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Samenvatting
Plangebied Boogplein bevindt zich in het centrum van Winsum, gemeente Winsum,
provincie Groningen. De geplande nieuwbouw van een supermarkt met parkeergarage en
woningen zal plaatsvinden op de overgang van de dorpswierde naar de lager gelegen
gebieden ten westen hiervan.
In 2002 is door De Steekproef bv een archeologisch booronderzoek uitgevoerd in
het plangebied. Op het terrein bleek een dikke puinlaag te liggen. Op een deel van het
terrein is geen wierdepakket aangetroffen; dit geldt voor de dieper gelegen boringen. Er
werd een archeologische begeleiding geadviseerd.
In 2009 is hier door MUG een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, die enkele
wierdelagen liet zien in het oostelijke deel van het plangebied. In het westelijke deel is een
vlakte aangetroffen met laagtes en sloten. De vondsten dateren vooral uit de late
middeleeuwen en nieuwe tijd. Tevens is een runderbot opgegraven uit de ijzertijd. Naar
aanleiding van dit proefsleuvenonderzoek is een opgraving geadviseerd.
In mei en juni 2012 is in opdracht van de gemeente Winsum een definitief archeologisch
onderzoek uitgevoerd door De Steekproef bv in plangebied Boogplein. Tijdens het
onderzoek zijn intacte wierdelagen aangetroffen. Het plangebied bevindt zich op de
overgang van de wierde naar het lager gelegen land eromheen. Direct buiten de wierde is
een grote hoeveelheid waterlopen opgegraven, varierend van natuurlijke geulen tot
gegraven sloten en grachten. De oudste vondsten zijn vuurstenen artefacten die in de top
van het dekzand onder de wierde zijn waargenomen. Deze artefacten dateren van de
periode voorafgaand aan de wierde, waarschijnlijk uit het mesolithicum. Het materiaal uit
de wierdelagen en de archeologische grondsporen rond de wierde dateren vooral uit de
late middeleeuwen, vermoedelijk vanaf de twaalfde eeuw. Er is geen aardewerk gevonden
dat duidelijk ouder is dan de late middeleeuwen, met uitzondering van één scherf
terpaardewerk uit de eerste eeuw na Chr.
Dit houdt in dat er materiaal is gevonden afkomstig uit de periode van het
Jacobijnenconvent van Winsum (1276-1584) evenals uit de periode direct ervoor en erna.
Hoogstwaarschijnlijk kunnen de kloostermoppen met gebouwen van het
Dominicanerklooster worden geassocieerd.
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1.

Inleiding
In opdracht van de gemeente Winsum, vertegenwoordigd door dhr. A. Lont, is in mei en
juni 2012 een definitief archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Boogplein
te Winsum, gemeente Winsum, provincie Groningen (zie Figuren 1 & 2). De aanleiding
voor het archeologisch onderzoek in het plangebied is de geplande nieuwbouw van een
supermarkt met parkeergarage en woningen. Deze nieuwbouw zal plaatsvinden op de
rand van de wierde van Winsum op de overgang van de wierde naar de lager gelegen
gebieden ten westen hiervan. Het plangebied is circa 3900 m2 groot, daarvan is in dit
onderzoek circa 1350 m2 onderzocht.
In 2009 heeft in het plangebied vooronderzoek plaatsgevonden waarbij drie
proefsleuven zijn aangelegd. De drie werkputten die tijdens het huidige vlakdekkende
onderzoek zijn aangelegd, zijn parallel gelegen aan de proefsleuven in het vooronderzoek.
Volgens het Programma van Eisen (PvE) dat is opgesteld door Libau Steunpunt Cultureel
Erfgoed (De Jong 2012) zouden de werkputten een formaat van 15 bij 30 meter moeten
krijgen. Door omstandigheden in het veld is hier echter van afgeweken (zie paragraaf 3.1).
Het doel van het archeologisch onderzoek is het documenteren en registreren van
de in het onderzoeksgebied aanwezige archeologische waarden. Het onderzoek moet
inzichtelijk maken wat de aard, ouderdom, omvang, kwaliteit en wetenschappelijke waarde
is van de in het onderzoeksgebied aanwezige archeologische resten. Duidelijk moet
worden of langs en nabij de waterkant archeologische resten aanwezig zijn die met
scheepvaart en handel te maken hebben.
Het veldwerk is uitgevoerd conform het PvE en de KNA 3.2. In het PvE zijn de
onderzoeksvragen voor dit onderzoek opgesteld.
1. Kan het onderzoek een beeld geven van de ouderdom van de wierde van
Winsum?
2. Wat is de aard van de bewoning van het plangebied in de loop der eeuwen?
3. Zijn er aanwijzingen te vinden voor handel, scheepvaart of mogelijk
scheepsbouw?
4. Liggen in het plangebied archeologische resten die gerelateerd kunnen worden
aan het nabijgelegen Dominicaner klooster?
5. Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat in het plangebied valgen (oude
bouwlanden) gelegen hebben. Hoe manifesteren deze zich bodemkundig; zijn er
ploegsporen waar te nemen?
6. Liggen de valgen op ongeroerde kwelderafzettingen of is er sprake van
geploegde of bewoonde kwelders, alvorens de valge werd aangelegd?
Het veldwerk is door drs. E. Schrijer (senior archeoloog), W. Pouille MA (archeoloog) en
drs. J.W. van Dalfsen (archeoloog) uitgevoerd conform de KNA 3.2 en het PvE dat voor dit
onderzoek was opgesteld door M. de Jong MA van Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed
(goedkeuring door drs. J. Molema op 23 april 2012). De heren N. Bos en A. Wals hebben
de metaaldetector werkzaamheden uitgevoerd. De kraan en machinist werden ingehuurd
bij Everts Winsum bv.
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1.1 Ligging van het plangebied
Het plangebied grenst direct aan de westelijke rand van het centrum van Winsum
(Figuur 1). Aan de westkant wordt het plangebied begrensd door de W. Ripperdastraat,
terwijl de noordelijke begrenzing wordt gevormd door het Winsumerdiep. De oostelijke
grens is de Hoofdstraat en aan de zuidkant wordt het terrein begrensd door de
aangrenzende percelen van de huizen aan de W. Ripperdastraat en de Openbare
Bibliotheek van Winsum.

Figuur 1.

Winsum Boogplein: het plangebied ligt binnen de rode cirkel en wordt aangewezen met
de rode pijl. De kaart is op het noorden gericht. Eén rasterblok komt overeen met één
vierkante kilometer (bron: www.kadaster.nl).
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Figuur 2.

Winsum Boogplein: het plangebied ligt binnen het rode kader (bron: GoogleEarth).
De kaart is verschaald.

Figuur 3.

Winsum Boogplein: het plangebied vóór aanvang van de werkzaamheden. De foto is
genomen richting het noordoosten.
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2.

Vooronderzoek
In het plangebied heeft eerder onderzoek plaatsgevonden in de vorm van een verkennend
booronderzoek uitgevoerd door De Steekproef bv (Jelsma & Tulp 2002) en een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door MUG Ingenieursbureau bv (De Roller 2010). De
resultaten van deze onderzoeken zijn hier kort weergegeven en worden waar nodig
aangevuld.

2.1

Fysische geografie
In het Saalien, de voorlaatste ijstijd, heeft het landijs Nederland bereikt. Op de locaties
waar het landijs is gekomen, zijn diepe geulen uitgesleten waarlangs stuwwallen zijn
ontstaan door opgestuwd materiaal. Ten westen van Winsum loopt een dergelijke geul, de
Hunze-depressie, die een diepte had van 35 tot 40 meter onder NAP. Deze geul heeft een
noordwest-zuidoost oriëntatie. Langs de geul zijn diverse hogere ruggen ontstaan met een
gelijke oriëntatie zoals de Hondsrug en de rug Noordhorn-Zuidhorn. Dit glaciale
landschap is in de laatste ijstijd, het Weichselien, bedekt met een laag dekzand. Dit is door
de wind afgezet zand afkomstig uit het Noordzee bekken. Winsum is gelegen aan de rand
van de Hunze-depressie, waar na afzetting van het dekzand een hogere pleistocene rug is
ontstaan waarvan de top op circa 4 meter onder NAP is gelegen.
In de periode na het Weichselien, het Holoceen, verandert het klimaat van een
sub-arctisch naar een gematigd klimaat en kan er meer vegetatie gaan groeien. Onder
invloed van de stijgende zeespiegel en de daarmee gepaard gaande grondwaterstijging
begint er veen te vormen in de laagst gelegen zandgebieden. Door de continu stijgende
zeespiegel ontstaat een wadvlakte waarin dikke kleipakketten door de zee worden afgezet.
Rond het begin van de jaartelling is de Hunze-depressie tot aan Winsum dichtgeslibd. Het
landschap staat op dat moment niet meer permanent onder water en is veranderd van een
wadvlakte in een kweldergebied.
Kweldergebieden worden gekenmerkt door het feit dat ze alleen bij hoog water
onder water komen te staan. Door de overstromingen worden zand- en kleilaagjes afgezet
waardoor het gebied langzaam steeds verder ophoogt. Direct langs een geul, waar de
stroomsnelheid het hoogst is, wordt het grofste materiaal afgezet. Hier ontstaan de
zogenaamde kwelderruggen. Deze kwelderruggen zijn door hun hogere ligging het best
geschikt voor bewoning en werden reeds in de ijzertijd in gebruik genomen. Vanwege de
sterke stijging van het water werden de kwelderruggen op verschillende plaatsen
doorbroken en werd het onmogelijk om op de kwelderruggen te blijven wonen zonder
aanvullende maatregelen. In reactie hierop zijn mensen huiswierden gaan opwerpen die in
latere perioden soms zijn uitgegroeid tot volledige dorpswierden.
De Hunze-depressie is tegenwoordig niet meer in het landschap te zien. Door
opslibbing is de geul steeds verder dichtgeslibd. De Hunze, die zijn oorsprong heeft in
Drenthe, meanderde door deze depressie en mondde ten westen van Pieterburen uit in de
Waddenzee. Om verzanding tegen te gaan, zijn vanaf de late middeleeuwen delen van de
Hunze rechtgetrokken. Deze gekanaliseerde benedenloop van de Hunze heet
tegenwoordig het Reitdiep. Ter hoogte van Winsum buigt deze rivier af richting het westen
om in het Lauwersmeer uit te monden.
Op de bodemkundige kaart is de bebouwde kom van Winsum niet gekarteerd,
maar de omgeving van Winsum is wel in kaart gebracht (Appendix II). Hierop is het gebied
rond Winsum gekarteerd als zeekleigronden met daarin de verschillende wierden
aangegeven (classificaties bodemkaart: Mn15C, Mn25C, kMn63C, gMn83C en T). Deze
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zeekleigronden zijn afgezet in de fase dat het gebied een wadvlakte was. Op de kaart is te
zien dat Winsum onderdeel uitmaakt van een lange rij wierden aan de oostkant van de
Hunzeloop.
Op de geomorfologische kaart is het plangebied eveneens niet gekarteerd wegens
ligging binnen de bebouwde kom (Appendix III). Het gebied rondom Winsum is in
hoofdzaak gekarteerd als getij-afzettingen (classificaties geomorfologische kaart: 1M35,
2M35 en 2M34). Hierin zijn diverse kwelderruggen, zeegeulen en meanderende
waterstelsels aangegeven (3K27, 2R24 en 2R11). De wierde van Winsum is volgens deze
kaart gelegen op een kwelderrug (3K31).

2.2

Archeologie
Het plangebied is op de Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden (IKAW) niet
gekarteerd wegens de ligging binnen de bebouwde kom. Direct ten noorden en oosten
liggen terreinen van hoge archeologische waarden (Appendix IV).
In 2002 is aan de Hoofdstraat 2 tot 6 een booronderzoek uitgevoerd door
De Steekproef bv (Jelsma & Tulp 2002; onderzoeksmeldingsnummer 11075;
waarnemingsnummers 45464 en 400342). Hierbij is een sloot aangetroffen, bruin
geglazuurd aardewerk en bewerkt bot. De locaties van de boringen en de
boorbeschrijvingen zijn opgenomen in Appendix V. Tijdens het booronderzoek is een dikke
puinlaag aangetroffen; het wierdepakket bleek deels verstoord. In vijf boringen (nummers
3, 4, 10, 11 en 13) is een venige of organische laag waargenomen, die geïnterpreteerd is
als een voormalige gracht of sloot. In de dieper gelegen boringen 4 en 5 werd geen
wierdepakket aangeboord. Hoewel een archeologische begeleiding van de
graafwerkzaamheden werd geadviseerd, is in 2009 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd
(Figuur 4).

Figuur 4.

Winsum Boogplein: overzicht van de ligging van de proefsleuven die in 2009 zijn
gegraven (bron: De Roller 2010).
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Figuur 5.

Winsum Boogplein: grondsporen opgetekend tijdens het proefsleuvenonderzoek in
2009. Boven de sporen in de drie aangelegde vlakken van proefsleuf 1; onder de
sporen in proefsleuf 3 (boven) en de twee vlakken van proefsleuf 2 (midden en onder)
(bron: De Roller 2010).

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd door MUG ingenieursbureau bv (De Roller 2010;
onderzoeksmeldingsnummer 36159). Hierbij zijn intacte wierdelagen aangetroffen in een
proefsleuf in het oostelijke deel van het plangebied (Figuren 4 & 5). Het betreft de rand
van een grotere wierde, waarvan de kern meer ten oosten of zuidoosten van het
plangebied heeft gelegen. Ten westen van de wierde, in de lage delen van het plangebied,
ligt een vlakte waarin laagtes en sloten met mest zijn opgevuld. Er is geconcludeerd dat het
gaat om een valge, een uitloop van de wierde waar vee geweid werd en mogelijk ook
akkerbouw bedreven werd.
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Er is tijdens het proefsleuvenonderzoek slechts een beperkt aantal sporen aangesneden,
maar de conservering van de aangetroffen sporen bleek goed. Daarnaast is een radius
(spaakbeen) van een rund gevonden, dat op basis van het formaat van het bot wordt
gedetermineerd als een terpenrund daterend in de ijzertijd. Op basis van het
proefsleuvenonderzoek is geconcludeerd dat er sprake is van een archeologische
vindplaats in het plangebied. Hoewel het merendeel van de vondsten in de late
middeleeuwen en nieuwe tijd dateren, wordt een vindplaats uit de ijzertijd niet uitgesloten.
Binnen een straal van 500 meter rond het plangebied zijn zes archeologische monumenten
aangegeven op de Archeologische Monumenten Kaart (zie Appendix IV). Direct ten
noorden en oosten hebben de wierde van Obergum (AMK-nummer 6747), de wierde van
Winsum (AMK-nummer 6892) en het gebied tussen de beide wierdes (AMK-nummer
15207) een hoge archeologische waardering gekregen. Binnen de wierde van Winsum is
daarnaast nog een rijksmonument gelegen, op 250 meter ten zuidoosten van het
plangebied (Rijksmonumentnummer 46156, AMK-nummer 1187). Dit betreft een
onderdeel van de wierde van Winsum en heeft een zeer hoge archeologische waarde.
Op 200 meter ten zuiden van het plangebied is de Ripperdaborg gelegen met een
hoge archeologische waarde (AMK-nummer 6833). Dit versterkte huis werd reeds in de
vijftiende eeuw genoemd en is in 1627 afgebroken. In de negentiende eeuw is het
schathuis, dat onderdeel van de borg was, gesloopt. Om de borg was een gracht gelegen
die tijdens de sloop van het gebouw is gedempt. De Ripperdaborg grenst direct aan de
wierde van Winsum.
Op 360 meter ten westen van het plangebied ligt een rijksmonument
(Rijksmonumentnummer 46151, AMK-nummer 1183). Dit terrein met een verhoogde
woonplaats heeft een zeer hoge archeologische waarde.
In de directe omgeving van het plangebied zijn verschillende archeologische
waarnemingen gedaan. Op 120 meter ten noorden van het plangebied is in 1964 door
de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB, tegenwoordig
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE) een vondst gedaan van bakstenen en scherven
aardewerk die worden gedateerd in de late middeleeuwen (waarnemingsnummer 9917).
Deze vondst is gekoppeld aan de wierde van Obergum. Circa 430 meter ten westen van
het plangebied is tijdens een booronderzoek, dat door de ROB in 1975 is uitgevoerd, een
aardewerkfragment uit de late middeleeuwen gevonden (waarnemingsnummer 405171).
Deze scherf is gevonden in de verhoogde woonplaats met AMK-nummer 1183. Op 280
meter ten zuidoosten van het plangebied is tijdens onderzoek naar de NederlandsHervormde kerk geconcludeerd dat deze is gebouwd met bakstenen en tufstenen die
dateren in de dertiende eeuw (waarnemingsnummer 9921). Ongeveer 310 meter ten
oosten van het plangebied zijn in de Molenstraat in 1948 en 1949 door Halbertsma
begravingen gevonden (waarnemingsnummers 238651 en 238652). Deze hebben
behoord tot het grafveld bij het kloosterterrein. Direct bij de begravingen zijn twee
uitbraaksleuven en een muur aangetroffen. Deze muur is driesteens dik en het zou om de
zuidelijke zijmuur van een kerk met de ommegang van de kloosterhof kunnen gaan. Latere
rioolwerkzaamheden in de Molenstraat zijn in 2001 door De Steekproef bv in
samenwerking met de Historische Vereniging Winsum-Obergum begeleid (Tersteeg 2003a;
Tersteeg 2003b).
Voor de ligging van de archeologische monumenten en waarnemingen wordt
verwezen naar Appendix IV. Hierin is ook een tabel met uitgebreidere gegevens over de
meldingen opgenomen.
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In de omgeving van Plangebied Boogplein hebben vijf archeologische onderzoeken
plaatsgevonden. Op 350 meter ten zuidoosten van het plangebied is aan het Hooge
Heem een booronderzoek uitgevoerd door de Steekproef bv in 2004 (onderzoeksmeldingsnummer 14466; Tulp 2004). Er zijn geen ongestoorde wierde- of cultuurlagen
waargenomen, maar wel recent en ouder puin. Omdat diepere grondsporen in de bodem
bewaard zouden kunnen zijn, is er geadviseerd de bouwwerkzaamheden archeologisch te
begeleiden.
Aan de Hoofdstraat van Winsum op huisnummers 9 en 11, op 90 meter ten oosten
van het plangebied, is een booronderzoek uitgevoerd door Archeomedia bv in 2011
(onderzoeksmeldingsnummer 48635). Er wordt op basis van de resultaten van het
onderzoek geadviseerd de bouwwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden.
Aan de Nieuwstraat, op 200 meter ten noordoosten van het plangebied, is door
De Steekproef bv in 2003 een booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnummer
5526; Tulp 2003). Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische indicatoren
aangetroffen en is geadviseerd het plangebied vrij te geven. Verder naar het noordoosten
ligt een terrein waarvoor in 2010 een bureauonderzoek is uitgevoerd door Libau
(onderzoeksmeldings-nummer 39267). Hier is geen veldonderzoek uit voortgekomen.
Op 250 meter ten zuiden van het plangebied, op de locatie van de Ripperdaborg,
is door RAAP bv een booronderzoek uitgevoerd in 2003 (onderzoeksmeldingsnummer
8841). Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, maar wel
intacte ophogingslagen die zijn geïnterpreteerd als wierdelagen. Vermoedelijk gaat het om
de randzone van de wierde. Eventuele sporen in of onder de wierdelagen zouden goed
geconserveerd zijn. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft ARC bv een
inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnummer 6035). Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in 2004. Het doel van het
onderzoek was om de aard van de ophogingslagen te bepalen. Tijdens het onderzoek zijn
verschillende grachten aangetroffen die mogelijk behoord hebben tot de Ripperdaborg (De
Wit & Nieuwhof 2004: 31). In de gracht zijn de restanten van een rapier (een relatief slank
en scherp gepunt type zwaard) en een ijzeren schild gevonden: bijzondere vondsten die
een indicatie zijn van de goede conserveringsomstandigheden in de grachten. Naast
aardewerk uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zijn ook twee scherven aangetroffen uit
de ijzertijd of romeinse tijd. De aangetroffen wierdelagen zijn vermoedelijk dempings- en
egalisatielagen die bij het dempen van de gracht in het plangebied terecht zijn gekomen.
Wierdelagen zijn tijdens het onderzoek niet aangetroffen.

