijn. Het eerste object is een blokgewicht met het 
wapen Enkhuizen erop. (afbeelding 26) Hiernaast staan de cijfers 79 vermeld. Het 
gaat om een gewicht van 1/8 pond. Het tweede object is een messing gesp. De 
derde metaalvondst was een duit van Groningen en Ommelanden die een post-quem 
datering van 1682 aan de afbraak gaf. 

41  S177.

Afbeelding 26 (links) en 27 (rechts). Twee metalen objecten uit de kuil. Links een blokgewicht met 

het wapen van Enkhuizen (drie haringen) naast de cijfers 79 (gedraaid). De ovale gesp rechts is van 

messing.
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4.2 Zone 242

4.2.1 bodemopbouw en verstoring

De top van de kwelderafzettingen lag aan de zuidzijde van zowel werkput 1 als 2, 
tussen de 1,4 en 1,5 m – NAP.  Het verschil tussen de zuidzijde van het terrein en 
de noordzijde bedroeg hierdoor bijna 0,5 m. Het verloop hiertussen leek geleidelijk, 
maar of een deel van het verschil moet worden verklaard door zetting onder invloed 
van het pakket ophogingslagen langs het lint, kon niet worden achterhaald. De 
kwelderafzettingen bestaan hier uit sterk siltig lichtgrijs zand en zijn dus zandiger dan 
in zone 1. Hoewel de kaart van Ente dit lijkt tegen te spreken zou het hoogteverschil 
in combinatie met de aanwezigheid van zandigere afzettingen kunnen wijzen op de 
aanwezigheid van een geul in de directe omgeving.43

De ‘Bronstijd-laag’ zoals deze in zone 1 werd waargenomen, komt in deze zone niet 
voor. Waarschijnlijk werd door landbouwactiviteiten in de Middeleeuwen en daarna, 
de laag opgenomen in de bouwvoor. Van een veenlaag is hier eveneens geen sprake. 
De aanwezigheid van een aantal Middeleeuwse kuilen of daliegaten waarin nog resten 
compact teruggegooid veen werd teruggevonden, wijst wel richting de aanwezigheid 
van veen hier in deze periode. 
Op enkele plaatsen, vooral als nazak aan de bovenzijde van grote sporen, werd een laag 
grijze lichthumeuze klei waargenomen waarin soms as en houtskool aanwezig was. 
Hieruit kwam aardewerk dat in de 17de of 18de eeuw te dateren viel. Waarschijnlijk 
is deze laag het restant van een akker uit de Nieuwe Tijd. Deze akker is grotendeels 
verdwenen door latere landbouwactiviteiten en door recente verstoringen bij de bouw 
en later de sloop van de huizen aan de Schaperstraat.
Bijna overal werden aanwijzingen voor recente verstoringen aangetroffen, maar de 
diepte hiervan was beperkt. De muren van de huizen aan de Schaperstraat waren 
blijkbaar niet erg diep gefundeerd. De verstoringsdiepte lag meestal net boven en 

42  Zie bijlage 1 en 2.
43  Ente 1963.

Afbeelding 28. Voorheen stond er een rij huizen langs de Schaperstraat. Hier een foto van Google street 

view net na de sloop van een van de huizen. Dit is ter hoogte van de zuidzijde van werkput 1. Links 

achteraan is de Zesstedenweg zichtbaar, op de achtergrond het winkelcentrum De streekhof.
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soms op de natuurlijke 
afzettingen. Op een 
locatie was de verstoring 
beduidend dieper. Op 
5 m ten zuiden van de 
noordkant van werkput 2, 
werd een tweeëntwintig 
meter brede verstoring 
waargenomen waarbij 
alle sporen waren 
verdwenen. Binnen de 
verstoorde zone lag 
betonpuin en tapijt uit de 
twintigtse eeuw.

4.2.2 Spoorbeschrijving

Bronstijd44

Het merendeel van 
de sporen kon in de 
Bronstijd worden 
gedateerd. Op 
basis van de vulling 
konden in ieder geval 
twee fases worden 
onderscheiden. De 
oudste fase had een 
grijs tot donkergrijze 
vulling van sterk siltige 
klei. In veel gevallen 
was een deel van de 
vergraven lichtgrijze 
kwelderafzettingen weer in het spoor terecht gekomen, waardoor de vulling een 
sterk heterogeen karakter kreeg. (afbeelding 30) De jongere fase onderscheidde zich 
door een grijs tot lichtgrijs meer homogene vulling. Het aangetroffen keramiek was 
alleen aanwezig in sporen uit de eerste fase. Hierdoor kon niet worden achterhaald 
of de jongere sporen uit de Late-Bronstijd of uit een latere fase van de Midden-
Bronstijd stamden. Een quick-scan van het aardewerk heeft voornamelijk dikwandige 
fragmenten van Hoogkarspel-oud aardewerk opgeleverd, dat gedateerd kan worden 
tussen 1500 en 1100 v. Chr. 

Huizen

Een belangrijke leidraad voor het opsporen van mogelijke huisstructuren was de 
mondelinge mededeling tijdens een veldbezoek van drs. W. Roessingh (Universiteit 
Leiden) dat er in oostelijk West-Friesland zelden losse paalsporen uit de Bronstijd 

44  Voor een overzicht van de mogelijke structuren zie bijlage 2.

Afbeelding 29. Op deze foto is goed zichtbaar dat de bovenzijde van de 

bodemopbouw door de sloop van de huizen aan de Schaperstraat ernstig 

is verstoord, maar dat de sporen nog intact zijn. De sporen met de licht- 

en donkergrijze vulling stammen uit de Bronstijd.

Afbeelding 30. veel sporen uit de Bronstijd hadden een dubbele vulling met 

een sterk heterogeen karakter.
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worden aangetroffen. M.a.w. 
wanneer een duidelijk paalspoor 
werd aangetroffen, was de kans 
uitermate hoog dat ter plaatse een 
huisstructuur aanwezig was. In het 
totaal werden er vier mogelijke 
huisplattegronden met bijbehorende 
greppelstructuren aangetroffen. 
Hiernaast werd er twee kuilenkransen 
en dertien kringgreppels gevonden.

