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Afb. 1. De locatie van het plangebied binnen de gemeente Enkhuizen in West-Friesland (rode stip). Op de 
kaart is het gemeentelijke samenwerkingsverband Archeologie West-Friesland weergegeven.
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1. Inleiding

In november 2018 is door Archeologie West-Friesland, in opdracht van de gemeente Enkhuizen, 
een archeologisch onderzoek uitgevoerd langs de Dijk in Enkhuizen (afb. 1 en 2). Aanleiding 
was de slechte staat van de kademuur ter plaatse. Omdat het om een historische kademuur 
ging, is de constructie gedocumenteerd. Bij het vervangen van de kademuur vonden bovendien 
graafwerkzaamheden plaats en hierbij kwamen archeologische sporen aan het licht.
De eindverantwoordelijkheid voor de opgraving was in handen van senior KNA-archeoloog 
Michiel Bartels. Het veldwerk is uitgevoerd door senior-KNA archeoloog Christiaan Schrickx, 
KNA-archeoloog Dieuwertje Duijn en KNA-archeoloog Marlijn Kossen. Het onderzoek is 
uitgewerkt door Dieuwertje Duijn.

Het onderzoek was gesitueerd langs het water ten noorden van de Dijk, dat bekend staat als het 
Dijkgrachtje. Vanaf de brug naar de Doelenstraat is de bestaande kademuur over een lengte 
van ongeveer 18 meter vernieuwd. Het archeologisch onderzoek vond plaats in de vorm van 
een archeologische begeleiding. Voor de locatie is 22-3-2016 door Archeologie West-Friesland 
een archeologische quickscan opgesteld.1 Hierin is een archeologische verwachting voor het 
plangebied geformuleerd. Van 26-9-2018 dateert een gecombineerd Bureauonderzoek en PvE, 
waarin de eisen voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek zijn geformuleerd. Het 
archeologisch onderzoek is conform dit PvE uitgevoerd.

In dit rapport worden de resultaten van de archeologische begeleiding op beide locaties 
langs de Dijk weergegeven. De rapportage bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden 
de historische gegevens met betrekking tot het onderzoeksterrein en de directe omgeving 

1  Duijn 2016.

Afb. 2. De locatie van het plangebied kademuur Dijkgrachtje (gele lijn) langs de Dijk in Enkhuizen.
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uiteengezet. In het tweede deel worden de aangetroffen archeologische sporen en het 
verzamelde vondstmateriaal geanalyseerd. 

De rapportage volgt de eisen die daaraan worden gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 4.0, en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn, versie 2016.
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2. De onderzoekslocatie

2.1 Geologie en landschap

Aan het einde van de laatste ijstijd lag Enkhuizen 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)2. De top van deze pleistocene 
afzetting bevind zich tussen de 14 en 10 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 3800 voor Chr. was West-Friesland vrij toegankelijk voor de zee. De toenmalige 
kust bestond voornamelijk uit zandige wadplaten waartussen een groot aantal west-oost 
georiënteerde geulen lag. Meer landinwaarts gingen de zandige platen over in lagunes waarin 
klei werd afgezet. Een groot deel van West-Friesland lag in dit lagunaire gebied.3 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 3800 voor 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 1400 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. 
Volgens deze reconstructies heeft Enkhuizen in een kweldergebied gelegen. Grote getijdengeulen 
zijn vermoedelijk niet actief geweest. Buiten de actieve delen van het zeegat vond veengroei 
plaats (behorend tot het Hollandveen Laagpakket).

Rond 1500 voor Chr. sloot het zeegat van Bergen en werden de geulsystemen in West-Friesland 
minder actief. Na het droogvallen van de geulen vond als gevolg van differentiële inklinking 
van de verschillende afzettingen een omkering (inversie) van het reliëf plaats. De aanvankelijk 
laaggelegen kreekbeddingen en oevers zakten minder in dan de aanvankelijk hooggelegen 
kwelders. 
Buiten de actieve geulen had vanaf circa 3800 voor 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.

2 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.

3 De Mulder & Bosch, 1982.
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De bewoning in West-Friesland in de Midden- en Late-Bronstijd (1500 tot 800 v. Chr.) 
concentreerde zich op de flanken van deze geulruggen en op de kwelders.4 Door toenemende 
vernatting werd West-Friesland rond 800 v. Chr. verlaten. Tot het ontstaan van de handelsplaats 
Medemblik omstreeks 700 n. Chr. was het gebied vermoedelijk onbewoond.5 

In de Middeleeuwen was West-Friesland bedekt met een dik veenpakket. Door het ontstaan 
van de Zuiderzee in de 11de en 12de eeuw werd de invloed van de zee aan de oostzijde van 
Noord-Holland aanzienlijk groter: de zee sloeg grote stukken land langs de kust weg en de 
Hollandse binnenmeren ontstonden. Het ontstaan van de Zuiderzee, gecombineerd met een 
gemiddelde stijging van de temperatuur, zorgde voor een natuurlijke ontwatering van het 
westfriese veenpakket en gunstige condities voor ontginning. De eerste ontginningen in West-
Friesland dateren uit de 8ste eeuw en vonden plaats rond Medemblik. Van de 10de tot en met 
de 12de eeuw werd het overige deel van West-Friesland ontgonnen. Het gebied werd 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.6 De bewoners van West-
Friesland probeerden dit gevaar te verkleinen door dijken aan te leggen. Deze verschillende 
losse dijken werden met elkaar verbonden, waardoor West-Friesland vanaf circa 1250 werd 
beschermd door één lange dijk: de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is in de eeuwen hierna 
nog diverse malen doorgebroken, waardoor land afsloeg en klei en zand werd afgezet. De 
loop van de Omringdijk is in de loop der eeuwen sterk gewijzigd. Door het verdwijnen van het 
voorland (het land dat voor de dijk lag) verzwakte de dijk, waardoor deze op een groot aantal 
plaatsen moest worden teruggelegd door middel van inlaagdijken. De huidige Omringdijk bevat 
hierdoor slechts in een aantal dijkvakken nog de originele 12de/13de-eeuwse kern.7 

Om het gebied binnen de Omringdijk droog te houden, moest dagelijks water in zee worden 
geloosd. In eerste instantie gebeurde dit tijdens eb via spuisluizen in de dijk. Door de 
aanhoudende daling van het maaiveld was dit na verloop van tijd niet meer mogelijk. De 
introductie van de poldermolen in Holland in het begin van de 15de eeuw was een antwoord op 
dit probleem. De eerste poldermolens bij Enkhuizen stonden ten noorden van de stad, aan het 
einde van de Oude Gouw, en dateren uit omstreeks 1452.8 