2.3

Historische geografie
Vanaf de ijzertijd zijn wierden op de kwelderwallen aangelegd. Winsum is één van deze
wierden en is mogelijk vanaf de ijzertijd continu bewoond geweest (De Jong 2012). Het
plangebied ligt op de flank van de wierde van Winsum. Het Winsumerdiep, tussen Winsum
en Obergum, bevindt zich aan de noordzijde van het plangebied en vormde een
verbinding met zee door aansluiting met de rivier de Hunze. De Fivel verzandde in de
vroege middeleeuwen en de handelsroute via de Hunze werd steeds belangrijker. Winsum
zal in de vroege middeleeuwen het karakter van een handelsnederzetting hebben gehad.
Volgens een oorkonde uit 1057 werd aan Winsum het muntrecht, marktrecht en tolrecht
geschonken door de Duitse koning Hendrik IV aan de aartsbisschop van Hamburg. In het
begin van de late middeleeuwen begon Groningen zich te ontwikkelen als stad en bleef
Winsum achter (De Jong 2012; home.deds.nl/~erfgoedwinsum).
In het jaar 1276 werd in Winsum een Dominicaner klooster gesticht, dat in de
zestiende eeuw nog gediend heeft als vergaderplaats voor de Staten van Ommelanden. In
1594 werd het klooster gesloten.
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Figuur 6.

Winsum, Boogplein: vier historische kaarten. Linksboven is een uitsnede van de
kadastrale minuut uit 1832 weergegeven, rechtsboven de topografische kaart uit 1909,
linksonder de topografische militaire kaart uit 1934 en rechtsonder de topografische
kaart uit 1990. Op de vier kaarten is de locatie van het plangebied door middel van
een rode cirkel aangegeven. De kaarten zijn op het noorden gericht en verschaald
(bron: watwaswaar.nl).

Op de kadastrale minuutkaart uit 1832 is te zien dat aan de Hoofdstraat van Winsum ter
hoogte van het plangebied vier gebouwen staan (zie Figuur 6). De twee noordelijke
percelen zijn tegenwoordig nog steeds bebouwd. Op de kadastrale minuut staat het
midden van het plangebied omschreven als tuin; het meest westelijke deel is in gebruik als
weiland. Deze tuin is op de topografische militaire kaart van 1909 duidelijk weer terug te
zien als een donkergroene kavel. Op de topografische militaire kaart uit 1934 is de eerste
bebouwing aan de westkant van het plangebied, aan de W. Ripperdastraat, te zien. De
bebouwing staat op de kaart uit 1990 nog aangegeven. Er staat dan eveneens een groter
gebouw aan de oostkant van het plangebied. Zowel de bebouwing aan de W. Ripperdastraat als de bebouwing aan de westkant van het plangebied zijn in het begin van de
eenentwintigste eeuw gesloopt.
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2.4

Archeologische verwachting
Het plangebied is gelegen aan de rand van de dorpswierde van Winsum. Uit eerder
archeologisch onderzoek is gebleken dat van de wierde nog intacte ophogingslagen
(wierdelagen) aanwezig zijn in het plangebied. Op, in en onder deze wierdelagen kunnen
sporen van bewoning verwacht worden. Omdat wierden al vanaf de ijzertijd zijn aangelegd
en omdat tijdens het vooronderzoek een bot van een terpenrund daterend uit de ijzertijd is
gevonden (De Roller 2010: 15), kunnen archeologische resten uit de ijzertijd, romeinse
tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd in het plangebied worden verwacht. Sporen en vondsten
uit de steentijd kunnen eventueel in de top van het dekzand aangetroffen worden. De
verwachting is echter dat de top van het dekzand zich bevindt op een diepte van 4 meter
onder NAP; dit valt buiten het huidige onderzoek, omdat de geplande verstoringen niet zo
diep zullen gaan.
Het westelijke deel, direct langs de wierde, is het buitengebied. Tijdens het
vooronderzoek is hier een valge aangetroffen. Verwacht wordt dat deze tijdens de
opgraving aangetroffen wordt. Het plangebied ligt direct ten zuiden van het Winsumerdiep.
Het is daarom niet uitgesloten dat in de lage delen van het plangebied richting het
Winsumerdiep resten van oude kaden, steigers en overlaadplaatsen aanwezig zijn. Naast
de valge en de havenresten worden in het buitengebied sloten, grachten en greppels
verwacht. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat in het plangebied resten van het nabij
gelegen Dominicaner klooster liggen.
Op historische kaarten is te zien dat de functie van het plangebied in de laatste
twee eeuwen weinig is veranderd. Zowel in het oosten als in het westen van het plangebied
zijn gebouwen opgericht en gesloopt. De bodem zal hierdoor lokaal verstoord zijn.
Eveneens is het mogelijk om sporen van de bijbehorende tuininrichting aan te treffen.
De diepte waarop de archeologische niveaus aangetroffen kunnen worden, is
afhankelijk van de locatie binnen het terrein. In de proefsleuven zijn in de lager gelegen
gebieden één tot twee vlakken aangelegd. Deze liggen tussen één en twee meter onder het
maaiveld. In de proefsleuf, die in de wierdelagen is aangelegd, zijn drie vlakken
aangelegd. Het eerste vlak lag op 1,3 meter onder het maaiveld, het tweede vlak op 2
meter diepte en het derde vlak op 2,7 meter onder het maaiveld (Figuur 5).
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3.

Veldonderzoek

3.1

Werkwijze
Conform het PvE zijn in het plangebied drie werkputten aangelegd (Figuur 8). Deze zijn
parallel gelegen aan de proefsleuven. Volgens het puttenplan zouden de werkputten een
formaat van 15 bij 30 meter krijgen, maar hiervan moest worden afgeweken door
omstandigheden in het veld (zie voor de ligging van de sleuven Appendix VI).
Werkput 1 is van noord naar zuid aangelegd. Door de aanwezigheid van een
gronddepot op de locatie van de werkput kon deze put niet direct over de volle breedte
worden aangelegd. De werkput is daarom eerst over een breedte van negen meter
aangelegd met een lengte van 36 meter. Centraal in de werkput is een dam van
anderhalve meter blijven staan in verband met de aanwezigheid van een rioolbuis die nog
in gebruik was. Na het dichtdraaien van dit deel van de werkput is het deel ernaast met
een breedte van acht meter opgegraven, waarbij eveneens een dam is blijven staan voor
de rioolbuis (Figuur 7).
Werkput 2 is aangelegd in het zuidwesten van het plangebied en heeft een westoost oriëntatie. De werkput is 15 bij 24 meter. De uitbreiding van de werkput is in het
oosten gestaakt in verband met een grote verstoring die veroorzaakt is door een recente
sanering. De breedte van de sanering is opgezocht door een verbinding te maken met
werkput 3. In het noorden wordt de werkput begrensd door de oude proefsleuf.
Werkput 3 is aangelegd van het oosten naar het westen, waarbij direct naast de
Hoofdweg is begonnen met graven. Door aanwezigheid van bebouwing ten noorden en

Figuur 7.

Winsum, Boogplein: foto van het eerste vlak van werkput 1. Centraal in de werkput is de
dam ter hoogte van de rioolbuis te zien die de werkput in twee delen splitst. De foto is
genomen richting het noordoosten.
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bestrating ten zuiden van de voormalige proefsleuf was het niet mogelijk om werkput 3
over de volle breedte van 15 meter aan te leggen. Deze werkput is 6 meter breed en 45
meter lang geworden.
In alle drie de werkputten is een tweede vlak aangelegd. Om de stabiliteit van de
putwanden te behouden is daarbij trapsgewijs gegraven waarbij langs de zijden telkens
minimaal een halve meter is ingesprongen. In werkput 1 is daarnaast ook nog een derde
vlak aangelegd. Het derde vlak is niet aangelegd over het volledige oppervlak van de
werkput, maar alleen op de locatie waar, in het tweede vlak, zeer diepe sporen sporen zijn
aangetroffen.
Het aanleggen van de werkputten is gedaan door een rupskraan met een gladde bak.
Hierbij is laagsgewijs gegraven tot op het archeologische niveau. Tijdens het aanleggen
van de werkputten is het vlak en de stort met een metaaldetector onderzocht. De
metaalvondsten zijn als puntvondsten ingemeten. In de werkputten zijn minimaal twee
archeologische vlakken aangelegd. De vlakken zijn gefotografeerd, digitaal ingemeten
door middel van een Robotic Total Station en beschreven. Om de bodemlagen te
bestuderen zijn in elke werkput profielen aangelegd over de langste kant. Om een volledig
beeld te krijgen van de bodem- en lagenopbouw in het plangebied is tussen werkput 1 en
werkput 3 een extra verbindingssleuf gegraven. Hiervan is het profiel eveneens
gedocumenteerd. De profielen zijn gefotografeerd, getekend (schaal 1:20) en beschreven.
Van de vlakken, het maaiveld en de profiellijnen zijn NAP hoogtes genomen. Alle
archeologische sporen zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt.

Figuur 8.

Winsum, Boogplein: het oorspronkelijke puttenplan met in rood de geplande
werkputten, in groen de uiteindelijk uitgevoerde werkputten en in blauw de eerder
uitgevoerde proefsleuven. De rode driehoeken zijn de vaste punten. Werkput 1 ligt in het
noorden, werkput 2 in het zuidwesten en werkput 3 in het zuidoosten.
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4.

Resultaten van het onderzoek

4.1

Werkput beschrijving

Werkput 1
Zoals bij de werkwijze (Paragraaf 3.1) reeds is aangegeven, is dit vlak op verschillende
momenten aangelegd. Het oostelijke en westelijke deel zullen daarom apart van elkaar
worden besproken en vervolgens worden gecombineerd.
Het oostelijke deel van vlak 1 is gelegen op 0,1 meter onder NAP en loopt richting
het zuiden op tot 0,5 meter boven NAP (het maaiveld is hier 0,85 meter boven NAP). Dit
vlak is op deze diepte aangelegd op basis van de resultaten van het vooronderzoek en
omdat zich in het vlak sporen begonnen af te tekenen. Het tweede vlak is gelegen op
0,7 meter onder NAP en loopt richting het zuiden op tot 0,4 meter onder NAP (Figuur 9).
In het noordelijke deel van de werkput is een derde vlak aangelegd. Dit vlak is aangelegd
omdat tijdens het couperen van sporen in het tweede vlak nieuwe sporen tevoorschijn
kwamen. Omdat hiervan geen sprake was in de andere werkputten is alleen in het
noordelijke deel van werkput 1 een derde vlak aangelegd, op een diepte van 1,5 meter
onder NAP.
In het westelijke deel van de werkput is het eerste vlak gelegen op 0,7 meter onder
NAP (Figuur 10). Dit vlak ligt qua niveau gelijk met het tweede vlak uit het oostelijke deel
van de werkput omdat de bovenliggende puinconcentratie hier een stuk dikker was. In het
noordelijke deel van de werkput is het vlak lokaal verdiept tot een diepte van 1,6 meter
onder NAP. Dit deel is ingemeten als een tweede vlak en komt qua diepte overeen met het
derde vlak uit het oostelijke deel van de werkput.

Figuur 9.

Winsum, Boogplein: foto van het tweede vlak in het zuiden van het oostelijke deel van
werkput 1. Rechts ligt het vlak hoger, hier is het begin van de wierde aangetroffen.
Linksboven zijn twee donkere, scherp afgetekende mestkuilen te zien en daarvoor twee
langgerekte donkergrijze lagen, vullingen van een gracht. De foto is genomen richting
het zuidoosten.
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Figuur 10. Winsum, Boogplein: foto van het eerste vlak in de westelijke uitbreiding van werkput 1.
Het vlakniveau komt overeen met het niveau van het tweede vlak in de overige delen
van de werkput. De foto is genomen richting het zuiden en centraal in de foto is
duidelijk de puinbaan te zien dat een vulling blijkt te zijn van een gracht.

Figuur 11. Winsum, Boogplein: foto van het eerste vlak van werkput twee. De foto is genomen
richting het noordwesten.
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Werkput 2
Deze werkput ligt in het laagste deel van het plangebied. Hier is in de winter van 2011 op
2012 een laag grond afgehaald om het terrein te egaliseren, ten behoeve van een
tijdelijke ijsbaan. Om deze reden ligt het eerste vlak van de werkput erg ondiep (Figuur
11). Het maaiveld ligt op 0,2 meter boven NAP en het vlak ligt op 0 tot 0,1 meter onder
NAP. In het midden van de werkput loopt een betonnen rioolbuis die nog is aangesloten en
hemelwater afvoert. Uit de kadastrale kaart blijk deze buis precies te liggen op de achterste
kavelgrens van de huizen aan de W. Ripperdastraat.
In het zuidwesten van de werkput is een kijkgat aangelegd om te beoordelen of
onder de puinconcentraties nog archeologische sporen aanwezig zouden zijn. Hieronder
zijn diverse sporen aangetroffen, waarna een tweede vlak is aangelegd op 0,4 meter
onder NAP in het westen en 0,2 meter onder NAP in het oosten.
Werkput 3
Deze werkput is gelegen op de rand van de wierde. Het vlak is in het oosten gelegen op
0,85 meter boven NAP en loopt richting het westen af tot 0,2 meter onder NAP. In het
noorden van de werkput is de oude proefsleuf uit het vooronderzoek gelegen en in het
oosten de insteek van een rioolsleuf. Het vlak is gelegen in een wierdelaag. In het westen
eindigt de werkput in een verstoord gebied dat doorloopt tot in werkput 2.
Het tweede vlak is aangelegd op een diepte van 0,30 meter onder NAP in het
oosten, aflopend tot 0,75 meter onder NAP in het westen. Hierin zijn geen archeologische
sporen aangetroffen, maar wel verschillende wierdelagen. Om de onderkant van de
wierde te bepalen zijn twee kijkgaten aangelegd (Figuur 12). Van de hele zuidwand,
inclusief de kijkgaten, is het profiel opgenomen om de opbouw van de wierde te kunnen
documenteren (zie Paragraaf 4.3).

Figuur 12. Winsum, Boogplein: foto van de twee kijkgaten tegen het profiel van werkput 3. De foto
is genomen richting het zuidoosten.
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4.2

Sporen en structuren
De opgraving heeft plaatsgevonden in een van oorsprong hoog dynamisch landschap, dat
onder invloed van de zee constant van uiterlijk veranderde. Hierop heeft men gereageerd
door wierden aan te leggen die als verhogingen in het landschap bescherming boden
tegen het zeewater. Zowel de natuurlijke dynamiek als de reacties van de mens op deze
dynamiek hebben gezorgd voor een complexe stratigrafie, waarbij archeologische en
natuurlijke niveaus elkaar hebben afgewisseld.
Omdat tijdens het inmeten niet altijd duidelijk was wat de aard van een verkleuring
was, is tijdens het veldwerk besloten alle verkleuringen, dus ook recente verstoringen en
Tabel 1.

Winsum, Boogplein: overzicht van de structuren.