Huis1

Huis 1 bevond zich in werkput 1 op 
ongeveer 30 m ten noorden van de 
zuidkant. Hier werden meerdere 
paalkuilen aangetroffen. De 
paalkuilen horen waarschijnlijk bij 
een noordwest-zuidoost  georiënteerd 
huis met meerdere fases. Het huis 

werd aan weerszijden geflankeerd door komvormige greppels met een breedte van 0,7 
m en een diepte van ca. 0,2 m. Uit deze greppels is nederzettingsafval als aardewerk 
en klein botmateriaal afkomstig. De breedte tussen de greppels bedroeg van de 
binnenzijde gemeten 8,5 m. De  lengte van het huis kon niet worden achterhaald 
omdat de voor en achterzijde buiten de werkput lagen. De breedte kon niet worden 
achterhaald vanwege een aantal grote jongere Bronstijd en Middeleeuwse sporen die 
de westzijde van de plattegrond hier verstoorde.
De breedte van 8,5 m tussen de huisgreppels lijkt wat smal in vergelijking met de 
huizen uit Enkhuizen-Kadijken en Medemblik-Schepenwijk 2.45 Hier lijkt een afstand 
tussen de 10 en 12 m eerder de norm al komen er wel afstanden tussen de 8,5 en 9 
m voor.46

Huis 2

Huis 2 bevond zich in dezelfde werkput twintig meter verder naar het noorden. De 
lichtgrijze vulling van de paalsporen hier vertoonde enige gelijkenis met de vulling van 
de greppels uit de jongste fase. Twee duidelijke paalkuilen vormden waarschijnlijk een 
stijlpaar van het middenschip van een oost-west georiënteerd huis. Deze oriëntatie is 
binnen deze locatie afwijkend van de overige sporen uit de Bronstijd.47 De oriëntatie 
komt meer overeen met sporen uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd. Door het 
ontbreken van dateerbaar materiaal lijkt een datering in deze perioden echter zeer 
onwaarschijnlijk. De afstand tussen de palen bedroeg ca 3,2 m. Dit is breed voor 
een middenschip uit de Bronstijd, maar niet uitzonderlijk. De lengte kon niet worden 
achterhaald omdat de andere stijlrijen aan de westzijde buiten de werkput lagen en 
aan de oostzijde werden verstoord door een sloot uit de Nieuwe Tijd. Een andere 

45  Enkhuizen-Kadijken: Roessingh & Lohoff 2011; Medemblik-Schepenwijk 2: Schurmans 2010.
46  Bijvoorbeeld huis 03 in Enkhuizen - Kadijken (Roessingh & Lohoff 2011, 63) of huis 13 in  

 Medemblik (Schurmans 2010, 172).
47  Hoewel de oriëntatie van huizen uit de Bronstijd overwegend noordwest-zuidoost is, zijn er  

 enkele uitzonderingen. Zie bijvoorbeeld Huis 8 en Huis 9 in Enkhuizen-Kadijken (Roessingh &  
 Lohoff 2011, 75-78) 

Afbeelding 31. Er bestond veel variatie in diepte bij de 

paalsporen. In deze paalkuil is de kern zichtbaar als bruin 

humeuze vulling.
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optie is dat het hier om een rechthoekige eenbeukige structuur gaat zoals deze 
werden aangetroffen in Enkhuizen.48 Deze hadden in tegenstelling tot het merendeel 
van de huizen daar, wel vaak een noord-zuid of oost-west oriëntatie. Het ontbreken 
van huisgreppels hier zou ook een aanwijzing voor een dergelijke interpretatie 
kunnen zijn. De overige kuilen hier zijn mogelijk onderdeel van een of meerdere 
kuilenkransen.49

Huis 3 

Op 15 m ten zuiden van de noordgrens van werkput 1 werden een aantal diepe 
paalkuilen aangetroffen, die mogelijk onderdeel uitmaakte van een huis uit de Bronstijd. 
Door de later gegraven sporen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd kon de exacte 
ligging en oriëntatie niet worden bepaald. Aan de zuidzijde werden de paalkuilen 
geflankeerd door een noordoost-zuidwest georiënteerde greppel waar verbrand en 
onverbrand botmateriaal en keramiekfragmenten van Hoogkarspel-oud aardewerk 
uit tevoorschijn kwam. Acht meter verder naar het noorden liep hier een andere 

48  Roessing & Lohoff 2011, 144.
49  Kuilenkrans 3.

Afbeelding 32. Doorsnede door een van de paalkuilen van huis 2.

Afbeelding 33. uit een van de flankerende greppels van huis 3 kwam dierlijk botmateriaal en aardewerk 

tevoorschijn. Hier wordt een van de greppels onderzocht
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greppel parallel aan. Gezien de oriëntatie, de aanwezigheid van vondstmateriaal en 
de paalkuilen die tussen de greppels werden aangetroffen kon worden aangenomen 
dat hier mogelijk een plattegrond uit de Bronstijd aanwezig is. Mogelijk werd het huis 
door de proefsleuf aan de kopse kant aangesneden en hoort een van de paalkuilen 
bij de ingangspartij en moet de greppel net ten oosten hiervan worden gezien als een 
huisgreppel aan de korte zijde van de structuur hier. Een andere optie is dat deze 
greppel uit een latere fase stamt en de plattegrond deels oversnijdt.

Huis 4

In werkput 2 werd op 20 m ten 
noorden van de zuidzijde een 
structuur aangetroffen. Het ging 
om drie duidelijke paalkuilen 
die waarschijnlijk onderdeel 
uitmaakte van een noordwest-
zuidoost georiënteerd 
middenschip van een huis. 
De afstand tussen twee palen 
binnen een rij bedroeg vanaf 
het centrum gemeten 2,1 m. 
De onderlinge afstand van 
de palen binnen een stijlpaar 
bedroeg 2,7 m. Een van de 
paalkuilen was in een andere 
fase opnieuw uitgegraven. 
In deze nieuwe uitgraving 
werd echter geen paalkern 
waargenomen. (afbeelding 34)  Aan de noordzijde lag parallel aan het middenschip, 
een greppel met vondstmateriaal. Deze mogelijke huisgreppel lag 3,5 m ten noorden 
van de noordelijke rij binnenstijlen. Direct tegen de zuidzijde van deze greppel werden 
spit- of vertrappingssporen van vee aangetroffen. Nog meer naar het zuiden, op een 
afstand van een meter vanaf de buitenzijde gemeten, lag een tweede greppel met 
een mogelijke opening. 
Een opvallend verschijnsel dat hier, maar ook bij andere mogelijke structuren werd 
waargenomen, is de aanwezigheid van veel ondiepe sporen tussen de diepere  kuilen 
en paalkuilen. Dit werd niet veroorzaakt door een extra alertheid opgewekt door 
de aanwezigheid van duidelijke sporen. Hoewel deze sporen in het veld vaak na 
het couperen werden geïnterpreteerd als vlek of natuurlijk spoor, bestaat nu het 
vermoeden dat het wel om echte, maar ondiepe sporen uit de Bronstijd gaat. Een deel 
van de sporen kan waarschijnlijk worden gezien als kuilen die onderdeel uitmaakten 
van een kuilenkrans. Andere sporen lijken echter niet bij dergelijke structuren te 
horen. Mogelijk betreffen de sporen voor een deel de indrukken van de hoeven van 
vee. Of deze indrukken ten tijde van de bewoning of in de periode hierna werden 
veroorzaakt werd niet achterhaald.

