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een en ander te vinden in historische bronnen. 
De Appelhaven is volgens de kronieken in 1420 
aangelegd. Velius (1572-1630) vermeldt dat in het 
jaar 1420 diverse werkzaamheden in de stad werden 
uitgevoerd. Het gedeelte van het water de Tocht dat 
door de Kerkstraat en Roode Steen richting de haven 
liep, werd in dat jaar gedempt. De drie hoofdstraten 
van de stad, toen nog de Noorderstraat, Oosterstraat 
en Westerstraat genoemd (nu het Grote Noord, het 
Grote Oost en het West), werden voor het eerst 
met stenen geplaveid. Velius vertelt verder dat 
de Appelhaven (toen nog niet zo genoemd) in 
dat jaar werd aangelegd. Hij schrijft dat 'de heele 

plaets, van de haven van den Nieuwendam af, tot 
aen d'achterhuysen van d'Oosterstraet toe, niet 
dan een mouras en gebroken rietschoot was'. In 
dit moerasgebied werd de Appelhaven gegraven: 
'men dolf eerst de haven achter de voorgemelde 
huysen van d'Oosterstraet heen van by daer nu de 
oude Oosterpoort is af, tot aen de Vismarkt toe, 
en daer brach men hem in de Nieuwendam; en de 
eerde uyt de haven kruyde men aen weder sijden 
op, eensdeels achter 't Oost op de kayen van de 
haven, eensdeels op de plaetsen die men nu Venidzen 
en de oude Doelen noemt'. Hieruit blijkt dat de 
Appelhaven evenwijdig aan het Grote Oost, vanaf 
de Slapershaven (bij de Oude Oosterpoort) tot aan 
de Vismarkt, werd gegraven. Ook de Nieuwendam 
werd volgens Velius in 1420 verdiept en verbreed. 
Met de vrijgekomen grond van de Appelhaven 
en Nieuwendam hoogde men de straat aan de 
noordkant van de Appelhaven en het Venidse op. 
Met het Venidse werd vermoedelijk het volledige 
eiland in de haven bedoeld, waartoe dus ook de 
Bierkade behoorde. Na de ophoging werd dit 
bebouwd. Uit het oudste belastingregister van 
Hoorn uit circa 1430, het zogenaamde schotboek, 
blijkt dat in deze tijd al veel huizen langs de haven 
stonden.
De naam Appelhaven bestond in ieder geval al in 
1639: uit dat jaar dateert een huwelijksaankondiging 
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De Appelhaven met de gemetselde boogbrug over 
het water en de bomen langs de kade vormt een 
sfeervolle plek in het havengebied van Hoorn. Het 
relatief smalle water lijkt op het eerste gezicht op 
een gracht, maar eigenlijk gaat het om een haven: 
hier stroomde tot de aanleg van de Afsluitdijk zout 
zeewater en er was sprake van eb en vloed. De 
Appelhaven is na de Nieuwendam de oudste haven 
van de stad. Hoewel Hoorn een lange archeologische 

traditie kent, was tot dit jaar nog nooit een 
opgraving uitgevoerd langs deze haven. In juni 
2014 vond gedurende vijf dagen een archeologisch 
onderzoek plaats op het perceel Appelhaven 3, 
iets ten oosten van de Grote Havensteeg. Uit het 
onderzoek blijkt dat het oudste woonhuis op het 
perceel uit de periode rond 1400 dateert. In de 
eeuwen hierna zijn steeds nieuwe huizen gebouwd, 
bovenop de resten van de afgebroken huizen. 
In dit artikel wordt slechts een eerste weergave 
gegeven van de resultaten van de opgraving. 
Binnenkort start de uitwerking van het project, 
waarbij aan de hand van bijvoorbeeld de 
dateringen van de gevonden keramiek en houten 
elementen (dendrochronologisch onderzoek) een 
meer nauwkeurige en gedetailleerde analyse zal 
plaatsvinden. 