Structuur

Spoornummers

Put / vlak

Datering

01 gracht

8 20 22 115-116 120 210 217

1/1 & 1/2

1600-1950

02 gracht

23 27 68 72 105-107 155 165-166
200-203

1/1 & 1/2 & 2/2 & 1/3 1000-1400

03 waterkuil

31-33 123-124

1/1 & 1/2

1200-1400

04 sloot

38 41 86-88 92-93 99 104

2/1 & 2/2

1000-1400

05 gracht

50 90-91 97 100

2/1 & 2/2

1200-1700

06 kuil

52-53 67 131-134

2/1 & 2/2

1000-1400

07 geul

55-58 60 135-136 141 146 148-149

2/1

1200-1400

08 waterput

59 128 142 147

2/1 & 2/2

1000-1200

09 kuil

61

2/1

recent

10 kuil

62

2/1

1500-1700

11 sloot

74

1/2

-

12 mestkuil

109

1/2

-

13 mestkuil

111

1/2

-

14 kuil

119

1/2

-

15 kuil

129

2/2

-

16 mestkuil

151

1/3

-

17 mestkuil

153

1/3

-

18 mestkuil

154

1/3

-

19 sloot

152 221

1/3

1250-1300

20 beschoeiing

156-159 171-176 180-181

1/3

1200-1600

21 kuil

170

1/3

-

22 geul

178-179

1/3

-

23 waterput

185

3/1

recent

24 waterput

186-187

3/1

1760-1800

25 kelder

188 208

3/1

1600-1900

26 uitbraakkuilen 189-196

3/1

-

27 geul

209 214 216

1/1 & 1/2

-

28 sloot

211-213

1/1

-

29 sloot

223

1/2

-
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natuurlijke lagen, in te meten als sporen. Deze werkwijze heeft geresulteerd in een zeer
uitgebreide sporenlijst.
Tijdens het veldwerk en na afloop van het veldwerk zijn de sporen geïnterpreteerd
om een onderscheid te kunnen maken tussen archeologisch relevante sporen (111 spoornummers), natuurlijke lagen (41 spoornummers) en recente verstoringen (72 spoornummers). Archeologische sporen zijn daarnaast aangegeven met een structuurnummer,
gevolgd door een interpretatie van de structuur (Tabel 1). Een structuur kan bestaan uit een
enkel spoor of uit meerdere sporen. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer
verschillende vullingen van dezelfde structuur een apart spoornummer hebben gekregen of
wanneer een structuur in meerdere vlakken voorkomt. In Appendix VII is de sporenlijst
opgenomen met daarin de interpretatie van de sporen en tevens zijn in deze appendix
kaarten met de verspreiding van de grondsporen afgebeeld. In Appendix VIII zijn scans van
de gemaakte coupe-tekeningen van de grondsporen weergegeven. Overzichten van de
structuren zijn per vlak weergegeven in Figuren 13 tot en met 15.

Figuur 13. Winsum, Boogplein: overzicht van de structuren in vlak 1.
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Figuur 14. Winsum, Boogplein: overzicht van de structuren in vlak 2.

Figuur 15. Winsum, Boogplein: overzicht van de structuren in vlak 3, put 1.
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Werkput 1
In werkput 1 zijn de structuren 1, 2, 3, 11 tot en met 14, 16 tot en met 22, 27, 28 en 29
gelegen. Structuur 1 is een lineaire structuur met een noordnoordwest-zuidzuidoost
oriëntatie. De structuur komt onder een dikke puinbaan vandaan, die zelfs in het tweede
vlak nog duidelijk zichtbaar was. Nadat in het westelijke deel van de werkput een coupe
door deze structuur is gezet, werd duidelijk dat het gaat om een grote sloot, met een komvorm in doorsnee en een vrijwel vlakke bodem. De onderste vulling is sterk humeus en 25
centimeter dik. De vullingen daarboven zijn dempingslagen die naar boven toe sterk
puinhoudend worden. De jongste vondsten uit deze puinlaag dateren in het begin van de
twintigste eeuw; vermoedelijk is de sloot gedempt in deze periode. Uit de onderste vulling
van de gracht komen geen vondsten. Op basis van het vondstmateriaal is daarom geen
begin datering voor deze structuur te geven. Structuur 1 oversnijdt structuren 19, 27, 28 en
29 (zie Figuur 21).
Structuur 2 is een lineaire structuur, die vrijwel parallel loopt aan structuur 1. In het
noordelijke deel van de werkput worden de contouren van de structuur zichtbaar in het
derde vlak. In het eerste en tweede vlak verstoren de puinlagen het vlak. Hoewel het
noordelijke en zuidelijke deel van de werkput van elkaar worden gescheiden door de dam
die is blijven staan ten behoeve van een rioolbuis en de sporen dus niet helemaal zeker
aan elkaar verbonden kunnen worden, lijkt het duidelijk dat de structuur doorloopt richting
het zuiden. Hier is in het eerste vlak een puinbaan te zien die exact in het verlengde van de
structuur ligt. In het tweede vlak worden twee humeuze banen zichtbaar die vullingen zijn
van de structuur. Deze verdwijnen in het zuiden onder de wierdelagen.
Er is in het noordelijke deel van de werkput een coupe door structuur 2 gezet.
Hieruit is gebleken dat het om een gracht gaat die komvormig in doorsnee is, met een
vrijwel vlakke boden. De gracht is in het oosten geflankeerd geweest door houten paaltjes
die in de oever van de gracht zijn geplaatst. Deze hebben mogelijk onderdeel uitgemaakt
van een beschoeiing. Wegens instabiliteit van de bodem is de coupe echter ingestort,
waardoor van deze coupe niet kon worden gedocumenteerd. In de dam onder de rioolbuis
is daarop een tweede profiel afgestoken. Deze is gefotografeerd, maar wegens instabiliteit
van de bodem is deze alleen schetsmatig ingetekend. Uit dit profiel blijkt dat de structuur
een natuurlijke geul oversnijdt. Deze geul is eveneens aangetroffen in het zuidelijke deel
van de werkput onder structuur 1. Uit de puinlagen waarmee de gracht gedempt is, komen
uitsluitend vondsten die te dateren zijn tussen 1000 en 1400, met een duidelijk accent op
de tweede helft van de dertiende en de eerste helft van de veertiende eeuw.
Structuur 3 is in het eerste vlak aangetroffen en is door de wierdelagen heen
gegraven. Tijdens het aanleggen van een profiel langs de oostkant van de werkput is een
coupe aangelegd door dit spoor (Figuur 16). Aanvankelijk was de structuur geïnterpreteerd
als een waterput. Uit de coupe werd echter duidelijk dat er geen constructieresten
aanwezig zijn langs de wanden van de kuil, waardoor het geen waterput kan zijn. De
structuur is trapeziumvormig met een onregelmatige bodem. Het spoor is 175 centimeter
diep en is tot in de wadafzettingen gegraven. De onderste vulling is humeus, wat er op
duidt dat het een waterhoudende structuur was dat gedurende een langere periode open
heeft gelegen geweest is. Het is mogelijk dat het gaat om een waterkuil. Het vondstmateriaal uit het spoor is kogelpotaardewerk dat dateert tussen 1200 en 1400. De
structuur doorsnijdt geen andere structuren, maar is aangelegd door de wierdelagen.
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Figuur 16. Winsum, Boogplein: foto van de coupe door structuur 3. De foto is genomen richting
het westen.

Structuur 11 is een boogvormige structuur (Figuur 17). Deze is in het vlak geïnterpreteerd
als een sloot, gelegen in natuurlijke afzettingen. In het noorden wordt deze doorsneden
door een recente verstoring. Tijdens het aanleggen van een coupe door deze structuur
bleken vier andere structuren op een dieper niveau te liggen (structuren 16 t/m 19). Uit de
coupe blijkt dat de structuur 16,5 centimeter diep is, een komvorm heeft met een mestrijke
vulling. In het profiel is te zien dat het spoor gedempt is met een puinlaag die overeenkomt
met een puinrijk ophogingspakket erboven.

Figuur 17. Winsum, Boogplein: foto van het tweede vlak in het noordelijke deel van werkput 1. In
het vlak is duidelijk donkere verkleuring van de boogvormige structuur 11 te zien. Links
is de schelpenlaag te zien die dit spoor doorsnijdt en in de voorgrond is de puinvulling
van structuur 2 te zien. De foto is genomen richting het oosten.
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Figuur 18. Winsum, Boogplein: vlakfoto van de mestkuilen. In het midden is structuur 17 te zien en
links is de zijkant van structuur 18 te zien. Rechts is de mestrijke vulling te zien die
bovenin structuur 19 is aangetroffen.

Structuren 12, 13, 16, 17 en 18 zijn alle vijf kuilen met een zeer mestrijke vulling en zijn
daarom geïnterpreteerd als mestkuilen (zie bijvoorbeeld Figuur 18). Opmerkelijk is dat de
kuilen min of meer op één lijn zijn gelegen. In het oostprofiel van het noordelijke deel van
de werkput zijn de structuren 16, 17 en 18 duidelijk terug te zien. Hieruit blijkt dat structuur
17 structuur 18 en 19 oversnijdt. Er komt uit de mestkuilen geen vondstmateriaal dat een
datering aan de sporen kan geven.
Structuur 14 is een rond spoor met een diameter van 68 centimeter. In de coupe is
het spoor 20 centimeter diep en heeft een trapeziumvorm. Vermoedelijk betreft dit een
paalkuil. Wegens de geringe diepte van het spoor is er geen aparte coupe van getekend.
De coupe is echter afgebeeld op Figuur 19. Door het ontbreken van vondstmateriaal is de
structuur niet te dateren.

Figuur 19. Winsum, Boogplein: foto van de coupe van structuur 14 waarin de donkere laag is
aangetroffen. De foto is genomen richting het zuidoosten.
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Tijdens het aanleggen van de coupe door structuur 14 is een dikke humeuze laag
aangetroffen onderin de coupe (Figuur 19). Deze werd aanvankelijk aangezien voor de
valgelaag die tijdens het vooronderzoek is aangetroffen. De reden hiervoor is dat de laag
sterk lijkt op een dunne bewerkte bouwvoor, die bovendien vertrapt lijkt te zijn door de
hoeven van vee. In het westen wordt deze laag doorsneden door de insteek van structuur 1
en in het oosten door de insteek van structuur 2. Tijdens het aanleggen van de profielsleuf
langs de oostwand van werkput 1 was te zien dat de zwarte band dikker werd en omhoog
liep. Op basis van deze waarneming is geconcludeerd dat het geen valgelaag is, maar
vermoedelijk de bodem van een waterpartij.
Spoor 19 is een sloot die is aangetroffen onder structuur 17 (Figuur 21. Tijdens het
aanleggen van de coupe door de sporen bleek dat de mestrijke vulling bovenin de sloot
een latere vulling is. Eronder is een sloot gelegen met meerdere humeuze vullingen en een
duidelijke komvorm in doorsnee. Wanneer gekeken wordt naar de oriëntatie (oost-west)
valt op dat precies in het verlengde van deze structuur een spoor is gelegen dat eveneens
is geïnterpreteerd als een sloot. Om deze reden zijn de twee sporen als één structuur
geïnterpreteerd. Uit deze structuur komt vondstmateriaal dat dateert in de late dertiende en
vroege veertiende eeuw.
Structuur 20 is een houten structuur bestaande uit verticaal in de grond geplaatste
palen en horizontale planken die aan de palen zijn bevestigd (Figuur 20). De structuur is
als een beschoeiing geïnterpreteerd. Deze structuur is gegraven door structuur 22.
Structuur 21 is een grote kuil die direct ten zuiden van de houten beschoeiing
(structuur 20) is gelegen. Tijdens het aanleggen van het vlak werd het spoor
geïnterpreteerd, door de gelijke omvang en vulling als de structuren 12, 13, 16, 17 en 18,
als een mestkuil. Tijdens het couperen werd echter duidelijk dat het om een kuil gaat
waarin een koe compleet in begraven is (vondstnummer 68). Hierdoor was het niet
mogelijk om het spoor te couperen, maar is in het veld besloten het spoor af te werken en
het materiaal te verzamelen.

Figuur 20. Winsum, Boogplein: foto van de houten structuur (structuur 20) zoals deze is
aangetroffen in het derde vlak.
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Structuur 22 is in het derde vlak herkend als de zijkant of oever van een waterloop. Op
basis van de zeer kleiige vulling, het ontbreken van vondsten en het ontbreken van een
duidelijke gegraven vorm is geconcludeerd dat het gaat om een natuurlijke geul die
vermoedelijk een noordwest-zuidoost oriëntatie had. Vermoedelijk is dit dezelfde geul die
ook is aangetroffen tijdens het couperen van structuur 2 in het zuidelijke deel van de
werkput. In het westelijke deel van de werkput is tijdens het couperen van structuur 1
eveneens een natuurlijke geul aangetroffen (structuur 27). Hoewel het in het vlak niet
mogelijk was deze verschillende structuren aan elkaar te verbinden is het niet
onwaarschijnlijk dat het hier gaat om één natuurlijke geul, met een noordwest-zuidoost
oriëntatie.
Structuur 27 is aangetroffen in het vlak en in de profielwand van het westelijke deel
van werkput 1. Het gaat om een natuurlijke geul, die qua vulling en oriëntatie lijkt aan te
sluiten op structuur 22. Dit kon in het vlak echter niet bevestigd worden.
Structuur 28 is een sloot met een oost-west oriëntatie die wordt doorsneden door
structuur 1 en die structuur 27 oversnijdt. Het spoor is komvormig en heeft een diepte van
1,8 meter onder maaiveld en een diepte van één meter onder de puinlaag die als
dempingslaag in structuur 1 is gedeponeerd. Uit het spoor komen geen vondsten die het
spoor kunnen dateren. De structuur lijkt twee gebruiksfasen te hebben; onder in het spoor
is in een komvormige vulling een sterk humeus kleipakket gedeponeerd. Deze laag is
verrommeld, mogelijk is dit een dempingslaag of een vulling die na een overstroming is
afgezet. Hierin is opnieuw een sloot uitgegraven waarin op de bodem een sterk humeuze
en iets venige vulling is ontstaan.
Structuur 29 is in het noordelijke deel van de werkput aangetroffen (Figuur 21).
Hierbij zijn tijdens het aanleggen van een lokale verdieping in het vlak twee parallel
liggende sloten aangetroffen die worden afgedekt door een natuurlijk afgezette laag. Uit
deze structuur komen geen vondsten die een datering kunnen geven.

Figuur 21. Winsum, Boogplein: foto van de coupe die door het tweede vlak van de westelijke
uitbreiding van werkput 1 is gezet. In de doorsnede zijn twee bakvormige sloten te zien.
De sloot op de voorgrond is structuur 29, de sloot op de achtergrond is structuur 19.
Helemaal in de achtergrond bij het fotobordje is de vulling en insteek van een gracht
(structuur 1) te zien.
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Werkput 2
In werkput 2 zijn de structuren 4 t/m 10 en 15 aangetroffen.
Structuur 4 is een lineaire structuur met een noordwest-zuidoost oriëntatie parallel
aan structuur 5 (Figuren 22 & 23). Na het couperen van het spoor is het geïnterpreteerd
als sloot. Het spoor is komvormig in de coupe en heeft een diepte van 1,1 meter. Er zijn in
de coupe drie gebruiksfasen zichtbaar. Na de aanleg is de sloot een tijd in gebruik
geweest, waarna hij is gedempt of in onbruik is geraakt. Opmerkelijk is dat in deze oudste
fase geen humeuze laag zichtbaar is, wat er op duidt dat de sloot goed is schoongehouden of slechts heel kort in gebruik is geweest. Vervolgens is in de sloot een tweede
fase gegraven. Hierin is wel een dik humeus pakket afgezet. Hier doorheen is een derde
fase gegraven, mogelijk omdat de sloot te ver was dichtgeslibd om nog schoongemaakt te
kunnen worden. In de eerste, oudste, fase is aardewerk aangetroffen dat gedateerd wordt
van de elfde tot en met de veertiende eeuw met een accent op de dertiende en veertiende
eeuw. Uit de overige fasen komt geen dateerbaar aardewerk.
Structuur 5 is een lineaire structuur met een noordwest-zuidoost oriëntatie parallel
aan structuur 4. Na het couperen is het spoor geïnterpreteerd als een gracht. De structuur
is 1,5 meter diep en naar schatting 6,2 meter breed (de breedte was niet vast te stellen
omdat de westelijke grens van de gracht onder een rioolbuis lag). Het spoor is dus
beduidend dieper en breder dan structuur 4, dit is dan ook de reden dat het als een gracht
is geïnterpreteerd en niet als een sloot. De onderste vulling bestaat uit slappe klei
vermengd met verslagen veen. Hierop is een 50 centimeter dik pakket van zeer humeuze
klei afgezet met daarop een gelaagd pakket van veen- en kleilaagjes. De kleilaagjes zijn
afgezet door hoog water, terwijl de veenlaagjes zijn ontstaan door afzettingen van
organisch materiaal oftewel planten die in de gracht hebben gegroeid. Dit pakket maakt
duidelijk dat over een langere periode de gracht wel open heeft gelegen, maar niet is
onderhouden en ook niet zo diep is geweest als in de fase na de aanleg. Op het gelaagde
pakket is een sterk puinhoudend kleipakket gedeponeerd waarmee de laatste restanten
van de gracht zijn gedempt. Het vondstmateriaal uit de gracht dateert vanaf de twaalfde
eeuw tot en met de zeventiende eeuw. Hierin is wel een duidelijk onderscheid in aan te
brengen. De vondsten uit de onderste vullingen dateren in hoofdzaak in de dertiende
eeuw; de vondsten uit de venige kleipakket erop dateren in de vroege nieuwe tijd,
voornamelijk in de zestiende eeuw. Materiaal jonger dan de zeventiende eeuw ontbreekt.

Figuur 22. Winsum, Boogplein: foto van de coupe door structuur 4. De breedte van het spoor is
364 centimeter en de diepte bedraagt 114 centimeter.
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Figuur 23. Winsum, Boogplein: foto van het tweede vlak van werkput 2. In de voorgrond, met de
donkerbruine vulling, is structuur 4 te zien. In de achtergrond, achter het fotobordje ligt
structuur 6. De foto is genomen richting het oosten.