Afbeelding 34. Doorsnede door een van de paalkuilen van huis 

4.
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Ronde structuren50

Kuilenkrans 1
In werkput 2 werd de meest duidelijke kuilenkrans blootgelegd. (afbeelding 35) Deze 
lag op 40 m ten zuiden van de noordgrens van de werkput, net ten zuiden van 
de onderbreking. De krans had een diameter van 4,5 m en bestond oorspronkelijk 
waarschijnlijk uit 14 kuilen. Hiervan werden er maar zes teruggevonden. Een deel 
van de krans lag ten oosten van de werkput en een deel werd door latere greppels 
uit de Bronstijd en de Middeleeuwen/ Nieuwe Tijd oversneden. Van de zes kuilen 
hadden vijf een geringe diepte die varieerde tussen de 2 en de 5 cm. Één kuil had 
een diepte van 10 cm. De geringe diepte van het merendeel van deze kuilen laat zien 
dat ondiepe sporen ook onderdeel van een structuur kunnen zijn.  De kuilen waren 
rechthoekig van vorm en hadden een afmeting van 0,3 x 0,2 m. Hoewel de vorm en 
afmetingen goed overeenkomen met de aangetroffen paalkuilen, werd in geen enkele 
kuil een paalkern ontwaard. 

Kuilenkrans 2
Op 15 m ten noorden van de zuidzijde van werkput 1 werd een mogelijke tweede 
kuilenkrans blootgelegd. Uit een groep ondiepe kuilen kon een krans met dezelfde 
diameter als kuilenkrans 1 worden gedistilleerd.  De dieptes van de kuilen varieerde 
tussen 2 en 6 cm. De krans was niet compleet, maar door de geringe diepte van de 
sporen is het mogelijk dat een deel tijdens de aanleg van het vlak, reeds was vergraven. 
De kuilen waren afgerond rechthoekig of ovaal van vorm. Door de oversnijdingen van 
latere sporen konden de afmetingen niet exact worden bepaald. Het leek erop alsof 
de afmetingen minder regelmatig waren dan bij kuilenkrans 1.

50  De functie van deze structuren wordt kort beschreven onder kringgreppels.

Afbeelding 35. Kuilenkrans 1 in het vlak. De krans wordt doorsneden door een sloot uit de Middeleeuwen 

en/of de Nieuwe Tijd. De foto is richting het oosten genomen.
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Tijdens het onderzoek in Enkhuizen-Kadijken werden in totaal 188 kransen of delen 
daarvan aangetroffen.51 De gemiddelde diameter bedroeg 4,2 m. De structuren 
bestonden uit losse op regelmatige afstand van elkaar gegraven kuilen. De diepte van 
de kuilen varieerde tussen de 2 cm en 27 cm, met een gemiddelde diepte van 12 cm. 
Een deel van de kuilen bezat een opvallend ‘kegelvormige’ doorsnede. In Medemblik-
Schepenwijk 2 werden 25 kuilenkransen gedocumenteerd. De dieptes van de kuilen 
lag hier tussen 3 en 22 cm.52

Kringgreppels
In werkput 1 en 2 werden minimaal tien kringgreppels gevonden. Door de geringe 
diepte van een aantal van deze sporen, werd soms maar een fragment teruggevonden. 
Waarschijnlijk lagen er oorspronkelijk veel meer. De greppels waren tussen de 0,15 
en 0,35 m breed en bezaten een komvormig profiel. Uit de bestudering van een 
aantal laterale profielen bleek dat de greppels over het algemeen een min of meer 
regelmatige diepte hadden. Deze schommelde over het algemeen tussen de 0,1 en 
0,2 m. Aan de hand van de diameters leken er twee groepen te onderscheiden. De 
eerste groep bestond uit greppels met een diameter rond de 4 m. Bij de tweede 
groep lag de grootte van de diameter rond de 2,5 m. Bij deze laatste groep waren de 
kringen vaak incompleet en de greppels ondieper. 
Hoewel er niet een directe relatie bestaat tussen de aanwezigheid van kringgreppels 
en de ligging van de huizen, leek er wel enigszins verband te zijn. In werkput 1 lag 
net ten zuiden van huis 1 over de huisgreppel een kringgreppel. Net ten noorden van 
de noordelijke huigreppel, lag een accumulatie van minimaal vier kringgreppels. In de 

51  Roessingh & Lohoff 2011, 107-114.
52  Schurmans 2010, 184.

Afbeelding 36. Zone met meerdere elkaar overlappende kringgreppels, net ten noorden van huis 1.
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omgeving van huis 3 werden eveneens meerdere kringgreppels gevonden. Net ten 
noorden van huis 4 werd tenslotte ook een kringgreppel aangetroffen, het deel ten 
zuiden van het huis was verstoord.
In het verleden werden al meerdere mogelijke verklaringen gegeven voor de 
aanwezigheid van deze sporen. Zo werden deze ronde structuren net als de 
palenkransen, geïnterpreteerd als randstructuur van mesthopen, of als gegraven 
spoor rondom een hooimijt of een hoop riet voor de dakbedekking.53 In het Oer-
IJ estuarium is er een mogelijk verband aangetoond tussen deze sporen en de 
aanwezigheid van crematiegraven, dierbegravingen en andere sporen met een 
mogelijk meer symbolische betekenis.54 Ook hier leek er een verband te bestaan 
tussen (huis)plattegronden en kringgreppels. Hoewel het hier om een andere periode 
gaat, namelijk de Late- en de Romeinse IJzertijd, geeft diachroon onderzoek wellicht 
meer mogelijkheden tot een eenduidige interpretatie van deze structuren.

Overige structuren

Geheel aan de zuidzijde van werkput 2 werden enkele sporen aangetroffen die mogelijk 
aan een niet nader te definiëren structuur toebehoren. Hier werden de sporen van 
een aantal ingeslagen staken en mogelijke paalkuilen onderzocht. Deze lagen net ten 
zuiden van een aantal noordwest- zuidoost georiënteerde greppels uit de Bronstijd. 
De greppels lagen in het verlengde van de zuidelijke huisgreppels van huis 1 en 
vormden mogelijk samen de huisgreppels van dat  huis. In dat geval was het huis in 
ieder geval langer dan 18 m. Mogelijk hoorde de sporen bij een erfafscheiding of bij 
een veedrift. 
Helemaal aan de noordzijde van werkput 2 werd een andere structuur gevonden. 
Het gaat om een kuil van 1,5 m breed en minimaal 2,5 m lang. De totale lengte 
kon niet worden achterhaald omdat de oostelijke begrenzing buiten de werkput viel. 
De kuil bezat net als de meeste structuren uit de Bronstijd een noordwest-zuidoost 
oriëntatie. De kuil had een heterogene vulling en was dichtgegooid. De diepte bedroeg 
slechts 5 cm, maar de insteek was scherp en recht, waardoor de interpretatie als 
natuurlijke depressie kon worden uitgesloten. In de noordwesthoek van de kuil werd 
een duidelijke paalkuil waargenomen. Of deze door de kuil werd doorsneden of dat de 
paalkuil onderdeel uitmaakte van de kuil, kon niet worden achterhaald. De paalkuil 
had een afmeting van 0,2 x 0,3 m en een diepte van 0,2 m. In de doorsnede werd 
een duidelijke paalkern waargenomen. De functie van deze structuur is onduidelijk.