2.2 Korte geschiedenis van Enkhuizen

Enkhuizen is gelegen in het oosten van West-Friesland, aan het oostelijke einde van een oost-
west georiënteerde bewoningsas: de Streekweg. De aan deze weg gelegen dorpen bevonden 
zich oorspronkelijk noordelijker langs een oudere bewoningsas (de Zuiderkadijk). Deze as met 
de aanliggende dorpen is ten gevolge van de vorderende veenontginningen verplaatst naar de 
locatie van de huidige Streekweg, waarschijnlijk in de 12de eeuw.9

4  IJzereef & Van Regteren Altena, 1991; Roessingh & Lohof, 2011.
5  Besteman 1990, 107.
6  Besteman 1990, 93-96.
7  Boon 1991, 78-114.
8  Boon 1991, 100. 
9  Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van Enkhuizen: Duijn 2011. 
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De stad Enkhuizen is ontstaan uit een samensmelting van twee dorpen: Enchusen en 
Gommerskarspel. De kern van Gommerskarspel lag waarschijnlijk bij de huidige Westerkerk, 
de locatie van het oude Enchusen moet worden gezocht in het huidige IJsselmeer, in het 
verlengde van de Streekweg/Westerstraat. Door het terugleggen (inlagen) van de Westfriese 
Omringdijk in de 13de eeuw kwam het oude Enchusen buitendijks te liggen. Ten gevolge van 
de stijgende zeespiegel en het afslaan van dit buitendijkse land is het dorp door zijn inwoners 
geleidelijk verplaatst naar het gebied binnen de Omringdijk. Hierdoor kwam Enchusen tegen 
Gommerskarspel aan te liggen. In 1356 kregen de dorpen stadsrechten en werden zij door 
graaf Willem V onder de naam Enkhuizen officieel samengevoegd tot stad. In de periode hierna 
kreeg Enkhuizen een stedelijk karakter door de aanleg van havens, het oprichten van poorten 
en verdedigingswerken en de bouw van publieke gebouwen, waaronder een stadhuis, gasthuis 
en waag.
Pas na de St. Elizabethvloed van 1421 werd het buitendijks gelegen Enkhuizen definitief 
opgegeven. Op dat moment was alleen de kerk hier waarschijnlijk nog aanwezig. Deze kerk 
werd afgebroken en vanaf 1423 begonnen de Enkhuizenaren met de bouw van de huidige 

Afb. 3. Stadsplattegrond van Enkhuizen rond 1560, gemaakt door Jacob van Deventer.
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Zuiderkerk, gewijd aan St. Pancratius. Iets later werd de Westerkerk, gewijd aan St. 
Gummarus, door de parochianen van Gommerskarspel gebouwd. In de 15de eeuw werden vier 
kloosters in Enkhuizen opgericht, namelijk drie vrouwenkloosters bij de Westerkerk en een 
mannenklooster bij de Zuiderkerk. Onder druk van de gespannen politieke situatie door de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten begon men in 1489 de hele stad met wallen te omgeven. De 
Westerkerk en omliggende kloosters kwamen hierbij binnen de stadsomwalling te liggen. 

Dankzij de bloeiende haringvisserij en handel nam het aantal inwoners van Enkhuizen in de 
16de eeuw zeer snel toe. Dit veroorzaakte de bouw van steeds meer huizen, die nu vaak werden 
uitgevoerd in baksteen in plaats van hout. Tevens was meer havenruimte nodig, wat tussen 
1540 en 1570 resulteerde in de aanleg van de Oude Haven, Vissershaven en Oosterhaven. 
In deze periode rondde men de bouw van de stadsmuren, -poorten en verdedigingstorens af, 
waardoor de stad aan de landzijde nu goed kon worden verdedigd. De kaart van Jacob van 
Deventer, de oudste stadsplattegrond van Enkhuizen, geeft een beeld van de omvang van 
Enkhuizen rond 1560 (afb. 3).
Gebrek aan ruimte voor de snel groeiende bevolking en toenemende economische activiteiten 
was de belangrijkste reden om de stad grootschalig uit te breiden aan de west- en noordzijde 
rond 1600. De stadsmuren en torens brak men af en hiervoor in de plaats kwamen moderne 
verdedigingswerken in de vorm van aarden wallen en bastions. Tevens werden nieuwe 
havens binnen de stad gegraven, namelijk de Nieuwe Haven, Oude Buishaven en Nieuwe 
Buishaven. Op de kaart uit de kroniek van Brandt uit 1666 is de omvang van de stad na de 
grote stadsuitbreiding te zien (afb. 4). 
Rond 1620 bereikte de economische bloei van Enkhuizen zijn piek. Op dat moment woonden 

Afb. 4. Stadsplattegrond van Enkhuizen, afkomstig uit de kroniek van Brandt uit 1666.
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ongeveer 21.000 mensen binnen de vest. De bloei was in de eerste plaats te danken aan de 
haringvisserij op de Noordzee. Hiernaast speelden de handel en scheepvaart een grote rol, met 
name de Sontvaart (handel op het Oostzeegebied), kust- en Straatvaart (handel op Frankrijk 
en landen langs de Middellandse Zee) en handel met Azië door de VOC. 
Rond het midden van de 17de eeuw was de bloeiperiode voorbij en vond op zowel economisch 
als demografisch gebied verval plaats. Het dieptepunt van de crisis werd bereikt rond 1850, 
toen Enkhuizen nog slechts ca. 5000 inwoners telde. De leegloop had als gevolg dat veel 
huizen werden gesloopt en de stad een landelijk karakter kreeg, met name in de Boerenhoek. 
Pas vanaf de late 19de eeuw was weer sprake van groei door de aanleg van de spoorlijn en 
intensivering van de land- en tuinbouw, met name de teelt van bloemzaad. 