Structuur 6 is een onregelmatig gevormde structuur dat in de coupe een breedte heeft van
2 meter en een diepte van bijna 0,5 meter. In de structuur is op basis van de verschillende
vullingen twee gebruiksfasen te onderscheiden. De onderste vulling bestaat in hoofdzaak
uit blauwgrijze klei met vondstmateriaal dat dateert tussen de elfde en veertiende eeuw,
met een accent op de dertiende en veertiende eeuw. De tweede fase bestaat uit een venige
kleivulling die is afgezet in een bakvormige laag die later in het oorspronkelijke spoor is
ingegraven. Het aardewerk uit deze tweede fase heeft dezelfde datering als het materiaal
uit de eerste fase. Het is onduidelijk welke functie deze structuur heeft gehad, maar het is
mogelijk dat het een drenkkuil is geweest. Uitgesloten wordt dat deze structuur onderdeel is
geweest van een gebouw.
Structuur 7 is een natuurlijke geul. In het eerste vlak waren op de locatie van de
structuur onregelmatig gevormde sporen zichtbaar. Na het couperen bleken deze zeer
onregelmatig van vorm en niet door mensen gegraven. Wel komt uit de sporen
vondstmateriaal dat dateert in de late middeleeuwen, met name de dertiende eeuw. Bij het
aanleggen van het tweede vlak waren deze sporen verdwenen. In het vlak was in de
natuurlijke ondergrond wel een duidelijk verschil te zien tussen kwelderafzettingen
bestaande uit klei met zandlaagjes, ten oosten en westen van de structuur, en een
natuurlijk pakket zware klei, deels met krimpscheuren. Pas bij het aanleggen van een
coupe door structuur 8 werd structuur 7 ontdekt. De geul is circa 6 meter breed en ruim
90 centimeter diep. Er zijn in de structuur geen graafsporen of onderhoudssporen
waargenomen. De onderste laag op de bodem is tussen de 15 en 35 centimeter dik en
bestaat uit verslagen zandige en siltige klei met daarin zandlenzen en humeus materiaal.
Dit materiaal is hier door stromend water afgezet. De vulling hierboven bestaat uit vette
klei, waarvan de bovenste 25 centimeter is gerijpt en fosfaat bevat. Dit heeft te maken met
het grondwaterniveau: de klei onder het grondwater is niet gerijpt. De geul heeft een
noord-zuid oriëntatie. Wanneer wordt gekeken naar de zware klei vulling in de top van de
structuur valt op dat deze qua kleur en samenstelling overeenkomt met de coupes door
structuren 20 en 27 uit werkput 1. Deze hadden een noordwest-zuidoost oriëntatie, maar
wanneer rekening wordt gehouden met de meanderende werking die voorkomt bij geulen
in een kwelderlandschap valt niet uit te sluiten dat deze structuren mogelijk van één geul
afkomstig zijn.
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Figuur 24. Winsum, Boogplein: foto van de coupe door structuren 7 en 8. In de voorgrond is
structuur 8 te zien, een komvormig spoor met een grillige venige vulling. In de
achtergrond is de brede structuur 7 te zien.

Figuur 25. Winsum, Boogplein: detailopname van structuur 8. Links, bij de jalon zijn de kwelderplaggen te zien die de wand van deze kuil hebben verstevigd.

Structuur 8 is een structuur met een trapeziumvorm in de coupe en een onregelmatige
bodem (Figuren 24 & 25). In de coupe is het spoor 1,8 meter breed en 0,75 meter diep.
Aan de westkant is de wand van het spoor bekleed met plaggen die zijn gestoken in de
kweldergrond en die bestaan uit klei- en zandlaagjes. Langs de oostelijke wand is dit niet
waargenomen, hier doorsnijdt het spoor de insteek van structuur 7. Op basis van het feit
dat de wand met plaggen is verstevigd, is het spoor geïnterpreteerd als een (ondiepe)
waterput. In de structuur zijn twee gebruiksfasen te herkennen. De oudste vulling bestaat uit
sterk humeuze klei met veenbrokken. Een compacte veenlaag, die er op duidt dat de put
lange tijd onbeheerd open heeft gelegen, ontbreekt waardoor het vermoeden bestaat dat
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de put na een overstroming dichtgeslibd is met deze afzettingen. Vervolgens is een tweede
kuil gegraven in de oorspronkelijke put. Deze heeft een breedte van 1,25 meter en een
diepte van 25 centimeter. Langs de rand van deze kuil is een compacte veenlaag ontstaan.
Dit duidt er op dat dit spoor langere tijd onbeheerd open heeft gelegen. Vervolgens is het
spoor gedempt met klei- en veenbrokken. Het vondstmateriaal uit deze laatste vulling
dateert tussen 1200 en 1350, wat een indicatie is dat het spoor waarschijnlijk in het begin
van de veertiende eeuw is dichtgegooid.
Structuren 9 en 10 betreffen ondiepe kuilen waarvan de aard niet duidelijk is. Het
is mogelijk dat structuur 10 onderdeel is geweest van een latere vullingsfase van structuur
7. Structuur 9 is mogelijk ontstaan bij het aanleggen van de rioolbuis. Beide structuren zijn
niet in het tweede vlak waargenomen.
Structuur 15 is een ondiepe kuil van 1,30 meter breed en 25 centimeter diep. Er
komen geen vondsten uit het spoor die het zouden kunnen dateren.

Figuur 26. Winsum, Boogplein: vlakfoto van structuur 24, genomen richting het zuidoosten. De
donkerbruine band zijn turven waarmee de wand van de put zijn opgebouwd. Links is
een verrommelde laag te zien. Hier heeft de proefsleuf uit het vooronderzoek gelegen.

Werkput 3
In werkput 3 zijn de structuren 23 tot en met 26 aangetroffen.
Structuur 23 is een put van gewapend beton en op basis daarvan wordt de
structuur gedateerd in de tweede helft van de twintigste eeuw. Deze structuur doorsnijdt
structuur 24.
Structuur 24 is eveneens een put, maar de wanden van de put zijn verstevigd met
plaggen (Figuur 26). De put heeft een diameter van 80 centimeter. Het vondstmateriaal uit
deze put dateert in de late achttiende en de negentiende eeuw.
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Structuur 25 is in het vlak aanvankelijk gedetermineerd als een uitbraaksleuf, maar tijdens
het verdiepen naar het tweede vlak bleek hieronder een deels intact vloertje te liggen
(Figuur 27). In de profielwand was te zien dat het vermoedelijk gaat om een kleine kelder
waarvan de wanden zijn bekleed met planken. Wat voor functie deze structuur had, is niet
duidelijk. Het vondstmateriaal dat is aangetroffen onder het vloertje dateert in de
achttiende en negentiende eeuw. De structuur is dus duidelijk uit de late nieuwe tijd en
heeft mogelijk behoord tot dezelfde bebouwing als structuur 24.
Structuur 26 is een groep van acht verschillende kuilen die zijn opgevuld met
gebroken puin waardoor ze zijn geïnterpreteerd als uitbraakkuilen. Vermoedelijk heeft hier
bebouwing gestaan waarvan de fundering bij de sloop is verwijderd. Er zijn geen sporen
van intacte muur- of funderingsresten aangetroffen.

Figuur 27. Winsum, Boogplein: bij het verdiepen van het vlak werd onder het puin van structuur 25
dit bakstenen keldervloertje aangetroffen. De foto is genomen richting het oosten.

4.3 Profielen
Werkput 1
Door de aanwezigheid van een rioolbuis was het niet mogelijk om één aaneengesloten
werkput aan te leggen en was het ook niet mogelijk één lang profiel te verkrijgen. Om die
reden zijn drie lange profielen aangelegd. Het eerste profiel is gelegen in de oostwand van
het noordelijke deel van de werkput. Het tweede profiel is langs de oostwand van het
zuidelijke deel van de werkput aangelegd. Dit profiel is verlengd om een verbinding te
maken met werkput 3. Het westelijke aanzicht van de profielsleuf is getekend omdat hierin
een minder verstoord beeld te zien was. Het laatste profiel is aangelegd in de westelijke
wand van de zuidelijke uitbreiding van werkput 1. De profieltekeningen zijn opgenomen in
Appendix IX, inclusief een overzicht van de locaties van de profielen.
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Profiel 1
De diepste sporen in dit profiel liggen in de kweldergrond, bestaande uit een gelaagd
zand- en kleipakket met enkele humeuze bandjes. In het profiel zijn de sloten en
mestkuilen (structuren 11 en 16 tot en met 19) te zien (deels afgebeeld in Figuur 28). In
het profiel is daarnaast duidelijk te zien dat structuur 18, een mestkuil, wordt afgedekt door
een natuurlijk afgezet kleipakket. Structuur 11, een sloot, is in dit kleipakket ingegraven.
Alle structuren worden afgedekt door een recent ophogingspakket dat bestaat uit een
puinrijke donkergrijze tot donkerbruine kleilaag.

Figuur 28. Winsum, Boogplein: uitsnede van het profiel 1 met de coupe door de structuren 17 en
19, respectievelijk een mestkuil en een sloot. De breedte van de mestkuil (bruine
humeuze laag) is 150 centimeter.

Profiel 2
In de top van de wadafzettingen, die bestaan uit slappe blauwgrijze klei, is een humeuze
band ingespoeld vanuit de kwelderafzettingen die op de wadafzettingen zijn afgezet.
Hierop is een ophogingspakket opgebracht bestaande uit kweldergrond van circa
80 centimeter dik. Dit ophogingspakket is qua samenstelling vergelijkbaar met het
ophogingspakket dat in de westkant van het profiel in werkput 3 zichtbaar is. Vermoedelijk
gaat het om een uitbreiding van de wierde en betreft het dus een pakket van zogenaamde
wierdelagen. In deze wierdelagen zijn de verschillende sporen ingegraven.
De stratigrafie in dit profiel is niet complex; de sporen liggen meer naast, dan op
elkaar. In het meest zuidelijke deel van het profiel is de proefsleuf uit het vooronderzoek te
zien. Direct naast en onder de proefsleuf is de insteek en bodem van een sloot te zien,
waar de proefsleuf als het ware is ingegraven. Meer richting het noorden liggen twee
onregelmatig gevormde sloten of greppels. Hierop liggen recente verstoringen, die
mogelijk dempingslagen zijn. Uit de sloten komt geen vondstmateriaal waarmee deze
sloten gedateerd kunnen worden. Direct ten noorden hiervan ligt structuur 3. Ten noorden
daarvan ligt een ruim vijf meter breed en 70 centimeter diep spoor. Deze is in de coupe
door structuur 14 eveneens aangetroffen. Dit profiel is door de zijkant van het spoor
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gegraven, wat blijkt uit het feit dat de humeuze laag dikker wordt en omhoog komt zetten.
Dit duidt op een oever of zijkant van een waterpartij. Daarnaast is het spoor niet meer te
zien in de oostkant van het profiel en loopt het duidelijk dus niet door. Dit spoor wordt
oversneden door structuur 2.
Profiel 3
Dit profiel wordt gedomineerd door een complexe oversnijding in het noordelijke deel van
het profiel. Hier kruisen de structuren 1, 27 en 28 elkaar. Van structuur 1 was in het vlak
een puinbaan te zien. Deze is ook in het profiel duidelijk terug te herkennen. Deze
puinbaan oversnijdt structuur 28; structuur 28 oversnijdt structuur 27. Van structuur 27 is
hier een hele brede en geleidelijke insteek te zien waarvan de vulling sterk overeenkomt
met de vullingen die zijn gedocumenteerd in de coupe door structuur 7 in werkput 2. De
zuidelijke grens van de structuur is verdwenen door een recente verstoring. Hieronder zijn
nog twee mogelijke waterlopen te zien. Deze zijn bij het aanleggen van het vlak echter niet
opgevallen.
Werkput 2
Omdat de bodemopbouw in deze werkput eenvoudig is in vergelijking tot de
bodemopbouw in werkputten 1 en 3 is in deze put naast de drie lange coupes die door de
verschillende sporen gezet zijn geen apart profiel meer opgenomen (zie coupe tekeningen
van sporen 93, 97 en 135/136 in Appendix VIII). In alle drie de coupes is te zien in dit
deel van het plangebied de bodemopbouw bestaat uit kweldergrond op wadafzettingen.
De kweldergrond bestaat uit een sterk gelaagd pakket bestaande uit fijne zand- en
kleilaagjes. De wadafzettingen bestaan uit een slap blauwgrijs kleipakket.
Bij het afwerken van structuur 5 is besloten door te graven tot in het pleistocene
zand. Dit om te onderzoeken hoe diep dit zand zit en of de top van het zand intact is. Op
4 meter onder maaiveld of 3,9 meter onder NAP werd het zand aangetroffen. Wegens het
sterk opkomend grondwater was het niet mogelijk om hiervan een monster te nemen,
maar er was duidelijk te zien dat er bodemvorming plaats heeft gevonden op het dekzand
en dat de top van het dekzand ongeroerd is. De bodemvorming duidt er op dat het
hoogstwaarschijnlijk droog genoeg is geweest voor menselijke bewoning of activiteiten in
de prehistorie. Er waren geen sporen in het zand te zien.
Werkput 3
Op drie punten zijn kijkgaten aangelegd tot in de natuurlijke ondergrond (zie Appendix IX).
Met het oog op instortingsgevaar van deze kijkgaten en omdat de uitgegraven grond niet
afgevoerd kon worden, was het niet mogelijk om over de gehele lengte van het profiel
naar deze diepte te graven. In het westelijke kijkgat is de natuurlijke bodem aangetroffen
op een diepte van 3 meter onder maaiveld (1,2 meter onder NAP). Hier zijn
kwelderafzettingen aangetroffen bestaande uit een gelaagd klei- en zandpakket op de
wadafzettingen (donkergrijze ongerijpte klei). Hierop is een ophogingspakket aangebracht
bestaande uit gerijpte klei waarvan in de onderste lagen nog duidelijke plaggen zichtbaar
zijn.
In het oosten zijn twee kijkgaten aangelegd die wegens de complexe
bodemopbouw ter plekke uitgebreid zijn in de lengte. Hier is de natuurlijke ondergrond
aangetroffen op een diepte van 3,4 meter onder maaiveld (eveneens 1,2 meter onder
NAP). De gelaagde kwelderafzettingen zijn hier niet aangetroffen; tot in de wadafzettingen
zijn sporen waargenomen. Op de wadafzettingen is een 10 centimeter dikke, grillig
gevormde humeuze laag afgezet. Deze leek op een akkerlaag, vergelijkbaar met de laag
die is aangetroffen in werkput 1, maar gezien het feit dat er intacte plantenresten in de
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laag aanwezig zijn, is geconcludeerd dat de laag niet is verploegd of vertrapt. Het zal
daarom gaan om een venige laag die is ontstaan in een waterrijk milieu. In het westen
loopt deze laag omhoog en wordt de laag dunner; hier is de oever van de waterpartij
geweest. Wegens het ontbreken van vondsten en de grillige vorm van de laag is
geconcludeerd dat het om een natuurlijke laag gaat die niet door mensen is gegraven. De
opvulling van de waterpartij is wel door mensen gedaan. Het grijze klei- en zandpakket
bestaat uit vergraven kweldergrond, gezien het feit dat de gelaagdheid gemengd is
geraakt. Het geheel is afgedekt door een lichtgrijze zandlaag.
Tijdens het aanleggen van het kijkgat is in het vlak van het kijkgat een rond spoor
aangetroffen. Deze gaat door de waterpartij heen, maar ligt duidelijk onder de andere
lagen. Op basis hiervan moet geconcludeerd worden dat het door de oudste
ophogingslaag wordt afgedekt en dat het spoor dus ouder is dan de wierde op deze
locatie. Uit de insteek van het spoor komt een fragment aardewerk dat is gedetermineerd
als aardewerk uit de eerste eeuw. Omdat het wegens de diepe ligging van het spoor niet
mogelijk was om een normale coupe door het spoor te zetten is besloten deze gelijk af te
werken. Daarbij is machinaal het spoor laagsgewijs afgegraven op zoek naar vondsten en
constructie elementen zoals plaggen of hout. Hierbij tekende de structuur zich steeds
duidelijker af in de ondergrond. Het blijkt te gaan om een waterput, die is gegraven vanaf
het toenmalige maaiveld tot in het pleistocene dekzand. Dit dekzand bleek op een diepte
van 4,75 meter onder maaiveld (2,75 meter onder NAP) te liggen. Ook hier heeft
bodemvorming plaatsgevonden in het dekzand. Het was mogelijk om machinaal een
monster te nemen van de donkere laag direct op het zand. Dit monster is gezeefd en heeft
vijftien fragmenten bewerkt vuursteen opgeleverd die zijn gedetermineerd als laat
prehistorisch.

Figuur 29. Winsum, Boogplein: deze verdieping is aanlegd in het vlak van een kijkgat in werkput 3.
De foto is genomen vanaf het maaiveld. Rechts is het niveau van vlak twee zien.
Daaronder is het niveau van het kijkgat te zien. Helemaal links is de waterput te zien. De
donkergrijze vulling is de humeuze vulling waarmee de waterput is dichtgeslibd. De
lichtbruine laag eromheen is de wand van de waterput geweest. Direct rechts daarvan,
in de verdieping, is de top van het pleistocene niveau te zien. In de profielwand is
duidelijk te zien dat de insteek van de waterput door de zandige en humeuze laag gaat,
maar wordt afgedekt door de ophogingslaag.
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Het eerste ophogingspakket is aangebracht op de overstromingslaag. Het ophogingspakket bestaat uit klei, waarin geen plaggen zijn te herkennen. In dit ophogingspakket zijn
in een latere fase na elkaar vijf watergangen gegraven. Deze oversnijden elkaar en zijn niet
tegelijk in gebruik geweest. Het zijn relatief bescheiden watergangen geweest, van niet
meer dan 2,2 meter breed en niet minder dan 0,65 meter breed. Uit één van deze
watergangen komt een fragment aardewerk dat dateert van de elfde tot en met de
veertiende eeuw. Deze vijf watergangen worden oversneden door één brede waterloop.
Deze is vermoedelijk schuin aangesneden, waardoor hij in het profiel 14,5 meter breed is.
Het was niet mogelijk om hiervan de bodem op te zoeken. In het profiel bestaan de
vullingen van deze watergang uit slappe grijsbruine tot donkerbruine klei, dat vermoedelijk
de watergang zelf was, en een pakket humeuze, zandige klei die als dempingslaag in de
watergang terecht is gekomen.
Op de watergangen zijn ophogingslagen aangebracht. In het westen betreffen dit
schone ophogingslagen bestaande uit plaggen van gerijpte klei. In het oosten zijn er echter
lagen opgebracht vermengd met veen en mest. Het is niet uitgesloten dat hier in een latere
fase een kuil of greppel is gegraven voor het opvangen en vasthouden van mest. Hierop
zijn ophogingslagen aangebracht bestaande uit gerijpte klei, met in de top een
schelpenlaag. In deze laatste ophogingslaag zijn veel scherven van kogelpot-aardewerk
aangetroffen dat in hoofdzaak wordt gedateerd in de dertiende en veertiende eeuw. Dit
betekent niet dat de laag dateert in deze periode. Vermoedelijk betreffen het scherven van
elders die aangevoerd zijn met de grond. De structuren 24 tot en met 26 zijn in deze
ophogingslagen ingegraven.
Op deze ophogingslagen is een puinpakket opgebracht bestaande uit compacte
harde klei. In het westen loopt het niveau van de ophoging af en daalt het maaiveld. Ter
egalisatie is daar in een recente periode schoon zand opgebracht.