Greppelsystemen 
Over het hele terrein werden perceleringsgreppels aangetroffen. Zij hadden een 
overwegend noordwest-zuidoost oriëntatie of haaks hierop. De breedte van een deel 
van de greppels varieerde tussen de 0,5 en 1,0 m. Hiernaast werd een aantal opvallend 
grote greppels van 2,5 m breed gevonden. De minder brede greppels hadden een 
komvormig profiel met een diepte tussen 0,2 en 0,3 m. De bredere greppels hadden 
een komvormig tot meer spits profiel met een diepte van 0,5 tot 0,6 m.
Deze brede greppels bleken bij een nadere beschouwing altijd meerfasig te zijn. Met 

53  Voor een overzicht zie Roessingh & Lohof 2011, 101.
54  Therkorn et al. 2009, 56-57.
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andere woorden: in het vlak leek het om één spoor te gaan, terwijl het in feite om 
meerdere op vrijwel dezelfde locatie uitgegraven greppels ging. (afbeelding 37) In 
tegenstelling tot andere Bronstijd-nederzettingen leken de greppels hier goed van 
elkaar te scheiden, waardoor het tijdens een eventueel vervolgonderzoek misschien 
mogelijk wordt om individuele erven te ontwaren. 

Middeleeuwen
Greppels
Een aantal sporen kon met zekerheid aan de Middeleeuwen worden gekoppeld, maar 
bij een groot aandeel kon, door het ontbreken van vondstmateriaal, het onderscheid 
tussen Middeleeuwen en latere perioden niet worden gemaakt. Het merendeel van de 
Middeleeuwse sporen bestond uit loodrecht op, of parallel aan het lint georiënteerde 
greppels of ondiepe sloten. (afbeelding 38) Deze sporen zijn karakteristiek voor de 
vroege ontginningsperiode en worden in grote delen van oostelijk West-Friesland 
teruggevonden. Het ging hier om rechte sporen met een komvormig profiel. 
(afbeelding 39) De breedte varieerde van 1 tot 1,5 m, de diepte tussen 0,2 en 0,4 
m. Mogelijk werd een deel van deze sporen vanaf een hoger niveau, vanaf de top 
van het toen nog bestaande veendek ingegraven. Hierdoor was de oorspronkelijke 
diepte waarschijnlijk groter. De vulling bestond uit bruine sterk humeuze klei die kon 
ontstaan door de aanwezigheid van veen.

Afbeelding 37. Een aantal brede greppels bleken uiteindelijk uit meerdere smallere te bestaan.

Afbeelding 38. Het merendeel van de sporen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd bestond uit loodrecht 

op, of parallel aan het lint georiënteerde sloten en greppels. Werkput 1, midden. Foto is richting het 

noordwesten genomen.
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Aan de zuidzijde van 
het terrein werd een 
opvallend fenomeen 
waargenomen. In 
werkput 1 op 26 m ten 
noorden van de zuidzijde 
werden meerdere 
middeleeuwse greppels 
waargenomen die 
schijnbaar de oriëntatie 
van een aantal brede 

greppels uit de Bronstijd volgden. In de Middeleeuwen moeten deze greppels als 
depressie in het landschap zichtbaar zijn geweest. Dit betekent dat in deze periode 
een groot deel, of al het veen reeds verdwenen moet zijn geweest. Het aardewerk 
uit de greppels kan zeker in de Middeleeuwen worden gedateerd, maar de exacte 
datering is in deze fase van het onderzoek nog niet bekend. De oriëntatie van deze 
greppels is noordwest-zuidoost en haaks hierop, gelijk aan de overwegende oriëntatie 
in de Bronstijd. 
In de omgeving van Grootebroek zijn in de historische verkaveling, en soms in de 
huidige bebouwing, nog oriëntaties aanwezig die niet stroken met die van het lint. 
Bekend zijn bijvoorbeeld het buurtje De Horn in Lutjebroek, maar ook dichterbij 
zijn er slotenpatronen te vinden die duidelijk afwijken van de gangbare richtingen 
(afbeelding 41). Mogelijk zijn al deze afwijkingen te verklaren door de sporen uit de 
Bronstijd die er onder lagen. Of dit fenomeen al direct bij de ontginning ontstond of 
dat dit juist een latere ontwikkeling was, als gevolg van de ontginning en de daarmee 
samenhangende inklinking, zou een onderwerp van toekomstig onderzoek kunnen 
zijn.

Afbeelding 39. Karakteristieke vulling en komvormig profiel van een 

middeleeuwse greppel.

Afbeelding 40. Een aantal Bronstijdgreppels werden mogelijk in de Middeleeuwen opnieuw uitgegraven. 

Wellicht kwamen in de loop der tijd deze sporen als depressies in het landschap tevoorschijn. Aan 

de rechterzijde zijn twee verschillende grijze vullingen uit de Bronstijd zichtbaar. De bruine vulling is 

middeleeuws.
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Kuilen 
Een ander groot deel van de sporen bestond uit kuilen. Deze kuilen hadden in het 
vlak over het algemeen een ronde tot ovale vorm met een diameter tussen de drie en 
de vier meter. Bij het verdiepen en couperen van de sporen, bleken allen een meer 
rechthoekige vorm te hebben, waarbij de korte zijde steeds parallel aan het lint lag. 
De lengte-breedte ratio was variabel, maar lag gemiddeld rond 3:2. De diepte van de 
kuilen lag rond de 0,8-1,0 m. De verspreiding leek zich opvallend genoeg te beperken 
tot werkput 1. Mogelijk liggen er buiten de proefsleuven nog meer kuilen over het 
terrein verspreid. 
De vulling van de kuilen was redelijk uniform. De onderste laag bestond over het 
algemeen uit een dunne laag heterogene sterk siltige matig humeuze klei en was 
waarschijnlijk ontstaan bij het graven van het spoor. Hier bovenop lag een laag die 
varieerde tussen uiterst 
humeuze sterk siltige klei 
en compact mineraalarm 
veen, soms met 
rietresten. De kleur was 
bruin tot donkerbruin. 
In een van de kuilen 
was deze laag zwart en 
bevatte het keramiek 
en wat botmateriaal.55  
De meeste fragmenten 
waren afkomstig van 
één grote kogelpot met 
bezemstreekversiering 
(afbeelding 43). De rand 

55  S77, V17.

Afbeelding 41. In de omgeving van Grootebroek zijn opmerkelijk afwijkende oriëntaties in 

de verkaveling te vinden. Mogelijk zijn deze (deels) te verklaren door de in de ondergrond 

aanwezige Bronstijd-percelering. Hier een uitsnede van de kadastrale minuut waar sloten die 

niet loodrecht of parallel aan het lint lopen, zijn aangegeven met een grijze lijn. 