2.3 Historische ontwikkeling plangebied 

Het plangebied lag tot het einde van de 15de eeuw buiten de stad Enkhuizen. Hier kwam in 
1489 verandering in, doordat een verdedigingswal rond de volledige landzijde van de stad 
werd opgeworpen.10 Deze lag van noord naar zuid ter plaatse van het huidige Spaans Leger, de 
Paulus Potterstraat, Prinsenstraat en Dijk. In de decennia hierna zijn enkele verdedigingstoren 
gebouwd naast de wal langs het Spaans Leger. In de jaren na 1530 is een deel van de wallen 

10  Brandt 1666, 35-36.

Afb. 5. Stadsplattegrond van Enkhuizen rond 1560, gemaakt door Jacob van Deventer. De stadsmuur 
langs de landzijde van de stad is duidelijk zichtbaar.
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voorzien van een verdedigingsmuur, namelijk aan de noordkant van de stad (in de buurt van 
het Sijbrandsplein) en aan de zuidkant, bij de Bocht.11 Een groot deel van de verdedigingswal 
was aanvankelijk dus niet voorzien van een stadsmuur. Op deze delen van de wal stond 
ongetwijfeld wel een houten hekwerk (palissade). 
In 1542 is ten zuiden van de Dijk de Oude Haven aangelegd.12 Hierdoor verschoof de 
zuidelijke grens van de stad op naar de huidige Paktuinen en verloor de Dijk haar functie als 
verdedigingswal. De wal kreeg een nieuwe functie als waterkerende dijk, ter bescherming van 
de stad tegen het zeewater in de Oude Haven. 
Tussen 1546 en 1570 is de stadsmuur rond de volledige landzijde van Enkhuizen voltooid.13 De 
muur lag van noord naar zuid ter plaatse van het huidige Spaans Leger, de Paulus Potterstraat, 
Prinsenstraat, noordzijde Waaigat en de Paktuinen. De muur is zichtbaar op de oudste 
stadsplattegrond van Enkhuizen, gemaakt door Jacob van Deventer rond 1560 (afb. 5). 

De Doelenstraat is in 1557 aangelegd op de locatie van een gedempte sloot. De straat is op de 
kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560 aangegeven als een stippellijn (afb. 6). De brug 
tussen de Dijk en de Doelenstraat was op dat moment nog niet aanwezig. De sloot langs de 
noordzijde van de Dijk, het Dijkgrachtje, is duidelijk zichtbaar. Langs de noordzijde van de Dijk 
zijn geen gebouwen getekend, ook het plangebied is leeg.

Uit 1577 dateert de kaart van Waeghenaer (afb. 7). Op deze kaart is de bebouwing vrij 
nauwkeurig ingetekend. Aan weerszijden van de Doelenstraat zijn huizen getekend en ook 
de brug tussen de Doelenstraat en Dijk is aanwezig. Langs de noordzijde van de Dijk, tussen 
de straat en het Dijkgrachtje, staan enkele gebouwen. Op de locatie van de plangebied is een 
groot rechthoekig gebouw getekend met de noklijn parallel aan de Dijk. De noordgevel van 
dit pand staat op de grens van het dijktalud en het water van het Dijkgrachtje. Op basis van 
bovengenoemde kaarten kan worden verondersteld dat dit gebouw tussen 1560 en 1577 is 
gebouwd.

11  Brandt 1666, 70.
12  Brandt 1666, 68.
13  Brandt 1666, 70-71.

Afb. 6. Uitsnede uit de stadsplattegrond van Enkhuizen rond 1560, gemaakt door Jacob van Deventer. 
Binnen de rode ovaal het plangebied.
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Afb. 7. Uitsnede uit de kaart van Waeghenaer uit 1577, het noorden is rechts. Binnen de rode cirkel het 
plangebied. Het Dijkgrachtje is blauw gekleurd. 

Afb. 8. Uitsnede uit de kaart uit de kroniek van Brandt uit 1666. Binnen de rode cirkel het plangebied. Het 
Dijkgrachtje is blauw gekleurd. 
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Het grote rechthoekige gebouw is ook duidelijk afgebeeld op kaarten uit de 17de eeuw, 
bijvoorbeeld de kaart uit de kroniek van Brandt uit 1666 (afb. 8). Deze kaart wordt beschouwd 
als de meest nauwkeurige stadsplattegrond voor 17de-eeuws Enkhuizen. Langs de noordzijde 
van de Dijk zijn op de kaart veel meer panden getekend. Deze gebouwen waren gebouwd op 
het schuine talud van de dijk. Van deze rij panden ten westen van de Doelenstraat resteert 
tegenwoordig nog slechts één gebouw, namelijk Dijk 100 (afb. 9). De achtergevel van dit pand 
staat nog altijd in het water van het Dijkgrachtje. Ten oosten van de Doelenstraat staan ook 
nog diverse oude panden die oorspronkelijk met de achtergevel in het water stonden. Het deel 
van het Dijkgrachtje achter deze panden is echter in de 20ste eeuw gedempt. 

Op de oudste kadastrale kaart uit 1823 is ter hoogte van het plangebied sprake van een groot 
rechthoekig perceel van circa 21,5 meter lang en 10 meter breed (afb. 10). Op de kaart lijkt 
het perceel lichtroze te zijn gearceerd, wat zou betekenen dat hier in 1823 nog altijd een pand 
stond. In de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel, die in 1832 is gemaakt, is echter sprake van 
‘erf’. In 1832 was het perceel dus niet bebouwd. Het is goed mogelijk dat in 1823 nog wel een 
pand aanwezig was, maar dat deze in de jaren daarna (vóór 1832) is afgebroken. Dit geldt 
voor meer panden op de kaart uit 1823, doordat in deze periode veel panden in Enkhuizen zijn 
gesloopt. Samenvattend kan worden gesteld dat het grote rechthoekige gebouw dat tussen 
1560 en 1577 op de plek van het plangebied is gebouwd tussen 1823 en 1832 is afgebroken.

In 1832 was het perceel eigendom van het Armen Weeshuis, dat zich vlakbij langs de 
Westerstraat bevond. Dit weeshuis is in 1573 gesticht in het voormalige Ursulaconvent, een 
vrouwenklooster.14 Het is goed mogelijk dat het perceel/pand eeuwenlang eigendom is geweest 
van het Weeshuis. Aangezien het pand waarschijnlijk is gebouwd tussen 1560 en 1577 is 

14  Centen 1747, 110.

Afb. 9. Dijk 100.
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het zelfs mogelijk dat het pand is gebouwd door het Ursulaconvent en in 1573 eigendom is 
geworden van het Weeshuis. In dat geval zou het kunnen gaan om het ziekenhuis van het 
convent. Dit gebouw stond vaak op enige afstand van het kloostercomplex. Het feit dat het om 
een zeer groot gebouw gaat, maakt het in ieder geval aannemelijk dat het is gebouwd voor 
een specifieke functie, dus niet om een woonhuis. 