Aanleg van de haven

Over de geschiedenis van de Appelhaven is het 
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huis op gestaan. De zijgevel bevond zich niet op 
de locatie van de huidige zijgevel, maar ongeveer 
een meter ten oosten hiervan. Dit duidt erop dat 
de huizen uit latere tijd zijn verbreed (bijvoorbeeld 
ten koste van een steeg) of dat de perceelsgrenzen 
zijn verschoven. Waarschijnlijk was het huis gedekt 
met dakpannen: tijdens de opgraving zijn enkele 
zogenaamde onder- en bovenpannen gevonden, het 
oudste type middeleeuwse dakpan in Nederland. 
Dergelijke pannen zijn vrijwel uitsluitend toegepast 
in de IJsselstreek en worden slechts zelden in 
de Hollandse steden aangetroffen. In Hoorn zijn 
dit soort dakpannen niet eerder gevonden. De 
toepassing van dakpannen in deze periode wijst op 
enige welstand van de bewoners van het huis.
Ongeveer in het midden van het huis lag een kamer 
met een verharde vloer en de haardplaats, de zoge-
naamde binnenhaard (afb. 2). In deze verwarmde 
kamer speelde het grootste deel van het huiselijk 
leven zich af: hier werd gekookt, gepraat en gesla-
pen. De vloer van de binnenkamer was gemaakt 
van grote ongeglazuurde plavuizen en bakstenen. 
De haard was nog steeds een vrije stookplaats, 
waarbij de rook het gebouw verliet door een gat in 
het dak. Naast de haardplaats was een eikenhouten 
kuip ingegraven en hierin stond een grote aspot 
van grijsbakkend aardewerk (afb. 3). De pot werd 
gebruikt om as uit de haard in te vegen. De combi-
natie van een aspot in een kuip is in West-Friesland 
nog niet eerder gezien en de functie ervan is ondui-
delijk. De andere kamers van het huis hadden 
waarschijnlijk geen verharde vloer; hier liep men 
simpelweg op aangestampte aarde.

Het oudste bakstenen huis

Tussen 1475 en 1525 is het eerste bakstenen huis 
op het perceel gebouwd. Zowel de funderingen 
van de voor- en achtergevel als de beide zijgevels 
zijn aangetroffen. Het pand was behoorlijk groot, 
namelijk 17 meter lang en 5,5 meter breed. De 
bakstenen fundering van het huis was dermate 
solide uitgevoerd, dat bij latere nieuwbouw op het 
perceel de nieuwe gevels steeds simpelweg op de 
oude funderingen zijn gezet. Langs de oostzijde van 
het pand loopt in de huidige situatie een steeg. Uit 
het archeologisch onderzoek blijkt dat deze steeg 
bij de bouw van het stenen woonhuis rond 1500 
al bestond.
In het hele huis lag een vloer van ongeglazuurde 
plavuizen (afb. 5, blz. 123). In het midden van het 

waarin de Appelhaven als adres van de bruidegom 
wordt genoemd. Vooralsnog is dit de oudste bron 
waarin deze straatnaam te vinden is. De naam 
Appelsteeg, een steeg die vanaf het Grote Oost 
op de haven uitkomt, komt voor het eerst in een 
15de-eeuwse bron voor. Kennelijk lagen in de haven 
van oudsher schepen met appels en ander fruit.

Houten huizen

Het oudste huis op het perceel Appelhaven 3 was 
een eenvoudig houten huis met vloeren van klei. 
De datering van dit gebouw is nog onzeker; de 
nu beschikbare gegevens wijzen globaal op een 

bouw in de periode rond 1400. De resten van dit 
huis bevonden zich op ongeveer 1,5 meter onder 
maaiveld. Het gebouw was minimaal 5 meter 
lang, de breedte is niet bekend. In het midden 
van het huis moet een vrije haardplaats hebben 
gelegen, waarbij de rook van het vuur het huis 
verliet via een gat in het dak. Deze haard is helaas 
niet teruggevonden. Wel kwam aan de voorkant 
van het huis een bakstenen 'deurmat' tevoorschijn              
(afb. 1). Soortgelijke deurmatten zijn eerder in Hoorn 
gevonden, namelijk bij verschillende huizen op de 
voormalige locatie van bioscoop Winston aan de 
Roode Steen. Deze huizen dateerden uit de periode 
1350-1400. Het is aannemelijk dat het huis op 
een zeker moment, wellicht in de eerste helft van 
de 15de eeuw, is herbouwd. Een tweede kleivloer, 
ongeveer 15 cm boven de onderste kleivloer, hoort 
mogelijk bij dit huis. 
Tussen 1450 en 1500 is een nieuw houten huis 
gebouwd op het perceel. Van dit huis zijn resten 
gevonden van de houten fundering van de 
achtergevel en een stukje van de westelijke zijgevel. 
Op basis hiervan kan de lengte van het huis bij 
benadering worden bepaald, namelijk 14 meter. 
Vermoedelijk was het huis 4,5 tot 5 meter breed. 
Op de locatie van de zijgevel zijn twee liggende 
balken gevonden met daarop enkele plankjes. 
Vermoedelijk hebben hier de houten stijlen van het 
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woonvertrek niet ontstoken hoefde te worden 
en het huis dus koel bleef. Deze zomerkeuken is 
later weer gesloopt, waarna een grote waterkelder 
achter de achtergevel van het huis is gemaakt. 
In de waterkelder werd regenwater van het dak 
opgevangen, wat onder meer werd gebruikt als 
drinkwater. De waterkelder is pas in de 20ste eeuw 
dichtgegooid met puin en grond. 