Afbeelding 42. Een van de kuilen in het profiel. Let op de humeuze lagen 

onderin.
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van de kogelpot is naar binnen afgeschuind, 
heeft een dekselgeul en is nagedraaid op een 
draaischijf (kp-kog-1). De buik van de pot 
is voorzien van een bezemstreekversiering. 
Het aardewerk uit de kuil dateert uit de 
periode 1275-1325. Hiernaast bevatte de 
kuil een aantal grote brokken hutteleem met 
afdrukken van takken en ander organisch 
materiaal.56 (afbeelding 44) Of het hutteleem 
uit de periode van de kuil stamt of dat het om 
opspit gaat is niet bekend. In de regio wordt 
regelmatig hutteleem  in zowel middeleeuwse 
als bronstijd-contexten teruggevonden. De 
aanwezigheid van een vondstrijke greppel uit 
de Bronstijd die door de kuil werd doorsneden 
sluit de interpretatie als opspit niet uit. 
Direct boven de kuil lag een grijze kleilaag 

die mogelijk als restant van een oude akker kan worden geïnterpreteerd.57 De laag 
dekte oorspronkelijk de kuil af en zakte in het spoor als gevolg van inklinking van de 
humeuze laag hieronder.
Dit soort kuilen wordt vaker aangetroffen in West-Friesland en andere (oorspronkelijke) 
veengebieden van Noord-Holland en worden vaak geïnterpreteerd als daliegaten. 
Men gaat er vanuit dat deze gaten werden gegraven, om met de opgegraven kalkrijke 
ondergrond de zure veengrond te neutraliseren en zo de bodem te verbeteren, ten 
behoeve van de akkerbouw.58 
Aan deze interpretatie zitten 
echter een aantal onzekerheden, 
omdat hiermee niet de diversiteit 
in vorm en afmeting kan worden 
verklaard. Hiernaast is er 
regelmatig onderscheid in de 
vulling en de vondsten. Om meer 
inzicht te krijgen in deze kuilen 
en hun betekenis werden alle 
mogelijke daliegaten die tijdens 
dit onderzoek werden onderzocht, 
bemonsterd ten behoeve van 
macrorestenonderzoek. Deze 
monsters worden onderzocht 
door Dr. Bas van Geel van de 
Universtiteit van Amsterdam. De 
resultaten hiervan zullen in de 
toekomst worden gepubliceerd.

56  V20.
57  Zie bodemopbouw en verstoring, dit hoofdstuk.
58  Zie o.a. Arnoldussen, Müller & Mauro 2009 en Mulder & Dekker 2009.

Afbeelding 43. Uit een van de kuilen kwam een 

archeologisch complete kogelpot. Datering 

kuil: 1275-1325.

Afbeelding 44. De kuil bevatte naast keramiek een aantal 

grote brokken hutteleem met afdrukken van takken en ander 

organisch materiaal.



46

Nieuwe Tijd 
Het overgrote deel van de sporen uit de Nieuwe Tijd zijn perceleringssloten. De 
breedte varieerde tussen de anderhalf en drie meter, de diepte bedroeg over het 
algemeen niet meer dan een halve meter. Dit is vergelijkbaar met de greppels 
uit de Middeleeuwen. Waarom deze sloten relatief ondiep zijn werd niet duidelijk. 
Mogelijk zorgde een paar brede en diepere sloten loodrecht op het lint voor een 
goede afwatering. In beide werkputten (werkput 1 en 2) werden de randzones van 
sloten aangesneden. Omdat deze niet volledig in de werkputten aanwezig waren, 
werden ze niet gecoupeerd. Mogelijk waterde de relatief smalle en ondiepe sloten af 
in de grotere. Een andere moeglijkheid is dat de smalle ondiepe vooral uit de vroege 
middeleeuwse fase stammen en dat de oversnijdingen van de bredere sloten uit de 
Nieuwe Tijd door de uniforme vulling niet goed zijn onderscheiden.
De 19de eeuwse kadastrale minuut geeft over het algemeen een redelijk goed beeld 
van de perceleringstoestand uit die periode en vaak ook voor de periodes hiervoor. 
Uit dit onderzoek blijkt dat het slotenpatroon complexer was dan zoals deze op de 
minuut staat weergegeven.
Bewoningsresten of andere sporen van gebruik werden niet aangetroffen. De bewoning 
uit deze periode concentreerde zich op het lint. 

Afbeelding 45. De aangetroffen sporen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd op een uitsnede van de 

kadastrale minuut uit 1826. Het slotenpatroon was oorspronkelijk complexer dan uit de minuut blijkt.
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Materiële cultuur overig

De vondsten uit de Bronstijd waren 
zoals verwacht spaarzaam. In 
totaal werden er 104 fragmenten 
met een gewicht van 1103 gr. 
geborgen. Het aardewerk bestond 
voor een groot deel uit gruis dat 
niet nader te determineren was. 
Het overgrote deel van de overige 
scherven bestond uit dikwandig 
materiaal met een scherfdikte 
tussen de 10 en 16 mm. Het 
merendeel van het aardewerk 
bevatte grof- of fijn steengruis als 
magering. 19 fragmenten hadden 
een dunwandig karakter met een 
dikte van 6 mm (aantal 9 stuks). 
Deze bezaten een gladgestreken 
wand en magering van zand. 
tien scherven hadden een dikte van 9 mm en bezaten een ruwe buitenzijde en een 
magering van fijn steengruis. 
Een opvallende vondst uit de 17de eeuw is een fragment van een lichtroodbakkende 
grape of pot met oranje kleur en uitwendig donkere ijzerspikkels (afbeelding 47). 
Onder de kraagrand is op de schouder van het object een rij noppen aangebracht. 
Soortgelijke noppen komen ook voor op witbakkende vuurstolpen uit het begin 
van de 17de eeuw die zijn gemaakt in Enkhuizen. Het aardewerk met oranje kleur 

en ijzerspikkels wordt vaker 
gevonden in West-Friesland: van 
diverse vindplaatsen in onder meer 
Enkhuizen en de Streek zijn stukken 
bekend. Mogelijk is dit aardewerk 
in West-Friesland gemaakt.
Er zijn weinig contextloze 
metaalvondsten gedaan. Naast de 
eerder genoemde vondsten zijn een 
duit uit Overijssel met een datering 
tussen 1619 en 1633 en een loden 
schijfgewichtje noemenswaardig.59 
Hiernaast werd een messing broche 
in een bloemvorm met rondom 
bloemen en bladeren gevonden. 
Het sieraad kan worden gedateerd 
in de periode 1875 - 1925.60

Van de nog niet genoemde stukken 

59  Respectievelijk V53, V43.
60  V00-M01.

Afbeelding 47. Een opvallende vondst is een fragment van 

een lichtroodbakkende grape of pot met oranje kleur en 

uitwendig donkere ijzerspikkels. Onder de kraagrand is op 

de schouder van het object een rij noppen aangebracht. 