Afb. 10. Uitsnede uit de oudste kadastrale kaart van Enkhuizen uit 1823. Binnen de blauwe ovaal het 
plangebied.
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3. Doel en methode van het onderzoek

3.1 Onderzoeksopdracht

In het Programma van Eisen is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die als leidraad bij 
het archeologisch onderzoek en de uitwerking daarvan hebben gefungeerd. Dit rapport tracht 
antwoord op deze onderzoeksvragen te geven. Hieronder worden de vragen weergegeven. 

1. Is de kademuur het restant van een gebouw? Wanneer is dit pand gebouwd? Hoe groot was 
het pand? Hoe breed zijn de bakstenen/natuurstenen funderingen? Hoe is de houten fundering 
uitgevoerd? Kan iets worden gezegd over de indeling en het gebruik van het gebouw?

2. Waarmee is de wal/dijk in de 15de en 16de eeuw gevormd? Kunnen verschillende fasen 
worden onderscheiden? Zijn vondsten aanwezig in de ophogingslagen en kunnen zij worden 
gekoppeld aan historisch bekende ophogingen?

3.2 Methode

De te vervangen kademuur was nauwelijks zichtbaar doordat hier veel begroeiing op aanwezig 
was. Bij aanvang van de begeleiding is een ponton in het water gelegd, waarna de begroeiing 
is weggeknipt. Hierna is de grond van de bovenkant van de muur weggehaald. Vervolgens zijn 
foto’s gemaakt van de kademuur en is een tekening gemaakt van het zijaanzicht. De kademuur 
is vervolgens gefaseerd weggesloopt, waarbij de natuursteenblokken apart zijn gehouden. Zij 
zijn gefotografeerd en aanvullende maten zijn genomen. Nadat het muurwerk volledig was 
verwijderd, zijn de houten palen onder de kademuur uit de grond getrokken. Zij zijn allemaal 
gefotografeerd, opgemeten en een deel is bemonsterd ten behoeve van houtsoortbepaling en/
of dendrochronologisch onderzoek. Een deel van de palen onder de muur is ingemeten met 
gps.

Ten zuiden van de kademuur is een strook grond van ongeveer 1 meter breed afgegraven. 
Hierbij kwamen palenrijen tevoorschijn, die zijn ingemeten met gps. Van deze palenrijen zijn 
ook monsters genomen voor dendrochronologisch onderzoek.

De nieuwe kadebeschoeiing bestaat uit een stalen damwand waarop aan de waterzijde een 
scherm is gehangen van baksteen met de afgezaagde voorkant van de natuursteenblokken.
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4. Resultaten archeologisch onderzoek

Bij het archeologisch onderzoek is in de eerste plaats de bestaande kademuur onderzocht, 
evenals de houten fundering hieronder. Hiernaast kwamen bij het graafwerk achter de 
kademuur funderingen van een gebouw uit de 16de eeuw tevoorschijn. 
Ten westen van de kademuur wordt de beschoeiing van het dijktalud gevormd door een lage 
rij paaltjes waarvan de bovenzijde op ongeveer 20 cm boven de waterlijn zit. De kademuur is 
aanzienlijk hoger: de bovenkant zit op ongeveer 1,3 meter boven de waterlijn. Hierdoor heeft 
het dijktalud ter plaatse van de kademuur een andere hellingshoek (minder steil) dan elders 
langs de noordzijde van de Dijk.

4.1 Kademuur

De kademuur die in 2018 is vervangen, was 18,1 meter lang en maximaal 1,50 meter hoog 
(afb. 11 t/m 14). Een foto en tekening van het zijaanzicht van de muur is te vinden in bijlage 
2. Een weergave van het bovenaanzicht van de muur bevindt zich in bijlage 1. De muur was 
niet helemaal recht, maar liep enigszins bol. Waarschijnlijk is dit door gronddruk ontstaan en 
was de muur oorspronkelijk wel recht.
De muur was grotendeels gemaakt van baksteen, maar op de waterlijn was een enkele rij van 
blokken natuursteen aanwezig. Het natuursteen is waarschijnlijk toegepast om vorstschade 
aan de muur te voorkomen: natte bakstenen vriezen snel kapot in geval van vorst. De waterlijn 
van de sloot bevond zich rond de onderkant van de natuursteenblokken (onderkant op 2,27 
–NAP). Het is aannemelijk dat het waterpeil in het verleden hoger lag, zodat deze ongeveer 
halverwege het natuursteen lag. Onder het natuursteen waren bij een deel van de muur nog 
twee of drie lagen baksteen aanwezig. Ongetwijfeld zal dit over de volledige lengte van de 
muur het geval zijn geweest, maar een groot deel is in het verleden onder de muur vandaan 
gevallen. 

Afb. 11. De kademuur gezien vanaf de brug naar de Doelenstraat, bij aanvang van de werkzaamheden.
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Afb. 12. De kademuur gezien richting het oosten. Op de achtergrond de brug naar de Doelenstraat.

Afb. 13. Bovenaanzicht van de kademuur, gezien 
richting het oosten.

Afb. 14. Bovenaanzicht van de kademuur, gezien 
richting het westen.
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De achterkant van de muur was rommelig gemetseld, wat samenhangt met de blokken 
natuursteen. De dikte van de blokken verschilde sterk, waardoor het metselwerk achter de 
blokken niet netjes kon worden uitgevoerd. De breedte van de muur wisselde hierdoor van 72 
tot 95 cm.
De bovenkant van de kademuur, boven het natuursteen, was gemaakt van één type baksteen, 
namelijk hard gebakken rode bakstenen met formaat 22-22,5x10,5x4 cm (10-lagenmaat 54 
cm). Zij waren in kruisverband gemetseld met een harde schelpkalkmortel. De lengtemaat van 
de bakstenen wijst op het eerste gezicht op een datering in de 16de eeuw, maar de geringe 
dikte van de bakstenen (4 cm), het feit dat zij hard gebakken zijn en de relatief harde mortel 
duiden erop dat zij in de 18de of 19de eeuw zijn gemaakt. In de bouwmaterialenhandel wordt 
wel gesproken over ‘Hilversums formaat’ of ‘Utrechts Plat’, zonder dat duidelijk is of deze 
namen ook op de herkomst van de stenen betrekking hebben.15 Voor het metselwerk achter 
en onder de blokken natuursteen is een hergebruikte oudere baksteen gebruikt. In latere tijd, 
waarschijnlijk de 20ste eeuw, is de waterzijde van de kademuur opnieuw gevoegd met een zeer 
harde mortel. Een groot deel van deze voegen zat los of was er al uit gevallen. Bij een groot 
deel van de muur, met name aan de bovenkant, ontbraken bakstenen. Zij zijn in verleden 
losgeraakt door wortelgroei en in het water gevallen. 
In de oosthoek van de muur is in het verleden een stuk metselwerk vervangen door gele 
bakstenen. Ten oosten hiervan bevond zich een smallere muur van gele bakstenen tot aan 
de bakstenen brug naar de Doelenstraat. De westhoek van de muur is op zeker moment 

15  https://www.joostdevree.nl/shtmls/baksteenformaten.shtml

Afb. 15. Dwarsdoorsnede van de kademuur tijdens 
de sloop.

