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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport waarin de resultaten van het archeologisch onderzoek aan de 
Spanbroekerweg 120 in Spanbroek wordt beschreven.
Tijdens dit onderzoek werden voor het eerst duidelijke sporen van bewoning uit de Middeleeuwen 
binnen de gemeente Opmeer vastgesteld. De resten bestonden uit een huisterp met o.a. 
bewoningsresten en waterputten. Naast de middeleeuwse overblijfselen werden de resten van 
een stolpboerderij, vermoedelijk uit de 17de eeuw, blootgelegd.
Dit project is met behulp van een aantal mensen tot een goed einde gebracht. Hieronder wil 
ik deze mensen bedanken. De eerste groep die ik wil noemen zijn de mensen die onderdeel 
uitmaakten van het veldteam van Archeologie West-Friesland (AWF): Dieuwertje Duijn, Marlijn 
Kossen, Christiaan Schrickx en Aad Weel. De vrijwillige medewerkers die werden ingezet: Kees 
Kiestra en Etienne van Paridon. Student-stagiaires van de Vrije Universiteit: Wouter Kuip en 
Renee Stroomer. Het graafwerk werd verzorgd door Guud Suiker uit Hensbroek.
De vondst- en gegevensverwerking werden uitgevoerd door Marlijn Kossen (dataverwerking, 
GIS, afbeeldingen) en Timo Perger (GIS). Interpretatieve en/of tekstuele bijdrages werden 
geleverd door Carla Soonius, Michiel Bartels, Christiaan Schrickx en Dieuwertje Duijn (AWF) 
en Bernd Ooijevaar van de stichting Hoochhoutwout. De vondstdeterminatie werd gedaan 
door Dieuwertje Duijn en Theo van Meurs (vrijwillig medewerker AWF). Kadastrale gegevens 
werden opgezocht door Dolf van Doorm (vrijwillig medewerker AWF). Het botanische materiaal 
werd bestudeerd door Lies de Sitter-Homans (vrijwillig medewerker).
AWF). Grote dank gaat uit naar Elly Deutekom en Niels Huisman van de gemeente Opmeer. 
Ook dank ik Emil Boon, de eigenaar van het terrein voor de bereidheid tot medewerking.

Sander Gerritsen
Projectleider Archeologie West-Friesland



4

Afb. 1 Onderzoekslocatie (cirkel) binnen de regio.

Afb. 2 Onderzoekslocatie (rode cirkel) vanuit de lucht. Let op het verkavelingspatroon rondom Spanbroek 
en Wadway. (Bron: Google Earth).
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1. Inleiding 
In de periodes tussen donderdag 13 juni en donderdag 20 juni 2013 werd door Archeologie 
West-Friesland een noodopgraving uitgevoerd op het terrein aan de Spanbroekerweg 120 in 
Spanbroek, gemeente Opmeer.
Het onderzochte terrein lag ten zuiden van de Spanbroekerweg direct ten westen van de 
voetbalvereniging V.V.S ’46 en de Veeresloot. (afb. 1 en 2) Omdat het een noodonderzoek 
betrof, kon vooraf geen Programma van Eisen meer worden opgesteld.1 De bevoegde overheid 
is de gemeente Opmeer.

De directe aanleiding voor dit onderzoek was de sloop van het moderne pand op het terrein. 
Voor de locatie werd vooruitlopend op de bouw een sloopmelding gedaan. Helaas was hierbij 
onvoldoende rekening gehouden met de archeologische waarden van het terrein.2 Door de 
oplettendheid van een van de medewerkers van Archeologie West-Friesland werden deze 
sloopwerkzaamheden opgemerkt. Tijdens een archeologische waarneming ter plekke werden 
middeleeuwse kogelpotfragmenten en aslagen aangetroffen. Er werd aan de noodklok 
getrokken waarna een kleine opgraving volgde.

Normaal gesproken word voorafgaand aan een archeologisch onderzoek een bureaustudie 
uitgevoerd waarbinnen een gespecificeerde verwachting voor het plangebied wordt opgesteld. 
Deze wordt dan binnen het onderzoek getoetst. Omdat dit niet is gebeurd, zal hier binnen dit 
rapport een verwachting worden opgesteld.

In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven. In het eerste deel wordt 
de onderzoekslocatie beschreven en in een fysisch-geografisch en historisch kader geplaatst 
(hoofdstuk 2). Vanwege het ontbreken van een bureaustudie worden in dit hoofdstuk 
vraagstellingen gepresenteerd die passen binnen de onderzoeksthema’s van Archeologie 
West-Friesland. 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 fase/periode (hoofdstuk 4). Vervolgens volgt een korte synthese (hoofdstuk 
5) waarna een poging wordt gedaan om de vraagstellingen te beantwoorden (hoofdstuk 6). 
Hierbij komen ook de knelpunten en de mogelijkheden voor toekomstig onderzoek aan de 
orde. 

1  De tijd tussen constateren dat het waardevolle terrein werd bedreigd en de start van het project 
bedroeg vier uur.

2  Door Archeologie West-Friesland was aangegeven dat er een hoge archeologische verwachting voor 
resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd gold. Soonius 2011.
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2. Onderzoekslocatie
In dit hoofdstuk worden de landschappelijke-, historische- en archeologische gegevens met 
betrekking tot het onderzochte terrein gepresenteerd. 

2.1 Geologie en cultuurlandschap  
Het plangebied bevindt zicht ten zuiden van de Spanbroekerweg in de gemeente Opmeer. Deze 
weg is onderdeel van een oude (ontginnings)as waarlangs al vanaf de Middeleeuwen werd 
gewoond. De weg verbindt Wognum en Wadway via een knik in het oosten met Spanbroek 
en loopt met een ruime bocht naar het zuidwesten richting Obdam. Binnen Spanbroek is een 
splitsing tussen de Spanbroekerweg en het Wuiver aanwezig. Via deze route en de Breestraat 
in Opmeer loopt de weg over in de Middelweg en de Herenweg in Hoogwoud. Deze weg 
loopt via Aartswoud helemaal naar de Westfriese Omringdijk in het noorden. Langs deze oude 
wegen (met uitzondering van het Wuiver) staan vele stolpboerderijen. Een groot deel van deze 
boerderijen staat hier waarschijnlijk al vanaf de late 16de of 17de eeuw. 

Het plangebied be-
vindt zich in het West-
Friese zeekleigebied. 
Aan het einde van 
de laatste ijstijd 
lag geheel West-
Friesland in een 
schaars begroeid 
landschap, waar 
in de loop van die 
ijstijd zand was 
afgezet. Geologisch 
gezien behoort deze 
zandafzetting tot de 
Formatie van Twente 
(Laagpakket van 
Wierden: dekzand).3 
De top van deze 
pleistocene afzetting 
bevindt zich tussen de 16 en 14 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 veen (het 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 

3  Hoewel Nitg-TNO in 2000 (Weerts e.a., 2000; De Mulder e.a., 2003) een nieuwe 
lithostratigrafische indeling

 heeft ingevoerd, wordt in dit stuk ook de oude chronostratigrafische indeling, gebruikt door De 
Mulder & Bosch,

 weergegeven. Het Laagpakket van Wormer komt overeen met de Afzettingen van Calais, het 
Laagpakket van

 Walcheren met de Afzettingen van Duinkerken en het Hollandveen Laagpakket met het Hollandveen.

Afb. 3 Onderzoekslocatie (rode cirkel) op de bodemkaart van de Vier 
Noorderkoggen (Du Burck & Dekker 1975).
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klei werd afgezet. Een groot deel van West-Friesland lag in dit lagunaire gebied.4 De sedimenten 
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 
binnen. 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 en 
kleiiger materiaal werd bij overstromingen verder van de geul afgezet.
Tussen 3800 en 1500 voor 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 door De Mulder en Bosch ontrafeld en systematisch beschreven.5 
Rond 2200 voor Chr. was in West-Friesland West nog slechts één grote west-oost georiënteerde 
geul aanwezig. Ter hoogte van Aartswoud splitste deze geul zich in een noordelijke en een 
zuidelijke tak.6 De noordelijke tak liep via Aartswoud in de richting van Abbekerk.
Het plangebied ligt op de zuidelijke tak, die liep van Aartswoud via Hoogwoud, Spanbroek en 
Wognum in de richting van West-Friesland Oost. De noordelijke tak verlandde vermoedelijk al 
rond 2100 jaar voor Chr., waardoor de zuidelijke tak de hoofdgeul werd. De afzettingen die in 
deze periode zijn afgezet, worden door De Mulder & Bosch gerekend tot het Hauwertcomplex 
laag C (voorheen Afzettingen van Calais IVb; tegenwoordig Laagpakket van Wormer). Ook in 
deze periode vond buiten de actieve geulen veenvorming plaats.
Rond 1500 voor 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 zich in grote delen van West-Friesland veen te vormen. De 
afzettingen uit deze periode worden door De Mulder & 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 geulbeddingen en oevers zakten minder in dan de aanvankelijk hooggelegen 
kwelders/komgebieden. Hierdoor kwamen de voormalige geulen als ruggen in het landschap 
te liggen. Op basis van hoogtegegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is 
deze reliëfinversie nog goed herkenbaar.

Buiten de actieve geulen had vanaf circa 3.800 v. Chr. in heel West-Friesland continu 
veenvorming plaatsgevonden, waardoor grote veenkussens waren ontstaan. Op het moment 
dat de laatste actieve geulen verlandden, verdwenen ook deze onder een dik pakket veen. 
Op en rond de veenkussens waren alleen nog kleine veenstroompjes actief. Deze voerden het 
water uit de veenkussens af naar lager gelegen delen.
In de Middeleeuwen was West-Friesland bedekt met een dik veenpakket. Rond het begin 
van de Late Middeleeuwen (ongeveer 1000 jaar n. Chr.) nam de invloed van de zee weer 
toe en ontstonden opnieuw gaten in de kustlijn van het noordelijke deel van Noord-Holland. 
Door onder andere de natuurlijke afwatering van het West-Friese veenpakket ontstonden er 
gunstige condities voor ontginning. De eerste ontginningen in West-Friesland dateren uit de 

4  De Mulder & Bosch, 1982.
5  Ibid.
6  De Mulder & Bosch, 1982; Van Heeringen & Theunissen, 2001.
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8ste eeuw en vonden plaats rond Medemblik (Meer van Wervershoof). Van de 10de tot en met 
de 12de eeuw werd het overige deel van West-Friesland ontgonnen. Het gebied werd 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.
Aangezien het plangebied in de historische kern van Spanbroek ligt zijn er geen bodemkundige 
gegevens beschikbaar (afb. 3). Op basis van de bodemkaart van de Vier Noorderkoggen kan 
worden geconcludeerd dat er zich langs het lint van Spanbroek zogenaamde Middeleeuwse 
oude cultuurgronden bevinden (code OC2).7 Deze oude cultuurgronden hebben als kenmerk 
dat ze een dikke donkergekleurde bovengrond hebben. De dikte van deze bovenlaag is soms 
meer dan één meter dik. In deze laag komen artefacten van middeleeuwse ouderdom voor en 
soms ook houtskool. De oude cultuurgrond is te vertalen als een terp. Het ophogingsmateriaal 
is kleiiger dan de ondergrond. Dit wijst op aanvoer van grond.

2.2 Bekende archeologische en cultuurhistorische waarden
Monumenten
De Spanbroekerweg en de percelen die hier direct langs liggen, maken onderdeel uit van een 
AMK-terrein met een hoge archeologische waarde.8 Dit betreft het bewoningslint van Spanbroek 
waar sporen vanaf de 12de eeuw kunnen worden verwacht. Op de Cultuurhistorische Waarden 
(CHW) van de provincie Noord-Holland is deze historische kern aangegeven als zeer hoge 
historisch geografische waarde.9 
Op 500 m naar het zuidwesten ligt iets van het lint een beschermd archeologisch monument 
(afb. 4).10 Hier is een cultuurlaag met sporen en vondsten uit de Vroege Bronstijd aanwezig. Om 
het beschermde monument liggen meerdere percelen waarop mogelijk sporen van bewoning 
aanwezig zijn.11 Iets verder weg op ca. 1 km ten noordwesten van het onderzochte perceel 
ligt een terrein met sporen van bewoning uit de Vroege Bronstijd.12 De percelen hier omheen 
herbergen vermoedelijk de uitlopers van dit bewoningsareaal.13

Archis
Rondom het plangebied is een groot aantal archeologische waarnemingen bekend.14 Het 
overgrote deel van deze waarnemingen werd gedaan tijdens een grootschalige veldkartering.15 
Binnen 200 m afstand werd aan de zuidwest-zijde middeleeuws aardewerk gevonden. Het 
ging voornamelijk om kogelpotfragmenten, Pingsdorf en stukken proto- en vroeg steengoed.16 
Op 600 m ten zuidoosten van het onderzochte terrein kwamen eveneens veel middeleeuwse 
fragmenten keramiek tevoorschijn. Hier werd een terrein van archeologische waarde 
aangewezen.17 De onderzoekers gingen er vanuit dat hier de resten van een nederzetting 
lagen. Zij vermoedden dat de nederzetting oorspronkelijk op het veen lag. Het veenpakket is 
inmiddels verdwenen waardoor alleen de diepere sporen bewaard zullen zijn gebleven.

7  Du Burck & Dekker, 1975.
8  AMK-terrein monumentnr 14840.
9  WFR429G.
10  MNT_NR. 1424.
11  MNT_NR. 5853, 5874.
12  MNT_NR. 5855.
13  MNT_NR. 5854, 5875.
14  Bron: archis2.
15  Manning & Van der Gaauw, 1989.
16  WNG_NR. 10.3621, 10.3560, 10.3605, 10.3559, 10.3588, 10.3602, 10.3616.
17  MNT_NR. 5872, Manning & Van der Gaauw, 1989. Zie ook Molenaar & De Boer, 2005.
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Afb. 4 Uitsnede uit de verwachtingskaart West-Friesland Midden (Molenaar & De Boer 2005, kaartbijlage 
3). De monumenten zijn genummerd. Groene stippen: vindplaats (Middeleeuwen), grijze stip: vindplaats 
(Nieuwe Tijd), oranje stip: vindplaats (Late Prehistorie), blauwe stip: vindplaats (Neolithicum). Met kleuren 
is de mate van archeologische verwachting weergegeven. Groen : laag, geel: middelhoog, roze: hoog en 
oranjerood: hoog (historische kern). Onderzoekslocatie ligt binnen de rode cirkel.

Afb. 5 Tijdens het inventariserend onderzoek op het terrein aan de Spanbroekerweg 116 werden o.a. 
een waterput en grote kuilen of paalkuilen aangetroffen. Hier een dwarsdoorsnede door een waterput 
opgebouwd met plaggen. Links wordt de put doorsneden door een mogelijke paalkuil. (Bouma, Ostkamp 
& Van Zijverden, afb. 15)
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Op ongeveer 500 m ten zuiden van het onderzochte terrein werd een neolithische gepolijste bijl 
gevonden.18 Het vermoeden bestaat dat de bijl mogelijk met aangevoerd zand is meegekomen. 
Vanwege eerder genoemde terreinen met sporen uit de Vroege Bronstijd in de directe omgeving 
valt niet uit te sluiten dat de bijl wel uit een neolithische context afkomstig is.

Onderzoek in de omgeving
Op het terrein aan de Spanbroekerweg 116 is door ADC-Archeoprojecten een inventariserend 
onderzoek d.m.v. proefsleuven uitgevoerd.19 Dit onderzoek volgde op een booronderzoek 
waaruit bleek dat er mogelijk een middeleeuws woonniveau aan de noordzijde van het 
terrein aanwezig was.20 Uit het proefsleuvenonderzoek kwam naar voren dat er inderdaad 
bewoningssporen en een terp uit de Middeleeuwen aanwezig waren. De sporen bestonden 
voornamelijk uit ronde en rechthoekige kuilen. Deze werden geïnterpreteerd als kuilen of 
paalkuilen. Omdat het een inventariserend onderzoek was, werden niet alle sporen nader 
onderzocht. Bij het couperen van een van de kuilen werd een waterput gevonden, waarvan de 
wanden waren opgebouwd uit plaggen (afb. 5 en 6). Duidelijke (woon)structuren konden door 
de geringe breedte van de proefsleuven helaas niet worden herkend.

18  WNG_NR. 8044.
19  Bouma, Ostkamp & Van Zijverden, 2008.
20  Molenaar 2007, 11.

Afb. 6 Op Google Earth zijn de proefsleuven van het onderzoek op het terrein aan de Spanbroekweg 116 nog 
zichtbaar. Helemaal rechts (rode cirkel) net ten westen van de grote sloot is onderhavig onderzoeksterrein.
( Bron: Google Earth).



12

2.3 Korte ontginningsgeschiedenis Spanbroek
De kerk van Spanbroek was een dochterkerk van de kerk in Heiloo en had als patroonheilige 
St. Bonifatius.21 De oudste vermelding van de kerk – en daarmee ook van Spanbroek - is de 
goederenlijst van de Abdij van Egmond.22 De lijst is waarschijnlijk in de 13de eeuw opgesteld, 
maar suggereert betrekking te hebben op de eerste helft van de 12de eeuw. Ook uit latere 
bronnen blijkt dat de kerk van Spanbroek, samen met die van Obdam, Hensbroek, Wognum 
en Wadway, onder de Abdij van Egmond viel.23 In een oudere oorkonde uit 1063 waarin wel 
kerken uit o.a. Wognum, Mijzen en Schermer worden genoemd, komt Spanbroek niet voor.24

Uit de vermelding in de goederenlijst valt op te maken dat de kerk in Spanbroek in de 13de 
of 12de eeuw bestond. Of het ontbreken van Spanbroek in de oudere bronnen ook werkelijk 
aangeeft dat de plaats niet bestond in voorgaande periode is niet zeker. In 1947 wordt melding 
gemaakt van de vondst van een deksel van een rood zandstenen sarcofaag bij de kerk van 
Spanbroek.25 Dit soort sarcofagen wordt doorgaans in de 11de of 12de eeuw of vroege 13de 
eeuw gedateerd.

Waar de ontginners van het gebied vandaan kwamen is niet geheel bekend. Dat de kerken van 
Wognum, Schermer, Mijzen, Ursem en Spanbroek zijn gesticht vanuit Heiloo, is mogelijk een 
aanwijzing dat de ontginners uit het Kennemerland afkomstig waren.26 Men gaat er vanuit dat 
de vroege ontginningen in deze omgeving niet van bovenaf werden opgelegd, maar werden 
ondernomen door een groep mensen die vrij werd gelaten in de wijze van ontginnen. Pas later 
werd het ontginningsproces hier door grafelijke inmenging strakker gereguleerd.27  Wanneer 
dit deel van West-Friesland werd ontgonnen is niet helemaal duidelijk. Vervloet ziet in het 
lint van Wadway, Spanbroek en Wognum een ‘zeer oude bewoningsas’ die hij dateert voor 
de 12de eeuw.28 De Cock spreekt over de aanwezigheid van niet ‘natuurlijke verhogingen’ in 
de omgeving van Spanbroek met scherven uit de 11de eeuw.29 De kerk van Wognum bestaat 
zeker in de eerste helft van de 11de eeuw en mogelijk al in de 10de eeuw.30 Mogelijk neemt 
Wognum met zijn oude datering een speciale plek in, binnen dit gebied. Veel is nog onduidelijk 
met betrekking tot de ontginning van het gebied en in welke fase welke delen in gebruik 
werden genomen. Men gaat er vanuit dat de ontginning van West-Friesland aan het einde van 
de 12de eeuw volledig was voltooid.