Mogelijk gaat het om ‘Westfries Spikkelgoed’.

Afbeelding 46. Twee dikwandige scherven uit de Midden-

Bronstijd. V11-C01.
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Afbeelding 48. Coupeerwerkzaamheden met behulp van een kraan in het midden van werkput 1.(Zone 

2).

Afbeelding 49. Doorsnede door twee paalgaten in werkput 1 (zone 2).

natuursteen zijn twee stukken vesiculaire lava interessant. Het gaat om twee 
fragmenten van een maalsteen van hoogstwaarschijnlijk tefriet. In beide gevallen 
gaat het om een stuk van een opvallend grote handmolen. De ingeschatte diameter 
bedroeg 33 cm. Een van de stukken was aan de groffe zijde secundair verbrand. De 
stukken komen uit de nazak van een grote kuil en kunnen waarschijnlijk in de Late 
Middeleeuwen of de vroege Nieuwe Tijd worden gedateerd (1400 - 1600).
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5. Beantwoording onderzoeksvragen 
Hieronder staan de onderzoeksvragen die voor het plangebied werden geformuleerd.61 
Slechts een deel van deze vragen kan aan de hand van het inventariserend onderzoek 
worden beantwoord. De overige vragen kunnen bij het vervolgonderzoek mogelijk als 
inhoudelijke leidraad dienen. Per periode worden de vragen kort beantwoord. 

Prehistorie

1 Zijn er, ondanks de verstoring, sporen uit de prehistorie in het onderzoeksgebied 
aanwezig?
1.1 Zo ja, wat is de gaafheid, datering en aard van de sporen?
1.2 Zo ja, wat is de omvang van de vindplaats/vindplaatsen?
1.3 Zo ja, op welke diepte zijn de aangetroffen sporen gelegen?
1.4 Hoe ziet de materiële cultuur uit deze sporen er uit?
2 Is er een verschil in gebruik van het terrein te zien tussen de verschillende 
prehistorische perioden? 
3 Woonde men in de Bronstijd op de kreekrug of aan de flanken van de 
kreekrug?
4 Welke delen van de kreekrug werden in de bronstijd gebruikt voor 
landbouw? 
5. Wat is er qua voedselcultuur (ecologisch, zoölogisch) te melden over het 
gebied?
6. Hoe zag de waterhuishouding in dit gebied er in de prehistorie? Sloten, 
greppels, brak-,  zoet- en zoutwatermilieus? Hoe zag het bijbehorend landschap er 
biotisch uit? 

Antwoord: 

Het inventariserend onderzoek heeft qua Bronstijd sporen opgeleverd van 
mogelijk vier huisplattegronden uit waarschijnlijk de Midden-Bronstijd. Hiernaast 
werden greppelsystemen en andere structuren als kuilenkransen en kringgreppels 
aangetroffen. Deze sporen lagen in zone 2 op een diepte van 0,5 – 0,8 m. In zone 1 
lagen deze sporen door de aanwezigheid van  ophogingslagen uit de Middeleeuwen 
en de Nieuwe Tijd dieper. De Bronstijd-sporen lagen hier op 1,5 m diepte.62

Op de overige vragen is tijdens het inventariserend onderzoek door de beperkte 
schaal geen antwoord verkregen. Hier zal in het vervolgonderzoek meer de nadruk 
op kunnen liggen.

Middeleeuwen/Nieuwe Tijd

7 Binnen het plangebied worden sporen uit de Middeleeuwen/Nieuwe Tijd  
verwacht.
7.1 Wat is de gaafheid, datering en aard van de sporen?
7.2 Wat is de omvang van de vindplaats/vindplaatsen?
7.3 Op welke diepte zijn de aangetroffen sporen gelegen?

61  Bartels 2012a.
62  Voor een meer uitgebreide beschrijving van de aanwezigheid, aard, mate van intactheid,  

 datering en onderlinge samenhang van de aanwezige sporen en structuren, wordt verwezen  
 naar hoofdstuk 4: Resultaten.
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8 Is de zuidwaartse verschuiving van het dorpslint tijdens de ontginning   
 tussen 1150-1300 waar te nemen?
8.1 Welke sporen kunnen in verband worden gebracht met de zuidwaartse   
verschuiving van het dorpslint? Waarom ligt de scheidslijn tussen Bovenkarspel  
en Grootebroek juist hier?
8.2 Is er een kadetjesland aanwezig?
8.3 De veenvegetatie verandert naar een vegetatie van cultuurgewassen, hoe 
komt dit tot uiting?

9 Wat is het karakter van het lintdorp aan de Streekweg tussen 1350 en 1450?  
9.1 Wat is de aard van de bebouwing? 
9.2 Hoe ontwikkelt de bebouwing zich door de tijd?
9.3 Welke informatie geven de resten over de constructie en indeling van de 
huizen?
9.4 Hoe groot zijn de percelen/kavels?
9.5 Wanneer zijn de huizen gesloopt?
9.6 Hoe uit de materiële cultuur zich lokaal, regionaal en superregionaal? 
9.7 Geeft de materiële cultuur informatie omtrent de activiteiten die door de 
bewoners van het plangebied werden uitgeoefend? 
9.8. Hoe ziet de infrastructuur van het water er uit: vaarten, sloten, beschoeiingen, 
bruggen, sluizen etc.
9.9 Hoe ziet de infrastructuur van de wegen er uit? Wegopbouw, verharding, 
periodisering?
9.10 De dijkdoorbraken veroorzaken dat grote gebieden onder water komen te 
staan. Hoe is dat in de bodem en wat betreft de vegetatie af te lezen?  

10 Tussen 1550 en 1700 veranderde het lintdorp in een lintstad. Hoe uit zich dat 
archeologisch?
10.1 Wat is de aard van de bebouwing? 
10.2 Hoe ontwikkelt de bebouwing zich door de tijd, houtbouw, steenbouw?
10.3 Welke informatie geven de resten over de constructie en indeling van de 
huizen?
10.4 Hoe groot zijn de percelen/kavels?
10.5 Wanneer zijn de huizen gesloopt?
10.6 Hoe uit de materiële cultuur zich lokaal, regionaal en superregionaal? 
10.7 Geeft de materiële cultuur informatie omtrent de activiteiten die door de 
bewoners van het plangebied werden uitgeoefend? 
10.8. Hoe ziet de infrastructuur van het water er uit: vaarten, sloten, beschoeiingen, 
bruggen, sluizen etc. Welk materiaal is hiervoor gebruikt, primair hout, bouwhout 
van huizen of schepen?
10.9   Hoe ziet de infrastructuur van de wegen er uit? Wegopbouw, verharding, 
periodisering?
10.10 Welke ambachten, en niet-huishoudelijke activiteiten zijn aanwezig? Zijn er 
eventueel sporen en structuren die samenhangen met nijverheid of ambachtelijke 
activiteiten, bijvoorbeeld lakennijverheid, pottenbakken, leerbewerking aanwezig?
10.11 Hoe ontwikkelt de landbouw en veeteelt zich, grootte van de akkers, 
verbouwingswijze gewassen, producten, bemesting?
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10.12 De dijkdoorbraken veroorzaken dat grote gebieden onder water komen te 
staan. Hoe is dat in de bodem en wat betreft de vegetatie af te lezen?