Afb. 16. Rommelige achterzijde van de westzijde 
van de kademuur
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gedeeltelijk aangesmeerd met mortel. 
Tijdens de archeologische begeleiding bleek 
dat dit niet het oorspronkelijke einde van de 
muur was, maar dat deze onder de grond 
verder doorliep naar het westen. Op dit deel 
van de muur lag beton, er was geen sprake 
van natuursteen. Een westelijke begrenzing 
van de muur is niet gezien. 

Bij het blootleggen van de bovenkant van 
de kademuur zijn wat vondsten verzameld, 
namelijk wat scherven keramiek uit de 
periode 1750-1850, enkele fragmenten van 
wandtegels uit de 17de eeuw en een loden 
musketkogel.16

Aan de westzijde van de kademuur kon 
de achterzijde goed worden bekeken. De 
bovenkant van de muur was hier 58 cm breed. 
Ter hoogte van de natuursteenblokken was 
aan de achterkant rommelig metselwerk 
aanwezig, waardoor de muur hier in totaal 72 
cm breed was (afb. 15). In deze rommelige 
rand aan de achterkant waren halfronde 
gaten aanwezig (afb. 16). Waarschijnlijk 
zijn zij ontstaan doordat de muur tegen de funderingpalen van een pand uit de 16de eeuw is 
aangemetseld (zie onder). Hierbij is als het ware rond de palen gemetseld. 
Aan de oostzijde kon tijdens de begeleiding een dwarsdoorsnede van de muur worden 
gedocumenteerd (afb. 17). De bovenkant van de muur helde hier flink naar achter. Mogelijk is 
de bovenkant van de muur hierdoor deels van de onderkant afgeschoven. De muur was hier 
maximaal 80 cm breed.

Blokken natuursteen
In de kademuur waren 28 blokken natuursteen aanwezig. Oorspronkelijk zijn er nog minimaal 
twee blokken meer geweest, doordat enkele blokken al in het verleden uit de muur zijn 
gevallen en in het water lagen. Het natuursteen betreft een grijze kalksteen. De voorzijde 
van de blokken was voorzien van een frijnslag (afb. 18 en 19), met uitzondering van één 
blok. Hierbij lijkt een verkeerde kant aan de waterzijde te zijn geplaatst. De waterzijde van de 
blokken was rechthoekig van vorm, minimaal 22 bij 36 cm en maximaal 94 bij 42 cm. Van de 
meeste blokken is de dikte ook opgemeten en deze wisselde tussen 23 en 50 cm. De vorm van 
de achterzijden wisselde van conisch tot rechthoekig en driehoekig (afb. 20). De zijkanten en 
achterkanten van de blokken waren grof bekapt. 
Op de voorzijde van zes blokken was een steenhouwersmerk aanwezig (afb. 21). Dit zijn 
eenvoudige tekens die zijn aangebracht door de steenhouwer om aan te geven dat hij het blok 
had bewerkt. 

16  V1.

Afb. 17. Dwarsdoorsnede van de kademuur aan de 
oostzijde.
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Afb. 18. Frijnslag op de zichtzijde van een van de 
natuursteenblokken. 

Afb. 19. Frijnslag op de zichtzijde van een van de 
natuursteenblokken. 

Afb. 20. Achterzijden van diverse blokken natuursteen.
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Houten fundering onder de kademuur
De kademuur stond op een houten fundering. Direct onder de kademuur bevonden zich twee 
planken van naaldhout naast elkaar. Van enkele planken zijn maten genomen, zij waren 23 cm 
breed en 4 cm dik, en 25 cm breed. Onder de planken stonden veel palen (afb. 22). Op één 
punt is ook een balkje dwars onder de planken gezien. 
De palen zijn niet in situ gedocumenteerd (ze stonden onder water), maar ze zijn uit de grond 
getrokken met de graafmachine en vervolgens beschreven (afb. 23 t/m 25). De exacte locatie 
van individuele palen is hierdoor niet bekend, maar zeker is wel dat zij zich allemaal onder de 
kademuur bevonden. Van alle palen zijn de afmetingen, vorm en houtsoort genoteerd. Alle 
palen waren aangepunt. Op geen enkele paal zijn sporen van secundair gebruik gevonden. 
Van een deel van de palen zijn houtmonsters genomen, in totaal zestien. Elf hiervan zijn nader 
onderzocht.17

De palen kunnen op basis van uiterlijke kenmerken worden ingedeeld in zes groepen:
- groep 1: rechthoekige palen van eikenhout, zeer langzaam gegroeid hout (afb. 26). De palen 

17  Zie bijlage dendrochronologisch onderzoek.

Afb. 21. De steenhouwersmerken op de zichtzijde van zes blokken natuursteen.
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Afb. 22. Planken en palen onder de oostzijde van de kademuur, zichtbaar geworden na het wegpompen 
van het water.

Afb. 23. De palen onder de kademuur worden verwijderd met de graafmachine en op het dijktalud gelegd.
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waren 116 tot 180 cm lang en 10x14 tot 18x15 cm groot. Vijf monsters zijn onderzocht, zij 
hadden 95 tot 164 jaarringen.18 Vier van de vijf bomen zijn gekapt in de herfst/winter van 1519 
of de eerste maanden van 1520. Dit hout is afkomstig uit Scandinavië, namelijk het zuiden van 

18  Zie bijlage dendrochronologisch onderzoek. M9, M10, M15, M37, M40. 

Afb. 24. De palen onder de kademuur.