2.4 Cartografische en kadastrale gegevens
De oudste bekende kaart waar Spanbroek in detail op staat weergegeven is de kaart van een 
onbekende kaartmaker (afb. 7).31 Deze kaart is ongedateerd maar op basis van het ontbreken 
van bepaalde historische gedateerde gebouwen, zoals het nog steeds bestaande stadhuis 
(gebouwd in 1598), wordt de kaart geplaatst in de jaren 1590 – 1591. De kaart betreft een 

21  Numan 2005, 173.
22  Oppermann 1933, 75.
23  Joosting en Muller 1924, 7.
24  Koch 1970, nr. 84. Blok 1974, 168.
25  Vondstmelding 1349, Archeologie West-Friesland.
26  De Cock 1965, 46-47.
27  Molenaar, Soonius & Bekius 2009, 56.
28  Vervloet 1985, 26.
29  De Cock 1965, 211.
30  Zie ook Schrickx, 2013, voor een meer uitgebreide uiteenzetting van de geschiedenis van Wognum 

en omgeving.
31  Aanwezig in het WFA: 1h15 [Kaart van de dorpskernen, hoofdwegen en landerijen van Opmeer en 

Spanbroek tussen de molen van de polder De Kaag (onder Spanbroek) en de overtoom in de Wijzend 
tussen Opmeer en Spanbroek; s.n.]., 1590-1591



13

afbeelding van Spanbroek en Opmeer vanuit vogelvluchtperspectief. De bebouwing in zowel 
Opmeer als Spanbroek bestaat hier uit langgerekte huizen die haaks op de hoofdstraat zijn 
gebouwd. Opvallend is dat stolpboerderijen vrijwel ontbreken. Alleen aan de linkerkant staat net 
boven de knik in de Wijzend, hoogstwaarschijnlijk een stolp afgebeeld. Het deel van Spanbroek 
dat verder van de kerk afligt, lijkt veel minder dicht bebouwd dan het deel dichter op de kerk. 
Rondom de huizen zijn in veel gevallen onbebouwde percelen aanwezig. De percelen nog verder 
van de kerk zijn (nog) leeg. Het erf direct tegen de Veersloot aan is op de kaart onbebouwd. Ter 

Afb. 7 Deze kaart werd rond 1590 gemaakt. Beneden is Spanbroek afgebeeld, rechtsboven Opmeer. Langs 
het lint zijn langgerekte huizen getekend. Stolpboerderijen ontbreken vrijwel. Het erf tegen de Veersloot 
aan (rechts) is onbebouwd op deze kaart. (WFA, 1h15)

Afb. 8 Op deze kaart uit 1647 is de situatie totaal anders. De bewoning heeft zich veel meer naar het 
oosten toe (links op de kaart ) verspreid en er staan veel stolpboerderijen. Op deze kaart lijkt ter hoogte 
van het onderzoeksgebied tegen de Veersloot aan een stolpboerderij getekend. Het noorden is onder. 
(kaart Waterschap West-Friesland).
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hoogte van de kruising tussen de 
Spanbroekerweg en de Veersloot 
is een brug afgebeeld.
Op de eerstvolgende kaart uit 
1647 is de situatie drastisch 
veranderd (afb. 8).32 Op deze 
kaart van het Waterschap West-
Friesland heeft de bewoning zich 
veel meer naar het oosten toe 
(links op de kaart) verspreid en 
het merendeel van de langgerekte 
huizen heeft plaats moeten maken 
voor stolpboerderijen. Opvallend 
is dat deze stolpen vooral aan de 
zuidzijde van de Spanbroekerweg 
staan. Op deze kaart lijkt ter 
hoogte van het onderzoeksgebied 
tegen de Veersloot aan een 
stolpboerderij getekend.
Op de kaart van J. Dou uit 
1651-1654 is de omgeving van 
Spanbroek met veel finesse 
weergegeven (afb. 9).33 Met name 
het complexe systeem van sloten, 
dijken en andere waterwerken 
zijn gedetailleerd afgebeeld. De 
Veer Sloot tussen Wijsent en Den 
Soomer Dijck is duidelijk getekend. 
Ter hoogte van de Zomerdijk 
staat sluijsje geschreven, bij 
de Spanbroekerweg brug. Het 
perceel naast de Veersloot is 
onbebouwd weergegeven. Dat is 
opvallend aangezien op de oudere 
kaart uit 1647 een stolpboerderij 
op het perceel staat getekend. De 
kaarten van Dou staan bekend om 
hun accuraatheid. Misschien is de 
kaartmaker van het Waterschap 
West-Friesland minder zorgvuldig 
geweest.
De volgende kaart is eveneens 

32  Aanwezig in het WFA: Oud-Archief Vier Noorder Koggen, nr. 413.
33  [Manuscriptkaart van West-Friesland, gemaakt in opdracht van de Hoge Raad van Holland en 

Zeeland in het kader van het Groot Proces tussen de vier Westfriese ambachten / toegeschreven 
aan Johannes Dou]. - Schaal [ca. 1:17500]. - [1655?]. - 1 proceskaart : manuscript, in kleur ; ca. 
156x270 cm.

Afb. 9 Uitsnede van kaart van J. Dou uit 1651-1654. De veersloot 
met brug is hier duidelijk afgebeeld. Opvallend is dat bewoning 
naast de sloot ontbreekt.

Afb. 10 Uitsnede van een kaart van J. Dou uit 1745. Deze kaart 
heeft betrekking op de situatie rond 1680. Ook hier is geen 
bebouwing langs de Veersloot getekend.
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van J. Dou (afb. 10).34 Deze kaart waar 
het gehele Hollands Noorderkwartier op 
staat afgebeeld, is in 1745 postuum als 
een soort eerbetoon gedrukt door het 
Hoogheemraadschap van Uitwaterende 
Sluizen. Deze kaart gaat terug op de 
situatie rond 1680. Voor het Westfriese 
deel heeft Dou gebruik gemaakt van 
de kaart uit 1651-1654 en deze op 
een aantal punten aangepast. Dou 
beeldde op deze kaart in de hoek bij de 
Veersloot geen huis af. Of dit betekent 
dat het perceel in deze periode nog 
onbebouwd was, valt op basis van deze 
kaart niet met zekerheid te zeggen.
Op de kadastrale minuut uit 1826 is het 
terrein en omliggende percelen in detail 
weergegeven. Zichtbaar is dat binnen 
het plangebied een bijna vierkante 
stolpboerderij staat. Aan de oostzijde 
verraad een klein inspringend deel de 
locatie van de dars. Bij de zuidoostelijk 
hoek van de stolp is een kleine schuur 
aanwezig. De erfscheiding rondom stolp en schuur is gestippeld getekend. Vermoedelijk gaat 
het om hekwerk en niet om een sloot. De Spanbroekerweg loopt via een (houten) brug over 
de Veersloot.

De eigenaar van de stolpboerderij die staat afgebeeld op de kadastrale minuut was de heer 
Jan van Twisk. Deze verkoopt zijn boerderij na het overlijden van zijn vrouw Trijntje Rob aan 
de heer Klaas Over op 4 april 1844. Drie jaar later, in 1847 vind er een splitsing plaats tussen 
de boerderij en het erf. In 1861 wordt de boerderij door de heer Klaas Over verkocht aan de 
heer Cornelis Heddes, wonende te Spanbroek. In 1883 vindt de sloop van de boerderij plaats 
door (dan wel in opdracht van) de heer Johannes Heddes.

2.5 Gespecificeerde verwachting
Voorafgaand aan het gravend onderzoek werd geen bureaustudie verricht. De ligging binnen de 
historische kern van Spanbroek geeft de vindplaats al een hoge archeologische waarde.35 Naar 
aanleiding van bovenstaande gegevens kan voor het betreffende perceel een gespecificeerde 
archeologisch verwachtingsmodel worden opgesteld:36

34 Aanwezig in het archief van het Hoogheemraadschap? ’t Hoogh-Heemraetschap vande Uytwaterende 
Sluysen in Kennemerlandt ende West-Vrieslandt / Afgemeten en Afgeteijckent deur Iohannes Douw, 
Ordinaris Landtmeter des Landts van Rhynlandt ; Koenraet Decker sculpsit [(kaartbeeld)] ; Abraham 
Deur scripsit [(toponiemen)]. Schaal [ca. 1 : 31.500]. - [s.l. : Uitwaterende Sluizen, 1745].

35  AMK-terrein monumentnr 14840.
36  Het verwachtingsmodel wordt chronologisch per periode beschreven.

Afb. 11 Uitsnede van de kadastrale minuut uit 1826. Op 
het onderzochte perceel is een stolp zichtbaar (274).
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Prehistorie
In de directe omgeving zijn meerdere terreinen bekend met bewoningssporen uit de Vroege 
Bronstijd. Deze bevinden langs de zuidwestelijke rand van de grote geulrug (afb. 12). Op 
de top van de rug zijn tot op heden nog nooit sporen uit deze periode aangetroffen. Het 
vermoeden bestaat dat de geul in de Vroege(- en Midden) Bronstijd nog actief was en daardoor 
niet geschikt voor bewoning.37 Er is echter nog weinig bekend over de hogere delen vanwege 
de ligging van de historische linten aldaar en omdat hier nog weinig archeologisch onderzoek 
heeft plaatsgevonden. Het plangebied krijgt daarom toch een middelhoge verwachting voor 
bewoningssporen uit de (Vroege) Bronstijd. De sporen die men kan verwachten zijn greppels, 
kuilen en paalkuilen, akkerlagen met eergetouwkrassen, cultuurlagen met keramiekfragmenten 
en botmateriaal. De conservering van de sporen en het vondstmateriaal is waarschijnlijk goed, 
vooral als er een later ophogingspakket aanwezig is. Latere sporen uit de middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd kunnen een deel van de prehistorische sporen hebben verstoord.

Middeleeuwen
De historische kern is ontstaan tijdens de ontginning. Mogelijk stonden er in de fase direct na 
de ontginning nog geen huizen. Vermoedelijk is vanaf de 12de eeuw het lint bewoond. Een 
deel van de bewoning zal vlakbij deze linten hebben gelegen, maar een deel van de bewoning 
bevindt zich mogelijk verder van de as af.38 Het terrein heeft gezien de ligging langs het lint 
een hoge verwachting voor bewoningssporen uit de Middeleeuwen. Deze sporen bevinden zich 
mogelijk op een (huis)terp. Verwachte bewoningssporen zijn palen of paalkuilen, vloerlagen, 

37  Mondelinge mededeling C.M. Soonius.
38  De afstand van de (oudste) bewoning tot de as is niet duidelijk. Op een aantal  locaties (bijvoorbeeld 

Enkhuizen: Westeinde 107 (Gerritsen & Duijn, 2014b), of Enkhuizen: Albert Heijn uitbreiding (project 
381, nog niet gepubliceerd), bleek de vroegste middeleeuwse bewoning ca. 60 – 80 m van het lint te 
liggen). In Berkhout aan de Kerkebuurt 190 bevonden de meeste vondsten zich eveneens niet direct 
langs het lint, maar op enige afstand (project 382, nog niet gepubliceerd).

Afb. 12 Op deze afbeelding van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de geulrug als verhoging 
in het landschap duidelijk zichtbaar. De hogere delen zijn rood, oranje en geel en gaan via groen en blauw 
naar de lagere delen. Een deel van de hogere stukken (oranje) wordt veroorzaakt door de aanwezigheid 
van bebouwing maar een ander deel bestaat uit antropogene ophogingen. Let op de oranje cirkels aan de 
rechterzijde ten noorden en zuiden van de Spanbroekerweg. 
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ophogingslagen, askuilen, waterputten, haarden en greppels. Naast bewoningssporen kunnen 
ook sporen uit een meer agrarische context aanwezig zijn. Te denken valt aan sloten of greppels 
en daliegaten. Latere ingravingen uit de Nieuwe Tijd hebben mogelijk een deel van deze 
sporen aangetast. Hierbij dient te worden vermeld dat ophogingslagen – mits aanwezig - over 
het algemeen een conserverende werking hebben, met name voor de resten die zijn afgedekt. 
Dit laatste geldt uiteraard ook voor lagen restveen die mogelijk aanwezig zijn.
Het verwachte vondstmateriaal bestaat uit handgevormde kogelpotaardewerk en geïmporteerd 
gedraaid aardewerk, metaalvondsten en botmateriaal.

Nieuwe Tijd
De ligging binnen de historische kern geeft net als voor de Middeleeuwen een hoge verwachting 
voor resten uit de Nieuwe Tijd. Aan de hand van de kadastrale minuut is vast komen te staan 
dat in de 19de eeuw ter plaatse een stolpboerderij aanwezig was. Wanneer deze werd gebouwd 
is niet duidelijk omdat het historisch kaartmateriaal hier niet eenduidig uitsluitsel over geeft. 
Mogelijk stond in de 17de eeuw al een stolpboerderij op het terrein.
Sporen die kunnen worden verwacht zijn: bakstenen muren en funderingen, kelders, poeren 
en waterputten, ophogingslagen, dierbegravingen en afvalkuilen. Deze resten kunnen sterk 
zijn aangetast door de sloop van de stolp en de bouw van de recente bebouwing.
Het verwachte vondstmateriaal bestaat uit gedraaid aardewerk, metaalvondsten en 
botmateriaal.
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Afb. 13 Overzicht van de gegraven werkputten. Om de bodemopbouw 
goed te kunnen bestuderen werd om de 4 à 5 meter een profieldam 
laten staan. Aan het einde van het onderzoek werden de dammen 
weggegraven.

Afb. 14 Foto van het westelijk deel van de werkputten. De dammen geven goede informatie over de 
opbouw van de terp.
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3. Opzet en doel van het onderzoek 
Doel
Het doel van deze noodopgraving was het documenteren van gegevens en het veiligstellen 
van materiaal om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming 
over het verleden. Omdat er vooraf geen Programma van Eisen kon worden opgesteld, wordt 
voor dit onderzoek teruggegrepen op de vraagstellingen van vergelijkbare vindplaatsen waar 
stolpboerderijen werden onderzocht die op een middeleeuwse terp stonden.39 Met dit onderzoek 
wordt geprobeerd om deze vragen te beantwoorden. Hiernaast wordt de gespecificeerde 
verwachting getoetst. Gekeken wordt waar vindplaats afwijkt van de verwachting en wat de 
mogelijke oorzaak hiervan is.

Methode en technieken
In de eerste instantie werd besloten om over het terrein in de lengterichting van het perceel 
een brede sleuf van ca. 4 m breed te graven (afb. 13). Om de 4 à 5 meter (afhankelijk van de 
aanwezige sporen en structuren) bleef een profieldam staan om zo beter de bodemopbouw 
te kunnen bestuderen (afb. 14). Aan de hand van deze sleuf (werkput 1 t/m 3) kon een 
inventarisatie worden gemaakt van de resten. Naar aanleiding van de resultaten werd in 
overleg met de bevoegde overheid besloten aan de oostzijde nog een extra sleuf aan te leggen 
om de rest van het bedreigde bodemarchief hier te onderzoeken (werkput 5 t/m 7). Aan het 
einde van het onderzoek werden de dammen laagsgewijs verdiept om te kijken of zich daar 
nog (paal)sporen bevonden.

Van de sleuven bestudeerde men alle profielen. De relevante profielen werden 
gedocumenteerd. Alle werkputten legde men met een dieplepelkraan laagsgewijs aan totdat 
sporen zich openbaarden. Op sommige plaatsen was dit direct onder het maaiveld bovenop 
de ophogingspakketten. Op andere locaties werd het vlak aangelegd op de  natuurlijke 
ondergrond (afb. 15). In enkele gevallen leken er sporen tussen deze niveaus aanwezig te 
zijn. Bij bestudering van de profielen bleek echter dat het voor een deel te wijten was aan 
de herkenbaarheid van de vulling. De homogene vulling viel slecht waar te nemen in de vuile 
ophogingslagen, pas in de schonere lagen op een dieper niveau werden ze zichtbaar. Dit heeft 
in enkele gevallen geleidt tot een ‘tussenvlak’ waarbij sporen werden gedocumenteerd die 
vermoedelijk al van een hoger niveau waren ingegraven.

De sporenvlakken fotografeerde men in secties en als geheel. De vlakken werden analoog 
ingetekend op schaal 1:20. De landmeetkundige dienst van de gemeente Hoorn was 
verantwoordelijk voor het inmeten van het lokale meetsysteem.40

Een specialist zocht met een metaaldetector de stort en vlakken af op metaalvondsten. Alle 
sporen werden gecoupeerd. Bij ondiepe sporen (< 15 cm) voldeed een notering van de diepte 
en de vorm van het spoor. De coupes van diepere sporen werden getekend en gefotografeerd. 
Het couperen van de sloten, greppels en andere sporen en het verzamelen van vondsten hier 
uit, gebeurde laagsgewijs en stratigrafisch. Alle sporen werden uitgegraven om de aan- of 
afwezigheid van vondstmateriaal vast te stellen.

39  Bijvoorbeeld het onderzoek aan de Oostwouder Dorpsstraat 69: Gerritsen & Duijn 2014a.
40  Normaal gesproken wordt door de landmeters voorafgaand aan het onderzoek een systeem uitgezet. 

Omdat het hier een noodonderzoek betrof was dit niet mogelijk en werd er lokaal een systeem 
uitgezet dat later werd ingemeten.
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Onderzoeksvragen41

Het archeologisch onderzoek richt zich met name op twee thema’s: 1 de bewoningssporen 
tussen de 12de eeuw tot de bouw van de stolpboerderij en 2 de stolpboerderij zelf.42 Het is 
onbekend wanneer de stolpboerderij is gebouwd. Zeker is dat de boerderij voor het begin 
van de 19de eeuw dateerde. Een bouw in de 17de of 18de eeuw is waarschijnlijk. Vooralsnog 
wordt een cesuur in de 17de eeuw aangehouden. Achtergrondkennis van de geschiedenis en 
archeologie van de stolpboerderij is noodzakelijk.
Hoewel stolpboerderijen een vertrouwd onderdeel van het West-Friese landschap vormen en 
talloze studies naar het uiterlijk, de indeling en het interieur zijn gedaan, zijn nog veel vragen over 
stolpboerderijen en hun bewoners onbeantwoord. Een snelle blik op enkele standaardwerken 
over stolpboerderijen, zoals “De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier” van 
Brandts Buys, leert ons bijvoorbeeld niets over de ondergrondse constructies en materiële 
cultuur van de bewoners. Bovendien is het ontstaan en de ontwikkeling van de stolpboerderij 
hoofdzakelijk gebaseerd op architectuurhistorisch onderzoek naar bestaande stolpen en 
daardoor veelal op aannames gebaseerd. De stolpboerderij zou het resultaat zijn van een 
geleidelijke ontwikkeling waarbij de diverse onderdelen langzamerhand werden gegroepeerd 
rondom een centrale hooiberg. Het is echter zeer de vraag of de verschillende varianten die 
als stadia in de ontwikkeling worden gezien, niet verschillende types waren die naast elkaar 
voorkwamen.

41  Duijn, 2013.
42  Eventueel aanwezige resten uit de (Vroege) Bronstijd hebben vanwege de geringe afmetingen van 

het plangebied een ondergeschikte rol.

Afb. 15 Werk in uitvoering. Het vlak is aangelegd tot op de natuurlijke mariene afzettingen. In de 
profielen zijn diverse middeleeuwse kuilen en ophogingen zichtbaar. Op de achtergrond wordt een van de 
haardfunderingen schoongemaakt. Werkput 3, de foto is richting het noordwesten genomen.
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Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek kan een wezenlijke bijdrage aan het onderzoek naar 
stolpboerderijen leveren. Tot nu toe heeft dergelijk onderzoek nog nauwelijks plaatsgevonden.