Figuur 30. Winsum, Boogplein: overzichtsfoto van het gehele profiel. De foto is genomen richting
het zuidwesten.
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4.4

Het vondstmateriaal
Tabel 2 laat een overzicht zien van de verschillende categorieën vondsten die tijdens het
onderzoek zijn gedaan (zie ook de algemene determinatielijst in Appendix X). De
verschillende categorieën worden hieronder besproken.
Tabel 2.

Winsum, Boogplein: overzicht van de vondstcategorieën.

Vondstcategorie

Aantal

Gewicht (in gram)

Aardewerk

604

13.325

Bouwkeramiek

147

76.665

Dierlijk bot

101

3.908

Pollen en zaden

nvt

nvt

Metaal

37

1.230

Hout/houtskool

56

nvt

Steen

8

1.509

Glas

6

568

Mossels

1 monster

nvt

4.4.1 Aardewerk (tekst drs. J. van Dalfsen)
Tijdens het veldwerk zijn bij het aanleggen van het vlak, het couperen van de sporen en het
afzoeken van de stort scherven aardewerk gevonden. Deze zijn gedetermineerd (Tabel 3)
en worden uitgebreider beschreven in de aardewerk determinatielijst van Appendix X. De
vondsten die niet uit archeologische context komen en dus geen zekere verbinding hebben
met de vindplaats worden globaal beschreven zonder dat er dieper wordt ingegaan op het
vondstmateriaal. De vondsten uit archeologische context worden hieronder besproken.
Uit de tabel blijkt dat het kogelpot-aardewerk met bijna tachtig procent van het aantal
fragmenten sterk vertegenwoordigd is. Dit betreft handgemaakt en lokaal gebakken
gebruiks-aardewerk. Kogelpot-aardewerk wordt vanaf de achtste eeuw tot ruim in de
veertiende eeuw geproduceerd wanneer het wordt opgevolgd door het roodbakkend
aardewerk en later het witbakkend aardewerk. Deze beide latere baksels zijn draaischijf
gevormd en worden eerst regionaal en in een latere fase ook landelijk geproduceerd. Het
verschil tussen het roodbakkend aardewerk en witbakkend aardewerk is dat voor het
roodbakkende aardewerk holocene, ijzerhoudende klei wordt gebruikt en voor het
witbakkend aardewerk tertiaire klei zonder ijzer. De drie varianten van het steengoed (het
proto-steengoed, bijna-steengoed en het volledige steengoed) vertegenwoordigen het
merendeel van het import aardewerk. Dit product is afkomstig uit het Duitse Rijnland en
wordt van een klei gemaakt die hele hoge temperaturen kan weerstaan. Door de hoge
baktemperaturen versmelten de kleideeltjes; het baksel versinterd. Hierdoor wordt het
baksel vrijwel waterdicht en zijn de voorwerpen goed te gebruiken voor het transport,
opslag en de consumptie van vloeistoffen. Het proto-steengoed komt voort uit het oudere
Pingsdorf aardewerk en wordt geproduceerd in de eerste helft van de dertiende eeuw.
Door verbeterde baktechnieken ontstaat later in de dertiende eeuw het bijna steengoed dat
al vroeg in de veertiende eeuw wordt vervangen door het echte steengoed. Het proto- en
bijna-steengoed zijn dus een duidelijke indicator voor dertiende eeuws aardewerk. Het
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Vlaams hoogversierd wordt eveneens gedateerd in de late middeleeuwen. Het betreft een
import product afkomstig uit Vlaanderen en is een indicatie van een zeker mate van luxe.
Qua datering is het terpaardewerk uit de eerste eeuw een duidelijke uitschieter. Het
betreft een handgemaakt product van een reducerend baksel met organische magering.
De overige fragmenten zijn alle in de nieuwe tijd te dateren.
Tabel 3.

Winsum, Boogplein: overzicht van het aangetroffen aardewerk.

Aardewerk categorie

Aantal

Gewicht (in gram)

kogelpot

475

78,5%

6522

48,9%

roodbakkend aardewerk

45

7,5%

2946

22,1%

steengoed

40

6,6%

2174

16,4%

proto steengoed

6

1%

572

4,4%

bijna steengoed

6

1%

103

0,8%

witbakkend aardewerk

10

1,6%

153

1,1%

majolica

1

0,2%

432

3,2%

industrieel witgoed

4

0,6%

40

0,3%

porselein

3

0,5%

124

0,9%

grijsbakkend aardewerk

1

0,2%

78

0,6%

terpaardewek

1

0,2%

73

0,5%

Vlaams hoogversierd

3

0,5%

10

0,07%

faience

8

1,4%

94

0,7%

pijpaarde

1

0,2%

4

0,03%

Totaal

604

13325

Dit overzicht geeft een globale indruk van de aangetroffen vondsten. Om uitspraken te
kunnen doen over het aardewerk dat in bepaalde perioden werd gebruikt, is het
noodzakelijk om zeker te zijn dat het aardewerk daadwerkelijk op de locatie van het
plangebied is gebruikt en niet van elders is aangevoerd. Daarom is het aardewerk
opgesplitst in twee delen, de vondsten afkomstig uit een ex situ context en de vondsten
afkomstig uit een in situ context.
Vondsten ex situ
Dit betreffen alle vondsten die niet zijn aangetroffen in archeologische sporen of structuren,
zoals recente verstoringen, vondsten gedaan tijdens het aanleggen van het vlak en
vondsten van de stort (Tabel 4). Vondsten die zijn gedaan in de wierdelagen zijn in principe
vondsten in situ, ze zijn immers gevonden in een archeologische context; de wierdelaag.
Omdat de wierdelaag echter bestaat uit materiaal afkomstig van elders en dus de
vondsten mogelijk ook zijn aangevoerd van elders, worden de vondsten afkomstig uit de
wierdelagen hier gerekend tot de vondsten ex situ.
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Tabel 4.

Winsum, Boogplein: overzicht van het aardewerk ex situ.

Aardewerk categorie

Aantal

Gewicht (in gram)

kogelpot

68

79%

1240

65%

roodbakkend aardewerk

6

7%

202

10,5%

steengoed

5

6%

220

11,5%

proto steengoed

2

2%

42

2,2%

bijna steengoed

1

1,2%

5

0,3%

witbakkend aardewerk

1

1,2%

6

0,4%

industrieel witgoed

1

1,2%

3

0,1%

porselein

1

1,2%

111

5,8%

grijsbakkend aardewerk

1

1,2%

78

4,2%

Totaal

86

1907

Vondsten in situ
Dit betreffen vondsten die zijn gedaan in archeologische grondsporen. Hierin zijn alle
vondsten opgenomen uit de verschillende structuren, waarbij geen onderscheid is gemaakt
tussen de verschillende fases. In deze paragraaf zal dieper worden ingegaan op deze
vondsten, waarbij gekeken gaat worden naar het soort aardewerk, de datering van het
aardewerk, het vormenspectrum en de fasering binnen het vondstcomplex.

Tabel 5.

Winsum, Boogplein: overzicht van het aardewerk in situ.

Aardewerk categorie

Aantal

Gewicht (in gram)

kogelpot

407

78,7%

5281

46,4%

roodbakkend aardewerk

39

7,4%

2744

24,1%

steengoed

35

6,6%

1929

16,9%

proto-steengoed

4

0,8%

530

4,7%

bijna-steengoed

5

1%

98

0,8%

witbakkend aardewerk

9

1,7%

147

1,3%

majolica

1

0,2%

432

3,8%

industrieel witgoed

3

0,6%

37

0,3%

porselein

2

0,4%

13

0,1%

terpaardewerk

1

0,2%

73

0,6%

Vlaams hoogversierd

3

0,6%

10

0,1%

faience

8

1,6%

94

0,8%

pijpaarde

1

0,2%

4

0,1%

Totaal

516

11392
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Figuur 31. Winsum, Boogplein: enkele voorbeelden van scherven die zijn opgegraven. Nummer
116 is een randscherf terpaardewerk en nummer 27 is grijsbakkend aardewerk; de
overige scherven zijn kogelpot-aardewerk (foto D.A. Dijk).

Kogelpotaardewerk
Zoals eerder al aangegeven is het kogelpotaardewerk de grootste vondstcategorie met
bijna tachtig procent van het totaal aantal scherven (Figuur 31). Het betreft handgevormd
aardewerk van een reducerend baksel dat is geproduceerd tot in de veertiende eeuw.
Tijdens de voorbewerking van de klei wordt aan het baksel een magering toegevoegd. Dit
kan bestaan uit bijvoorbeeld fijn zand of steengruis. Deze magering heeft als functie te
zorgen voor vormvastheid door stevigheid te geven aan de nog natte klei en om de kans
op krimpscheuren tijdens het drogen en scheuren tijdens het bakken tegen te gaan. Een te
grote hoeveelheid magering in de klei kan echter resulteren in een bros baksel. Hiervan is
bij het kogelpotaardewerk sprake, wat blijkt uit het relatief lage gewicht van 13 gram per
scherf tegenover 70 gram per scherf bij het steengoed. De scherven hebben over het
algemeen dus een kleine afmeting. Deze fragmentatie heeft er toe geleid dat geen van de
aangetroffen objecten compleet te reconstrueren is. Het is zelfs niet mogelijk een compleet
wandprofiel te reconstrueren. Wel kan op basis van de vorm van de randen een indicatie
van het vormenspectrum worden gegeven en kunnen de objecten daarnaast ook
gedateerd worden naar aanleiding van de randen.
Wanneer het kogelpotaardewerk op randvormen gesplitst wordt, kunnen grofweg
vijf verschillende categorieën aangeduid worden.
De randen uit de eerste categorie betreffen eenvoudig gevormde randen. Deze
staan vrijwel rechtop of iets naar buiten en hebben een afgeronde rand die aan het einde
soms verdikt is of een kleine knik naar binnen heeft. Het baksel behorende bij dit randtype
is relatief dunwandig met een zandmagering. Slechts in een enkel geval is een steengruismagering aangetroffen. De overgang tussen de wand van de pot en de rand is geleidelijk
of onder een lichte knik. Op de aanzet van de rand op de wand is in enkele gevallen een
lichte verdikking waar te nemen. Dit duidt er op dat de randen zijn gedraaid en later op de
handgevormde potlichamen zijn geplaatst. Er zijn geen dekselgeulen waargenomen bij dit
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randtype. De vormen behorende bij deze randen zijn kogelpotten (type H1 volgens de
typologie van Dorestad) en bakpakken of kommen (type H2 en H4 volgens de typologie
van Dorestad; zie Verhoeven 1998: 28). In totaal zijn elf randfragmenten van kogelpotten
aangetroffen met een randdiameter variërend van 11 tot 15 centimeter en drie
randfragmenten van kommen waarvan de randdiameter respectievelijk 14, 16 en 18
centimeter betreft. Op basis van de dunne scherven en de kleine randdiameters kan
gesteld worden dat het relatief kleine objecten betreft.
De randen uit de tweede categorie zijn uitstaande randen waarvan het uiteinde is
verdikt en aan meerdere kanten is afgevlakt. Deze gefacetteerde randen zijn bijna vierkant
van vorm. Het baksel behorende bij dit randtype is dikker dan de wanden van het eerste
randtype. De potten van dit type hebben een grotere randdiameter en zullen dan ook
zwaarder uitgevoerd zijn. De magering van de potten bestaat uit grof zand, maar is niet zo
grof als steengruis gemagerde objecten. De overgang van de wand naar de rand is verdikt
en hoewel er sprake is van een knik, is deze niet heel scherp. De vormen bij dit randtype
zijn kogelpotten. Er is geen sprake van een extra aangezette dekselgeul, al vormt het
relatief lange vlak van de rand en de knik net achter de verdikking van het uiteinde van de
rand een geschikte plek voor een deksel. Van de aangetroffen randen hebben er twee een
diameter van respectievelijke 22 en 20 centimeter en één heeft een diameter van 26
centimeter.
De randen uit de derde categorie zijn wijd uitstaande randen waarvan het uiteinde
in de lengte verdikt is. Het baksel van dit randtype is qua dikte vergelijkbaar met de
wanden van randtype 2. De magering bestaat uit grof zand en fijn steengruis. De overgang
van de wand naar de rand is verdikt. In alle gevallen is er sprake van een knik tussen de
wand en de rand, waarbij deze knik zeer scherp is of zeer geleidelijk kan zijn. De vormen
die bij dit randtype horen zijn kogelpotten. Bij de aangetroffen acht fragmenten varieert de
diameter van de rand tussen 27 en 28 centimeter. Op basis van de grove wand en de
grote diameter kan gesteld worden dat het om relatief grote voorwerpen gaat.
De randen uit de vierde categorie zijn uitstaande randen die zeer wijd uitstaan of
meer omhoog staan. De wanden van deze categorie zijn wisselend van dikte, in enkele
gevallen vergelijkbaar met categorie 2 en in een enkel geval dikker. Deze nog dikkere
groep is gemagerd met een grove magering. Het materiaal is zeer bros, wat verklaart
waarom hiervan slechts zeven fragmenten zijn aangetroffen. De scherven zijn gemagerd
met grof zand en fijn steengruis. De rand is naar buiten gevormd en heeft aan het einde
een knik naar binnen. De buitenkant is afgerond of afgevlakt. De overgang van de wand
naar de rand is verdikt. Er is sprake van een geleidelijke knik; de scherpe knik ontbreekt bij
dit type. Hoewel de brede rand en de haakse knik aan het uiteinde van de rand
ondersteuning bieden voor een deksel, is er geen sprake van een aparte dekselgeul. De
vormen behorende bij dit randtype zijn kogelpotten. De diameter van de rand is bij zes
fragmenten 27 of 28 centimeter; bij één fragment is een duidelijk kleinere randdiameter
van 20 centimeter aangetroffen.
De randen uit de vijfde categorie lijken sterk op de randen uit de derde categorie
met dat verschil dat het gaat om een fijner baksel en een kleinere diameter. De rand is
verdikt en uitstaand. Het verdikte deel is vrijwel horizontaal uitgebogen met aan de
binnenzijde een ribbel. Het baksel is gemagerd met grof zand. Er zijn drie randfragmenten
aangetroffen; de randdiameter is 18 centimeter. De overgang van de rand naar de buik is
verdikt en is geleidelijk met een lichte knik.
In zijn masterscriptie geeft Samson een duidelijk overzicht van het onderzoek naar
kogelpotaardewerk sinds de jaren '80 (Samson 2011: 6-24). Drie typologieën heeft hij
gebruikt: de Dorestad typologie (Van Es & Verwers 1980), de typologie van Roorda
(Roorda 1987) en de typologie van Emden (Verhoeven 1998: 37). Het gaat te ver om in
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detail in te gaan op de verschillende typologieën. Globaal kan gesteld worden dat in de
typologieën onderscheid wordt gemaakt in de verschillende vormen van de objecten, maar
dat vooral wordt uitgegaan van de randvormen. De oudste kogelpotten worden in de
achtste eeuw gedateerd. Kenmerkend voor deze oude kogelpotten zijn de eenvoudige
afgeronde randen die in de negende en tiende eeuw worden opgevolgd door schuin of
horizontaal afgesneden randen. Meer hoekige randen en randen met geulen of
dekselgeulen komen voor vanaf de late tiende eeuw. Gefacetteerde randen komen voor
vanaf de twaalfde eeuw. Verhoeven geeft aan dat een einddatering van het
kogelpotaardewerk niet goed te geven is (Verhoeven 1998: 36). Hij stelt dat het aardewerk
steeds fijner gemagerd wordt en steeds meer de aard krijgt van grijsbakkend aardewerk.
Taayke stelt dat deze ontwikkeling aan het Noord-Nederlandse kustgebied voorbij is
gegaan en dat het kogelpotaardewerk tot ruim in de veertiende eeuw is gemaakt en
waarbij ook tot deze tijd gebruik is gemaakt van een grove magering (mondelinge
mededeling dr. E. Taayke).
Op basis van deze typologische vergelijking kan het aardewerk van Winsum
gedateerd worden vanaf de elfde eeuw en later. De simpele afgeronde randen en
afgesneden randen ontbreken namelijk in het vondstcomplex, maar de randen met geulen
en nog jongere vierkante randen zijn wel aanwezig. Deze datering wordt door Taayke
bevestigd, waarbij hij stelt dat de eenvoudige randen (type 1) te plaatsen zijn in de elfde en
twaalfde eeuw en de meer vierkante randen in de dertiende en veertiende eeuw. Dit komt
overeen met de globale dateringen die worden gegeven door Verhoeven. Dit wordt ook
bevestigd door het feit dat kogelpot-aardewerk gemagerd met schelpgruis volledig
ontbreekt. Deze techniek komt veel voor in de negende eeuw en loopt in Oost-Friesland
door tot het einde van de tiende eeuw (Verhoeven 1998: 31). Het ontbreken van
schelpgruis gemagerd aardewerk is een indicatie dat het aardewerk jonger is dan de
tiende eeuw. In de drie hierboven opgestelde typologieën en in de door Samson
opgestelde typologie (Samson 2011: 25-53) zijn wel veel randtypen aangetroffen die een
sterke gelijkenis vertonen met de randen uit dit vondstcomplex, maar de randen zijn niet
één op één over te nemen.

Figuur 32. Winsum, Boogplein: enkele voorbeelden van scherven uit een grachtvulling, spoor 217.
Linksboven steengoed, daaronder witbakkend met groene glazuur, majolica en een
randscherf roodbakkend, rechts roodbakkend met slibglazuur (foto D.A. Dijk).
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Figuur 33. Winsum, Boogplein: enkele voorbeelden van scherven uit een grachtvulling, spoor 217.
Linksboven roodbakkend, linksonder majolica/faience, boven roodbakkend met slib
glazuur, rechtsboven industrieel wit, rechtsonder witbakkend met groene glazuur (foto
D.A. Dijk).