Afb. 25. Van de palen onder de kademuur worden monsters gezaagd voor dendrochronologisch onderzoek.
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Afb. 26. Monster van een paal uit groep 1. Afb. 27. Monster van een paal uit groep 2.

Afb. 28. Monster van een paal uit groep 3. Afb. 29. Monster van een paal uit groep 4.

Afb. 30. Monster van een paal uit groep 5. Afb. 31. Monster van een paal uit groep 6.
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Zweden (3x) en het zuiden van Noorwegen (1x). Het zijn opvallend vroege voorbeelden van 
import van Scandinavisch eikenhout. Het vijfde monster is gekapt in de herfst/winter van 1660 
of de eerste maanden van 1661 en afkomstig uit het zuiden van Noorwegen. 
- groep 2: vierkante/rechthoekige palen van naaldhout, kwarten van bomen (afb. 27). Deze 
palen waren 114 tot 205 cm lang en 8x7 tot 17x16 cm groot. Het gaat om kwarten van bomen, 
met de kern in één hoek van de paal en de buitenzijde van de boom in de tegenovergestelde 
hoek. Het aantal jaarringen in het hout wisselde sterk, namelijk 30 tot 130 ringen. Vijf monsters 
uit deze groep zijn dendrochronologisch onderzocht.19 Uit het onderzoek blijkt dat het om hout 
van de grove den gaat (grenenhout) en dat drie van de vijf onderzochte palen afkomstig zijn 
uit dezelfde boom. Het hout is in alle gevallen gekapt in het de herfst/winter van 1765 of de 
eerste maanden van 1766. Het hout is afkomstig uit het zuiden van Noorwegen. 
- groep 3: ronde palen van eikenhout, snel gegroeid hout (afb. 28). De palen waren 96 tot 176 
cm lang en hadden een diameter van 15 tot 18 cm. Zij waren vaak onregelmatig van vorm en 
niet recht. Deze palen hadden onvoldoende jaarringen voor dendrochronologisch onderzoek 
(15 tot 30 ringen) en zijn daarom niet onderzocht.
- groep 4: lange dunne palen van eikenhout, licht gekantrecht (afb. 29). De palen waren 226 
tot 282 cm lang en hadden een diameter van 8 tot 11 cm. Deze palen hadden onvoldoende 
jaarringen voor dendrochronologisch onderzoek (25 tot 50 ringen) en zijn daarom niet 
onderzocht.
- groep 5: lange dunne palen van naaldhout (waarschijnlijk fijnspar), rond of licht gekantrecht 
(afb. 30). De palen waren 124 tot 230 cm lang en hadden een diameter van 8 tot 10 cm. Deze 
palen hadden onvoldoende jaarringen voor dendrochronologisch onderzoek (25 tot 50 ringen) 
en zijn daarom niet onderzocht. 
- groep 6: ronde palen van naaldhout (waarschijnlijk fijnspar), wat dikker dan de palen van 
groep 5 (afb. 31). De lengte wisselde van 152 tot 212 cm, de diameter bedroeg 10 tot 14 
cm. Deze palen hadden onvoldoende jaarringen voor dendrochronologisch onderzoek en zijn 
daarom niet onderzocht.

Geconcludeerd kan worden dat onder de kademuur verschillende soorten palen aanwezig 
waren. Een groot deel van dit hout kon niet nader worden onderzocht. Een groep eikenhouten 
palen dateert uit 1519/1520, een groep grenen palen dateert uit 1765/1766. Op basis van 
deze dendrochronologische dateringen blijkt dat de kademuur op z’n vroegst kort na 1765 is 
gebouwd. 

4.2 Fundering gebouw 16de eeuw

Ten zuiden van de kademuur, in het dijktalud, is een strook grond weggegraven over een 
breedte van ongeveer 1,5 meter. Hier kwam de fundering van een groot gebouw tevoorschijn 
in de vorm van palenrijen (afb. 32 t/m 34). Zij bestonden uit banen van dikkere en dunnere 
palen (S2), waarop oorspronkelijk muurwerk heeft gestaan. Parallel aan de kademuur bevond 
zich een rij palen (S2). Zij vormden een baan van 40 tot 44 cm breed. Deze baan is gezien 
over een lengte van 17,8 meter. Haaks hierop bevonden zich drie smallere palenrijen, waarvan 
alleen de noordzijde is gezien. De palen waren allemaal van eikenhout en met name rond 
van vorm met een diameter van 12 tot 18 cm. Sommige palen waren wat groter en er waren 
ook enkele rechthoekige exemplaren bij (onder andere 18x14 cm). De bovenzijde van de 

19  Zie bijlage dendrochronologisch onderzoek. M12, M13, M33, M35, M39.
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Afb. 32. De palenrij achter de (weggesloopte) kademuur.

Afb. 33. De palenrij gezien richting het oosten. Afb. 34. De palenrij wordt ingemeten met gps.
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palen bevond zich op 2,08 tot 2,29 –NAP. Tussen de palen is een fragment gevonden van een 
roodbakkende grape uit de 16de eeuw.20

20  V4.

Afb. 35. De funderingsbalken onder de muur worden uit het talud getrokken.

Afb. 36. De twee funderingsbalken.
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Op de westelijke noord-zuid georiënteerde palenrij is in het talud een stukje van een muur gezien 
met daaronder twee eikenhouten balken (S3). De muur was gemaakt van rode bakstenen met 
formaat 20x9x4,5 cm en kalkmortel. Op hetzelfde niveau als de muur was een laag met veel 
mortelbrokken in het talud zichtbaar. Deze laag zal zijn ontstaan bij de afbraak van het pand. 
De muur is behouden in het talud, maar de balken daaronder zijn verwijderd (afb. 35 en 36).
De balken waren rechthoekig (16x16 cm) en 1,30 en 1,40 meter lang. De buitenkant van het 
hout was in slechte staat. Van beide balken is een monster genomen en zij zijn onderzocht.21 
Hoewel spinthout ontbrak op de monsters, kon bij een van de monsters worden vastgesteld dat 
de spintgrens aanwezig was (overgang kernhout en spinthout). Beide balken bleken bovendien 
uit dezelfde boom afkomstig te zijn. De boom blijkt te zijn gekapt rond 1571 (tussen 1562 en 
1582) en groeide in het zuiden van Noorwegen.