Sporen uit de (Vroege) Bronstijd liggen eveneens binnen de verwachting. Het te onderzoeken 
gebied is echter dermate klein dat het archeologisch onderzoek zich hier niet primair op richt: 
de sporen worden wel gedocumenteerd, maar op basis hiervan kunnen maar beperkt conclusies 
worden getrokken.

Het archeologisch onderzoek dient antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:
1. Zijn bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen aanwezig binnen het plangebied? Indien 
dit het geval is:
1.1 Vanaf wanneer was het perceel bebouwd? Is sprake van continue bebouwing vanaf dit 
moment tot het heden?
1.2 Wat was de aard van de bebouwing? Wat was de oriëntatie en indeling van het gebouw?
1.3 Dateert de terpophoging (gedeeltelijk) uit de Late Middeleeuwen? Wat voor materiaal is 
gebruikt om de terp op te werpen? Is de terp in meerdere fasen opgehoogd?
1.4 Wat was de indeling van het erf? Zijn hierbinnen verschuivingen aanwezig? Hoe ziet de 
perceleringsstructuur eruit in deze periode?

2. Zijn ondergrondse resten van de stolpboerderij aanwezig? Indien dit het geval is:
2.1 Kan op basis van de ondergrondse resten iets worden gezegd over de datering van de 
stolp?
2.2 Kan op basis van ondergrondse resten de oorspronkelijke indeling van de stolp worden 
gereconstrueerd? Zijn verbouwingsfasen te herkennen?
2.3 Hoe is de stolp gefundeerd?
2.4 Wat was de indeling van het erf? Zijn hierbinnen verschuivingen aanwezig? Hoe ziet de 
perceleringsstructuur eruit in deze periode?

3. Wat vertelt de materiële cultuur over de bewoners van de locatie door de tijd heen?

4. Zijn sporen uit de Bronstijd aanwezig binnen het plangebied? Zo ja, uit welke periode 
dateren de sporen. Is sprake van een nederzetting op deze locatie of heeft het gebied een 
andere functie gehad, bijvoorbeeld als akkerland of weidegrond.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Hierbij komen 
achtereenvolgens aan bod: de fasering van de sporen, de algemene bodemopbouw, de mate 
van verstoring, de beschrijving van de aangetroffen sporen per fase en de materiële cultuur. 

4.1 Fasering
Tijdens het onderzoek kwamen alleen resten tevoorschijn uit de Late Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijd. De verwachte sporen uit de (Vroege) Bronstijd ontbraken (afb. 16).
Alle natuurlijke fenomenen voorafgaand aan de eerste gebruiksfase van het perceel worden 
beschreven onder fase 0. De oudste sporen dateren vermoedelijk uit de tweede helft van de 
12de eeuw. Het gaat om de sporen die onder de terp tevoorschijn kwamen. Vondstmateriaal 
uit deze periode ontbreekt bijna volledig. Enkele fragmenten Pingsdorf aardewerk zouden uit 
deze periode kunnen stammen.43 De terp zelf lijkt in de 13de eeuw te zijn opgeworpen. De 
sporen die horen bij de terp en de subfase hieraan voorafgaand, worden samen onder fase 1 
beschreven. 44

In de fase die hierop 
volgt (fase 2) lijkt het 
perceel onbewoond. In 
ieder geval ontbreken 
vondstmateriaal en 

duidelijke sporen. In de 17de eeuw wordt op het terrein een stolpboerderij gebouwd (fase 3). 
Van deze fase zijn veel sporen overgebleven.
  
4.2 Bodemopbouw en verstoring
In deze paragraaf wordt de algemene bodemopbouw en de mate van verstoring geschetst. 
De vlakken werden aangelegd tot op mariene afzettingen van gelamineerd lichtgrijs matig siltig 
zeer fijn zand met weinig ijzeroxidevlekken. Op enkele locaties – met name aan de straatzijde 
in werkput 1, 5 en 7- werd het zand afgewisseld met centimeter-dikke laagjes van grijze klei 
(afb. 17). De bovenzijde van het pakket lag op een hoogte van 0,9 m - NAP. Meer naar het 
zuiden waar de afzettingen volledig uit zand bestonden, lag de top hoger op 0,7 m - NAP. 
Bovenop de mariene afzettingen lag een 5 – 10 cm dikke heterogene laag van sterk humeuze 
donkerbruingrijze zandige klei vaak vermengd met kleine brokjes lichtgrijs zand. Wellicht gaat 
het om een restant van het oorspronkelijke veenpakket dat hier vermoedelijk in het verleden 
aanwezig was. Er was geen onderscheid te maken tussen de textuur en kleur van deze laag 
en de vulling van de oudste middeleeuwse sporen onder de terp. Het mogelijk restant van de 
veenlaag leek geroerd of mogelijk vertrapt. Er waren geen aanwijzingen dat de laag in het 
verleden werd beakkerd. 
Op deze laag lag een pakket van diverse ophogingen. Dit pakket bestond uit lichtgrijs zand 
afgewisseld met bruin kleiig meer humeus zand. De dikte van dit pakket bedroeg maximaal 
0,9 m. De top van deze ophogingen lag op enkele plaatsen direct onder het maaiveld. Deze top 
lag op een hoogte van 0,1 m + NAP. In deze ophogingen waren diverse kuilen en paalkuilen 
ingegraven. De ophogingen worden bij de spoorbeschrijving in meer detail besproken. 

43  V50 en V66.
44  Pre-terp: fase 1a, terp: fase 1b.

datering

3 1650-heden

0
fase

1a
1b
2

voor 1150
1150-1250
1250-1325
1325-1650?

Nieuwe Tijd

periode
pre-ontginning
Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd

Afb. 16 Fasetabel.
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De mate van verstoring bleek gering. Op enkele plaatsen waren de middeleeuwse ophogingen 
verdwenen door de aanleg van structuren die met de stolpboerderij samenhingen. Ter hoogte 
van de twee grote waterputten rondom het vierkant en de kelder aan de voorzijde van de 
boerderij was de verstoring het sterkste. De verstoring die samenhing met de recente sloop 
van het pand viel mee, al is het lastig om in te schatten hoeveel van de bodemopbouw tijdens 
de werkzaamheden is afgegraven. De diepte van deze verstoring varieerde tussen de 0,1 en 
0,3 m.

4.3 Spoorbeschrijving

Fase 0: voor 1150
Ondanks de middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de Vroege Bronstijd op deze locatie, 
ontbraken sporen uit de prehistorie. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat (het westelijke 
deel van) de grote getijdengeul nog watervoerend was in deze periode.45 Spanbroek ligt voor 
een groot deel op de rug van deze geul. Het is dus mogelijk dat er op de hogere delen geen 
bewoningssporen uit de (Vroege) Bronstijd aanwezig zijn. Omdat er nog weinig archeologisch 
onderzoek binnen het lint heeft plaatsgevonden en gezien de geringe afmetingen van het 
onderzoeksareaal is het echter nog te vroeg om de middelhoge verwachting voor vindplaatsen 
uit de Vroege Bronstijd naar beneden toe bij te stellen.

45  Hier wordt in de synthese dieper op ingegaan.

Afb. 17 Aan de straatzijde bestond de top van de mariene afzettingen uit zand afgewisseld met dunne 
grijze kleilaagjes. Rechts is een middeleeuwse greppel zichtbaar met daarop diverse terpophogingen. 
Direct boven de greppel is een vermoedelijke middeleeuwse paalkuil te zien. Werkput 5, foto richting het 
zuiden.
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Fase 1: 1150-1325
De laatmiddeleeuwse sporen zijn in te delen in een vroege fase, vòòr het opwerpen van de terp 
(fase 1a) en een latere fase tijdens en na de aanleg van de terp (fase 1b). 

Greppels
De sporen uit fase 1a bestaan uit twee lange dunne sporen en een aantal kuilen of paalkuilen. 
Het eerste spoor bevond zich onder de ophogingen in werkput 5, 6 en 7 (afb. 18).46 Het 
gaat hier mogelijk om een natuurlijk gevormd prieltje of grillig gegraven greppel dat later is 
opgevuld met veen of gyttja. Opvallend is dat de oriëntatie van dit spoor wel gelijk is aan de 
latere percelering. Mogelijk is dat te wijten aan de ligging van het lint op de top van de rug. 
Aan het spoor zat een dieper rond deel vast (afb. 19).47 Het natuurlijke spoor werd zichtbaar 
nadat de natuurlijke vulling inklonk en eerst dichtgegooid met een schoon pakket van lichtgrijs 
zand en grijze klei zand en daarna met een gemengd pakket van bruin zand en klei. Tussen dit 
materiaal werden diverse fragmenten kogelpot gevonden.48

Op twee meter naar het oosten kwam een ondiepe greppel met dezelfde oriëntatie tevoorschijn 
(afb. 20).49 De greppel was 0,5 m breed en slechts 0,1 m diep. Het spoor kon over een lengte 
van vier meter worden gevolgd, maar was hoogstwaarschijnlijk oorspronkelijk langer. Mogelijk 
gaat het om de onderzijde van een ontginningsgreppel. Uit het spoor kwam een fragment 
Pingsdorf aardewerk.50

Paalkuilen
Aan de westzijde van het terrein kwamen meerdere (paal)kuilen tevoorschijn die samen 
mogelijk een structuur vormen. Een deel van deze sporen werd in het vlak waargenomen en 
de rest kwam pas tevoorschijn bij de bestudering van de profielen.51 Het ging om rechthoekige 

46  S52.
47  Het ronde deel bevond zich in werkput 6 en werd in eerste instantie geïnterpreteerd als kuil.
48  V27, V49.
49  S80.
50  V50.
51  In het vlak: S40, 43 en 44. Overig: west- en zuidprofiel werkput 1. Noordprofiel werkput 4.

Afb. 18 Onder de middeleeuwse ophogingen kwam dit grillige spoor tevoorschijn. De brokkige vulling is 
een gevolg van het dichtgooien.
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en meer ronde kuilen, al kon door de 
aanwezigheid van de profieldammen 
de vorm niet altijd worden achterhaald. 
Ook kon tijdens de veldcampagne niet 
altijd met zekerheid worden gezegd 
dat het echt om paalkuilen ging. 
Slechts in een kuil kon een duidelijke 
kern worden onderscheiden (afb. 
21).52 De kern van de paal stond 
enigszins hellend naar het oosten toe. 
De kuil was ongeveer 0,4 m diep en 
0,8 m lang. De kern had een maximale 
breedte van 0,3 m. De vorm kon door 
de ligging niet worden achterhaald. 
Een andere kuil die wel volledig in het 
vlak lag had was rechthoekig van vorm 
en had een afmeting van 0,8 bij 0,4 
m.53 In dit spoor werd geen paalkern 
onderscheiden. De diepte bedroeg 
eveneens 0,4 m. 

Eerste boerderij?
De sporen vormen samen mogelijk 
de westelijke kopse kant van een 
boerderij (afb. 22). De twee kuilen in 
werkput 2 en 3 zouden dan de palen 
van een ingang kunnen zijn.54 De 
afstand tussen de twee kuilen bedroeg 
vanuit het hart gemeten 2,0 m. Ten 
westen van deze kuilen lagen twee 
anderen die mogelijk de ronding van 
de boerderij aangeven. De afstand 
tussen deze kuilen bedroeg 6,3 m. 
Waarom maar een gedeelte van een 
plattegrond werd teruggevonden, blijft 
onduidelijk. Deels valt dit te verklaren 
doordat latere sporen door de 

structuur zijn heen gegraven. Aan de noordzijde werd er een middeleeuwse greppel doorheen 
aangelegd55 en aan de zuidzijde is een deel van de structuur waarschijnlijk verdwenen tijdens 
de bouw van de grote waterput ten tijde van de stolpboerderij.56 Toch zouden in werkput 5 nog 
een of meerdere paalkuilen kunnen worden verwacht. Mogelijk lag of lagen deze in de dam 
tussen werkput 5 en 7. Een haard of vloeren uit deze fase werden helaas niet teruggevonden. 

52  Kuil in zuidprofiel werkput 1. Spoornummer?
53  S43.
54  S40 en 43.
55  S5.
56  S56.

Afb. 19 Het spoor werd eerst met relatief schoon zand 
en klei dichtgegooid, daarna met een heterogeen 
pakket waarin ook kogelpotfragmenten werden 
teruggevonden.

Afb. 20 Dit smalle spoor is vermoedelijk het restant 
van een ontginningsgreppel of -sloot.
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Mogelijk bevond het loopniveau zich direct op een laag restveen en is dit met de oxidatie van 
het veen verdwenen.57 Grote hoeveelheden aardewerk die aan deze subfase (fase 1a) konden 
worden gekoppeld, werden echter niet gevonden. Dit maakt de interpretatie van de kuilen als 
boerderij minder plausibel.58

Terp
Als de kuilen onderdeel waren van een boerderij heeft deze vermoedelijk niet lang dienst gedaan. 
Net ten westen van het midden werd vòòr de ophoging van het terrein een greppel haaks op 
het lint gegraven.59 Deze greppel was minimaal 1,5 m breed en 0,6 m diep. Vermoedelijk werd 
de greppel gegraven om de aanstaande ophoging te markeren. De ophoging bevond zich in 
eerste instantie alleen ten westen van de greppel. 
Dat deel van het terrein werd opgehoogd met een laag relatief schoon zand van 0,3 m dik 
(afb. 21a en 21b). Hier op lag een 0,1 m dik gelaagd pakket van donkerbruin-grijs zandige klei 
met organisch materiaal. In deze laag kwam houtskool en huttenleem voor. Dit pakket leek 

57  In Ursem-de Tuinen werd dit eveneens vermoed. Gerritsen & Duijn, 2013a.
58  Enkele fragmenten uit de onderste ophogingslagen zouden nog als opspit uit deze fase gezien 

kunnen worden. Er kon geen daterend onderscheid worden gemaakt tussen deze keramiek en het 
overige materiaal uit de terp.

59  S5.

Werkput 1 Zuidpro�el

zand heterogeen, lichtgrijs, opgebracht

zand+klei gemengd, gr+br, gedempt

zandige klei, gelaagd, houtskool en 
huttenleem, opgebracht

paalspoor met kern

zand met klei gelaagd, lichtgrijs, mariene afzetting

0,00

-1,20

NAP (m)

-0,40

-0,80

0 1 2 3 m

humeuze klei, donkerbruin, restveen?

verstoord/recent

klei met zand gelaagd, grijs, mariene afzetting

S12

S5

S125

Afb. 21a (boven)
en b (links). In dit 
profiel is onderop 
in het midden 
een paalkuil met 
kern zichtbaar. 
Hier bovenop 
liggen diverse 
op hogingen. 
Linksboven is 
een paalkuil 
uit een latere 
(middeleeuwse) 
fase zichtbaar. 
Werkput 1 
zuidprofiel.
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op een niveau van opvolgende vloeren zoals 
dat al eerder werd waargenomen op diverse 
middeleeuwse vindplaatsen zoals in Oosterleek 
en Enkhuizen.60 Bijbehorende haarden, 
paalkuilen of andere sporen die met zekerheid 
aan dit niveau konden worden gekoppeld, 
werden echter niet waargenomen.
Bovenop het gelaagde pakket lag weer een 
schone laag van lichtgrijs zand met een dikte van 
0,1 m. Deze laag werd weer gevolgd door een 
ietwat gelaagde vuilere donkerbruingrijze laag 
van zand en klei met fragmenten huttenleem en 
houtskool. De top van dit pakket was verstoord. 

Mogelijk was het opgehoogde terrein toch te 
klein want niet lang daarna werd de greppel 
dichtgegooid en hoogde men het deel ten 
oosten van de greppel eveneens op. De oudste 
ophoging hier bestond uit een 0,5 m dik pakket 
van donkerbruingrijze zandige klei met brokjes 
lichtgrijs zand. Hier op lag een 0,1 m dik pakket 
van schoon grijs zand en daarop lag weer een 
maximaal 0,2 m dikke laag van grijs gevlekt 
zand. Het merendeel van de middeleeuwse 
sporen werd door deze ophogingen heen 
gegraven.

Vondstmateriaal terp
Bij de aanleg van de werkputten werden in totaal 162 scherven (47 MAE) uit de ophogingslagen 
van de middeleeuwse terp verzameld (afb. 23). Met uitzondering van één scherf Pingsdorf 
aardewerk kan het materiaal in de periode 1250-1325 worden gedateerd. Het opwerpen van 
de terp kan op basis hiervan in de tweede helft van de 13de eeuw worden geplaatst.

Het lokaal geproduceerde 
kogelpotaardewerk was 
veruit in de meerderheid 
met 130 scherven. Twee 
vormen waren aanwezig, 
namelijk bakpannen (4 
MAE) en kogelpotten (21 
MAE). Zowel het baksel, de 
voorkomende randvormen 
als de decoraties zijn 
karakteristiek voor de 
laatste productiefase 

60  Oosterleek: vindplaats 5.1, Gerritsen et al., 2013; Enkhuizen: Kalksteiger hoek Breedstraat, Duijn 
2012. 

0 5m

Afb. 22 De sporen van voor het opwerpen van de 
terp (fase 1a) zijn in donkergrijs weergegeven. 
De kuilen op dit niveau vormen samen mogelijk 
de kopse kant van een boerderij (rode stippellijn). 
Schaal 1:200

baksel aantal % (n) MAE % (MAE)

pingsdorf aardewerk (pi) 1 0,6 1 2,1

proto-steengoed (s5) 7 4,3 1 2,1

bijna-steengoed (s4) 3 1,9 2 4,3

echt steengoed (s1) 1 0,6 1 2,1

kogelpotaardewerk (kp) 130 80,2 29 61,7

blauwgrijs aardewerk (bg) 3 1,9 2 4,3

grijsbakkend aardewerk (g) 11 6,8 7 14,9

roodbakkend aardewerk (r ) 5 3,1 3 6,4

roodbakkend maaslands (rm) 1 0,6 1 2,1

totaal 162 100 47 100

Afb. 23 Tabel met overzicht van de aangetroffen aarde-werksoorten uit de 
ophogingslagen van de terp.
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van het kogelpotaardewerk in West-Friesland (tot 
omstreeks 1325). De meeste kogelpotten waren 
gemagerd met fijn zand, maar ook zeer fijn gemagerde 
en ongemagerde potten kwamen voor. Het baksel van 
deze objecten is identiek aan dat van het gedraaide 
grijsbakkend aardewerk. Enkele kogelpotten waren 
voorzien van een ‘ouderwetse’ gefacetteerde rand 
(kp-kog-1 en -2), maar de meeste potten hadden 
een dakvormige rand (kp-kog-6) of een manchetrand 

(kp-kog-5) (afb. 24). Ongeveer een 
derde van de kogelpotten was voorzien 
van een fijne bezemstreekversiering. 
Daarnaast kwamen enkele potten met 
grove ribbels op de schouder voor. 
Sommige kogelpotten bezaten een 
standring. Zeldzaam is een kogelpot 
met een holle steel waarin een houten 
stok kon worden gestoken (afb. 25). 
Het rood- en witbakkend aardewerk 
bestond met name uit wandfragmenten, 
zodat de vorm niet kon worden 
bepaald. Uitzonderingen hierop waren 
een groot worstoor van een kan en een 
randscherf van een pot met versiering 
op de schouder (afb. 26), beide van 
grijsbakkend aardewerk. 
De hoeveelheid geïmporteerde 
keramiek uit het stroomgebied van 
de Maas en Rijn was opvallend klein. 
Slechts twee scherven blauwgrijs 
aardewerk uit Paffrath kwamen voor 
en één scherf was van Maaslands 
rood aardewerk. Het proto-steengoed 
omvatte slechts de bovenzijde van één 
kan (afb. 27). Verder waren enkele 
scherven van bijna-steengoed en echt 
steengoed. 