11 Ten tijde van de toptijd van de VOC (1600-1680) beleefde de lintstad zijn 
hoogtijdagen. Kunnen we dit terugzien in de materiële cultuur?
11.1 Zijn er veranderingen in aardewerkvormen?
11.2 Is er een toename van exotische producten waar te nemen?

12 Het verloop van stad naar dorp vindt plaats tussen 1700 en 1920. 
12.1 De stedelijke bebouwing werd vervangen door stolpboerderijen. Hoe zien we 
dit archeologisch terug?

13 Hoe uit zich de modernisering vanaf 1920 tot heden? 

14 Zijn op de erven achter de woonhuizen afvalkuilen, askuilen, water- en 
beerputten aanwezig? 
14.1 Uit welke periode dateren deze sporen? 
14.2 Geven de vondsten uit de gesloten vondstcomplexen informatie over het 
consumptiepatroon en de rijkdom van het bijbehorende huishoudens in de verschillende 
fases?

15 Wat kan worden gezegd over de sociale laag waartoe de bewoners van het 
onderzoeksgebied behoorden? 
15.1 Wijzigt dit in de loop der tijd? 
15.2 Hoe uit zich dit archeologisch? 

16  In hoeverre verschilt voor de drie bovengenoemde historische tijdvakken de 
aard van de bewoning, het landgebruik en de materiële cultuur van die van Enkhuizen 
en Hoorn in dezelfde tijd.

Antwoord: 

Het inventariserend onderzoek heeft diverse sporen opgeleverd uit de Middeleeuwen 
en de Nieuwe Tijd. De oudste sporen dateren waarschijnlijk uit de ontginningsperiode 
en de periode vlak daarna (laat 12de eeuw/13de eeuw) Het betreft de resten van 
perceleringsgreppels en kuilen in zowel zone 1 als 2. Waarschijnlijk kan een deel van 
de kuilen in beide zones – zo niet alle – tot deze periode worden gerekend. Een groot 
deel van deze sporen bevatte geen dateerbaar vondstmateriaal, maar waar dat wel 
het geval was lag de datering in de 12de/13de eeuw. Voor de latere perioden gaat het 
vooral om verkavelingssloten (zone 2) en ophogingslagen (zone 1). 
De bovenzijde van de bodemopbouw was in beide zone’s verstoord. In zone 1 varieerde 
de diepte van de verstoring tussen 0,7 en 1,4 m onder het maaiveld. Hierdoor is 
waarschijnlijk een groot deel van de 17de eeuws en jongere bewoningssporen niet 
meer aanwezig. Desondanks zullen diepere sporen als sloten, waterputten en kuilen 
e.d. nog intact zijn. Alle sporen uit oudere perioden zullen ongestoord  in de bodem 
bewaard zijn gebleven.
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Op de overige vragen is tijdens het inventariserend onderzoek door de beperkte 
schaal geen antwoord verkregen. Hier zal in het vervolgonderzoek meer de nadruk 
op kunnen liggen.

Afbeelding 50. Overzicht van de gereconstrueerde huisplattegronden (donkergrijze rechthoeken) uit het 

inventariserend onderzoek aan de Schaperstraat (links) en de plattegronden die werden aangetroffen in 

2010 en 2012 aan de Hoofdstraat in Bovenkarspel (rechts boven). In lichtgrijs de onderzochte delen. Door 

beide onderzoeken te combineren wordt een beeld verkregen van een grote vindplaats, met meerdere 

waarschijnlijk deels overlappende nederzettingen uit de Bronstijd, die zich waarschijnlijk tot ver buiten 

het plangebied uitstrekt. 
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6 Waardering, conclusies en en advies
Het doel van een inventariserend onderzoek door middel van proefsleuven, is naast 
het toetsen van het verwachtingsmodel, het in kaart brengen en waarderen van 
verschillende vindplaatsen binnen het plangebied. Binnen de omkadering van dit 
gebied zijn echter geen duidelijke begrenzingen van vindplaatsen aangetroffen. In 
feite gaat het om meerdere waarschijnlijk deels overlappende nederzettingen uit de 
Bronstijd die zich waarschijnlijk tot ver buiten het plangebied uitstrekken. Met andere 
woorden: Het plangebied ligt midden in een meerfasige nederzetting uit de Bronstijd. 
Tevens is er binnen zone 1, sprake van meerdere gestapelde vindplaatsen, waarbij 
naast de sporen uit de Bronstijd ook veel (bewonings) resten uit de Middeleeuwen en 
de Nieuwe Tijd aanwezig zijn.

Waardering
Voor de waardering van vindplaatsen, is in de kwaliteitsnorm archeologie (KNA 
3.2) een proces opgesteld, waarbij vooral gekeken dient te worden naar fysieke en 
inhoudelijke criteria maar ook naar belevingsaspecten.
De criteria die worden gehanteerd bij belevinsgaspecten zijn ‘schoonheid’ en 
‘herinneringswaarde’. Op zone 2 zijn deze niet of nauwelijks van toepassing. Het 
Bronstijd cultuurlandschap is hier in het landschap onzichtbaar, noch bestaan er 
herinneringen aan deze periode.63

Voor zone 2 geldt dit niet. De ophogingen langs het lint, die hun oorsprong in 
de Middeleeuwen kennen, zijn nog goed zichtbaar in het huidige landschap. De 
hedendaagse bewoning bevindt zich nog steeds voor een groot deel binnen de 
contouren van dit lint. Hierdoor scoort dit deel van het plangebied positief op de 
waarde ‘beleving’. (afbeelding 51)

63  Met uitzondering van percelerings- en gebouwstructuurrichtingen die mogelijk teruggaan tot de  
 Bronstijd. Zie Middeleeuwen in paragraaf 4.2.2.

1.beleving

2. fysieke
kwaliteit

          3.
 inhoudelijke
    kwaliteit

bovengemiddelde
score

behoudens-
waardig

niet
behoudens-
waardig

voorstel
tot
selectie

             4.
representativiteit

ja

nee

bovengemiddelde
score

lage score

lage score

hoog

laag

ja

nee

hoge 
inhoudelijke 
kwaliteit

Afbeelding 51. Waarderings-stroomdiagram.
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Voor de waardering van de fysieke kwaliteit dient men te kijken naar de criteria 
‘gaafheid’ en ‘conservering’. (afbeelding 51, bijlage 3 en 4) Voor beide zone’s 
geldt een gemiddeld of hoge score voor de meeste parameters. De lage mate van 
verstoring zorgt voor een hoog puntenaantal binnen het criterium gaafheid en de 
hoge grondwaterstand geeft een goede score aan het criterium conservering. Beide 
zone’s scoren met vijf punten, bovengemiddeld voor de waarde fysieke kwaliteit.
Voor de waardering van de inhoudelijke kwaliteit dient men respectievelijk de 
zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en respresentativiteit van de 
vindplaats te beschouwen.
Ook hier scoren beide zone’s met acht punten bovengemiddeld waardoor het criterium 
representativiteit niet meer van toepassing is.
Er is een stroomdiagram opgesteld, om te kunnen beoordelen of een vindplaats 
behoudenswaardig is of niet. Voor beide zone’s geldt een bovengemiddelde puntenscore 
voor de fysieke kwaliteit ,waarna de inhoudelijke kwaliteit beoordeeld dient te worden. 
Deze is eveneens voor beide bovengemiddeld waardoor de archeologische resten 
binnen beide zone’s behoudenswaardig zijn.