De afstand tussen de noord-zuid georiënteerde palenrijen bedroeg in beide gevallen 5,2 meter. 
Wanneer uit wordt gegaan van een gebouw met symmetrische opzet kan een rechthoekig 
gebouw worden gereconstrueerd van 20,8 meter lang. De breedte bedraagt tot de rooilijn van 
de Dijk 10,5 meter. Dit komt goed overeen met de afmetingen van het veronderstelde gebouw 
op de kadastrale minuut uit 1823. De drie noord-zuid georiënteerde binnenmuren hebben 
vermoedelijk een rol gespeeld bij het dragen van een balkenvloer in het pand. Mogelijk was 
haaks hierop ook een binnenmuur aanwezig (in oost-west richting), zodat het pand in acht 
gelijke vakken werd verdeeld van ruim 5 bij 5 meter. 
De oostzijde van het gereconstrueerde pand valt gelijk met de oostzijde van de kademuur. 
Uitgaande van de reconstructie heeft de palenrij aan de westzijde nog ongeveer 70 cm 
doorgelopen. Dit klopt met een waarneming tijdens de begeleiding: ongeveer 1 meter ten 
westen van de westzijde van palenrij S2 is een gat in het talud gegraven en de palenrij was 
hier niet in aanwezig. 

21  Zie bijlage dendrochronologisch onderzoek, M1 en M2. 

Afb. 37. De walkant is afgegraven tot aan de rij funderingspalen.
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De walkant is afgegraven tot de zijkant 
van de palenrij (afb. 37). De palen konden 
behouden blijven en bevinden zich dus 
nog in de bodem. Wel zijn twee palen 
getrokken, zodat de lengte vastgesteld kon 
worden en houtmonsters konden worden 
gezaagd (afb. 38). Tevens is van enkele 
palen de bovenkant afgezaagd ten behoeve 
van dendrochronologisch onderzoek (afb. 
39). De getrokken palen waren 2,40 en 
2,25 meter lang en aangepunt. De ene 
paal was rechthoekig (18x16 cm), de 
andere rond (diameter 20 cm). In totaal 
zijn zeven houtmonsters van de palenrij 
genomen, afkomstig van ronde palen met 
een diameter tussen 20 en 25 cm (afb. 
40) en bovengenoemde rechthoekige paal. 
Bij alle monsters was de laatst gegroeide 
ring onder de schors (wankant) aanwezig. 
De monsters beschikten over 37 tot 52 
jaarringen, waardoor zij niet geschikt zijn 
voor dendrochronologisch onderzoek. De 
andere palen in de palenrij beschikten 
overigens eveneens over weinig jaarringen, 
de paalfundering is volledig gemaakt van 
snel gegroeid hout.

Afb. 38. Een van de funderingspalen wordt uit de 
grond getrokken.

Afb. 39. De bovenzijden van enkele funderingspalen worden afgezaagd.
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Afb. 40 Een van de monsters van de palenrij.
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5. Synthese en samenvatting

In november 2018 vond een archeologische begeleiding plaats bij het vernieuwen van een 
kademuur langs de Dijk in Enkhuizen. De geformuleerde onderzoeksvragen zijn terug te vinden 
in paragraaf 3.1, de gevolgde methode van het onderzoek is beschreven in paragraaf 3.2.

De kademuur was ongeveer 18 meter lang en bevond zich langs een gedeelte van het Dijkgrachtje, 
een sloot langs de noordzijde van de Dijk. De kademuur had een opvallende constructie: niet 
alleen was de muur erg breed, maar er was ook een rij grote blokken natuursteen in verwerkt. 
Ten westen van de kademuur wordt de beschoeiing van het Dijkgrachtje gevormd door een 
lage rij paaltjes, waardoor de zware kademuur nog extra opviel. 
Uit historische kaarten is bekend dat op deze plek ergens tussen 1560 en 1577 een groot pand 
is gebouwd met de noklijn parallel aan de straat. Het gebouw stond op het schuine dijktalud, 
met de achtergevel op de waterlijn. Dit pand is vermoedelijk tussen 1823 en 1832 afgebroken. 
In 1832 was het lege perceel eigendom van het Armen Weeshuis, dat zich vlakbij langs de 
Westerstraat bevond. Dit weeshuis is in 1573 gesticht in het voormalige Ursulaconvent. Het 
is goed mogelijk dat het pand eeuwenlang eigendom is geweest van het Weeshuis. Aangezien 
het pand is gebouwd tussen 1560 en 1577 is het zelfs mogelijk dat het pand is gebouwd door 
het Ursulaconvent en in 1573 eigendom is geworden van het Weeshuis. In dat geval gaat 
het mogelijk om het ziekenhuis van het convent. Dit soort gebouwen stond vaak op enige 
afstand van het kloostercomplex. Het feit dat het om een zeer groot gebouw gaat, maakt 
het aannemelijk dat het is gebouwd voor een specifieke functie. Het is aannemelijk dat in 
historische bronnen meer te vinden is over de functie van dit gebouw. 
Voorafgaand aan de archeologische begeleiding werd verondersteld dat de kademuur het 
restant was van de noordgevel van het pand. Uit de resultaten van het archeologisch onderzoek 
blijkt dat de kademuur inderdaad samenhangt met het grote pand, maar dat de situatie wat 
ingewikkelder is dan vooraf gedacht. 