Naast keramiek kwamen enkele brokjes baksteen, een stuk graniet, huttenleem (afb. 28) en 
15 brokken verbrand materiaal (slak) uit de terplagen. Het huttenleem is afkomstig van de 
wanden van de boerderij. Uit onderzoek naar het slakmateriaal van andere (middeleeuwse) 
vindplaatsen is gebleken dat de slakken veelal zijn ontstaan door het verbranden van veen 
oftewel turf.61 Een andere opvallende vondst uit de terpophogingen betrof een kraal (afb. 
29).62 Het materiaal dat werd gebruikt voor het maken van de kraal is een witte natuursteen 

61  Van Os, 2013.
62  V18-C01.

type aantal MAE % (MAE)

kp-kog-1 3 2 10

kp-kog-2 3 2 10

kp-kog-5 6 6 30

kp-kog-6 15 10 50

totaal 27 20 100

Afb. 24 Tabel met voorkomende 
kogelpot-typen uit de terpophogingen.

Afb. 25. Een zeldzaam stuk van een kogelpot met holle steel 
om een stok in te steken. (V001-C01)

Afb. 26 Een fragment van een rand van een pot van 
grijsbakkend aardewerk met versiering op de schouder. 
(V14-C01).
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met een kleine rode ader. Vermoedelijk gaat 
het om een soort marmer. De steen is van een 
kant af beheerst doorboord. Mogelijk is de kraal 
afkomstig van een Rozenkrans of Paternoster. 
Deze kettingen werden gebruikt om het aantal 
gebeden bij te houden.

Waterput
In werkput 1 en 7 werd een middeleeuwse 
waterput onderzocht.63 Deze put werd 
aangelegd nadat de greppel daar was 
dichtgegooid. De putopening waar het water 
uit opgehaald werd, had een diameter van 0,7 
m. De wandversteviging van de put bestond uit 
radiaal gestapelde plaggen van gelaagd veen 
en klei (afb. 30 en 31). De plaggen hadden een 
afmeting van 45 cm bij 15 cm.64 De buitenste 
diameter van de wand van gestapelde plaggen 
bedroeg 1,7 m. De onderkant van de put lag op 
een hoogte van -2,0 m NAP op een diepte van 
2,1 m onder het bovenste vlak. Op de bodem 
onder de onderste laag plaggen waren vijf 
planken van hergebruikt eikenhout neergelegd 
(afb. 32 en 33). Deze hadden waarschijnlijk 
de functie om het opwellen van zand tegen te 
gaan. De planken hadden diverse afmetingen en 
waren voorzien van een eenvoudige messing-

63  S111. In werkput 1 werd de rand van de put al aangesneden maar niet goed herkend.
64  De dikte werd niet gemeten.

Afb. 27 Een stuk van de bovenzijde van een kan van 
proto-steengoed. (V006-C01).

Afb. 28 Een van de grotere stukken huttenleem 
had aan een zijde een aantal duidelijke 
vingerindrukken.

Afb. 29 In de ophogingslagen van de terp lag 
deze middeleeuwse kraal van natuursteen.

Afb. 30 (rechts) De onderste lagen van de waterput. 
De buitenste cirkel bestond uit gestapelde plaggen van 
veen met klei.



31

Afb. 31 Detail van de plaggen. Let 
op de gelaagdheid.

Afb. 32 Michiel 
Bartels bezig met 
het blootleggen van 
de planken onder de 
onderste laag plaggen.

Afb. 33 Detailfoto 
(onder). De planken 
werden waarschijnlijk 
op de bodem gelegd 
om het opwellen van 
zand tegen te gaan.
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en-groefverbinding. Dit duidt erop dat de 
planken primair zijn gebruikt in een houten 
wand, bijvoorbeeld van een woonhuis of 
boerderij. Het hout werd dendrochronologisch 
onderzocht.65 Naar aanleiding van dit 
onderzoek kon de herkomst van het hout 
niet direct worden herleid. De datering van 
twee monsters gaf een terminus post-quem 
datering van ná 1016 en ná 1083 na Chr. 
Uit de vulling kwamen twee fragmenten 
Pingsdorf-aardewerk. Op stratigrafische 
gronden konden deze vondsten als opspit 

65  Van Daalen, 2013; bijlage 1 deze publicatie.

Afb. 34a-c Impressie van paalkuilen met 
duidelijke paalkern.

Afb. 35a-d Impressie van kuilen zonder paalkern.
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worden geïnterpreteerd. Vermoedelijk dateert 
de waterput uit de 13de eeuw.

Tweede boerderij?
Bovenop de terpophogingen werd een groot 
aantal kuilen en/of paalkuilen gevonden. 
Een groot deel van deze sporen bevatte een 
duidelijke paalkern (afb. 34a-c). Over het 
algemeen bevatten deze sporen een bruingrijze 
zandige vulling. In andere kuilen werd geen 
paalkern ontdekt (afb. 35a-d, afb. 36). Een 
deel van deze sporen maakte vermoedelijk 
onderdeel uit van een of meerdere structuren. 
Aan de noordzijde werd mogelijk een deel van 
een (tweede) boerderij herkend (afb. 37).66 
Twee rechthoekige paalkuilen met kern zouden 
dan de ingang vormen.67 De afstand tussen deze 
twee paalkuilen bedroeg vanaf de paalkernen 
gemeten 2,3 m. Opvallende gelijkenis met de 
mogelijke structuur uit de fase voor de ophoging 
is de ietwat asymmetrische ligging van het 
eerste stijlenpaar naast de ingang. In beide 
gevallen lag de zuidelijke paal van het paar 
dichter op de ingang dan de noordelijke. Mogelijk 
heeft dat iets te maken met de overheersende 
windrichting uit het zuidwesten waardoor deze 
kant extra stevig moest worden gemaakt. In dit 

66  S9, 12, 41, (42), 74, 110 en 114.
67  S9 en 12.

Afb. 36 Zuidprofiel van werkput 6. Rechts is een van de mogelijke paalkuilen te zien. Links wordt een 
pakket met as aangekrast.

0 5m

Afb. 37 De middeleeuwse sporen bovenop de 
terp (fase 1b) zijn in donkergrijs weergegeven. 
De kuilen op dit niveau vormen eveneens 
mogelijk de kopse kant van een boerderij (rode 
stippellijn). Binnen de mogelijke structuur kwam 
een vermoedelijk restant van een haard (oranje) 
tevoorschijn. Schaal 1:200.
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licht is het interessant dat aan deze zijde in deze fase (1b) minimaal een keer een paal werd 
vervangen (afb. 38).68

Als de palen samen een structuur vormen zou het net als in de fase voorafgaand aan de 
ophoging (fase 1a) om de kopse kant van een oost-west georiënteerde boerderij kunnen 
gaan. Dit fenomeen, waarbij de boerderij met de lange zijde aan het lint lag, werd al eerder 
geconstateerd of vermoed op andere middeleeuwse vindplaatsen in Oosterleek, Wognum en 
Oostwoud.69

68  S42.
69  Oosterleek: vindplaats 5.1, Gerritsen et al., 2013; Wognum: Kerkstraat, Schrickx, 2013. Oostwoud: 

Afb. 38. Op deze plek werd minimaal een keer een nieuwe paal in de grond geslagen. Werkput 2, zuidprofiel.

Afb. 39 Haard met oranje as en houtskool. Rondom de haard zijn mogelijk resten van een kleivloer 
zichtbaar.
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Haard en vloer
Op ongeveer 2 m ten oosten van de 
ingangspartij werd de vermoedelijke 
onderzijde van een haard gevonden (afb. 
39 en 40).70 Deze bevond zich erg hoog, 
namelijk direct onder het maaiveld tussen 
een aantal verstoringen. De haard was 
rond tot ovaal van vorm met een maximale 
diameter van 55 cm. De diepte bedroeg 
maximaal 10 cm. De top van de haard is 
mogelijk verdwenen waardoor diameter en 
diepte oorspronkelijk groter kunnen zijn 
geweest.71 De vulling bestond voornamelijk 
uit oranje as met kleine en grote brokken 
houtskool. Rondom het spoor werden nog 
de resten van een 15 cm dikke laag van 
heterogene grijze klei waargenomen. Het is 
goed mogelijk dat dit het restant is van de 
vloer van de tweede boerderij. Rondom en 
in de haard werden diverse hoefindrukken 
van vee aangetroffen (afb. 39). Of deze 
gelijktijdig met de bewoning of van latere 
datum zijn, is niet duidelijk.

Cilindrische kuilen
Aan de westzijde van het onderzochte deel 
kwamen vijf cilindrische kuilen tevoorschijn 
(afb. 42).72 In het vlak waren deze ovaal tot 
rond van vorm. Bij verdiepen bleken ze vaak 
perfect rond te zijn gegraven. De kuilen 
bezaten een diameter tussen 1,0 m en 1,6 
m. De onderzijde van deze kuilen lag op een 
hoogte die varieerde tussen -0,9 en -1,3 m 
NAP. De diepste kuil lag 0,5 m dieper dan 
de oudste middeleeuwse ophogingen.73 De 
overige kuilen staken slechts 0,1 m dieper. 
De vulling bestond uit sterk heterogeen 
zand. Uit de sporen kwam weinig vondstmateriaal. Uit één van de kuilen kwam een groot 
stuk kogelpot met bezemstreekversiering en een flauwe dekselgeul (afb. 43).74 Het overige 
materiaal afkomstig uit de kuilen dateerde globaal tussen 1200 en 1325. Doordat door de 
terpophogingen heen werd gegraven, kan niet worden uitgesloten dat het om opspit gaat.
Vergelijkbare kuilen werden al eerder gevonden op diverse middeleeuwse vindplaatsen.75 Hier 

Oostwouder Dorpsstraat 69, Gerritsen & Duijn, 2014a.
70  S45.
71  Vergelijk bijvoorbeeld de haarden uit Oosterleek vindplaats 5.1, fase 2 en 3. Gerritsen et al., 2013.
72  S1, 16, 17, 20 en 84.
73  S17.
74  S16, V10-C01.
75  Bijvoorbeeld: Bovenkarspel Hoofdstraat 17-19 en 23-29 (Gerritsen & Schrickx, 2014) en Oostwouder 

Dorpsstraat 69 (Gerritsen & Duijn, 2014a).

Afb. 40 Doorsnede door de haard. 

Afb. 41. Een middeleeuwse haard wordt vrijgelegd op 
de hoek Kalksteiger-Breedstraat in Enkhuizen. Let op 
de gelaagde vloeren in het profiel.
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werden ze geïnterpreteerd als mogelijke 
waterputten. Een deel van de kuilen daar 
bevatte een of meerdere lagen met mest 
gemengd met ander organisch materiaal. 
Als interpretatie daarvoor werd geopperd 
dat de mogelijke waterputten nadat ze in 
onbruik raakten, werden gebruikt voor 
de productie van toemaak (een mengsel 
van mest, huisvuil, plantaardig materiaal 
en slootbagger) ter verbetering van 
landbouwgrond. In Spanbroek zijn hier 
geen directe aanwijzingen voor gevonden. 
Geen van de kuilen bevatte mest of ander 
organisch materiaal.

Fase 2 (1325-1650)
Uit de periode die volgt op de middeleeuwse 
bewoningsfase (fase 1b) werden weinig 
vondsten en sporen waargenomen. 
Een aantal keramiekvondsten heeft als 

objectdatering wel een datering die tot in de 14de eeuw doorloopt, maar gezien de andere 
vondsten uit dezelfde context is de complexdatering ouder.76 Slechts één fragment is duidelijk 
uit de periode 1300-1500 afkomstig.77 Het betreft een stuk van een kan van ongeglazuurd 
steengoed. Ook de vondsten uit de 16de eeuw zijn zeer zeldzaam. Het beperkt zich tot een 
fragment van een geel geglazuurd roodbakkend bord met sgraffito versiering.78 En een grape 
dateert uit de periode 1550-1625.79

76 Zo is er een aantal spaarzaam geglazuurde fragmenten van roodbakkend aardewerk die op basis van 
het overige vondstmateriaal een datering in de 13de en vorige 14de eeuw krijgen. Bijvoorbeeld V31.

77 V17, aanleg vlak-vondst.
78 V25.
79 V43.

Afb. 42 Een dwarsdoorsnede door een van de middeleeuwse cilindrische kuilen. Later is door de bovenzijde 
van de dichtgegooide kuil één van de vierkantspoeren van de stolpboerderij aangelegd. Werkput 3, 
oostprofiel.

Afb. 43 Uit een van de cilindrische kuilen kwam 
dit grote randfragment van een kogelpot met 
bezemstreekversiering. (V010-C01).
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Twee zilveren munten waren afkomstig uit deze 
periode. De oudste betrof waarschijnlijk een 
grootken van stad Groningen uit 1430-1456 (afb. 
44).80 Een tweede zilveren munt was een stuiver 
uit Zwolle (afb. 45).81 Deze werd geslagen rond 
1600.

Waterput 
In werkput 2 en 6 kwam een bakstenen 
waterput aan het licht (afb. 46 en 47).82 Deze 
was aan de bovenzijde opgebouwd uit halve en 
hele hergebruikte oranjerode en gele bakstenen 
(zogenaamde Friese boerengeeltjes) met diverse 
afmetingen. De onderste 1,3 m bestond uit gele 
bakstenen met een afmeting van 17x8x3,5 
cm. De totale diepte bedroeg 3,3 m. Aan de 
bovenzijde waren tot 0,8 m onder het maaiveld 
alle bakstenen verwijderd, vermoedelijk voor 
hergebruik. De diameter van de kern bedroeg 
1,0 m, de insteek was maximaal 2,0 m in het 
rond.
De onderzijde van de put bestond uit opgeweld 
lichtgrijs zand. Nadat de put in onbruik raakte, 

80  V001-M02, determinatie Theo van Meurs.
81  V001-M02, determinatie Theo van Meurs.
82  S53.

Afb. 44 Deze zilveren munt is waarschijnlijk 
een Grootken uit de stad Groningen. Op de 
voorzijde staat een kruis op de achterzijde 
heeft waarschijnlijk een dubbelkoppige adelaar 
gestaan. Datering: 1430-1456.

Afb. 45 Een tweede zilveren munt uit deze fase 
betrof een stuiver uit Zwolle. Datering rond 1600.

Afb. 46 Deze waterput behoort bij fase van voor de bouw van de stolpboerderij (fase 2). Nadat 
de put in onbruik raakte werd hij ontmanteld en werden de bovenste bakstenen verwijderd voor 
hergebruik.
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werd deze gedempt met diverse lagen 
bruingrijze humeuze klei met wat 
organisch materiaal. Omdat in het veld 
niet kon worden vastgesteld om wat 
voor materiaal het ging, werden deze 
lagen bemonsterd. Uit een quickscan 
van de monsters bleek dat de onderste 
laag houtsnippers en mogelijk mest 
bevatte. In beide lagen kwam houtskool, 
plantaardig materiaal en onverbrand bot 
voor. Bovendien bevatte de bovenste 
kleilaag een fragment majolica met 
polychrome versiering en een landschap 
op de spiegel. Dit fragment dateert tussen 
1625-1675. Een ander stuk aardewerk 
dateerde tussen 1650 en 1700 waardoor 
de put ergens rond of na 1650 in onbruik 
zal zijn geraakt. 
Op basis van de ligging ten opzichte 
van de vierkantspoer(en) kon worden 
geconcludeerd dat de waterput 
hoogstwaarschijnlijk niet bij de 
stolpboerderij hoorde. 
Een ander spoor dat op basis van het 
vondstmateriaal aan deze fase kon 
worden gekoppeld, was een ondiepe kuil 
in werkput 4. Hieruit kwamen meerdere 
vondsten, voornamelijk roodbakkend 
aardewerk, uit de periode 1525-1575. 
Mogelijk hoort deze kuil samen met 
eerder genoemde waterput bij bewoning 
die hier aanwezig was voor de bouw 

van de stolpboerderij in de tweede helft van de 17de eeuw. Misschien ging het om een 
lichtgefundeerd (lang)huis met houten wanden waarvan weinig bewaard is gebleven. Op de 
historische kaarten uit deze periode staat geen bebouwing aangegeven.83

Het totaal aantal sporen en vondsten uit de gehele fase 2 is opvallend laag. Wat de betekenis 
hiervan kan zijn, wordt in de synthese nader toegelicht.

Fase 3 (na 1650-heden)
In fase 3 werd er een stolpboerderij op het terrein gebouwd. Deze fase is onder te verdelen 
in een vroege fase (fase 3a) en een latere fase waarin de indeling van de stolpboerderij 
veranderde (fase 3b). In 1883 werd de stolp gesloopt.

Haardfunderingen
Een fundering van de haard of schoorsteen lag bijna oost-west georiënteerd op de grens 

83  Zie cartografische gegevens.

Afb. 47 Het afwerken van de waterput. De diepere delen 
van de put waren gevuld met diverse kleilagen. Uit een 
van deze lagen kwam materiaal dat dateerde rond 1650.



39

tussen werkput 2 en 3 (afb. 48).84 Deze 
had een afmeting van 1,0 m bij 2,7 m 
en was opgebouwd uit los gestapelde 
hele en halve bakstenen van divers 
formaat.85 Maximaal acht lagen waren 
bewaard gebleven. Het midden van de 
fundering was onder het gewicht van 
de schoorsteen enigszins verzakt. Dit 
was vermoedelijk een gevolg van de 
aanwezigheid van een middeleeuwse 
kuil onder de haard, die voor een minder 
solide basis zorgde.
Nadat deze haard buiten gebruik 
raakte (fase 3b), werd er een nieuwe 
schoorsteen boven op de eerder 
genoemde geslechte waterput uit fase 
2 aangelegd.86 Deze nieuwe fundering 
lag haaks op de oude. De basis bestond 
uit 4 lagen paarse bakstenen met een 
opvallend groot formaat van 22x9,5x4,5 
cm en gemetseld met een zeer harde 
mortel. Hier bovenop lag een laag zachte 
rode bakstenen met een kleiner formaat 
van 16,5x8x4 cm. Bij het vrijleggen van 
deze haardfundering werd een benen 
dobbelsteen gevonden (afb. 49).87 Het 
holle deel van het bot is aan twee zijdes 
opgevuld met een benen plaatje, aan 
een zijde is deze er uitgevallen. Er zijn 
geen aanwijzingen dat de dobbelsteen 
verzwaard is geweest. De waardes 
van alle keerzijdes is zeven, zoals 
gebruikelijk. De vier ontbreekt. 

Vierkantspoer
Van de vierkantspoeren van de 
stolpboerderij werd er slechts één 
teruggevonden (afb. 50). Het ging om 
de zuidwestelijke van de vier. Deze 
bestond uit 9 lagen los gestapelde 
rode bakstenen met een formaat van 
17x8x4. Na de bovenste laag was de 
poer eenmaal vertand. 
Op de locatie waar de zuidoostelijke 

84  S13.
85  21x10x4; 20x9.5x4.5; 17x8x3.5 voornamelijk oranjerood.
86  S14.
87  V024-B01.

Afb. 48 Op de voorgrond een haardfundering uit de oudste 
fase van de stolpboerderij. Onder de fundering is een 
ronde middeleeuwse kuil zichtbaar. Op de achtergrond 
de jongere haardfundering. Werkput 3, foto richting het 
oosten. 

Afb. 49 Tijdens het vrijleggen van een van de haarden 
kwam deze benen dobbelsteen tevoorschijn. V024-B01.
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poer werd verwacht, was een grote 
verstoring in het vlak aanwezig.88 
De grenzen van deze verstoring 
kon niet eenduidig worden bepaald, 
maar door de opgegraven resten 
te koppelen aan de kadastrale 
minuut uit 1826 kan de plek van de 
poer met enige zekerheid worden 
bepaald. De afstand tussen de 
vierkantspalen lag tussen de 6 en 
7 m. Waarom de noordwestelijke 
poer – of een uitbraakspoor ter 
plekke - niet werd teruggevonden, 
is onduidelijk. De noordoostelijke 
vierkantspoer lag buiten het 
ontgraven deel. De stolp had een 
ingeschatte grootte van 16,5 m 
bij 17,5 m. Op de afmetingen en 
de indeling wordt in de Synthese 
dieper ingegaan.