Slot

De resultaten van de opgraving aan de Appelhaven 
overtroffen ieders verwachtingen: de gestapelde 
woonniveaus bleken nog vrijwel intact in de 
bodem aanwezig te zijn. De oudste resten van 
bewoning gaan terug tot de periode rond 1400. 
Dit zou erop kunnen wijzen dat het eerste huis 
op het perceel dateert van vóór de historisch 
bekende aanleg van de haven in 1420. Heeft Velius 
het met deze vermelding misschien niet bij het 
juiste eind? Of stonden al voor het uitgraven van 
de haven eenvoudige huizen in dit gebied? Een 
andere mogelijkheid is dat een gedeelte van de 
Appelhaven, namelijk het stuk tussen de Vismarkt 
en de Korenmarkt, ouder is en in 1420 alleen het 
verlengde van de haven tot aan de Slapershaven 
(de huidige Gedempte Appelhaven) is uitgegraven. 
Zo zijn er nog tal van vragen over de vroegste 
geschiedenis van de stad te beantwoorden. De 
opgraving – hoe kleinschalig deze ook was – vult 
ons beeld van de aanleg van de oudste havens van 
Hoorn en de huizen die hieraan stonden aan.

Dank gaat uit naar Aannemersbedrijf West-Friesland 
voor hun medewerking. 

huis werd opnieuw een vrije haardplaats gevonden, 
precies op dezelfde locatie als de haardplaats in 
de oudere 15de-eeuwse vloer. Bij de haard waren 
twee aspotten naast elkaar ingegraven (afb. 6). 
Waarschijnlijk is pas later in de 16de eeuw een 
haardplaats met een schoorsteen tegen de westelijke 
zijgevel gemaakt. De eigenlijke stookvloer van 
deze haard was niet meer aanwezig, maar rond de 
haardplaats waren de plavuizen van de kamervloer 
wel behoorlijk beroet.

Nieuwbouw uit latere tijd

Rond 1600 lijkt een nieuw huis te zijn opgetrokken, 
waarbij dus gebruik werd gemaakt van de 
oude funderingen. Het oude vloerniveau werd 
opgehoogd met een dikke laag schelpgruis en 
hierop legde men een nieuwe plavuizen vloer. 
De nieuwe vloer was gemaakt van ongeglazuurde 
plavuizen van de oude vloer en nieuwe geglazuurde 
plavuizen. De haardplaats met schoorsteen bevond 
zich op dezelfde plaats tegen de westgevel. Een 
nieuwe toevoeging was een rechthoekige kelder 
met plavuizenvloer aan de achterzijde van het huis 
(afb. 7). Om de kelder zoveel mogelijk waterdicht 
te maken, was deze gemetseld met harde gele 
bakstenen en harde mortel. De binnenzijde van 
de keldermuren was bovendien aangesmeerd met 
mortel. Kelders werden soms aan de binnenzijde 
voorzien van wandtegels, maar dat was hier dus 
niet het geval. 
Later in de 17de en/of 18de eeuw zijn enkele 
aanpassingen aan het huis gedaan, waarbij mogelijk 
eveneens sprake is van nieuwbouw. Het loopniveau 
in het pand is bijvoorbeeld opnieuw verhoogd 
met schelpgruis, waarna hier weer een nieuwe 
plavuizen vloer is aangebracht. Hiervan zijn slechts 
enkele rommelige resten gevonden. De kelder werd 
aanvankelijk voor de helft opgevuld en voorzien 
van een nieuwe vloer. Later besloot men toch maar 
om de hele kelder dicht te gooien, waarschijnlijk 
als gevolg van wateroverlast. In dezelfde periode 
is verder een aanbouw met tweede haardplaats 
achter het huis gebouwd (achterhuis). Hier werd 
op zomerdagen gekookt, zodat de haard in het 
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