Parallel aan de kademuur kwam tijdens de begeleiding een zware houten muurfundering 
tevoorschijn, bestaande uit een baan van eikenhouten palen. Haaks hierop zijn drie lichtere 
paalfunderingen gevonden, met in één geval ook balken op de palen en daarop een stukje 
muurwerk. Het gaat hier om de funderingen van het grote pand dat zichtbaar is op historische 
kaarten uit de 16de en 17de eeuw. Uit de kaarten blijkt dat het pand moet zijn gebouwd tussen 
1560 en 1577. Op basis van de funderingen kan een rechthoekig gebouw van 20,8 bij 10,5 
meter worden gereconstrueerd, dat door binnenmuren in gelijke vakken werd verdeeld. 
De eikenhouten palen bleken helaas allemaal over tekort jaarringen te beschikken voor 
dendrochronologisch onderzoek. De balken op de palen leverden een datering op tussen 1562 
en 1582 (rond 1571). Dit bevestigt het veronderstelde bouwjaar op basis van de historische 
kaarten, maar levert geen nauwkeurigere datering op. 
Onder de kademuur bleek een grote hoeveelheid palen aanwezig te zijn. Zij kunnen op basis 
van formaat, vorm en houtsoort in verschillende groepen worden verdeeld. Slechts twee van 
de vijf groepen konden worden gedateerd door middel van dendrochronologisch onderzoek, de 
andere monsters hadden onvoldoende jaarringen voor onderzoek. Uit het dateringsonderzoek 
blijkt dat een deel van het hout, rechthoekige eiken palen, is gekapt in 1519/1520. Een andere 
eiken paal dateert uit 1660/1661. Een groep grenen palen blijkt te dateren uit 1765/1766. Op 
basis hiervan kan worden gesteld dat de muur is gebouwd rond of kort na 1766. De toegepaste 
bakstenen kloppen wat betreft formaat en baksel met deze datering. Rond 1766 bestond het 
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grote gebouw op het dijktalud waarschijnlijk nog en de muur met natuursteenblokken moet 
hier dus mee samenhangen. Het is aannemelijk dat de muur is gebouwd als een versterking van 
het grote gebouw. In de loop van de tijd is de noordgevel van dit pand vermoedelijk instabiel 
geworden of verzakt. Vervolgens is de brede muur met natuursteenblokken tegen deze gevel 
aangebouwd met als doel om het pand te versterken. Onder de kademuur waren weliswaar 
veel palen aanwezig, maar van een echt zware fundering kunnen we niet spreken. Dit maakt 
het aannemelijk dat niet een volledig nieuwe noordgevel is opgebouwd, maar dat eerder 
een lage versterkingsmuur met steunberen tegen de oude noordgevel is gemaakt. Doordat 
deze versterkingsmuur in het water kwam te staan, heeft men natuursteen toegepast op de 
waterlijn. Dit maakte de muur minder kwetsbaar voor vorstschade. De blokken natuursteen 
zijn gezien hun uiterlijk ouder dan de 18de eeuw. Het zal hergebruikt bouwmateriaal zijn uit 
Enkhuizen of van elders. 
Na afbraak van het pand, op basis van kadastergegevens waarschijnlijk tussen 1823 en 1832, 
bleef de lage muur met natuursteenblokken gedeeltelijk behouden: de muur is afgebroken tot 
het niveau van het maaiveld en tevens is een deel aan de westzijde verwijderd. Tot 2018 deed 
de muur dienst als kademuur van een deel van het Dijkgrachtje.

Een opvallende vondst is een serie eikenhouten palen onder de kademuur die dateren uit 
1519/1520. In deze tijd stond zeker nog geen gebouw op het talud van de Dijk. In 1489 was 
een wallichaam aangelegd aan de zuidzijde van de stad op de locatie van de huidige Dijk. Met 
de aanleg van de Oude Haven in 1542 werd de wal omgevormd tot zeewerende dijk en pas 
later in de 16de eeuw verschenen de eerste gebouwen op het noordelijke talud van de Dijk. Dit 
maakt het aannemelijk dat de eiken palen onderdeel zijn geweest van een beschoeiing langs 
het Dijkgrachtje, in de tijd dat de naastgelegen wal nog een verdedigende functie had. Ook 
een andere eiken paal, gekapt in 1660/1661, is waarschijnlijk als beschoeiingspaal geplaatst. 
Hetzelfde kan gelden voor meer palen die onder de kademuur zijn gevonden, maar niet 
geschikt waren voor dateringsonderzoek. Op het moment dat de brede muur met natuursteen 
werd gebouwd in de 18de eeuw, verdwenen de beschoeiingspalen onder de muur. 

Afb. 41 De nieuwe kademuur, waarin de oude natuursteenblokken zijn toegepast. Foto uit 2020.
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De kademuur is in 2018 afgebroken, maar op dezelfde plek is een nieuwe muur gebouwd waarin 
de blokken natuursteen zijn hergebruikt. Hierdoor is de oude situatie visueel gehandhaafd en 
blijft de kademuur een tastbare herinnering aan het grote gebouw dat hier ooit heeft gestaan. 
In de bodem van het dijktalud zijn nog veel resten aanwezig van dit gebouw en de andere 
gebouwen die langs de noordzijde van de Dijk hebben gestaan. Slechts een van deze panden 
bestaat tegenwoordig nog, namelijk Dijk 100 (De Vier Kroonen). Het is het enige resterende 
dijkhuis van Enkhuizen waarbij de bouw op een schuin talud nog zichtbaar is.
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6. Beantwoording onderzoeksvragen

1. Is de kademuur het restant van een gebouw? Wanneer is dit pand gebouwd? Hoe groot was 
het pand? Hoe breed zijn de bakstenen/natuurstenen funderingen? Hoe is de houten fundering 
uitgevoerd? Kan iets worden gezegd over de indeling en het gebruik van het gebouw?
De kademuur is niet de noordgevel van het grote pand dat in de 16de eeuw op deze plek is 
gebouwd. De funderingen hiervan lagen direct ten zuiden van de kademuur. De kademuur is 
waarschijnlijk in of kort na 1766 gebouwd als versterking van de noordgevel van het pand. 
Onder de kademuur waren verschillende soorten palen aanwezig, die uit verschillende periodes 
dateren. Een deel van de palen is waarschijnlijk als beschoeiingspalen langs het Dijkgrachtje 
aangebracht, hier is later de kademuur overheen gebouwd. Op de palen lagen planken en 
hierop is de muur met natuursteenblokken gebouwd. 
Het grote pand op het dijktalud is volgens historische kaarten gebouwd tussen 1560 en 1577. 
Een dendrochronologische datering van de houten fundering bevestigt deze ouderdom, maar 
levert geen nauwkeuriger bouwjaar op. Het pand was waarschijnlijk 20,8 bij 10,5 meter en 
verdeelt in gelijke vakken. Het pand was gefundeerd op een baan eikenhouten palen, met 
daarop balken en daarop het muurwerk. De functie van het pand blijft onzeker. Vermoedelijk 
is het gebouwd door het Ursulaconvent of het Armen Weeshuis dat iets verderop aan de 
Westerstraat stond. Historisch onderzoek zou hier meer duidelijkheid over kunnen geven. 

2. Waarmee is de wal/dijk in de 15de en 16de eeuw gevormd? Kunnen verschillende fasen 
worden onderscheiden? Zijn vondsten aanwezig in de ophogingslagen en kunnen zij worden 
gekoppeld aan historisch bekende ophogingen?
Doordat nauwelijks in het talud van de Dijk is gegraven, is geen informatie verkregen over de 
samenstelling van de wal/dijk en dateringen van verschillende lagen.
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