Waterput
Tussen de twee zuidelijke vierkants-
poeren lag een grote inpandige 
bakstenen waterput (afb. 51).89 De 
put bezat aan de bovenzijde een 
maximale diameter van 0,8 m aan de 
buitenzijde. Op een dieper niveau liep 
de put uit in een soort flesvorm. De 
maximale diameter bedroeg bijna 2 
meter op een diepte van 1,3 m onder 
het maaiveld. De insteek was ovaal van 
vorm en had een maximale breedte 
van 3,0 m. Vanwege instortingsgevaar 
werd de onderzijde van de waterput 
niet gezien. De maximaal gemeten 
diepte bedroeg 3,2 m. De put was 
opgebouwd uit hele en halve oranje 
bakstenen met een hele harde mortel. 
De waargenomen formaten waren 
18,5-19x?x3,5-4. De tienlagenmaat 
bedroeg 44 cm.
Doordat andere waterputten die aan 
de stolp konden worden gekoppeld 

88  S70.
89  S56.

Afb. 50 Mevr. Elly Deutekom (links), wethouder van de 
gemeente Opmeer komt zelf polshoogte nemen. Helemaal 
rechtsonder is de zuidwestelijke vierkantspoer zichtbaar.

Afb. 51 Onder het maaiveld liep de waterput uit in een 
soort flesvorm.
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ontbraken, is de kans aanwezig dat 
deze put al werd aangelegd tijdens de 
bouw en dat ze gedurende het hele 
bestaan van de stolp functioneerde. 
Een andere mogelijkheid is dat er 
in de vroege fase een put buiten de 
stolp aanwezig was, die buiten het 
ontgraven deel lag en daardoor niet 
werd aangetroffen. De vulling van de 
waterput bestond uit grof oranjerood 
baksteenpuin, waarschijnlijk was 
deze dichtgegooid bij de sloop van 
de stolpboerderij. Een vergelijkbare 
flesvormige waterput werd in 
Oostwoud aan de Oostwouder 
Dorpsstraat 69 in 2013 opgegraven 
(afb. 52).90 Deze put kon eveneens 
aan de bouw van de stolp (in de 
17de eeuw) worden gekoppeld.

Grup
Op ongeveer 6 m ten zuiden van 
de achterste vierkantspoeren 
lagen de restanten van een grup 
of groep (afb. 53).91 Een grup is 
een mestgoot die in het staldeel 
achter het vee ligt en waarin urine 
en mest wordt opgevangen. Aan 
de zuidzijde bestond deze uit een 
dubbelsteens muurwerk opgebouwd 
uit hergebruikte gele tot oranjerode 
bakstenen met een opvallend groot 
formaat van 22,5-23x10,5-11x4,5-5 
cm.92 Onder de goot lagen dezelfde 
bakstenen, maar de muur stond 
wel koud tegen de goot aan. Aan 
de noordzijde lag een enkelsteens 
rollaag opgebouwd uit kleinere 
oranjerode bakstenen, formaat 
18,5-19x9-9,5x4 cm. Deze muur was 
eveneens tegen de goot aangezet. 
In het midden was de goot betegeld 

met een laag blauwgrijze ongeglazuurde plavuizen (zogenaamde blauwbakkers) met een 
afmeting van 22x22 cm. De breedte van de goot bedroeg 0,6 m. De totale breedte van goot en 

90  Gerritsen & Duijn, 2014a.
91  S46, S88.
92  S88. 

Afb. 52 In Oostwoud aan de Oostwouder Dorpsstraat 69 
werd een vergelijkbare flesvormige waterput tussen de twee 
achterste vierkantspoeren gevonden.

Afb. 53 Resten van een grup of mestgoot in het staldeel van 
de stolpboerderij. De goot zelf is bekleed met blauwgrijze 
plavuizen. De foto is richting het westen genomen. Op de 
achtergrond is een waterkelder zichtbaar.
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muurwerk samen lag tussen 0,9 m en 1,0 m. De grup had een waargenomen lengte van 7,8 m 
maar zal waarschijnlijk over de gehele breedte van de stolp hebben doorgelopen. 
Het vee stond hier in het staldeel met de kop richting het zuiden (de achtergevel) en met 
de achterpoten op de bovengenoemde zuidelijke muur. Beide muren aan weerszijden van de 
goot waren oorspronkelijk hoger waarbij de zuidelijke boven de noordelijke uitstak. De grup is 
waarschijnlijk pas in een latere fase (fase 3b) gemaakt. Hier wordt later dieper op ingegaan.

Bedstede
Tegen de zuidwestelijke 
vierkantspoer aan werd een 
bakstenen vloer gevonden, 
omgeven door een enkelsteens 
fundering met een halfsteens 
muurtje hierop.93 De vloer was 
opgebouwd uit één laag halve 
stukken rode baksteen met de 
strekzijde aan het oppervlak. 
Het formaat was ?x10x4 cm. Het 
muurwerk dat om de vloer heen 
lag was opgebouwd uit gemengde 
rode en gele bakstenen.94 De 
totale structuur had een afmeting 
van 3,5 bij 1,2 m. 
Waarschijnlijk is de structuur een 
restant van een verlaagde vloer of 
ondiepe kelder onder een bedstede. 
Het zal gezien het formaat een dubbele bedstede zijn geweest. De ligging bij de koestal geeft 
aan dat de bedstede vermoedelijk werd gebruikt door (seizoens)arbeiders en niet door de boer 
en de boerin. Deze sliepen wellicht in het woondeel aan de noord(west)zijde. De bouw van 
deze kelder is hoogstwaarschijnlijk secundair (fase 3b) waarbij een deel van de vierkantspoer 
werd uitgebroken om ruimte te maken voor de bedstede.
In werkput 3 werden twee rijen met vermolmde vierkante palen en ingeslagen planken 
teruggevonden (afb. 54).95 De datering en de functie van de palen is niet bekend. Gezien 
de ligging zouden ze onderdeel kunnen zijn geweest van het skelet van een of meerdere 
bedstedes voorafgaand aan de bouw van de bedstedes binnen het vierkant. 

Kelders
Aan de voorzijde van het terrein in werkput 1 en 7 werd een bakstenen kelder blootgelegd (afb. 
55).96 Aan twee zijden was het muurwerk enkelsteens, aan de voorzijde was deze anderhalf 
steens. Mogelijk lag hier de voorgevel van de stolp waardoor deze fundering zwaarder werd 
uitgevoerd. Deze muur bezat aan de onderzijde een dubbele vertanding. De andere muren 
hadden aan de buitenzijde een rommelige klamplaag van brokken baksteen. De oostzijde van 
de keldermuur was volledig weggebroken. Zowel de muur aan de voorzijde als de overige 

93  Vloer: S47, muurwerk: S48, S55, S120.
94  22x10x5,5; 19x9,5x3.
95  S18.
96  Muurwerk S3, S4, vloer: S21.

Afb. 54 In werkput 3 kwamen twee rijen vermolmde palen en 
planken tevoorschijn. Mogelijk gaat het om de restanten van het 
skelet van een oudere bedstede.
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muren waren opgebouwd uit rode, oranje/rode en bruine bakstenen met een formaat van 
18-19,5x8,5-9,5x3,5-4,5 cm. De bodem van de kelder was bedekt met blauwgrijze plavuizen 
(blauwbakkers) met een afmeting van 22 x 22 cm. 
Direct onder de keldervloer werd een groot fragment roodbakkend aardewerk gevonden.97 
Het fragment was aan de binnenzijde geelgelazuurd en bezat aan de buitenkant in slib de 
tekst ANNO 1687 (afb. 56). Uit de puinlaag die op de keldervloer lag, kwam industrieel wit 
aardewerk tevoorschijn dat niet nader gedateerd kon worden dan tussen 1800 en 1950. 
Hiernaast werd uit de laag een 18de eeuwse duit (1768), een 19de-eeuwse cent en een 
messing gesp geborgen (afb. 57).98 De kelder werd dus in ieder geval na 1687 gebouwd. Uit 
de kadastrale gegevens blijkt dat de stolpboerderij in 1883 gesloopt werd. Deze datering wordt 
door het vondstmateriaal ondersteund.
Mogelijk lag een tweede kelder net ten westen van werkput 1. In deze werkput werd in 
het westelijk profiel een groot rechtkantig spoor gevuld met zand en wat baksteenspikkels 
waargenomen (afb. 58). Mogelijk werd hier net de insteek van een kelder aangesneden die 
functioneerde voor de hierboven beschreven kelder.

Waterkelder
Helemaal aan de zuidwestzijde van het terrein in de hoek van werkput 4 kwam een waterkelder 
tevoorschijn (afb. 59).99 Deze was opgebouwd uit gele bakstenen met een formaat van 
21x10x4,5 cm. De binnenzijde was afgesmeerd met een harde stuclaag. Het dak was gewelfd, 
de opening zat aan de noordzijde. De kelder had een afmeting van 1,1 m bij 2,2 m. de 
tienlagenmaat bedroeg 50 cm. 
De waterkelder lag waarschijnlijk inpandig. De zuidwesthoek van de waterkelder geeft daarmee 
vermoedelijk de zuidwesthoek van de stolpboerderij aan.

97  V021-C01.
98  V004.
99  S81.

Afb. 55 Werk in uitvoering. De kelder aan de voorzijde van het terrein wordt schoongemaakt.
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Vreemde muur
Over de bakstenen vloer van de bedstede lag een niet direct te duiden noord-zuid georiënteerd 
muurwerk (afb. 60).100 De ietwat vreemde ligging van dit muurwerk deels binnen het vierkant 
doet vermoeden dat ze bij een latere fase, na de sloop van de stolp, behoort. Het gebruikte 
materiaal was een samenraapsel van muren van hergebruikt rood en geel baksteen van 
diverse formaten en hele stukken op de kant neergelegde muurfragmenten. Het muurwerk 
leek uit twee losse parallelle delen te bestaan. In het veld leek het qua voorkomen en hoogte 
gelijkenissen te vertonen met de grup maar gezien de ligging is dat geen voor de hand liggende 
interpretatie. De breedte van de losse delen bedroeg ca. 0,3 m en 0,6 m. De functie blijft 
onbekend. Mogelijk werden resten van de gesloopte stolp gebruikt als fundering voor het 
bouwwerk dat na de sloop in 1883 verrees. Hierover is niets bekend.

100 S49, S50.

Afb. 56 Onder de keldervloer lag deze roodbakkende 
scherf met daterend opschrift. (V21-C01).

Afb. 57 Uit de puinlaag die de keldervloer afdekte 
kwam naast twee munten, deze messing gesp. 
(V004-M01).

Afb. 58 In de zuidwest-hoek van werkput 1 werd een grote rechtkantig spoor aangetroffen. Mogelijk betrof 
het de insteek van een tweede kelder.
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Afb. 59 Opname van de waterkelder tijdens de sloop. Deze stond vermoedelijk 
inpandig in de zuidwest-hoek van de stolpboerderij. Rechts is de opening 
zichtbaar.

Afb. 60 Deels binnen het vierkant lag een vreemde muur over de vloer van 
de bedstede die op de achtergrond wordt schoongemaakt. Het ging om een 
samenraapsel van hergebruikt materiaal. De functie is niet duidelijk. De foto 
is richting het noorden genomen.
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Diversiteit aan waterputten
Een waterput was voor boeren uit de 
Middeleeuwen bijzonder belangrijk. Het 
water uit de put gebruikte men als was-, 
kook- en drinkwater. Hiernaast werd wanneer 
het vee op stal stond, de veestapel voorzien 
van drinkwater uit de waterput. 
Voor de aanleg van een dergelijke structuur 
had men keuze uit diverse bouwmaterialen. 
In Wognum vond men een 13de eeuwse 
waterput met een houten ton die in de terp 
was ingegraven (afb. 1; Schrickx, 2013). De 
bovenzijde van de taps toelopende schacht 
was aangesmeerd met klei om zo een 
rechte cilindrische put met stevige wanden 
te krijgen. Onder in de kuil van de put was 
een eiken ton geplaatst. Op de duigen van 
de ton bevonden zich ingekerfde merktekens 
die wellicht afkomstig waren van de kuiper of 
van de handelaar.
Bij diverse opgravingen kwamen diepe 
vermoedelijk middeleeuwse cilindervormige 
kuilen tevoorschijn, waarvan wordt 
vermoed dat het eveneens overblijfselen 

van waterputten zijn. (Bijvoorbeeld 
Bovenkarspel Hoofdstraat: Gerritsen & 
Schrickx, 2014; en Oostwouder Dorpsstraat 
in Oostwoud: Gerritsen & Duijn, 2014). 
Opvallend is dat uit de cilindrische kuilen 
zelden dateerbaar materiaal komt dat 
met zekerheid aan het gebruik van de put 
gekoppeld kan worden. Meestal gaat het 
om kleine fragmenten die als opspit uit de 
ophogingslagen moeten worden gezien. 
Het ontbreken van vondstmateriaal maakt 
de datering van deze kuilen lastig.
Bij sommige van de cilindrische kuilen 
bleek een oorspronkelijk aanwezige ton 
te zijn uitgegraven. Zo werd in 2011 in 
Bovenkarspel aan de Hoofdstraat bij Het 
Postkantoor een middeleeuwse waterput 
gevonden waarbij alleen nog maar de 
hoepels aanwezig waren. De hoepels 

Afb. 1 In Wognum aan de Kerkstraat werd een 13de 
eeuwse waterput gevonden met een eikenhouten 
ton aan de onderzijde.

Afb. 2 Onderzijde van een cilindrische kuil uit Oostwoud 
aan de Oostwouder Dorpsstraat.

Afb. 3 (Links) In Bovenkarspel aan de Hoofdstraat 
kwam deze put tevoorschijn. Vermoedelijk werd 
de ton nadat de put in onbruik raakte eruit 
getrokken.
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zaten oorspronkelijk om de 
ton heen. De ton zelf was 
verdwenen. Vermoedelijk 
waren tonnen schaars in de 
Middeleeuwen en kon het 
stevige eikenhout makkelijk 
nog een keertje worden 
hergebruikt.
Putten opgebouwd uit 
plaggen zoals de put uit 
Spanbroek werden eerder 

gevonden in Westerblokker en Zwaag. In Zwaag aan de Dorpsstraat 294 vond men een mooi 
opgebouwde plaggenput. De plaggen waren gelaagd met veen en klei. Deze put bevatte slechts 
enkele kogelpotfragmenten waardoor het spoor niet nader gedateerd kon worden dan late 
12de of vroeg 13de eeuw (Schrickx 2009). In Westerblokker kwamen meerdere plaggenputten 
tevoorschijn. Net naast een put die rond 1200 dateerde, had een grote paal gestaan waar 
vermoedelijk een soort hefboom met een touw en een kan aan had gezeten om het water 
uit de put te halen (Van den Berg 2009). In de 13de en vroeg 14de eeuw werden nog drie 
plaggenputten geslagen. Een van deze putten had een gecombineerd materiaalgebruik. Op de 
bodem stond een ton maar daarboven waren de wanden verstevigd met grote plaggen van klei.
De middeleeuwse Westfries had bij het slaan van een waterput blijkbaar een scala aan 
keuzemogelijkheden wat materiaal betreft. Een deel van deze keuzes zal cultureel bepaald 
zijn en doorgegeven van vader op zoon, maar mogelijk speelde de natuurlijke ondergrond ook 
een belangrijke rol. In een zandige bodem 
welt materiaal sneller op en kalven wanden 
eerder af dan in een kleiige ondergrond. Bij 
zandbodems zal dus eerder gebruik worden 
gemaakt van tonnen als wandversteviging of 
zoals in Spanbroek van houten planken op 
de bodem. 
Het lijkt erop alsof met de komst van 
algemeen toegankelijk baksteen, het gebruik 
van plaggen verdwijnt. In putten uit de 16de, 
17de eeuw en later domineert baksteen. 
Variaties bestaan hier uit het wel of niet 
gebruiken van wagenwielen als basis voor 
de onderste laag bakstenen en de vorm van 
de put. De (17de-), 18de en 19de eeuwse 
putten hebben soms een flesvorm terwijl 
oudere overwegend cilindrisch van vorm zijn. 
Het gebruik van tonnen in putten blijft wel in 
zwang. 

Afb. 3 (Links) Een waterput 
uit Zwaag was opgebouwd 
uit plaggen van veen en klei. 
Datering: Laat 12de - vroeg 
13de eeuw. 

Afb. 4 In Westerblokker werd een grote paalkuil naast 
de waterput gevonden. Hier stond waarschijnlijk 
een hefboomconstructie om het water uit de put op 
te halen. 
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Afb. 61 Op deze afbeelding van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de geulrug als verhoging 
in het landschap duidelijk zichtbaar. De hogere delen zijn rood, oranje en geel en gaan via groen en blauw 
naar de lagere delen. De historische kernen van Hoogwoud, Opmeer (boven), Spanbroek en Wadway 
liggen op de hogere rug. Rechts is nog net Wognum te zien. Hoorn ligt verder naar het oosten, buiten de 
afbeelding.
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5. Synthese
Ondanks de middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de (vroege) Bronstijd ontbraken 
sporen uit deze periode. Tijdens een proefsleuvenonderzoek van Grontmij Nederland BV in 
het kader van de uitbreiding van de Westfrisiaweg (N23) werd een proefsleuf aangelegd op 
dezelfde geulrug net ten oosten van Hoorn (voor de rug zie afb. 61).101 Omdat hier geen sporen 
uit de Bronstijd werden gevonden vermoedde men dat de geul mogelijk nog (veel) water 
voerde gedurende deze periode. Uit de laatste actieve fase van de geul werd een OSL-monster 
genomen. Deze gaf een datering van rond 1300 v. Chr.102 Hieruit bleek dat dit deel van de geul 
mogelijk te actief was voor bewoning in de Midden-Bronstijd.103

Hierdoor was de locatie als bewoningsplek minder aantrekkelijk. Aangezien het om dezelfde 
geulrug gaat, kan de situatie vergelijkbaar zijn met de hogere delen van Spanbroek, Wadway 
en Wognum. Eventuele bewoningssporen uit het Neolithicum en de Vroege Bronstijd zouden 
door de geul opgeruimd kunnen zijn. Bewoning uit deze periode kan zich wel iets verder van 
de top van de rug bevinden.

In de periode na de Bronstijd vernatte het hele gebied en verdween de bewoning. De huidige 
academische discussie gaat onder andere of ook de hogere delen bedekt raakte met veen.104 
Het onderzoek aan de Spanbroekweg heeft hier geen nieuwe gegevens over opgeleverd. Een 
duidelijke laag restveen ontbrak. 

Het perceel aan de Spanbroekerweg werd vermoedelijk vlak na de middeleeuwse ontginning in 
de 12de eeuw in gebruik genomen als akker en/of weideland. Hoe hoog het maaiveld toen was, 
is niet bekend. Mogelijk was er een (klein) pakket veen aanwezig.105 De oudste middeleeuwse 
sporen bevatten weinig keramiek en de kogelpotfragmenten die gevonden werden, waren niet 
nader te dateren. De oudste importfragmenten waren kleine stukken Pingsdorf aardewerk met 
een einddatering aan het einde van de 12de eeuw.