Overig aardewerk
Het in Winsum opgegraven aardewerk is te dateren in de late middeleeuwen of in de
nieuwe tijd (zie Figuren 32 en 33). Er is slechts één oudere scherf gevonden: een
randscherf van terpaardewerk, uit de eerste eeuw na Chr. (nummer 116 in Figuur 31).
Deze scherf is in de insteek van een diepere waterput gevonden.
Vanaf de achtste eeuw komt het kogelpotaardewerk op als het belangrijkste
gebruiksaardewerk: een handgevormd, lokaal gebakken product dat goedkoop en
eenvoudig te produceren is. De tegenhanger van het kogelpotaardewerk zijn de draaischijf
geproduceerde importen uit het Duitse Rijnland en de Maasdelta in België. In de achtste
en negende eeuw moet hierbij in hoofdzaak gedacht worden aan het Badorf- en bolpotaardewerk. Deze producten worden in de tiende eeuw vervangen voor het Pingsdorf
aardewerk dat in het Duitse Rijnland is geproduceerd. Dit wordt steeds harder van structuur
doordat het op een steeds hogere temperatuur gebakken worden.
Deze traditie ontwikkelt zich in het begin van de dertiende eeuw in het protosteengoed: een hard baksel dat door de hoge baktemperatuur deels versinterd is waardoor
het meer waterdicht is dan bijvoorbeeld het kogelpotaardewerk. Dit proto-steengoed
ontwikkelt zich verder in het bijna steengoed dat vanaf het midden van de dertiende eeuw
wordt geproduceerd. Dit wordt vervolgens opgevolgd door het echte steengoed uit de late
dertiende en begin veertiende eeuw (zie Figuur 34). Het echte steengoed wordt
tegenwoordig nog gemaakt: een goed voorbeeld van modern steengoed is bijvoorbeeld
de jeneverkruik. Het verschil tussen proto-, bijna- en volledig-steengoed zit in de mate van
versintering. Dit is de mate waarin de kleideeltjes aan elkaar versmolten zijn. Het
versinteren wordt veroorzaakt door hoge baktemperaturen en is alleen mogelijk met een
bepaald type zuivere klei die niet in Nederland voorkomt. Daarnaast is voor de hoge
temperaturen ook een grote hoeveelheid brandstof nodig. Vanwege deze twee redenen
wordt buiten het Rijnland lange tijd geen steengoed geproduceerd.
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Alle drie de soorten steengoed zijn in dit vondstcomplex aangetroffen. Het proto-steengoed
en het bijna-steengoed vormen als het ware een gidsfossiel voor de dertiende eeuw en
onderbouwen de datering van het kogelpotmateriaal in de dertiende en veertiende eeuw.
Een tweede soort import aardewerk uit deze periode is het Vlaams hoogversierd
aardewerk. Dit betreft een roodbakkend aardewerk met een loodglazuur en
stempelversiering. De drie aangetroffen stukken van dit type aardewerk zijn redelijk
fragmentarisch maar geven toch een indicatie van luxe en daarnaast ook een datering in
de dertiende en eerste helft van de veertiende eeuw.

Figuur 34. Winsum, Boogplein: enkele voorbeelden van scherven steengoed (foto D.A. Dijk).
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In de veertiende eeuw ontwikkelen steengoed en het roodbakkend aardewerk zich tot de
belangrijkste categorieën aardewerk. Het steengoed betreft, zoals eerder gesteld, het
import aardewerk. Het roodbakkend is het lokaal en regionaal gebakken
gebruiksaardewerk en vervangt het kogelpotaardewerk. Door de toepassing van
loodglazuur is het mogelijk om dit aardewerk waterdicht te maken, maar in de veertiende
eeuw is dit een kostbare techniek die zo zuinig mogelijk wordt toegepast. Dit resulteert in
spaarzaam of niet geglazuurd roodbakkend aardewerk. Opmerkelijk is dat er geen
roodbakkend geglazuurd aardewerk is aangetroffen dat duidelijk te dateren valt in deze
periode. Het materiaal dat is aangetroffen dateert op zijn vroegst in de zestiende eeuw. Uit
de periode 1400-1600 komt wel veel steengoed in Winsum voor. In totaal betreffen dit 25
scherven afkomstig uit het Duitse Rijnland uit de plaatsen Langerwehe of Siegburg. Voor
zover te reconstrueren is, betreffen dit kannen. Versierde objecten ontbreken.
In de loop van de zestiende en vooral in het begin van de zeventiende eeuw
worden Zuid-Europees tingeglazuurd aardewerk en Aziatisch porselein geïntroduceerd. In
eerste instantie betreffen het luxe producten, maar doordat het tinglazuur aardewerk al snel
wordt nagemaakt in Nederland, wordt het in de loop van de zeventiende en de eerste helft
van de achttiende eeuw steeds meer beschikbaar voor alle lagen van de maatschappij.
Vanaf het einde van de achttiende eeuw komen industriële producten op de markt die
uiteindelijk de markt gaan overheersen. In de gedane vondsten is deze ontwikkeling in
geringe mate te herkennen. Gebruiksaardewerk zoals het rood- en witbakkend aardewerk
zijn samen met het steengoed het sterkst vertegenwoordigd. Het steengoed is zijn luxe
positie aan het goedkoper worden van de loodglazuren en het grootschalige gebruik van
glazen flessen langzamerhand verloren. Vanaf de achttiende eeuw richt de
steengoedproductie zijn vrijwel volledig op de productie van mineraalwaterflessen (de
latere jeneverflessen) en (weck-)potten. De aangetroffen majolica en faience borden
dateren in de zeventiende en eerste helft van de achttiende eeuw. Beiden zijn echter in
Winsum in een context aangetroffen die veel jonger dateert. Het jongste aardewerk dat is
aangetroffen bestaat uit twintigste eeuws porselein afkomstig uit Slowakije.
Fasering
Uit het aardewerk blijkt een drieledige fasering. De eerste periode is te plaatsen in de late
middeleeuwen en dateert tussen 1000 en 1400, met een accent op de dertiende en
veertiende eeuw bestaande uit kogelpotaardewerk, proto-steengoed en bijna-steengoed.
Deze periode wordt gevolgd door de periode 1400 tot 1700. In deze periode dateert
hoofdzakelijk het steengoed, met enkele scherven roodbakkend en tingeglazuurd
aardewerk uit het einde van deze periode. De periode erop volgend kan worden geplaatst
vanaf 1700 tot 1950, waarbij het accent ligt op de periode van 1850 tot 1950. Dit
betreffen hoofdzakelijk vondsten uit de verschillende grachtvullingen. De grachten hebben
klaarblijkelijk tot in de twintigste eeuw open gelegen.
4.4.2 Bouwkeramiek (tekst drs. J. van Dalfsen & drs. C. Tulp)
Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de rand van de wierde en direct daarbuiten.
Grote delen van het plangebied direct langs de wierde en op de wierde zelf zijn
opgehoogd met puinrijk materiaal. Omdat dit recent opgeworpen lagen betreffen, is
hieruit geen bouwkeramiek verzameld. Het verzamelde bouwkeramiek is vrijwel volledig
afkomstig uit archeologisch relevante sporen; alleen enkele bijzondere vondsten zijn uit
andere context verzameld. Het verzamelde materiaal is in Tabel 6 en in de determinatielijst
bouwkeramiek van Appendix X weergegeven en wordt hieronder kort besproken.
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Tabel 6.

Winsum, Boogplein: overzicht van het verzamelde bouwkeramiek.

Categorie

Aantal

Gewicht

Bak/vijzel

8

10.858

Baksteen

93

50.742

Dakpan

32

7.640

Plavuis/tegel

4

5.894

Mortel

8

958

Beton

2

573

Totaal

147

76.665

Figuur 35. Winsum, Boogplein: drie fragmenten van bak of vijzel (foto D.A. Dijk).

Bak/vijzel
De bak/vijzel (Figuur 35) is bij het bouwkeramiek ingedeeld, omdat het zacht en zeer grof
van baksel is, vergelijkbaar met het baksel van bakstenen en niet te vergelijken met dat
van aardewerk. Daar komt bij dat het om bijzondere grote voorwerpen gaat. In totaal zijn
er zes verschillende bakken of vijzels aangetroffen. De vorm van deze objecten is rond, met
een steile, iets uitlopende wand en een simpele afgeronde of horizontaal afgesneden rand.
De bodem is vlak; er zijn geen resten van een standring of van pootjes aangetroffen. Bij
enkele van de bakken is onder de rand een horizontaal geplaatste nok aangetroffen; een
geïmproviseerd handvat.
Geen van de objecten is compleet, maar van drie objecten was het mogelijk om
de randdiameter te bepalen: 28, 30 en 40 centimeter. De wanddiameters variëren tussen
de twee en vijf centimeter. De wand van de bak met de grootste diameter vormt hierop een
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uitzondering; deze is bij de rand vier centimeter en loopt naar beneden toe uit tot een dikte
van 7,5 centimeter. De bodems van de bakken zijn 3 tot 4 centimeter dik; alleen bij de
grootste is dit acht centimeter. Het fragment van de grootste bak is ongeveer een kwart van
het geheel en weegt al 4,5 kilo. Het volledige voorwerp zal circa 20 kilo hebben gewogen.
De bakken vertonen weinig tot geen slijtage. Wel is bij twee bakken een laagje kalk
langs de binnenwand afgezet. Twee andere bakken lijken niet te zijn gebruikt: de
binnenkant is helemaal schoon en laat duidelijk de vegen zien van het door de
pottenbakker gladstrijken van de binnenkant.
Twee van de bakfragmenten komen uit dateerbare context: de grote bak komt uit
een dertiende/veertiende eeuwse context van een gedempte gracht en de andere uit een
dempingslaag met vijftiende/zestiende eeuws materiaal.
De functie is vooralsnog onduidelijk, maar de fragmenten zouden van vijzels
kunnen zijn. Het baksel is echter aan de zachte kant hiervoor. In de gemeente Groningen
zijn ook enkele vergelijkbare bakken uit de dertiende/veertiende eeuw gevonden met een
onbekende functie (Helfrich 2004). Gemeente archeoloog drs. G.L.G.A. Kortekaas schrijft
dat de bakken wel als vijzel of mortier gediend kunnen hebben. Vanwege de grootte kan
men denken aan het fijnstampen van gebrande schelpen om er mortel van te maken. 1
Ook in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis staan enkele van deze bakken uit
laatmiddeleeuwse context. Dr. E. Taayke noemt als functie van de bakken – indien er
stempels op het aardewerk staan – het bewaren van vuur. 2

Figuur 36. Winsum, Boogplein: drie fragmenten versinterde baksteen. Waarschijnlijk gaat het hier
om resten van misbaksels (foto D.A. Dijk).

Baksteen
Tijdens de graafwerkzaamheden zijn geen funderingsresten of muurresten aangetroffen.
Het baksteenmateriaal is secundair gedeponeerd. Er zijn weinig intacte bakstenen
gevonden waarvan de afmetingen konden worden bepaald. Twee bakstenen hebben het
formaat 31x15x10,5 centimeter en één het formaat 28x13,5x8 centimeter. Van overige
fragmenten konden alleen de breedte (15 of 16 centimeter) en dikte (variërend van 8,5 tot
1
2

Mededeling van Kortekaas in een email aan Van Dalfsen d.d. 29-11-2012.
Mededeling van Taayke in een email aan Van Dalfsen d.d. 6-12-2012.
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10 centimeter) worden vastgesteld. Dhr. T. Tel, bouwhistoricus van de gemeente
Groningen, heeft naar foto's van de bakstenen en ander bouwmateriaal gekeken. De
steenfragmenten zijn dik. Diktes vanaf 8,5 centimeter worden vaak in de dertiende en
veertiende eeuw gedateerd. De steenbreedtes van de fragmenten passen bij stenen met
een lengte van tenminste 30 centimeter. Stenen met een dikte tussen de zes en acht
centimeter komen vooral voor in de vijftiende, zestiende en eerste helft van de zeventiende
eeuw, maar een enkele keer ook in de dertiende eeuw. 3
Tussen de baksteenfragmenten zijn drie versinterde/gesmolten kloostermoppen
aangetroffen (Figuur 36). Mogelijk hebben deze in een te heet gestookte oven gestaan en
zijn vervolgens als afval gebruikt. Ze zijn gevonden in een gracht met puinrijke
dempingslagen en komen mogelijk van buiten het plangebied. Er zijn steenfabrieken op
een afstand van een halve en een hele kilometer ten oosten van het plangebied bekend
(kaart uit 1909 van watwaswaar).
Dakpan
Er zijn dakpannen gevonden met een kenmerkende driehoekige nok op de rand. De
dakpannen zijn bol met een gladde buitenkant en een ruwe binnenkant. De wanddikte is
tussen 1,5 en 2 centimeter. De dakpannen zijn mogelijk Quack pannen met een datering
in de vijftiende eeuw, van 1465 tot 1485.4
Plavuis/tegel
Er zijn slechts vier fragmenten van plavuizen of tegels gevonden. Van één gevonden
geglazuurde tegel is de breedte niet te bepalen maar de tegel is minimaal 13 centimeter
breed. De dikte bedraagt 3 centimeter. Verder zijn er twee plavuizen gevonden (afmetingen
20,5x20x6 en 19x18,5x5). Op één van deze plavuizen zijn twee pootafdrukken van een
kat te zien (Figuur 37).

Figuur 37. Winsum, Boogplein: drie fragmenten tegel/plavuis. Op de rechter plavuis is onderaan,
rechts van het midden pootafdrukken van een kat te zien (foto D.A. Dijk).
3
4

Mededeling van Tel in een email aan Van Dalfsen d.d. 29-11-2012.
Mededeling van Tel in een email aan Van Dalfsen d.d. 29-11-2012; Mombers 2010: 12-13.
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Mortel
In zes sporen zijn resten van kalkmortel met schelpgruis gevonden. De sporen zijn op basis
van het aardewerk dat erin voorkomt voornamelijk te dateren tussen 1200 en 1400 na
Chr. In de romeinse tijd werd al veel met baksteen gebouwd, maar deze bouwwijze raakte
na de romeinse tijd in de vergetelheid. Vanaf de twaalfde eeuw werd in Nederland met
baksteen gebouwd. De bakstenen werden gemetseld met kalkmortel van onder andere
schelpen. Dit soort mortel wordt tegenwoordig ook nog gebruikt, maar dan vooral voor
restauratiewerk aan monumenten (Van Balen 2003; Van Hunen 2003).
4.4.3 Dierlijk bot5 (tekst dr. J.T. Zeiler – Archeobone Archaeozoological Research Bureau)
Materiaal en methoden
Het materiaal is afkomstig van de locatie Boogplein in Winsum (Gr.), waar De Steekproef
in 2012 archeologisch onderzoek heeft uitgevoerd. Daarbij werden onder meer in een
mestrijke kuil de resten aangetroffen van een rund dat in anatomisch verband begraven
was. Hiervan zijn (met de hand) 86 delen verzameld. Daarnaast zijn, eveneens met de
hand, 102 botresten verzameld uit diverse sporen die variëren van mestkuilen en
afvalkuilen tot sloten en grachten en, in een enkel geval, wierdelagen. De conservering
van het materiaal is goed tot uitstekend. De datering van het bot wordt vooralsnog
gekoppeld aan dat van het aardewerk. Het merendeel van de vondsten (met inbegrip van
het runderskelet) is te dateren in de late middeleeuwen.
Het archeozoölogisch onderzoek bestond uit twee delen:
– Analyse van het runderskelet: bepaling van leeftijd en (zo mogelijk) geslacht en
doodsoorzaak, alsmede beschrijving van eventuele slachtsporen en andere
bijzonderheden.
– Analyse van het overige materiaal: determinatie op skeletelement en diersoort;
beschrijving van eventuele bijzonderheden.
Tabel 7.

Winsum, Boogplein: aantallen (NR) en gewichten (BW, in gram) handverzamelde
dierlijke resten per periode.

Dierlijke resten

1000-1400 na Chr.
NR
BW
9
371,9
5
63,6

1200-1400 na Chr.
NR
BW
33
1998,6
5
91,7

1400-1700 na Chr.
NR
BW
6
482,5
-

2
-

103,5
-

10
-

170,3
-

2
3
1

448,0
14,5
1,4

Totaal zoogdieren, gedetermineerd

17

557,7

48

2260,3

12

946,4

Middelgroot zoogdier
Groot zoogdier
Zoogdier, indet.

2
2
3

11,9
17,7
26,1

1
9
6

3,8
59,3
14,6

1

9,9

Totaal zoogdieren, niet
gedetermineerd

7

55,7

16

77,7

1

9,9

Rund (Bos taurus)
Schaap/Geit (Ovis aries/Capra
hircus)
Varken (Sus domesticus)
Hond (Canis familiaris)
Kat (Felis catus)

5

Overgenomen uit rapport: Zeiler, J.T. 2013.
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Figuur 38. Winsum, Boogplein: foto van enkele stukken bot. Op de afgebeelde botten van
vondstnummers 117, 118 en 130 zijn snijsporen te zien (foto D.A. Dijk).