Conclusies
In beide zones werd een grote hoeveelheid archeologische resten aangetroffen. In 
zone 1 ging het om sporen en vondsten uit de Bronstijd en de Middeleeuwen en 
dan met name de ontginningsfase en de periode van de pre-stedelijke bewoning. 
Door de verstoring van de bovenste lagen zal waarschijnlijk weinig inzicht worden 
verkregen in het karakter van de bebouwing in de Gouden eeuw en Nieuwe Tijd. 
Vragen omtrent materiële cultuur, ambachten en economische ontwikkeling, kunnen 
mogelijk wel worden beantwoord omdat vondsten uit een gesloten context zich vaak 
binnen ingegraven sporen op een dieper niveau bevinden. De verstoring beperkte 
zich tot de bovenste lagen. Binnen deze zone zijn de prehistorische- en Middeleeuwse 
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niveaus uitermate goed geconserveerd waardoor vragen over deze periodes en het 
oorspronkelijke landschap tijdens deze tijdvakken, maar ook in de tussenliggende 
fases, goed kunnen worden beantwoord.64

Binnen zone 2 werden voornamelijk sporen uit de Bronstijd aangetroffen.   Mogelijk 
werden vier huisplattegronden aangesneden. Hiernaast werden kringgreppels, 
kuilenkransen, erfgreppels en andere structuren aangetroffen. Deze kwamen uit 
meerdere fases binnen deze periode. Uit de middeleeuwse ontginningsfase werd 
een perceleringssysteem en een aantal kuilen gevonden, die mogelijk met de 
grondverbetering van veengrond in verband konden worden gebracht. Uit de Nieuwe 
Tijd stammen een aantal perceelssloten die op basis van het historisch kaartmateriaal 
niet bekend waren.
De verstoringsgraad was relatief laag. Op locaties waar in het verleden de huizen langs 
de Schaperstraat hadden gestaan (in zone 2) was de verstoringsdiepte tot op, of net 
boven het archeologisch niveau, waardoor de sporen intact waren gebleven. In zone 
1 was de mate van verstoring vooral laag voor de sporen uit de Late Middeleeuwen 
en de Bronstijd.
Er zijn geen aanwijzingen dat de hoge verwachting van het gespecificeerde 
verwachtingsmodel, binnen fase 1 van de westelijke uitbreiding van de Streekhof, 
moet worden bijgesteld.

Advies
Voor beide zone geldt een behoudenswaardige waardering. In navolging van het 
huidige landelijke beleid zou normaal gesproken een advies voor behoud in-situ van 
de archeologische resten worden gegeven. Aangezien er geen mogelijkheden zijn 
tot planaanpassing,zal echter worden geadviseerd voor behoud ex-situ waarbij de 
resten integraal opgegraven dienen te worden om de informatie veilig te stellen voor 
de toekomst.

64  Hoewel de aanwezigheid van ter plaatse gegroeid veen niet met zekerheid kon worden   
 vastgesteld, is de kans groot dat er in de directe omgeving nog oorspronkelijk veen in de  
 bodem aanwezig is.
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Bijlage 3:



 

Bijlage 4:



1

boring: 356-1
datum: 30-5-2012, X: 144.601, Y: 523.349, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,18, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: waterpas, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, provincie: Noord-Holland, gemeente: Stede Broec, plaatsnaam: Bovenkarspel, 
opdrachtgever: Gemeente Stede Broec, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: gemengd met bouwzand

20 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: bouwzand

50 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: bouwzand

80 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, zeer fijn
Archeologie: fragmenten bouwpuin
Opmerking: oude bouwvoor?

105 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin
Opmerking: ophogingslaag

150 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 185 cm -Mv / 1,67 m -NAP

boring: 356-2
datum: 30-5-2012, X: 144.601, Y: 523.335, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,55, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: waterpas, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, provincie: Noord-Holland, gemeente: Stede Broec, plaatsnaam: Bovenkarspel, 
opdrachtgever: Gemeente Stede Broec, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: zode vermengd met bouwzand

30 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: bouwzand

50 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin
Opmerking: ophooglaag/ oude bouwvoor

120 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, lichtgeel
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: schelpenlaag (vloertje?)

123 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: vlekkerig

 Einde boring op 180 cm -Mv / 1,25 m -NAP



2

boring: 356-3
datum: 30-5-2012, X: 144.615, Y: 523.346, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,38, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: waterpas, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, provincie: Noord-Holland, gemeente: Stede Broec, plaatsnaam: Bovenkarspel, 
opdrachtgever: Gemeente Stede Broec, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: zode met bouwzand gemengd

30 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: bouwzand

50 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin
Opmerking: 17e eeuwse scherf

100 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin
Opmerking: schoner

160 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin
Opmerking: blauwgrijze vlekken (slootvulling)

184 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: boring gestuit op steen/puin

 Einde boring op 185 cm -Mv / 1,47 m -NAP

boring: 356-4
datum: 30-5-2012, X: 144.614, Y: 523.335, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,02, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: waterpas, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, provincie: Noord-Holland, gemeente: Stede Broec, plaatsnaam: Bovenkarspel, 
opdrachtgever: Gemeente Stede Broec, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 51 cm -Mv / 0,49 m -NAP



3

boring: 356-5
datum: 30-5-2012, X: 144.608, Y: 523.342, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,08, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: waterpas, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, provincie: Noord-Holland, gemeente: Stede Broec, plaatsnaam: Bovenkarspel, 
opdrachtgever: Gemeente Stede Broec, uitvoerder: Archeologie West-Friesland

0 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Bouwzand vermengd met ophooglaag, op 60 cm piepschuim

95 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: ophooglaag

125 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruin
Opmerking: venig

130 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen
Opmerking: zeer compact

140 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs
Opmerking: oude bodem?

145 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer

 Einde boring op 160 cm -Mv / 1,52 m -NAP



59







60



63

ISSN 2210-5364 


	356_bijl3 A4.pdf
	zone 1

	356_bijl5 boorbeschrijving A4.pdf
	boring: 356-1
	boring: 356-2
	boring: 356-3
	boring: 356-4
	boring: 356-5