Een aantal (paal)kuilen vormt mogelijk de resten van een boerderij die hier in de opvolgende 
periode stond. De boerderij had de lange zijdes parallel aan het lint. De ingangen bevonden 
zich aan de korte zijdes. Gezien de kleine hoeveelheid vondsten zal deze boerderij niet lang 
dienst hebben gedaan.
In de tweede helft van de 13de eeuw wierp men in minimaal twee fasen een terp op, met 
een ingeschatte hoogte van 0,8 m.106 Bovenop elke ophoging was een laag zichtbaar die 
gelijkenissen vertoonde met vloerlagen van andere middeleeuwse vindplaatsen, maar haarden, 
paalkuilen of andere sporen die een echte woonstructuur zouden kunnen vormen, ontbraken 
binnen deze niveaus. Pas nadat men het terrein aan de oostzijde uitbreidde, bouwde men weer 
(herkenbaar) een boerderij. Uit deze fase stamde een deel van een plattegrond die mogelijk 
gelijkenissen vertoonde met de oudere plattegrond van voor de terp.

101  Hakvoort & Jansen 2012, locatie 51.
102  3315 +/- 295. Monster 50, labcode: X5334.
103  Of deze sedimenten lokaal verplaatst zijn of dat er nog opening in de kust was is nog een punt  

  van discussie (mondelinge mededeling C. Soonius).
104  Zie bijvoorbeeld Roessingh & Van Zijverden, 2011.
105  Het niveau waarop de sporen zich bevonden lag op -0,7 m t.o.v. NAP.
106  De top van het hoogste deel is in latere periodes vergraven.

Afb. 62 (vorige pagina onder) Voorbeeld van een aantal bootvormige huisplattegronden uit Zuid-Holland 
en Brabant uit de periode tussen de 10de en 12de eeuw. Schaal 1:400. Naar: Vredenbregt 2010, afb. 28.
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Binnen West-Nederland zijn volledige huisplattegronden 
uit de Late Middeleeuwen schaars. Overzichtswerken 
ontbreken bijna volledig.107 Het lijkt alsof in de periode 
tussen de 10de en 13de eeuw zowel rechthoekige, 
vermoedelijk eenschepige boerderijen als bootvormige 
plattegronden voorkomen. De bootvormige bezitten 
doorgaans aan de kopse kant een ingang bestaande 
uit twee palen met een onderlinge afstand tussen 1,5 
en 2 meter (afb. 62). 
Omdat in Spanbroek slechts gedeeltelijke plattegronden 
zijn aangetroffen gaat het wellicht te ver om deze te 
vergelijken met andere volledig ontsloten huizen. Het 
is in ieder geval interessant dat bij beide structuren 
aan de westzijde een ingangspartij aanwezig was van 
twee paalkuilen met een onderlinge afstand van ruim 
2 m (afb. 63).108 Mogelijk hebben de huizen hier ook 
een bootvorm gehad, al kon dit niet met zekerheid 
worden vastgesteld. De breedte van het huis op de 
terp bedroeg minimaal 9,5 m. De lengte kon niet 
worden achterhaald. Van het oudere huis konden 
zowel breedte als lengte niet worden vastgesteld. 
Beide huizen hadden vermoedelijk dezelfde oriëntatie 
parallel aan het lint waarbij de jongere plattegrond 
ongeveer 3 m naar het noordoosten verschoof ten 
opzichte van de oudere.109

Wat er in de periode na de laatmiddeleeuwse bewoning op de terp gebeurd, is onduidelijk. 
Het vrijwel ontbreken van vondstmateriaal uit de 14de en 15de eeuw is een fenomeen dat 
regelmatig wordt waargenomen in oostelijk West-Friesland. Het is nog niet duidelijk of dit ook 
daadwerkelijk te maken heeft met het ontbreken van bewoning uit die tijd of dat het meer een 
gevolg is van de herkenbaarheid, het soort sporen en de omgang met afval in deze periode. 
Uit historische bronnen blijkt geen demografische neergang, maar eerder een toename van 
de bevolking vanaf de Late Middeleeuwen.110 Er lijkt voor deze periode dus een discrepantie te 
bestaan tussen de historische en de archeologische bronnen.111

De bewoning keert met de bouw van de stolpboerderij op het perceel weer tastbaar terug. 
Wanneer dit precies gebeurde, is onduidelijk. Het vondstmateriaal uit een waterput waarvan 
wordt vermoedt dat deze in gebruik was voor de bouw van de stolp, dateert uit de periode 

107 Maar zie Tump 2004 en Vredenbregt, 2010. Recentelijk is daar een groot overzichtswerk voor             
Nederland bijgekomen (Lange et al, 2014). Huizen uit de Middeleeuwen in West-Nederland worden  
behandeld in Hoofdstuk 15 (Doesburg 2014).

108 De paalkuilen uit de oudste fase bezaten geen duidelijke kern. Vanaf het hart gemeten      bedroeg 
de afstand 2,1 m. De paalkuilen uit de latere fase hadden wel een paalkern of schaduw. De 
onderlinge afstand tussen de kernen bedroeg 2,3 m.

109 Zie bijlage 4.
110 (Mond. Mededeling C. Schrickx en Schrickx 2009a)
111 Een uitzondering hierop wordt gevormd door een proefsleuvenonderzoek aan de Schaperstraat in 

Grootebroek waar een vondstcomplex uit de periode 1375-1425 werd aangesneden (Gerritsen 2013).

0 5m

0 5m

Afb. 63 Een gedeelte van de sporen 
uit fase 1 a (boven) en fase 1b 
(onder) vormen mogelijk de kopse 
kant van huisplattegronden van twee 
laatmiddeleeuwse boerderijen.
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1625-1675. De stolp zou dus gebouwd kunnen zijn in de tweede helft van de 17de eeuw. 
In de cartografische beschrijving van het plangebied werd al even aangehaald dat er een 
verschil bestond tussen de kaarten van Dou daterend uit circa 1650 en 1680 waarop geen 
bebouwing staat afgebeeld en de kaart van het Waterschap West-Friesland uit 1647 waarop 
een stolpboerderij lijkt afgebeeld tegen de Veersloot aan. Mogelijk heeft de bouw van de 
boerderij pas plaatsgevonden na 1680. Dou is doorgaans erg nauwkeurig, al kan de informatie 
op de kaarten niet altijd op direct perceelsniveau worden overgenomen. Wellicht is de kaart 
van het Waterschap meer schematisch van aard en heeft de kaartenmaker vooral bepaalde 
zones willen aangegeven waar ‘veel’ stolpboerderijen aanwezig waren.

Ergens in de tweede helft van de 17de eeuw zal de boerderij aan de Spanbroekerweg zijn 
gebouwd. Aan de hand van de archeologische resten in combinatie met de kadastrale gegevens 
uit de 19de eeuw is gepoogd een reconstructie te maken van de stolpboerderij door de tijd. 
Hierbij is gekeken naar de maatvoering, constructie, indeling en de veranderingen daarbinnen.

De afmetingen zijn gebaseerd op de gegeorefereerde kadastrale minuut en de ligging van 
de kelder aan de voorgevel en de waterkelder aan de achtergevel.112 De aanname is dat de 
zuidwest-hoek van de waterkelder tevens de zuidwest-hoek van de stolp was. De noordelijke 
fundering van de kelder aan de voorzijde was breder uitgevoerd dan de overige funderingen, 
waardoor het waarschijnlijk is dat de voorgevel van de stolpboerderij ter hoogte van deze 
fundering liep. Hierdoor ontstaat een stolpboerderij met een afmeting van 16,5 x 17,5 m. 
Minus het inspringende deel bij de darsdeuren geeft dat een oppervlakte van 283 m2. De 
achterzijde van de stolp ligt opvallend ver van de lijn tussen de twee zuidelijke vierkantspoeren. 
De afstand bedraagt hier ruim 6,5 m terwijl de afstand tussen de voorzijde en de noordelijke 
vierkantspoeren slechts 4,2 m bedraagt. Dit verschil kan worden verklaard door de aanwezigheid 
van een overstek aan de zuidzijde in combinatie met een aangeloefd deel (voor een overzicht 
van de benaming van de verschillende elementen zie afb. 64).
De afstand tussen de vierkantstijlen kon niet precies worden achterhaald, maar zal rond de 
6,5 m hebben gelegen.113 De ruimte voor de hooiberg binnen het vierkant bedroeg ca. 42 m2.

In de eerste fase van de stolp (fase 3a) was het westelijk deel geheel in gebruik als woonruimte. 
Aan beide zijdes van de haardfundering zal een schouw aanwezig zijn geweest. Deze haard 
deelde het westelijk deel op in twee vertrekken van 5 m x 8 m (noordzijde) en 5 m x 9,5 m 
(zuidzijde) met een oppervlakte van 40 m2 en 47,5 m2. Het grote rechthoekige spoor in het 
westelijke profiel kan de insteek van een kelder in het noordelijke woonvertrek zijn geweest. 
Deze had dan een afmeting van 2 m x 3,5 m en een oppervlakte van 7 m2. Binnen de 
woonvertrekken werden geen plavuizen gevonden. Waarschijnlijk bestond de vloer uit planken 
die op balken rustten. Wellicht was er in het achterste deel van het woonvertrek – gezien 
de afdrukken van het houten skelet van de mogelijke bedstee - geen vloer aanwezig. Het is 
niet zeker of de waterkelder al in de bouwfase werd aangelegd of dat deze tijdens een latere 
(verbouwings)fase werd toegevoegd (zie onder).
Helemaal aan de oostzijde was de dars aanwezig met de darsdeuren richting de Spanbroekerweg. 
Mogelijk was er een scheidingswand tussen dars- en staldeel aan de zuidzijde. De afmetingen 
van het darsdeel waren 9 m x 5 m met een oppervlakte van 45 m2. Aan de zuidzijde van de 

112 Zie bijlage 5.
113 Bij benadering. Vierkantspalen blijken in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, vaak in een 

rechthoek te staan in plaats van een vierkant.
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stolp lag de stal met een lengte van 11,5 m en een breedte van 6,5 m. 
Uit bouwbestekken van 17de eeuwse Noord-Hollandse stolpboerderijen is gebleken dat er twee 
koeien op elke 6-7 voet stonden.114 Gemiddeld komt dat neer op een standplaats van 1,8 m - 
2,1 m per twee koeien. Een 11,5 m lange stal bood dan plaats aan 6 standplaatsen (afgerond) 
met 12 koeien. Deze stonden met hun koppen richting de achtergevel (een Friese stal). De 
stal was in deze fase vermoedelijk onverhard, waarbij de achterpoten van de koeien op een 
lange brede plank stonden, het zogenaamde stalhout. Of er al vanaf het begin een waterput 
aanwezig was op de scheiding tussen stal en hooiberg is door het ontbreken van dateerbaar 
vondstmateriaal uit de insteek van de put onduidelijk.

In de opvolgende fase (fase 3b) werd de schouw een kwartslag gedraaid en verplaatst naar 
de lijn tussen de westelijke vierkantspoeren. Dit hangt hoogstwaarschijnlijk samen met een 
vergroting van het staldeel en het opgeven van het zuidelijke woonvertrek. Gelijktijdig is 
waarschijnlijk langs de voorgevel een nieuw woonvertrek gemaakt. De hier aangetroffen kelder 
met vloer van grijze plavuizen dateert vermoedelijk van deze verbouwing. 
Als we er vanuit gaan dat het staldeel werd doorgetrokken tot aan de westelijke zijgevel, 
dan werd de stal 16,5 m lang. De oppervlakte werd daarmee vergroot van bijna 75 m2 naar 
iets meer dan 107 m2, een toename van meer dan 43%. In de stal konden gedurende de 
wintermaanden nu maximaal tussen de 16 en 18 koeien staan. Dat is een toename van de 
veestapel van 50 %. De vergrote stal werd voorzien van een nieuwe grup van grijze plavuizen 
(dezelfde als in bovengenoemde kelder) met aan weerszijden rollagen van baksteen (afb. 
65).115 In deze fase werd niet aan twee kanten van de haardfundering gestookt: alleen aan de 
kamerzijde was een schouw aanwezig.

114 De Jong 1985, 35-36.
115 In analogie met andere vindplaatsen en bestaande stolpen. De rollaag zelf werd niet gevonden.

Afb. 65 De stal in de Barmhartige Samaritaan (1992). Zichtbaar is de grup (midden) en de koegang 
(rechts). Aan de linkerzijde is het aangeloefde deel zichtbaar waar de koeien stonden. De stal in het 
onderzocht deel aan de Spanbroekerweg kan er vergelijkbaar hebben uitgezien. Foto: Collectie Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed.
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Tussen de zuidelijke vierkantspoeren lag een grote waterput die mogelijk in deze fase werd 
aangelegd. Helaas kon deze niet eenduidig worden gedateerd, waardoor het mogelijk is dat de 
put al in de eerste fase van de stolp (fase 3a) in gebruik was. Het ontbreken van een andere 
oudere waterput lijkt dit te onderstrepen. Een oudere waterput kan echter ook buiten het 
ontgraven deel hebben gelegen.116

Wanneer deze groot-schalige verbouwing precies plaatsvond, kan niet goed op basis van 
dateerbaar vondstmateriaal worden vastgesteld. Een datering in de 18de of (vroege) 19de 
eeuw ligt voor de hand. De Jong plaatst de verschuiving van de haard naar het vierkant ergens 
in de 18de eeuw.117 Deze verschuiving is archeologisch eerder gedocumenteerd.  Tijdens een 
onderzoek van Archeologie West-Friesland in 2012 aan de Binnenwijzend 100 in Westwoud, 
werd hetzelfde waargenomen. De onderzoekers denken op basis van de gebruikte bakstenen 
dat de haard daar in de 18de of 19de eeuw werd verplaatst.118

De grootschalige verbouwing van de stolp had waarschijnlijk als primair doel om de koeienstal 
te vergroten. Deze vergroting is vermoedelijk een direct gevolg van de verandering binnen 
de bedrijfsvoering. In de 17de en 18de eeuw was het boerenbedrijf vooral een bedrijf waarbij 
veeteelt wel een belangrijke rol speelde, maar voornamelijk voor de productie van vlees, door 
vleeskoeien en als onderdeel van een gemengd agrarisch bedrijf. In de loop der tijd nam het 
belang van zuivelproducten als kaas en melk toe en daarmee ook het belang van melkkoeien. 
Deze verschuiving zorgde waarschijnlijk bij veel stolpboerderijen voor schaalvergroting: het 
aantal koeien per bedrijf nam toe. Hierdoor was een vergroting van de koeienstal noodzakelijk. 
Deze vergroting kon verschillende vormen aannemen: bij veel stolpen is een zogenaamde 
‘staart’ tegen de boerderij aangebouwd, waarin meer stalruimte werd gerealiseerd. Bij de 
onderzochte stolp in Spanbroek is de stalvergroting echter binnen de bestaande stolp opgelost. 
Schaalvergroting en de daarmee gepaard gaande verbouwingen zou een van de aandachtspunten 
van toekomstig onderzoek kunnen zijn. Veranderingen binnen de lay-out en dan met name 
exacte dateringen ervan, verdienen daarbij extra aandacht.

116 Tijdens het onderzoek langs de Bangert 61 werd een 17de eeuwse waterput net achter het het 
staldeel gevonden. In een latere fase verplaatste de put naar binnen tussen de twee vierkantspoeren 
bij het staldeel. Duijn 2013, 102.

117 De Jong 1986, 40. Hij koppelt deze aan de komst van de geheel betegelde Noord-Hollandse 
smuigers die een betere warmteafgifte bezitten.

118 Mond. Mededeling: D.M. Duijn (AWF)
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Afb. 66 Reconstructie van 
de maatvoering en indeling 
van de stolpboerderij in 
fase 3a (boven) en fase 
3b (onder). De gestippelde 
lijnen zijn onzeker, de 
voorgevel bevindt zich aan 
de bovenkant (noordkant). 
In geel de woonvertrekken, 
in groen de bedrijfsruimten. 
Het noorden is boven. 
Schaal 1:200.
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6. Beantwoording onderzoeksvragen 
Het archeologisch onderzoek diende antwoord te geven op een aantal onderzoeksvragen. Deze 
worden hieronder kort beantwoord. Voor een meer uitgebreid antwoord wordt verwezen naar 
de tekst (hoofdstuk 4 en 5).

1. Zijn bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen aanwezig binnen het plangebied? Indien 
dit het geval is:
1.1 Vanaf wanneer was het perceel bebouwd? Is sprake van continue bebouwing vanaf dit 
moment tot het heden?
Het perceel was mogelijk in gebruik vanaf de (tweede helft) van de 12de eeuw. De terp 
zelf werd op basis van het vondstmateriaal in de tweede helft van de 13de eeuw gedateerd. 
Op de terp stond een huis/boerderij. Vermoedelijk stond er voor de aanleg van de terp een 
vergelijkbare structuur. 
1.2 Wat was de aard van de bebouwing? Wat was de oriëntatie en indeling van het gebouw?
Het gaat vermoedelijk om twee opvolgende boerderijen die met de lange zijdes langs het 
lint stonden. Aan de korte zijde(s) was een ingang aanwezig. Over een indeling kan niet veel 
worden gezegd.
1.3 Dateert de terpophoging (gedeeltelijk) uit de Late Middeleeuwen? Wat voor materiaal is 
gebruikt om de terp op te werpen? Is de terp in meerdere fasen opgehoogd?
De terp werd opgeworpen in de tweede helft van de 13de eeuw. Hij leek in twee of meer 
fasen te zijn opgehoogd. Op de tussenniveaus werden geen sporen of vondstconcentraties 
aangetroffen. Het was niet duidelijk of er veel tijd verstreek de verschillende ophogingen. 
1.4 Wat was de indeling van het erf? Zijn hierbinnen verschuivingen aanwezig? Hoe ziet de 
perceleringsstructuur eruit in deze periode?
Haaks op het lint werden enkele smalle greppels gegraven. Daarna werd vermoedelijk eerst 
het westelijk deel opgehoogd en daarna het oostelijke deel. Ook hier kon niet echt worden 
aangetoond dat hier veel tijd tussen zat.

2. Zijn ondergrondse resten van de stolpboerderij aanwezig? Indien dit het geval is:
2.1 Kan op basis van de ondergrondse resten iets worden gezegd over de datering van de 
stolp?
Op basis van de oversnijding van een waterput die rond 1650 is dichtgeraakt, kreeg de 
stolpboerderij een post-quem datering van ná 1650. Mogelijk is de stolp gebouwd na 1680. Dit 
zou verklaren waarom de boerderij niet op beide kaarten van J. Dou aanwezig is.
2.2 Kan op basis van ondergrondse resten de oorspronkelijke indeling van de stolp worden 
gereconstrueerd? Zijn verbouwingsfasen te herkennen? 
Ja, zie hoofdstuk 5
2.3 Hoe is de stolp gefundeerd? 
Het vierkant stond op vierkantspoeren waarvan er slechts een werd aangetroffen. De gevels 
waren vermoedelijk licht gefundeerd. Deze werden niet teruggevonden.
2.4 Wat was de indeling van het erf? Zijn hierbinnen verschuivingen aanwezig? Hoe ziet de 
perceleringsstructuur eruit in deze periode?
Hier valt op basis van het archeologisch onderzoek niet veel over te zeggen.

3. Wat vertelt de materiële cultuur over de bewoners van de locatie door de tijd heen?
Helaas werden er weinig vondstcomplexen gevonden, die aan de bewoners van de stolpboerderij 
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konden worden gelinkt. Analyses met betrekking tot aanwezigheid en hoeveelheden 
luxeartikelen zoals geïmporteerd aardewerk konden niet worden uitgevoerd. 