De resten zijn geteld en gewogen, met uitzondering van die van het runderskelet. Het
gewicht van de resten van een bepaalde diersoort is een ruwe maat voor de vleesopbrengst
van die soort. Gewichtspercentages zijn in dit opzicht een betere indicatie dan het aantal
resten, voor zover het om zoogdieren en vogels gaat. Daarnaast zijn bijzondere kenmerken,
zoals brand-, slacht- en vraatsporen en pathologieën genoteerd.
Bij de analyse van de slachtleeftijden is gebruik gemaakt van de gegevens van
Habermehl (1975). Wat betreft de verdeling van de skeletelementen is gebruik gemaakt van
de criteria van Uerpmann (1973). Daarbij wordt onderscheid gemaakt in slacht- en
consumptieafval. Hoornpitten en alle elementen van de onderpoten (middenhands- en
-voetsbeenderen, hand- en voetwortelbeentjes en teenkoten) worden hier als slachtafval
beschouwd. De overige elementen, dus met inbegrip van de craniale beenderen (schedel,
boven- en onderkaak), worden tot het consumptieafval gerekend.
Volgens de methode van Von den Driesch (1976) zijn maten genomen van enkele
lange beenderen van het runderskelet om de schofthoogte te bepalen. Daarbij is gebruik
gemaakt van de gegevens van Matolcsi (1970).
Resultaten
Materiaal uit gedateerde contexten (excl. runderskelet)
Het overgrote deel van het botmateriaal uit gedateerde sporen (61,5%) heeft een datering
van 1200-1400 na Chr. (Tabel 7).6 Iets minder dan een kwart (23%) kan niet nader
6

Behalve de sporen met datering 1200-1400 na Chr. zijn daarbij ook de sporen gerekend met een datering 1200-1300 (spoor 57),
1250-1300 (spoor 131) en 1200-1350 (spoor 97).
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worden gedateerd dan 1000-1400 na Chr.; de minst omvangrijke categorie betreft
materiaal uit jongere sporen (1400-1700 na Chr.).
Alle resten zijn afkomstig van zoogdieren, waarvan rund (Bos taurus) in alle
perioden het meest talrijk is (Tabel 7). Schaap/geit (Ovis aries/Capra hircus) en varken
(Sus domesticus) zijn in veel kleinere aantallen vertegenwoordigd. Hond (Canis familiaris)
en kat (Felis catus) zijn alleen aangetroffen in het jongere materiaal van na 1400 na Chr.
Het ontbreken van schaap/geit in deze laatste categorie zal ongetwijfeld te maken hebben
met de kleine hoeveelheid botresten.
Op één gecalcineerd (niet determineerbaar) botfragment na, is alle materiaal
onverbrand. Dit betreft een botfragment uit spoor 53 (1200-1400 na Chr.).
Tabel 8.

Winsum, Boogplein: slachtleeftijden (in maanden) van rund, schaap/geit en varken op
basis van vergroeiingsstadia in postcraniale skeletelementen (aantallen).
p. = proximaal
FU = ouder dan aangegeven leeftijd
d. = distaal
UF = jonger dan aangegeven leeftijd

Periode/soort
1000-1400 na Chr.
Rund

1200-1400 na Chr.
Rund

Schaap/geit
1400-1700 na Chr.
Rund

Skeletelement/deel

Leeftijd

FU

UF

radius p.
phalanx I d.
tibia d.
femur d., tibia p.
tussenwervelschijven

12-15
20-24
24-30
42-48
48-60

1
1
1
-

1
1
2

scapula d.
radius p.
humerus d.
phalanx I d.
tibia d.
femur p.
humerus p., tibia p.

7-10
12-15
15-20
20-24
24-30
42
42-48

3
1
1
1
1

1
1
2
1

humerus d.

3-4

1

-

radius p.
femur p.

12-15
42

1
1

-

Periode 1000-1400 na Chr.
De resten van rund zijn afkomstig uit de romp (ribben en wervelkolom) en de voor- en
achterpoten (inclusief onderpoten), en zijn te beschouwen als een mengeling van maaltijden slachtresten. Twee runderbotten vertonen snijsporen: een lendenwervel en een
metatarsus (middenvoetsbeen). De eerste geeft aan dat men het vlees van het bot heeft
gesneden; de tweede zal veroorzaakt zijn door het lossnijden van de huid. Het aantal
gegevens over de slachtleeftijden is beperkt: de betreffende skeletresten zijn zowel van
jongere als van oudere dieren afkomstig (Tabel 8).
De resten van schaap/geit omvatten een schedelfragment, drie losse kiezen en een
deel van een metatarsus. Van varken zijn een halswervel, een schedelfragment en een
onderkaak aangetroffen. De laatste twee hebben hetzelfde vondstnummer (82) en zullen
dus van hetzelfde individu afkomstig zijn. Gezien het feit dat in de onderkaak de tweede
molaar (M2) al was doorgebroken maar de melkpremolaren nog niet waren gewisseld, is
dit dier op een leeftijd van 13-16 maanden geslacht.
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Periode 1200-1400 na Chr.
Hoewel er geen botten van honden zijn aangetroffen, zijn die er wel geweest, getuige hun
vraatsporen op zeven skeletfragmenten: één van een niet nader te determineren groot
zoogdier en zowel twee van rund als schaap/geit en varken.
De resten van rund omvatten delen van de kop, romp, schouder en voor- en
achterpoten (inclusief onderpoten) en vertegenwoordigen zowel slacht- als
consumptieafval. Haksporen op een scapula (schouderblad) en een metacarpus
(middenhandsbeen) van rund getuigen van het opdelen van het karkas. Het aantal
gegevens over de slachtleeftijden is opnieuw beperkt: zowel jongere als oudere individuen
zijn vertegenwoordigd. Behalve de gegevens in Tabel 8 gaat het om een bovenkaak van
een rund waarin de melkpremolaren nog niet waren gewisseld, wat betekent dat het
minder dan twee jaar oud was toen het werd geslacht. De twee andere botfragmenten die
zich lenen voor leeftijdsbepaling, zijn beide van schaap/geit: een humerus (opperarmbeen)
van een dier dat in ieder geval ouder dan drie tot vier maanden is geworden en een
onderkaakfragment van een individu van minder dan twee jaar oud.
Periode 1400-1700 na Chr.
Zoals gezegd, is de hoeveelheid materiaal uit deze periode het meest beperkt. De
vertegenwoordiging van de skeletelementen is dan ook veel minder compleet dan bij het
materiaal van vóór 1400. De resten van rund omvatten kaakfragmenten, een halswervel
en enkele delen uit de voor- en achterpoten (inclusief onderpoten). Bij varken gaat het om
een groot schedelfragment met een bijbehorende (linker) onderkaak, afkomstig van een
mannelijk dier van meer dan 20 maanden oud. 7 Behalve de twee postcraniale (“nietschedel”) beenderen die in Tabel 8 vermeld staan, kon aan twee kaakfragmenten van rund
de slachtleeftijd worden afgelezen. In het ene geval ging het om een individu van meer
dan twee jaar oud, in het andere om een dier dat al voor het einde van het tweede
levensjaar is geslacht.
Van hond zijn drie ribben aangetroffen. Op de enige rest van kat, een
schedelfragment, zijn opvallende snijsporen te zien: over de snuit, tussen de jukboog en de
hoektand – onmiskenbaar een teken dat deze kat gevild is.
Overige perioden
Twee botfragmenten, beide van rund, komen uit sporen met dateringen die niet in één van
de drie bovenstaande perioden zijn te plaatsen. Het gaat om een radius (spaakbeen) uit
spoor 54 (1300-1500 na Chr.) en een femur (dijbeen) uit spoor 175 (1200-1600 na
Chr.). De eerste is afkomstig van een dier van meer dan 10-12 maanden oud, de tweede
van een rund dat ouder is geworden dan drie en een half jaar. Op het dijbeenfragment
zijn vraatsporen van een hond te zien.
Runderskelet uit een mestkuil (1200-1400 na Chr.)
Hoewel het duidelijk is dat het gaat om een kadaver dat in zijn geheel in de mestkuil is
gedumpt, is het skelet niet compleet. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat een klein
deel al door de graafmachine vergraven was voordat het skelet ontdekt werd. Daardoor
ontbreken de gehele linkerpoot en het onderste deel van de rechter voorpoot (inclusief de
handwortelbeentjes), alsmede een deel van de hersenschedel en het achterhoofd (inclusief
de horenpitten). Het ontbreken van een aantal kleinere elementen – staartwervels en het
merendeel van de voetwortelbeentjes en teenkoten – houdt mogelijk verband met het feit
dat het materiaal tijdens het graven met de hand is verzameld. Enkele botten van het skelet
zijn afgebeeld op Figuur 39.
7

Het geslacht is vastgesteld op basis van de vorm van de hoektand.
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Figuur 39. Winsum, Boogplein: foto van enkele botten van het runderskelet (foto D.A. Dijk).

Het gaat om een volwassen rund: het permanente gebit is compleet en ook alle
postcraniale elementen (“niet-schedelbeenderen”) zijn volgroeid. Dat geldt onder meer
voor de wervels: de tussenwervelschijven zijn vergroeid met de wervellichamen, wat er op
wijst dat het rund in ieder geval ouder dan vier tot vijf jaar was toen het aan zijn eind
kwam. Uit de grootste lengte (GL) van de metatarsi (links: 222,0 millimeter; rechts: 223,0
millimeter) is af te leiden dat het om een naar huidige begrippen vrij klein rund gaat, met
een schofthoogte van circa 121 centimeter.8
De doodsoorzaak is onbekend, maar een ziekte of verdrinking ligt het meest voor
de hand. Op geen van de botten zijn slachtsporen te zien. Wel hebben enkele botten een
pathologische afwijking: het proximale (bovenste) gewrichtsvlak van de beide metatarsi
(middenhandsbeenderen) vertoont botwoekeringen (exostose). Hetzelfde verschijnsel is te
zien op twee voetwortelbeentjes.9 Dit kan veroorzaakt zijn door overbelasting, maar het
kan ook een ouderdomsverschijnsel zijn. Dat laatste is echter minder waarschijnlijk: de
slijtage van het gebit wijst niet op een hoge ouderdom. Mogelijk is dit rund dus als trekdier
gebruikt.
Tussen de botten werd een kogelpotscherf aangetroffen, wat de kuil dateert in de
late middeleeuwen (1200-1400 na Chr.).
Materiaal uit ongedateerde contexten
Het ongedateerde materiaal betreft voornamelijk vlakvondsten en omvat acht resten van
rund, twee van varken en één van schaap/geit. De laatste, een fragment van humerus,
vertoont haksporen vlak onder de proximale (bovenste) epifyse, veroorzaakt door het
opdelen van het karkas. Ook de snijsporen op een dijbeen van rund getuigen hiervan,
terwijl de snijsporen op een onderkaak van rund veroorzaakt zullen zijn door ontvlezen. De
8
9

Ter vergelijking: de schofthoogte van het moderne zwartbont Fries-Hollands vee ligt tussen circa 136 en 142 centimeter.
Dit zijn tevens de enige voetwortelbeentjes die zijn verzameld. Het gaat om een centrotarsale (exostose -benige uitwas van het botop het distale gewrichtsvlak) en een os tarsale II+III (exostose op het proximale gewrichtsvlak), beide van de linkerkant.
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aanwezigheid van tenminste één hond blijkt uit vraatsporen op twee schouderbladfragmenten met hetzelfde vondstnummer (48), één van rund en één van varken.
Discussie en conclusies
Hoewel beperkt van omvang, geeft het dierlijke botmateriaal van het Boogplein te Winsum
toch een indruk van de lokale veeteelt en voedseleconomie, met name voor de periode
1000-1400 na Chr.. De veestapel bestond uit runderen, schapen en/of geiten en varkens;
gezien de aantals- en gewichtsverhoudingen was de rundveehouderij het meest belangrijk.
De verdeling van de skeletelementen wijst voor alle drie soorten op lokale slacht. Hoewel
hun skeletresten maar in één spoor zijn aangetroffen (spoor 97, vondstnummer 75;
datering 1450-1600 na Chr.) hebben er in alle perioden honden rondgelopen, getuige
hun vraatsporen op meerdere botfragmenten van rund, schaap/geit en varken. Van een
ander huisdier, de kat, is maar één rest aangetroffen: een schedelfragment met daarop
snijsporen die duidelijk maken dat het dier gevild is.
Benadrukt moet worden dat niet alleen door de beperkte omvang van het
materiaal, maar ook mogelijk door de wijze van verzamelen, een deel van de informatie
over de voedseleconomie ontbreekt. Daarbij gaat het voornamelijk om de rol van vogels
(pluimvee of wild) en vis. Het is zeer goed denkbaar dat hun kleine skeletresten bij het
handmatig verzamelen over het hoofd zijn gezien.
Het runderskelet uit de mestkuil is van een volwassen dier met een schofthoogte
van circa 121 centimeter. Het ontbreken van elk type slachtspoor maakt duidelijk dat het
dier in zijn geheel, “met huid en haar”, in de kuil is gedumpt. De doodsoorzaak is niet aan
de resten af te lezen, maar ziekte of verdrinking ligt voor de hand: ook nu nog verdrinkt
tijdens springvloed af en toe vee in de (buitendijkse) kustgebieden. Botwoekeringen in de
gewrichten van de achterpoten (tussen scheenbeen en middenvoetsbeen) zijn mogelijk
veroorzaakt door overbelasting, wat op een gebruik als trekdier kan wijzen. Door het
ontbreken van een groot deel van de voorpootbotten kon niet worden nagegaan of
dezelfde pathologie ook daar voorkwam.
4.4.4 Pollen en zaden (tekst drs. M. Schepers)
Er is een aantal monsters bekeken voor onderzoek aan plantenresten. Dit onderzoek is niet
uitgevoerd op de gebruikelijke manier omdat slechts beperkt tijd beschikbaar was. Toch zijn
er enkele interessante resultaten.
Van vier monsters (135, 147, 148 en 157) is een soortenlijst opgesteld (zie de
determinatielijst pollen en zaden in Appendix X). In deze lijst wordt onderscheid gemaakt in
een aantal groepen. De economische planten zijn de planten die verbouwd zijn, dan wel
door de mens zijn ingevoerd. Hiervan zijn gerst en vlas standaardsoorten voor het
terpengebied. Van hennep is dit in mindere mate het geval. De vondst van een vijgenpitje is
opmerkelijk: vijgen zijn weliswaar standaard in beerputten in stadse context, maar in een
terpenomgeving worden ze doorgaans niet aangetroffen.
De wilde planten bestaan uit drie hoofdgroepen: akkerplanten, graslandplanten en
kwelderplanten.10 Weegbree kan ook als akkerplant optreden, en voor de indeling bij de
graslandplanten is het van belang om te weten dat veel van de kweldergronden ook uit
grasland bestaan. In die zin is de kwelder een ongelukkige term, omdat het een
landschapseenheid is en niet per se een type vegetatie. De monsters dateren allemaal van na
de bedijking. De algehele samenstelling van de mestmonsters laat er geen twijfel over
bestaan dat er nog buitendijkse gronden gebruikt moeten zijn voor begrazing of
10 Deze onderverdeling is gemaakt naar eigen inzicht en zeer arbitrair.
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hooiwinning. Weliswaar kunnen bepaalde kwelderplanten zich nog lang na bedijking
handhaven in een verzoetend gebied, maar daarvoor is het gehalte aan kwelderplanten in
deze monsters te hoog. De vraag is in hoeverre de monsters ook iets zeggen over de
omgeving van Winsum zelf.
De hoge aantallen onkruiden wijzen op intensieve verstoring. Voor een deel zal dit
inderdaad akkergrond geweest zijn, maar ook andere – door de mens veroorzaakte – ruigte
biedt plaats aan onkruiden. Ook een deel van de graslandplanten moet binnendijks of
tenminste binnen een zomerdijk gegroeid hebben, zoals de ratelaar. Een andere opvallende
soort in deze categorie is de valse voszegge (Carex otrubae). Deze soort wordt veelal
aangetroffen in terpenonderzoek, maar de grote aantallen ervan, zoals aangetroffen in
monster 148, zijn erg bijzonder. In dit monster werden ook opvallend veel grassen gevonden,
zoals struisgras en geknikte vossenstaart. In combinatie met de ratelaar en andere
graslandplanten wijst dit op behoorlijk verzoete graslanden. In de monsters 147 en 157 is de
kwelder veel sterker aanwezig.

Figuur 40. Winsum, Boogplein: foto van twee zaden: links Agrostis oftewel struisgras en rechts
Alopecurus geniculatus oftewel geknikte vossenstaart (foto M. Schepers).

4.4.5 Metaal
Het opgravingsvlak en de stort is afgezocht met metaaldetectoren. Er zijn 15 stuks ijzer
gevonden, elf stukken lood, tien stukken koperlegering11 en één zilveren munt.
IJzer
Behalve spijkers zijn er twee ijzerslakken, een hoefijzer, twee delen van hengsels van een
deur of kist, een gesp, een plaatje en twee niet te determineren stukken ijzer opgegraven.
Lood
Er zijn elf voorwerpen van lood verzameld. Twee hiervan zijn niet te determineren en er is
een stukje afval gevonden. De overige vondsten zijn een klootbal en twee musketkogels,
11 Er wordt hier van koperlegering gesproken in plaats van brons, omdat de voorwerpen niet zijn geanalyseerd en de legering dus niet
bekend is.
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een knoop, twee textiel-loodjes en twee fragmenten van lood van een glas-in-lood raam.
Koperlegering
De acht vondsten van koperlegering bestaan uit twee sleutels (waarvan één modern), een
gecorrodeerd klein muntje, een deel van een horloge of hanger, een plaatje, een
mantelspeld, een niet te determineren stukje en een slak afkomstig van metaalbewerking.
Tussen de voorwerpen van dit metaal zijn twee interessante stukken. Het eerste is
een rekenpenning of jeton uit de middeleeuwen. Deze is verwerkt tot een fibula
(mantelspeld). De achterkant laat een Frans schild zien met rondom de tekst '+AVE MARIA
* GRACIA'; op de voorkant is een driedubbel leliekruis afgebeeld. Dit type rekenpenning
komt gedurende de hele vijftiende eeuw voor. De herkomst is Parijs of Tournai. Een
rekenpenning werd gebruikt als rekenhulpmiddel in de boekhouding. De reden waarom
deze is verwerkt tot een fibula is onbekend, mogelijk is het een bewijs van verdienste of
lidmaatschap van bijvoorbeeld een gilde. Het is een vondst die een bepaalde luxe
vertegenwoordigt. Deze mantelspeld is geconserveerd (zie Figuur 41 midden en Appendix
XI).
Het tweede voorwerp is een middeleeuwse sleutel. Hoewel deze vondst niet in een
spoor is gevonden, is vanwege de bijzonderheid van de vondst ervoor gekozen om het te
conserveren. De sleutel is niet compleet: er ontbreekt een handvat of ring. Mogelijk is de
sleutel daarom verloren. Voor het conserveringsverslag wordt verwezen naar Appendix XI;
zie ook Figuur 41 onder).