4. Zijn sporen uit de Bronstijd aanwezig binnen het plangebied? Zo ja, uit welke periode 
dateren de sporen. Is sprake van een nederzetting op deze locatie of heeft het gebied een 
andere functie gehad, bijvoorbeeld als akkerland of weidegrond.
Nee. Er werden geen sporen uit genoemde perioden aangetroffen. Mogelijk is dit te verklaren 
doordat dit deel van de geul tot ver in de Bronstijd nog watervoerend was en daardoor 
minder geschikt voor bewoning. Dit zou verder onderzocht moeten worden. Bewoning uit het 
Neolithicum en de Bronstijd kan wel in de directe omgeving aanwezig zijn.
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INLEIDING 

 

Bij een opgraving aan de Spanbroekerweg 120 te  Spanbroek is een plaggenput aangetroffen 

waarin eiken (Quercus sp.) planken verwerkt waren. In de planken zijn messing-groef 

verbindingen aanwezig die doen vermoeden dat de planken uit een andere constructie afkomstig 

zijn. Door Archeologie West-Friesland zijn 4 planken geselecteerd en bemonsterd voor 

dendrochronologisch onderzoek. Deze zijn in september 2013 op het laboratorium van Van 

Daalen Dendrochronologie te Deventer onderzocht. 

 

METHODE 

 

De dendrochronologische monsters zijn volgens standaard methodes geprepareerd1 en de 

jaarringbreedtes zijn ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstelling.2 

Bij het inmeten is gelet op aanwezigheid van spinthout of wankant3 zodat een kapjaar of 

kapinterval bepaald kan worden. 

  

De metingen zijn met behulp van dendrochronologische software4 met elkaar vergeleken. Voor 

iedere positie tussen de metingen zijn twee parameters berekend; de Student t-waarde en de 

Gleichläufigkeit (GLK).5 Synchronisaties die aan de statistische vereisten voldoen zijn door de 

dendrochronoloog visueel beoordeeld. De synchronisatie is vervolgens geaccepteerd of 

verworpen. De individuele metingen zijn vervolgens op dezelfde wijze vergeleken met lokale en 

regionale referentiecurven. 

 

                                                             
1 Pilcher 1990. 

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

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

3 De termen spinthout en wankant worden toegelicht in bijlage 1. 

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

5 Student t-waarde en GLK worden toegelicht in bijlage 1. 
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RESULTATEN 

 

De selectie is zonder wijzigingen overgenomen en alle monsters zijn ingemeten (zie tabel 1). 

Vondstnummer 61.3 bestond uit 2 stukken. Het binnenste deel bevat 38 jaarringen en het 

buitenste deel 70. Of en hoe de metingen overlappen kon niet herleid worden. 

 

Tabel 1. Overzicht van de meetgegevens. n:aantal jaarringen, n(s): aantal spintringen, wk: aanwezigheid 

wankant. 

vondstgegevens meetgegevens 

spoor. vondstnr. omschrijving houtsoort meting n n(s) wk 

374 61.1 plank eik 13.065.001 119   

374 61.2 plank eik 13.065.002 80   

374 61.3 plank eik 13.065.003 70   

374 65 plank eik 13.065.004 133   

 

De 2 metingen van vondstnummer 61.3 zijn met de andere metingen vergeleken. Hierbij is 

getracht om de relatieve positie van beide metingen van vondstnummer 61.3 op indirecte wijze 

te achterhalen. Deze metingen bleken, net als de andere metingen, geen enkele onderlinge 

synchronisatie op te leveren. Voor de rest van het onderzoek is alleen de meting van het langere 

buitenste deel van vondstnummer 61.3 gebruikt. 

Hierna zijn de losse metingen met referentiecurven vergeleken. Dit leverde voor vondstnummer 

61.2 en 65 redelijke goede resultaten op (zie tabel 2 en 3). Voor de resterende 2 monsters kon 

geen datering gevonden worden.  

 

Tabel 2. Overzicht van de dateringen met statistische onderbouwing. De grafische weergave van de 

metingen met de onderstreepte referentiecurve staat in bijlage 2. 

meting eind referentie eind overlap GLK t-waarde 

13.065.002 1010 NLBOUW02 1752 80 66,3 4,95 

NLZUID02 1021 80 66,9 4,78 

13.065.004 1077 NLBOUW02 1752 133 66,9 4,94 

NL321.4.4 1110 122 63,5 4,20 

 

Tabel 3. Overzicht van vermelde referentiecurven. 

referentie locatie of vindplaats, 

objecttype 

herkomst-

indicatie 

omvang 

herkomst 

hout-

soort 

auteur(s) 

NLBOUW02 

(427 -1752) 

Nederland, algemeen Nederland e.o. generiek eik Jansma, in: 

Buisman 1995. 

NLZUID02 

(790 – 2021) 

Zuid-Nederland als vindplaats regio eik Van Daalen, 

Jansma, 2003. 

NL321.4.4 

(956 – 1110) 

Schagen, Markt 18; 

tonduigen 

Zuid-Duitsland site eik van Daalen niet 

gepubliceerd 
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INTERPRETATIE 

 

Spinthout is niet aangetroffen op de monsters en dus kan alleen de ondergrens van het 

kapinterval bepaald worden door bijtelling van het minimum aantal ontbrekende 

spinthoutringen (zie tabel 4). 

 

Tabel 4. Schatting van de kapintervallen. Het type datering geeft aan hoe het kapinterval geschat is; 

A/A1: kapseizoen vastgesteld buiten/gedurende groeiseizoen van laatste jaar. 

B/C: mediaan en 95% betrouwbaarheidsinterval berekend aan de hand van deels aanwezig spinthout (B) 

of alleen spinthoutgrens (C). 

D: geen spinthout aanwezig, ondergrens van het kapinterval geschat door bijtelling van het minimum 

verwachte aantal spinthoutringen. 6  

meting eind kapinterval type 

13.065.001 -  D 

13.065.002 1010 na 1016 D 

13.065.003 -  D 

13.065.004 1077 na 1083 D 

 

Voor de herkomst van het hout zijn geen sterke aanwijzingen. De vermelde referentiecurven 

leveren onderbouwing voor dateringen, maar lijken niet het herkomstgebied te 

vertegenwoordigen.  

                                                             
6 Baillie 1982, p61. 
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BIJLAGE 1 

 

Spinthout 

Spinthout is het buitenste deel van de stam en bestaat uit houtweefsel dat nog niet in biologisch 

inert kernhout is omgezet. Niet iedere boomsoort vormt kernhout en alleen bij eik is de 

hoeveelheid spinthout dusdanig constant dat aan de hand van het aanwezige spinthout of de 

spinthoutgrens een redelijke schatting van het ontbrekende aantal spintringen tot de bast 

gemaakt kan worden.7 Uit de dataset van de auteur blijkt dat voor Noord-Europese eiken het 

aantal spinthoutringen in de meeste gevallen (95%) tussen de 6 en 30 ligt. Het gemiddelde 

aantal is 16. 

 

Wankant 

De wankant is het buitenste deel van het hout en bevindt zich direct onder de bast. Aangezien de 

meest recente jaarring aan de buitenzijde van de boom zit en een boom stopt met groeien zodra 

deze geveld is, kan aan de  hand van deze jaarring het kapseizoen bepaald worden.  

 

Student t-waarde. 

De t-waarde beschrijft de overeenkomst tussen twee getallenreeksen voor een gegeven positie. 

Hoe hoger deze waarde, hoe sterker de gelijkenis is. Het theoretische maximum is 100 (voor 

identieke reeksen). In de praktijk worden doorgaans alleen t-waarden hoger dan 5 als een 

indicatie voor een datering beschouwd. Voor een meting van 100 ringen komt dit neer op een 

kans van 1 op 10.000 dat de gevonden uitslag op toeval berust voor. Een positie met t-waarden 

tussen 4 en 5 zijn betrekkelijk zwak. Dergelijke t-waarden worden alleen als onderbouwing 

gebruikt als deze met meerdere referentiecurven voorkomen. T-waarden hoger dan 10 zijn 

uitzonderlijk en duiden vaak op metingen uit één boom. 

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

getransformeerd8 zodat deze een normale verdeling benaderen.  

 

Gleichläufigkeit 

De GLK wordt niet berekend aan de hand van de jaarringbreedtes, maar is het percentage van 

de intervallen tussen twee jaren waarin de meting en referentiecurve gelijktijdig een stijging of 

daling in het jaarringpatroon laten zien. De waarde van de GLK ligt tussen 0 en 100, waarbij 50 

overeenkomt met ruis. In de praktijk wordt een GLK van minder dan 62 als zwak beschouwd. 

 

                                                             
7 Baillie 1982, p53-55. 

8 De zogeheten transformatie van Hollstein (Hollstein 1980). 
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BIJLAGE 2 

 

Hier onder staan de metingen afgebeeld met de in tabel 2 aangegeven referentie. Op de x-as 

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

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

positieve GLK aan. 
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100

1000 

-151 -101 -51 -1
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100

1000 
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Bijlage 2:  

Verslag van archeobotanisch onderzoek   L. de Sitter-Homans 

 

M1 

Vulling paalspoor. 

Methode: van het totale monster (2,5 L) een klein deel uitgespoeld over 4 zeven  (2 , 1, 0,5 en 

0,25 mm maaswijdte) voor een quick scan. Daarna het hele monster uitgespoeld over twee 

zeven (2 en 1 mm) 

Algehele indruk: brokken en brokjes klei, as ( met houtskool erin), hutteleem brokken.  

Bevat verder: In de kleinere fracties, zandkorrels met o.a micafragmenten, ijzerconcreties, 2 

botjes van muis?, 1 fragment bot (verbrand) en 1 bot onverbrand indet. Enkele zwarte 

bolletjes ( mogelijk schimmel) 

Alle fracties bevatten delen van houtskool.;ook enkele verkoolde graankorrels waren in het 

monster aanwezig. Takjes( met bast),worteltje ( recent). Zaden: Sambucus nigra-gewone vlier 

– 3 Juncus sp- rus – enkele ( niet nader gedetermineerd) 

 

M3 

Vulling waterput. 

Methode: een klein deel uitgespoeld over 4 zeven  (2 , 1, 0,5 en 0,25 mm maaswijdte) voor 

een quick scan. 

Algehele indruk : kleiachtig met houtskoolfragmenten. 

Bevat verder: Brokjes baksteen, fragmenten bot (onverbrand), fragmenten houtskool, 

stengelfragmenten, verbrand. Zandkorrels(kwarts, mica). Enkele onverkoolde houtsnippers. 

Bolletjes zwarte schimmelsporen. 

 

M4 

Vulling waterput. 

Methode: een klein deel uitgespoeld over 4 zeven  (2 , 1, 0,5 en 0,25 mm maaswijdte) voor 

een quick scan. 

Algehele indruk: kleiig met houtskoolfragmenten en onverkoolde houtsnippers,brokjes mortel 

en insektenonderdelen. 

Bevat verder: Enkele mijten, botfragmentje (onverk.) Zaden: Ranunculus sp(boterbloem)-1, 

Juncus sp-rus-++. 

 

M5 

Aslaag. 

Methode: Van het totale monster (5 L) een klein deel uitgespoeld over 2 zeven  (2 en 1 mm 

maaswijdte) voor een quick scan. 

Algehele indruk: Op zicht asachtig met houtskoolfragmenten, klontjes klei en  klonten 

verbrande klei (rood). 

Bevat verder: Veel houtskoolfragmenten, enkele graankorrels, stukjes bot ( onverkoold) en 

eischaalfragmenten. 



67



Keramiek

Vnr Complex Compl.dat. Materiaal C Vorm Typenr Rand Overig Tot. MAE Objectdat. Opmerkingen Dia rnd

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 kogelpot aw kogelpot kp-kog-1 1 0 1 1 bezemstreek, fijn baksel 16

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 kogelpot aw bakpan kp-bak-2 1 0 1 1 30

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 kogelpot aw C01 kogelpot kp-kog-5 1 0 1 1 met steel zoals bakpan, fijn baksel 11

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 7 7 0 3x bezemstreek

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 grijsbakkend aw kan g-kan- 0 1 1 1 groot worstoor

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 witbakkend aw indet w- 0 1 1 1 1600-1700 groen-geel

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 steengoed 2 pot s2-pot- 0 1 1 1 1800-1900 Westerwald, Keulse pot

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 roodbakkend aw komfoor r-kmf- 1 0 1 1 1700-1850

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 roodbakkend aw bakpan r-bak- 0 2 2 1 1500-1600 steel

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 roodbakkend aw indet r- 0 1 1 0 1250-1400 vroeg

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 industrieel wit bord iw-bor- 1 0 1 1 1800-1900 drukdecor

V002 Aanleg bovengrond wp 1 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-5 1 0 1 1 flauwe dekselgeul 23

V002 Aanleg bovengrond wp 1 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-5 1 0 1 1 flauwe dekselgeul 0

V002 Aanleg bovengrond wp 1 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-6 4 0 4 1 dekselgeul 13

V002 Aanleg bovengrond wp 1 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-6 1 0 1 1 strak, ribbels 16

V002 Aanleg bovengrond wp 1 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 11 11 0 1x standring, 3x bezemstreek

V002 Aanleg bovengrond wp 1 1250-1325 kogelpot aw bakpan kp-bak-2 1 0 1 1 strak 20

V002 Aanleg bovengrond wp 1 1250-1325 roodbakkend aw pot? r-pot? 1 0 1 1 kogelpotachtige rand

V002 Aanleg bovengrond wp 1 1250-1325 roodbakkend aw indet r- 0 1 1 0 glazuur

V002 Aanleg bovengrond wp 1 1250-1325 indet indet ? 0 1 1 1 import, fijn dun rood baksel

V003 Verdiepen onderste lagen wp 1 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-6 2 0 2 1 20

V003 Verdiepen onderste lagen wp 1 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 12 12 0 5x bezemstreek

V003 Verdiepen onderste lagen wp 1 1250-1325 grijsbakkend aw indet g- 0 1 1 1 wandfragement

V003 Verdiepen onderste lagen wp 1 1250-1325 roodbakkend aw indet r- 0 1 1 1 kan of pot, lobvoetjes, glazuurspetter

V005 Aanleg wp 2 1200-1700 roodbakkend aw bord r-bor-6 1 0 1 1 1575-1650 NH-slib

V005 Aanleg wp 2 1200-1700 roodbakkend aw indet r- 0 1 1 0

V005 Aanleg wp 2 1200-1700 faience bord f-bor- 1 0 1 1 1650-1750

V005 Aanleg wp 2 1200-1700 Europees porselein indet ep- 0 1 1 1 1800-1900 gek stuk

V005 Aanleg wp 2 1200-1700 steengoed 2 indet s2- 0 1 1 1

V005 Aanleg wp 2 1200-1700 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 3 3 1

V005 Aanleg wp 2 1200-1700 grijsbakkend aw indet g- 0 3 3 1

V005 Aanleg wp 2 1200-1700 pingsdorf aw pot pi- 1 0 1 1 bandoor, verfversiering

V006 Aanleg wp 2 terplagen westzijde 1200-1275 steengoed 5 C01 kan s5-kan-11 1 6 7 1 1200-1275 vroege rand met platte bovenzijde en ribbels 10

V007 Aanleg wp 3 1275-1325 steengoed 4 indet s4- 0 1 1 1 1275-1310 bod kan of beker met vrij vlakke standring

V007 Aanleg wp 3 1275-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-5 1 0 1 1 flauwe dekselgeul 21

V007 Aanleg wp 3 1275-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-2 2 0 2 1 dekselgeul, vrij grof, rood oppervlak, 30

V007 Aanleg wp 3 1275-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-1 2 0 2 1 zeer fijn baksel, richting grijs, dekselgeul 31

V007 Aanleg wp 3 1275-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 15 15 0 4x bezemstreek

V007 Aanleg wp 3 1275-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-6 1 0 1 1 rood oppervlak, dekselgeul 14

V007 Aanleg wp 3 1275-1325 pijpaarde kleipijp pij-kl- 1 0 1 1 1800-1900 Gouds, ruis

V007 Aanleg wp 3 1275-1325 Europees porselein indet ep- 1 0 1 1 wit bakje met bak, isolator?, ruis

V008 Noordprofiel wp 1, 15 cm -mv 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-5 1 0 1 1 0

V008 Noordprofiel wp 1, 15 cm -mv 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 2 2 0 bezemstreek

V009 Blootleggen muur S14 1800-1900 roodbakkend aw kachelpan r-kap- 2 0 2 1

V009 Blootleggen muur S14 1800-1900 roodbakkend aw pot r-pot- 1 0 1 1

V009 Blootleggen muur S14 1800-1900 roodbakkend aw indet r- 0 6 6 0

V009 Blootleggen muur S14 1800-1900 witbakkend aw komfoor w-kmf- 1 1 2 1  laat, Fries

V009 Blootleggen muur S14 1800-1900 majolica bord m-bor- 0 1 1 1 1700-1850 Fries

V009 Blootleggen muur S14 1800-1900 steengoed 2 pot s2-pot- 0 3 3 1 1800-1900 Westerwald, Keulse pot

V009 Blootleggen muur S14 1800-1900 steengoed 2 fles s2-fle- 0 2 2 1 1800-1900 mineraalwaterkruik

V009 Blootleggen muur S14 1800-1900 roodbakkend aw kom r-kom- 1 0 1 1 1800-1900 Fries, ringeloor en vla

V009 Blootleggen muur S14 1800-1900 industrieel wit bord iw-bor- 2 0 2 2 wit

V009 Blootleggen muur S14 1800-1900 industrieel wit indet iw- 0 5 5 1 wit

V009 Blootleggen muur S14 1800-1900 industrieel wit kop iw-kop- 1 0 1 1 drukdecor

V010 Uit S16 1250-1325 kogelpot aw C01 kogelpot kp-kog-5 1 0 1 1 fijne bezemstreek, flauwe dekselgeul 22



V010 Uit S16 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-5 1 0 1 1 dekselgeul 30

V010 Uit S16 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-6 1 0 1 1 12

V010 Uit S16 1250-1325 kogelpot aw bakpan kp-bak-2 1 0 1 1

V010 Uit S16 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 15 15 0 13x bezemstreek

V010 Uit S16 1250-1325 grijsbakkend aw indet g- 1 0 1 1 gek krom randje

V011 W-profiel wp 1, laag 7 1200-1325 kogelpot aw indet kp- 0 1 1 1

V012 W-profiel wp 1, laag 5 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-5 1 0 1 1 bezemstreek, zwart, dekselgeul 10

V012 W-profiel wp 1, laag 5 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-6 1 0 1 1 geen dekselgeul, grote pot 0

V012 W-profiel wp 1, laag 5 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-2 1 0 1 1 afwijkend model rand, geen dekselgeul 0

V012 W-profiel wp 1, laag 5 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 12 12 0 4x bezemstreek

V012 W-profiel wp 1, laag 5 1250-1325 grijsbakkend aw indet g- 0 2 2 1

V012 W-profiel wp 1, laag 5 1250-1325 roodbakkend aw indet r- 0 1 1 1

V012 W-profiel wp 1, laag 5 1250-1325 blauwgrijs aw indet bg- 0 1 1 1 Paffrath

V013 W-profiel wp 1, laag 2 1200-1325 kogelpot aw indet kp- 0 1 1 1

V014 Aanleg wp 3 vlak 1 verdiepen 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-6 1 0 1 1 dekselgeul 25

V014 Aanleg wp 3 vlak 1 verdiepen 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-6 2 0 2 1 dekselgeul 25

V014 Aanleg wp 3 vlak 1 verdiepen 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-6 1 0 1 1 geen dekselgeul 13

V014 Aanleg wp 3 vlak 1 verdiepen 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 31 31 0 2x standring, 1x ribbels, 9x bezemstreek

V014 Aanleg wp 3 vlak 1 verdiepen 1250-1325 blauwgrijs aw indet bg- 0 2 2 1 Paffrath

V014 Aanleg wp 3 vlak 1 verdiepen 1250-1325 kogelpot aw bakpan kp-bak-2 2 0 2 2

V014 Aanleg wp 3 vlak 1 verdiepen 1250-1325 grijsbakkend aw C01 pot g-pot-4? 1 0 1 1 uitst rand met knik, versiering op schouder 19

V014 Aanleg wp 3 vlak 1 verdiepen 1250-1325 grijsbakkend aw indet g- 0 1 1 0 fijne ribbels op schouder

V015 Uit S16, aanleg 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 7 7 0 4x bezemstreek

V015 Uit S16, aanleg 1250-1325 grijsbakkend aw indet g- 0 1 1 1

V016 Uit S19 1525-1575 roodbakkend aw grape r-gra-8 3 0 3 1 glazuur inwendig en op schouder

V016 Uit S19 1525-1575 roodbakkend aw grape r-gra-22 1 0 1 1 inwendig glazuur

V016 Uit S19 1525-1575 roodbakkend aw indet r- 1 34 35 1

V016 Uit S19 1525-1575 roodbakkend aw kop r-kop- 0 1 1 1 standring

V016 Uit S19 1525-1575 witbakkend aw kop w-kop- 2 0 2 1 inwendig geel, rechte rand

V016 Uit S19 1525-1575 witbakkend aw kop w-kop- 1 0 1 1 inwendig groen, ribbel

V016 Uit S19 1525-1575 majolica kan m-kan- 0 1 1 1 stukje bodem, geen versiering zichtbaar

V017 Aanleg wp 4 1300-1800 grijsbakkend aw indet g- 1 1 1 1

V017 Aanleg wp 4 1300-1800 faience bord f-bor- 3 3 6 1 1650-1700 wit

V017 Aanleg wp 4 1300-1800 roodbakkend aw bord r-bor-6 1 2 3 1 1575-1650

V017 Aanleg wp 4 1300-1800 roodbakkend aw bord r-bor- 1 0 1 1 onversierd

V017 Aanleg wp 4 1300-1800 steengoed 1 kan s1-kan- 0 1 1 1 1300-1500

V017 Aanleg wp 4 1300-1800 kogelpot aw indet kp- 0 1 1 1

V017 Aanleg wp 4 1300-1800 roodbakkend aw grape r-gra- 3 1 4 1 1575-1650 kraagrand, ribbels op schouder

V017 Aanleg wp 4 1300-1800 roodbakkend aw grape r-gra-22 1 6 7 1 1525-1575 mangaan

V017 Aanleg wp 4 1300-1800 roodbakkend aw bakpan r-bak-1 1 1 2 1 1500-1600 steel

V017 Aanleg wp 4 1300-1800 roodbakkend aw indet r- 0 6 6 0

V017 Aanleg wp 4 1300-1800 majolica bord m-bor- 0 1 1 1 1700-1800 Fries

V017 Aanleg wp 4 1300-1800 steengoed 4 kan s4-kan- 0 2 2 1 1275-1310

V018 Aanleg wp 3 ophoging ME - keramiek? C01 kraal? 1 0 1 1 dia 1,1 met gat, restanten rood

V019 Kuil S20 in W-profiel 1250-1325 grijsbakkend aw indet g- 1 1 2 1 klein randje

V019 Kuil S20 in W-profiel 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 9 9 1 5x bezemstreek

V020 Op vloer S21 van kelder S7 1800-1950 industrieel wit beeld iw- 0 1 1 1 stukje van arm beeldje

V021 Onder keldervloer S21 1650-1700 roodbakkend aw C01 pot r-pot-34 1 9 10 1 1687 inwendig geel, slibtekst ANNO 1687

V021 Onder keldervloer S21 1650-1700 majolica bord m-bor-5 1 0 1 1 1600-1650 polychroom, ruitenrand

V022 Couperen kuil S1 1200-1280 steengoed 5 kan s5-kan- 0 1 1 1 wandfragment

V022 Couperen kuil S1 1200-1280 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 3 3 1 1x standring, 1xbezemstreek

V023 Couperen S2 1200-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 1 1 1

V024 Blootleggen S14 1250-1900 steengoed 2 fles s2-fle- 0 2 2 1 mineraalwaterkruik

V024 Blootleggen S14 1250-1900 roodbakkend aw test r-tes- 1 0 1 1 1700-1850

V024 Blootleggen S14 1250-1900 roodbakkend aw grape r-gra- 1 0 1 1 1500-1600 mangaan

V024 Blootleggen S14 1250-1900 roodbakkend aw bakpan r-bak- 0 1 1 1

V024 Blootleggen S14 1250-1900 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 1 5 6 1



V024 Blootleggen S14 1250-1900 grijsbakkend aw indet g- 0 2 2 1

V024 Blootleggen S14 1250-1900 steengoed 5 kan s5-kan- 0 1 1 1 stuk standring

V024 Blootleggen S14 1250-1900 roodbakkend aw indet r- 0 7 7 1

V024 Blootleggen S14 1250-1900 pijpaarde kleipijp pij-kl- 1 1 2 1 1800-1900

V024 Blootleggen S14 1250-1900 industrieel wit indet iw- 1 1 2 1 1800-1900 drukdecor

V024 Blootleggen S14 1250-1900 Europees porselein indet ep- 0 1 1 1 1800-1900

V025 Blootleggen muurwerk 1300-1650 roodbakkend aw bord r-bor-1 0 1 1 1 1475-1550 sgraffito, geel

V025 Blootleggen muurwerk 1300-1650 roodbakkend aw bakpan r-bak- 1 0 1 1 1300-1500

V025 Blootleggen muurwerk 1300-1650 roodbakkend aw indet r- 3 3 6 2

V025 Blootleggen muurwerk 1300-1650 kogelpot aw indet kp- 0 1 1 1

V025 Blootleggen muurwerk 1300-1650 pijpaarde kleipijp pij-kl- 0 1 1 1 1610-1650 steeltje

V026 Aanleg wp 5 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-6 1 0 1 1 strak en fijn baksel, gaat richting grijs 16

V027 Uit S52 1200-1325 kogelpot aw indet kp- 0 2 2 1

V029 Aanleg wp 6 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-6 1 0 1 1 fijn baksel, gaat richting grijs 17

V029 Aanleg wp 6 1250-1325 grijsbakkend aw indet g- 0 1 1 1 fijne ribbels op schouder

V029 Aanleg wp 6 1250-1325 kogelpot aw indet kp- 0 2 2 0

V029 Aanleg wp 6 1250-1325 maaslands rood aw indet rm- 0 1 1 1 glazuurspetter

V030 Insteek waterput S51 1250-1500 grijsbakkend aw kan g-kan- 0 1 1 1 worstoor, kraagrand

V031 Afwerken kuil S54 in zuidprofiel 1200-1350 pingsdorf aw indet pi- 0 1 1 1 1100-1200

V031 Afwerken kuil S54 in zuidprofiel 1200-1350 roodbakkend aw indet r- 0 2 2 1 1250-1400 uitwendig spaarzaam glazuur

V032 Afwerken S30 1200-1325 kogelpot aw indet kp- 0 1 1 1

V033 Afwerken S34 1250-1325 kogelpot aw indet kp- 0 7 7 1 frummels

V033 Afwerken S34 1250-1325 roodbakkend aw indet r- 0 1 1 1 frummel

V034 Aanleg uit S34 1250-1325 steengoed 4 indet s4- 0 1 1 1

V034 Aanleg uit S34 1250-1325 kogelpot aw indet kp- 0 4 4 1

V035 Couperen S59 1200-1325 kogelpot aw indet kp- 0 2 2 1 1x bezemstreek

V039 Uit S75 1750-1850 roodbakkend aw bord r-bor-3 1 0 1 1 1750-1850 geheel glazuur

V040 Uitbraak laag 7 S53 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-6 1 2 3 1 strak en fijn baksel, gaat richting grijs 17

V040 Uitbraak laag 7 S53 1250-1325 roodbakkend aw indet r- 0 1 1 1 inwendig spaarzaam glazuur

V041 Blootleggen waterput S56 1625-1725 roodbakkend aw indet r- 0 1 1 1 inwendig geel

V043 Vlakvondst S70 1550-1625 roodbakkend aw grape r-gra-34 1 0 1 1 1550-1625 inwendig glazuur, beroet, oor iets toegeknepen

V044 Vlakvondst aanbouwtje 1700-1800 steengoed 2 pot s2-pot- 0 1 1 1 Westerwald, ingesneden

V046 Afwerken waterput S53 1625-1675 majolica bord m-bor- 0 1 1 1 1625-1675 polychroom, landschap op spiegel

V046 Afwerken waterput S53 1625-1675 witbakkend aw indet w- 0 2 2 1 1650-1700 geel-groen

V046 Afwerken waterput S53 1625-1675 roodbakkend aw indet r- 0 2 2 1

V047 Onderste aslaag Z-profiel 1200-1325 kogelpot aw indet kp- 0 1 1 1

V048 Bovenste aslaag Z-profiel 1200-1325 kogelpot aw indet kp- 0 2 2 1

V049 Greppel S52 1200-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 1 1 1 steengruismagering, roze oppervlak

V050 Afwerken S80 1000-1200 pingsdorf aw indet pi- 0 1 1 1 stuk met oor?, verfversiering

V052 Uit S53 1400-1600 roodbakkend aw indet r- 0 1 1 1 1300-1500 spaarzaam glazuur

V052 Uit S53 1400-1600 roodbakkend aw indet r- 0 1 1 1 1550-1650 inwendig groen, uitwendig glazuur

V053 Westprofiel wp 4 laag 4, kuil S84 1650-1800 roodbakkend aw indet r- 1 0 1 1 1650-1800 kraagrand, met glazuur

V054 Westprofiel wp 4 laag 22, kuil S84 1250-1325 kogelpot aw indet kp- 0 4 4 1 1x bezemstreek

V054 Westprofiel wp 4 laag 22, kuil S84 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-4 1 0 1 1 dekselgeul, onversierd 13

V054 Westprofiel wp 4 laag 22, kuil S84 1250-1325 grijsbakkend aw indet g- 0 6 6 1 1x ribbels

V054 Westprofiel wp 4 laag 22, kuil S84 1250-1325 roodbakkend aw indet r- 0 1 1 1 geen glazuur

V055 Westprofiel wp 4 laag 6, kuil S84 1250-1325 grijsbakkend aw indet g- 0 3 3 1 1x ribbels op schouder

V055 Westprofiel wp 4 laag 6, kuil S84 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 14 14 1 6x bezemstreek, 1x standring

V055 Westprofiel wp 4 laag 6, kuil S84 1250-1325 steengoed 2 indet s2- 0 1 1 1 ruis?

V055 Westprofiel wp 4 laag 6, kuil S84 1250-1325 steengoed 5 indet s5- 0 1 1 1

V055 Westprofiel wp 4 laag 6, kuil S84 1250-1325 roodbakkend aw indet r- 0 1 1 1 1500-1600 mangaanglazuur, ruis

V056 Westprofiel wp 4 laag 5, kuil S84 1250-1325 roodbakkend aw indet r- 0 2 2 1

V056 Westprofiel wp 4 laag 5, kuil S84 1250-1325 blauwgrijs aw kogelpot bg- 0 1 1 1 Paffrath, haakoor

V056 Westprofiel wp 4 laag 5, kuil S84 1250-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog-6 1 0 1 1 fijn en strak, gaat richting grijs 11

V058 Afwerken S12 1200-1325 kogelpot aw kogelpot kp-kog- 0 1 1 1 bezemstreek

V059 Afwerken S109 1275-1310 steengoed 4 indet s4- 0 1 1 1

V060 Couperen S102 1200-1325 kogelpot aw kogelpot kp- 0 1 1 1 bezemstreek



V066 Kern waterput S111 1150-1200 pingsdorf aw kogelpot pi-kog-1 1 1 1 1 1150-1200 verfversiering

Bot

Vnr Complex Complexdat. B Vorm Datering n afm. opm.

V024 Blootleggen S14 1250-1900 B01 dobbelsteen 1 holle dobbelsteen-

Bouwker

Vnr Complex Complexdat. BK Vorm Datering n afmetingen opmerkingen

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 wandtegel 1600-1650 1 blauw, bloem in hoeken, bloemenvaas in centrum

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 wandtegel 1750-1900 1 dikte 0,7 cm blauwe bloem, geen hoekmotief

V005 Aanleg wp 2 1200-1700 wandtegel 1600-1650 3 13x13x1 blauw, bloem in hoeken, bloemenvaas in centrum

V007 Aanleg wp 3 1275-1325 wandtegel 1650-1750 1 blauw, spinnenkoppen

V007 Aanleg wp 3 1275-1325 wandtegel 1600-1650 1 blauw, bloem in hoeken, bloemenvaas in centrum

V009 Blootleggen muur S14 1800-1900 wandtegel 1750-1850 1 blauw, herder in cirkel, spinnenkoppen

V011 W-profiel wp 1, laag 7 1200-1325 baksteen 5 kleine brokjes

V013 W-profiel wp 1, laag 2 1200-1325 baksteen 1 brok zachte rode bst, zwart verbrand

V019 Kuil S20 in W-profiel 1250-1325 baksteen 1 brok roze bst, ruis?

V034 Aanleg uit S34 1250-1325 baksteen 1 brok rode bst

V046 Afwerken waterput S53 1625-1675 dakpan 2 fragmenten golfpan

V046 Afwerken waterput S53 1625-1675 plavuis 1 >12x>12x2,5 bruin glazuur

V055 Westprofiel wp 4 laag 6, kuil S84 1250-1325 baksteen 1 brokje

Glas

Vnr Complex Compl.dat. G Vorm Typenr Rand Overig Tot. MAE Objectdat. Opmerkingen

V003 Verdiepen onderste lagen wp 1 1250-1325 vensterglas 1 0 1 1 is dit ruis?

V034 Aanleg uit S34 1250-1325 vensterglas 1 1 2 1 is dit ruis?

Sxx

Vnr Complex Complexdat. N Materiaal Vorm Datering n afmetingen opmerkingen

V006 Aanleg wp 2 terplagen westzijde 1200-1275 vuursteen brok 1

V012 W-profiel wp 1, laag 5 1250-1325 indet brok 1 zacht zwart gelaagde steen

V014 Aanleg wp 3 vlak 1 verdiepen 1250-1325 graniet brok 1

V017 Aanleg wp 4 1300-1800 indet slijpsteen 1 8,5x2

V019 Kuil S20 in W-profiel 1250-1325 graniet brok 1

V057 Uit S12 ME tefriet maalsteen 1 brok, geen zijkanten

V060 Couperen S102 1200-1325 tefriet maalsteen 1 5,5 cm dik 1 platte kant, randstuk

Overig

Vnr Complex Complexdat. O Materiaal Vorm Datering n afmetingen opmerkingen

V002 Aanleg bovengrond wp 1 1250-1325 slak slak 1

V007 Aanleg wp 3 1275-1325 slak slak 1 vreemde vorm, zwaar

V011 W-profiel wp 1, laag 7 1200-1325 slak slak 10 lichte brokken

V014 Aanleg wp 3 vlak 1 verdiepen 1250-1325 slak slak 1

V014 Aanleg wp 3 vlak 1 verdiepen 1250-1325 huttenleem brok 2

V015 Uit S16, aanleg 1250-1325 huttenleem brok 1 met haakse hoek

V019 Kuil S20 in W-profiel 1250-1325 slak slak 1

V034 Aanleg uit S34 1250-1325 huttenleem brok 3 kleine brokjes

V042 S76, laag 1 profiel A-B ME huttenleem brok 3 grote brokken

V057 Uit S12 ME huttenleem brok 1

Metaal

Vnr Complex Complexdat. M Materiaal Vorm n Datering afmetingen

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 messing gesp 1 2,5x2,8

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 messing ring 1 dia 3,5

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 lood vislood 1 2x1,3

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 messing lepel 1 1850-1950 11 cm lang

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 M01 zilver munt 1 rond 1600 dia 2 cm



V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 zilver munt 1 1904 dia 2,8

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 zilver munt 1 1956 dia 2,5

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 koper munt 1 1784 dia 2,2

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 koper munt 1 1948

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 koper munt 1 1971

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 koper munt 1 1752

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 koper munt 1 19..

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 koper munt 1

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 koper munt 1

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 ? munt 1 1905?

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 koper munt 1 19..

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 koper munt 3 1850-1950

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 koper munt 1 dia 2,1

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 koper munt 1 dia 2,3

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 koper munt 1 1823 dia 2,2

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 koper munt 1 1687 dia 2,1

V001 Losse vondsten Aad 1250-1900 M02 zilver munt 1 1430-1456 dia 2

V004 Tussen muren S7, op vloer S21 koper munt 1 1768 dia 2,2

V004 Tussen muren S7, op vloer S21 koper munt 1 18.. dia 2,1

V004 Tussen muren S7, op vloer S21 M01 messing gesp 1 4,5x3

V007 Aanleg wp 3 1275-1325 ? ? ?

V013 W-profiel wp 1, laag 2 1200-1325 ijzer indet 1 24 cm lang 3 cm breed

V014 Aanleg wp 3 vlak 1 verdiepen 1250-1325 ijzer indet 2

V016 Uit S19 1525-1575 ijzer nagel 1 9 cm lang

V020 Op vloer S21 van kelder S7 1800-1950 koper munt 1 1821 dia 2,2 

V021 Onder keldervloer S21 1650-1700 ijzer nagel? 1 6 cm lang

V022 Couperen kuil S1 1200-1280 slak slak 3

V024 Blootleggen S14 1250-1900 ijzer nagel 1

V024 Blootleggen S14 1250-1900 ijzer indet 1

V024 Blootleggen S14 1250-1900 messing naairing? 1 1,3x1,5

V025 Blootleggen muurwerk 1300-1650 ijzer indet 1 8x5

V028 Uitgraven S16 onder dam ijzer nagel? 1

V029 Aanleg wp 6 1250-1325 messing? ring? 1 dia 2 

V034 Aanleg uit S34 1250-1325 ijzer nagel 2

V036 Onder fundering S50 koper munt 1 17.. dia 2,1

V037 Onder fundering S50 koper munt 1 1822 dia 2,2

V038 Uit verstoring S70 lood? penning? 1 dia 1,6

V045 Losse vondsten - lood prop 1

V045 Losse vondsten - koper munt 1 1723 dia 2,2

V045 Losse vondsten - koper munt 1 1863 dia 2,1

V051 Verdiepen wp 7 koper munt 1 1931 dia 1,8

V055 Westprofiel wp 4 laag 6, kuil S84 1250-1325 ijzer nagel 1 6 cm lang

V055 Westprofiel wp 4 laag 6, kuil S84 1250-1325 slak slak 1

V056 Westprofiel wp 4 laag 5, kuil S84 1250-1325 ijzer ? 1 8x5
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kuil/paalkuil fase 1a

gedempte sloot/greppel 1a

haard? fase 1a

kuil/paalkuil fase 1b

Spanbroekerweg

Oprijlaan
Nr 120

huidige weg

overige sporen

523.525
125.825

523.550
125.825

523.550
125.805

523.525
125.805

5

52

94

114

11

12

44

41

46

43

40

9

5

74

45

52

52

80

125
126

110

108

1

111

23
17

16

73
58

7754

84

83

42

20

109

116

115
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muurwerk 

vloer

grondspoor 

kelder 

Spanbroekerweg

Oprijlaan
Nr 120

 

moderne rijweg

overige sporen

523.525
125.825

523.550
125.825

523.550
125.805

523.525
125.805

grondslagpunt

spoornummer

contouren werkput

bebouwing op de 
kadastrale minuut 
van 1826

huidige kad. grens

18

95

21

4

3

13

14 49

15

48 47
121

55
56

50

8846

122

89

87

81

85

97

101

112

78

34

19

113
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