Figuur 41. Winsum, Boogplein: foto van drie metalen voorwerpen (verschaald). Boven de munt
(vondstnummer 4; doorsnede 1,3 centimeter), midden de fibula (vondstnummer 66,
doorsnede 2,9 centimeter) en onder de sleutel (vondstnummer 11, lengte6,7 centimeter
(foto's boven en onder D.A. Dijk; foto midden G. van Oortmerssen).
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Zilver
Het enige zilveren voorwerp dat is gevonden, is een munt uit Osnabrück (zie Figuur 41
boven). De munt wordt gedateerd in de dertiende/veertiende eeuw; dit is eveneens de
bloeifase van Winsum. Winsum werd in deze periode nog niet overschaduwd door
Groningen. De munt vormt het enige harde bewijs van handel. Het conserveringsverslag is
opgenomen in Appendix XI.
4.4.6 Hout (tekst drs. J. van der Laan, Cambium)
Inleiding
Tijdens de archeologische opgraving aan het Boogplein te Winsum, die in 2012 door De
Steekproef werd uitgevoerd, zijn enkele houten structuren aangetroffen en meerdere
stukken subfossiel hout verzameld voor nader onderzoek. Door middel van een onderzoek
aan het nat-geconserveerde hout is gepoogd meer inzicht te verkrijgen in de aard van de
houten structuren en de afzonderlijke objecten.
Een van de houten structuren bestaat uit een rij paaltjes die verticaal in de oever van
een waterloop zijn geplaatst. Een tweede structuur bestaat uit twee rijen paaltjes met
daartussen meerdere planken. Een aantal van deze planken bevat verbindingselementen die
in de betreffende structuur geen functie lijken te hebben gehad. Dit wijst erop dat een deel
van het hout is hergebruikt. Behalve de twee structuren zijn er nog enkele houtvondsten
gedaan tijdens het aanleggen van het vlak en het profiel.
Materiaal en methoden
Ondanks dat hout een zeer vergankelijke materiaalcategorie is, is het hout dat in Winsum
is aangetroffen redelijk goed geconserveerd gebleven. De verklaring hiervoor is dat het
hout vanaf het moment van depositie tot het moment van de opgraving in een
zuurstofarme context heeft gelegen, waardoor biologische aantasting het hout niet geheel
heeft afgebroken. Het hout is in het veld handmatig verzameld en luchtdicht verpakt in
plastic folie om uitdroging en de hiermee gepaard gaande desintegratie van het materiaal
zoveel mogelijk te voorkomen.
Het materiaalonderzoek omvat het beschrijven en het verzamelen van metrische
gegevens enerzijds en de soortbepaling van het hout anderzijds. Voor het determineren zijn
met behulp van een mesje dunnen plakken (coupes) van het hout gesneden, waarbij het
hout zo mogelijk in transversale, radiale en tangentiale richting is doorsneden. Van deze
coupes zijn preparaten gemaakt die onder een doorvallend-licht-microscoop bekeken
konden worden op verschillende vergrotingen (tot 400 x). Op basis van de anatomische
kenmerken van het hout kan dan de houtsoort bepaald worden. Het determineren van het
hout is gedaan met behulp van de literatuur van Schweingruber (1978) en de
vergelijkingscollectie van het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit
Groningen. Aangezien de preparaten zijn gemaakt op waterbasis, zijn deze niet
permanent.
Tijdens de opgraving zijn 26 vondstnummers uitgeschreven voor houtvondsten. In
totaal omvatten deze vondstnummers 66 objecten, waarvan 64 zijn beschreven en
gefotografeerd. Het hout bestaat voornamelijk uit planken en palen en is afkomstig uit
verschillende sporen, waarvan de meeste dateren tussen 1000 en 1600 na Chr. Aangezien
een groot aantal planken voorzien is van houten pennen, is hiervan een steekproef
onderzocht op houtsoort, stamcode12 en op het aantal jaarringen dat in een pen
12

De stamcode wordt gebruikt om aan te geven op welke manier een houten object uit een boomstam is vervaardigd (zie Appendix
X determinatielijst hout).
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vertegenwoordigd is. De volledige beschrijving van de houtvondsten is opgenomen in een
tabel (zie Appendix X determinatielijst hout).
Resultaten
Houtsoortenspectrum
De opgraving in Winsum heeft hout van tenminste vier verschillende boomsoorten
opgeleverd (Figuur 42). Eikenhout (Quercus) is dominant (bijna 75%), maar er is ook
essen- en elzenhout aangetroffen (respectievelijk Fraxinus en Alnus). Daarnaast omvat het
houtspectrum enkele stukken naaldhout (Pinaceae). Eikenhout wordt in archeologische
contexten doorgaans in de grootste hoeveelheid aangetroffen omdat deze soort enerzijds
erg veel werd (en wordt) gebruikt vanwege zijn duurzaamheid, en anderzijds ook na
depositie het best bewaard blijft.

Figuur 42. Winsum, Boogplein: het houtsoortenspectrum uit de opgraving Winsum, Boogplein.

Beschrijvingen
Het meeste vondstmateriaal is afkomstig uit twee structuren (structuur 2 en 20). Beide houten
structuren flankeren een zijde van een waterloop. In het totale vondstassemblage
overheersen de plankvormige objecten qua aantal (Tabel 9). Het gaat hierbij vooral om
eikenhouten planken, maar er zijn ook enkele naaldhouten objecten gevonden, die als
plankvormig kunnen worden omschreven. Een groot aantal eikenhouten planken was
voorzien van houten pennen in pengaten. Naast planken zijn er vooral veel palen en enkele
balken verzameld. De houtvondsten uit de opgraving aan het Boogplein te Winsum betreffen
voornamelijk constructiehout.
Tabel 9.
houtsoort
Quercus
Alnus
Fraxinus
Pinaceae
niet gedet.
totaal

Winsum, Boogplein: het hout uit de archeologische opgraving Winsum, Boogplein.
balk
3

balk?
1

paal
4
6

paal?
1
4
1

plank
23

pen
12

onbekend
4
2

3
3

1

10

6

26
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12

2
8

totaal
48
6
7
3
2
66

houtsoort
Eik
Els
Es
Naald
niet gedet.

Palen uit structuur 2
In de oever van het oostelijke deel van de gracht (structuur 2, werkput 1) zijn tijdens het
couperen van het spoor enkele houten paaltjes aangetroffen. Door instabititeit van de
bodem kon de coupe niet worden gedocumenteerd. De houtvondsten zijn wel verzameld
voor onderzoek. De vulling van het spoor dateert tussen 1000 en 1400, met een duidelijk
accent op de tweede helft van de dertiende eeuw en de eerste helft van de veertiende eeuw
(zie paragraaf 4.2).
De houten paaltjes verschillen van elkaar qua vorm en houtsoort. Een tweezijdig
gerechte paal met een brede platte punt en drie grote bewerkte brokken bestaan uit
elzenhout (vnr. 84), terwijl een ronde stam waarop geen sporen van bewerking aanwezig zijn
bestaat uit essenhout (vnr. 85). Een derde, aan vier zijden bekapte, paal is gemaakt van
eikenhout (vnr. 86). Aan de twee breedste zijden van deze paal zijn de kapsporen bewaard
gebleven (Figuur 43). De kapsporen lopen diagonaal ten opzichte van de groeirichting van
het hout. De bijlsnedes zijn afkomstig van een bijl met een rechte snede en een bladbreedte
van tenminste 6 centimeter. De sporen hebben aan beide zijden dezelfde oriëntatie en het
hout is dus waarschijnlijk vanaf één zijde bewerkt. Een ander paaltje bestaat uit een krom
stuk elzenhout met een diameter van 6,5 centimeter, waarvan de buitenzijde van de knik is
afgevlakt. Direct onder het vlak zijn een grote en een kleine doorboring aanwezig. De grote
doorboring is een pengat met een pen er in (Figuur 44).

Figuur 43. Winsum, Boogplein: een eikenhouten paal uit structuur 2. Op twee zijden zijn duidelijk de
diagonale inkepingen van kapsporen zichtbaar. De bijl heeft een rechte snede met een
breedte van tenminste 6 centimeter (foto J. van der Laan).

Figuur 44. Winsum, Boogplein: één van de houten palen uit structuur 2. De ‘bovenzijde’ is afgevlakt.
In het van nature gekromde elzenhout is een houten pen in een pengat aanwezig, met
daarnaast een kleinere doorboring (foto J. van der Laan).

Planken en palen uit structuur 20
Het meeste hout is afkomstig uit structuur 20. Tussen de verticaal in de grond geplaatste
palen zijn enkele planken aangetroffen (Figuur 45). Een mossellaag die met de
beschoeiing geassocieerd kan worden, dateert halverwege de vijftiende eeuw (zie
paragraaf 4.4.9). Al het hout van deze constructie bestaat uit eikenhout.
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Figuur 45. Winsum, Boogplein: schematische weergave van structuur 20: de overblijfselen van een
beschoeiing. De vondstnummers van de individuele planken zijn aangegeven. De verticale
figuren zijn de palen die aan weerszijden van de planken in de grond zijn gezet.

Figuur 46. Winsum, Boogplein: tekeningen van de houten planken die deel uitmaakten van de
beschoeiing tussen de paaltjes in structuur 20, spoor 175.
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De planken vertonen bijzonder veel verbindingselementen in de vorm van pen-gatverbindingen (Figuur 46). De meeste planken bevatten langs de beide lange zijden een rij
pengaten, waardoor op één plank vaak een dubbele rij pengaten aanwezig is. Daarnaast
zijn er enkele pengaten (waarvan sommige met een grotere diameter) tussen de dubbele rij
pengaten waargenomen. In veel gevallen zijn (resten van) de houten pennen in de pengaten
aanwezig. Op een van de planken (vnr. 138) is aan een zijde een vezelig koord aanwezig
(Figuur 47). Uit microscopisch onderzoek bleek dat het koord voornamelijk uit veenmos
bestaat, maar dat er ook andere vezels in aanwezig zijn. Deze andere vezelsoorten konden
niet gedetermineerd worden, maar zijn wel in dusdanige hoeveelheid aangetroffen dat het
niet om vervuiling van het monster kan gaan. In de betreffende plank zijn langs een zijde ook
enkele kleine metalen plaatjes in het hout aanwezig.

Figuur 47. Winsum, Boogplein: een eikenhouten plank waarop een dikke vezelige streng aanwezig is
(vnr. 138) (foto J. van der Laan).

Houten pennen
Van de houten pennen is een steekproef onderzocht op houtsoort en diameter. De pennen
zijn te verdelen in twee groepen: een groep met een diameter van circa anderhalve
centimeter en een groep met een diameter van circa twee centimeter. Alle smallere houten
pennen zijn (mogelijk door invloed van postdepositionele processen) enigszins ovaal. De
twaalf onderzochte pennen zijn gemaakt van eikenhout en hebben een zogenaamde
stamcode 17, wat wil zeggen dat ze gemaakt zijn uit een klein deel van een stam. Het
aantal jaarringen van de onderzochte houten pennen loopt uiteen van zes tot elf.
Schijfvormig object
In de onderste grijze laag van een grachtvulling (spoor 97, werkput 2) is een opvallend
houten object gevonden (vnr. 96). Het spoor dateert tussen 1400 en 1700 na Chr. Het platte
schijfvormige object bestaat uit enkele fragmenten, die zijn samen te voegen tot twee delen
(Figuur 48). Op beide delen zijn stukken van de originele, afgeronde zijden aanwezig. De
functie van het object is onbekend.
Discussie en interpretatie
De houten planken uit structuur 20 bevatten enkele verbindingselementen die in deze
structuur geen functie hebben. Het gaat om rijen met pengaten langs de lange zijden van
de planken. Het is zeer waarschijnlijk dat het hier gaat om secundair gebruikt scheepshout.
De planken hebben in hun primaire functie dienst gedaan als zogenaamde ‘gangen’ van

57

Figuur 48. Winsum, Boogplein: een schijfvormig object van eikenhout (vnr. 96) uit een grachtvulling
(spoor 97). De originele zijden van het object zijn deels bewaard gebleven (aangegeven
met een stippellijn) (foto J. van der Laan).

een overnaadse scheepshuid.
Op één van de plankfragmenten ligt een dik vezelig koord. Het betreft hier zeer
waarschijnlijk breeuwsel van veenmos en enkele andere vezels, dat dienst heeft gedaan als
opvulmateriaal om de naden tussen de planken te dichten. Een andere aanwijzing hiervoor
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zijn de metalen ‘nieten’ die aan een lange zijde van het plankfragment aanwezig zijn. Het
gaat om resten van sintels, waarmee een latje werd vastgezet over de naad om het mos op
zijn plaats te houden.
De pen-gat-verbindingen, waar in veel gevallen nog resten van eikenhouten pennen
in aanwezig waren, hebben gediend om de planken aan elkaar te verbinden. De meeste
pennen hebben een diameter van circa anderhalve centimeter. De pengaten met een
bredere diameter (circa twee centimeter) op het midden van de planken zullen hebben
gediend om de planken met de spanten van het schip te verbinden.
Conclusie
De houtvondsten die tijdens de opgraving te Winsum, Boogplein zijn aangetroffen
bevestigen de maritieme achtergrond van de wierdebewoners. Door middel van het
plaatsen van palen met daartussen planken, stak men energie in het maken van een
beschoeiing voor de waterlopen direct buiten de wierde. Op deze manier werd voorkomen
dat de oevers van het Winsumerdiep konden afkalven. De beschoeiing gaf een stevige
basis aan de oever. Enkele palen die in de beschoeiingstructuur werden aangetroffen
hebben een dusdanig groot volume dat het mogelijk is dat deze niet alleen dienst deden
als beschoeiing, maar ook als meerpalen om schepen aan te leggen.
Het hout dat werd gebruikt voor een beschoeiing (structuur 2) bestaat waarschijnlijk
uit rest- of afvalhout aangezien alle houten palen uit deze structuur zowel wat betreft vorm
en bewerking, als ook in gebruikte houtsoorten erg van elkaar verschillen.
Het hout waarmee een tweede beschoeiing (structuur 20) met planken is
opgetrokken is vrijwel zeker gemaakt van hergebruikte onderdelen van een schip dat is
gebouwd met een overnaadse scheepshuid. Op een van de planken zijn sporen gevonden
van zogenaamd ‘gesinteld mosbreeuwsel’.
4.4.7 Vuursteen

Figuur 49. Winsum, Boogplein: foto van de stukjes vuursteen uit de zandlaag (foto D.A. Dijk).
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Het in Winsum gevonden vuursteen is afkomstig uit één van de kijkgaten in put 3, meer dan
twee meter onder het gegraven vlak. Onder de kleilagen werd hier zand aangetroffen en
deze laag is in het veld als een neolithisch niveau geïnterpreteerd. In het zand werden twee
fragmenten houtskool gevonden, twee stukken natuursteen en 17 stukken vuursteen
(vondstnummer 119; Figuur 49). Tussen het vuursteen zijn geen werktuigen herkend;
diagnostische artefacten ontbreken. Wel zijn er twee klingen en drie afslagen gevonden, die
gezien de afmetingen duiden op een datering in het mesolithicum.
Behalve de stenen uit deze dieper gelegen zandlaag, zijn er ook in andere contexten
stukken natuursteen gevonden. Deze dertien stenen zijn echter alle onbewerkt.
4.4.8 Glas
Tijdens de opgraving zijn zes scherven glas gevonden (vondstnummer 152, zie Figuur 50).
Deze behoren tot in ieder geval twee groene flessen met een opgebolde ziel (holle bodem)
en zijn gevonden in de puinbaan van structuur 1, een gracht. De datering is mogelijk laat
zeventiende, begin achttiende eeuw.

Figuur 50. Winsum, Boogplein: foto van de stukjes vuursteen uit de zandlaag (foto D.A. Dijk).
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4.4.9 Mossels (dhr. H.J. Steurman13)
Tijdens het veldwerk is een monster genomen van een schelpenlaag direct ten westen van
de houten beschoeiing. Dit monster is gedateerd door middel van de 14C-methode: de
gekalibreerde datering is 1440-1470 na Chr.14 Er is ook een 13C-onderzoek uitgevoerd,
dat de mate van zeewater in het monster bepaalt. De resultaten van dit onderzoek duiden
op een vol marien milieu.
De gedateerde schelpen zijn mossels (mytilus edulis). Mossels zijn eetbaar en
mogelijk zou het gaan om productie- of consumptieafval. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk
door het ontbreken van bijmenging zoals scherven aardewerk of ander door mensen
geproduceerd afval.
Een andere mogelijkheid is dat het schelpmateriaal natuurlijk is afgezet. Het betreft
echter schelpen uit een vol marien milieu. De Hunze en Reitdiep hebben een andere 13Cwaarde. De schelpen komen uit zee en in deze periode was de zee zo ver teruggetrokken
en de Hunze zo ver in activiteit teruggedrongen dat het niet mogelijk is dat vol mariene
schelpen op een natuurlijke wijze hier afgezet zouden zijn.
De mossels zijn daarom zeer waarschijnlijk door mensen verzameld en rechtstreeks
aangevoerd vanaf de zee. Ze zijn gebruikt voor een fundering of als versteviging van de
bodem, zoals een soort beschoeiingslaag. Dit laatste komt overeen met het feit dat
beschoeiing hier direct achter werd aangetroffen.
In deze periode is er sprake van een hoge zeespiegel. De Dollart bereikt rond 1500
na Chr. zijn hoogste activiteiten niveau. Vermoedelijk is er sprake van een sterke toename
in activiteiten in de zee en was het noodzakelijk de rand van de wierde hiertegen te
beschermen.

13 De heer Streurman is een gepensioneerd medewerker van het 14C-laboratorium in Groningen en heeft in de omgeving van Winsum
en Bedum veelvuldig onderzoek laten doen naar schelpen.
14 Onderzoeksnummer GrA 54288; resultaat 14C : 420 jaar BP +/- 25 jaar, datering 1440-1470 call AD; resultaat 13C : 1,56
promille.
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5.

Conclusie
In mei en juni 2012 is op het Boogplein te Winsum een archeologische opgraving
uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn intacte wierdelagen aangetroffen. Direct buiten de
wierde is een grote hoeveelheid waterlopen aangetroffen, variërend van natuurlijke geulen
tot gegraven sloten en grachten. De oudste vondsten betreffen vuurstenen artefacten,
vermoedelijk uit het mesolithicum, die in de top van het dekzand onder de wierde zijn
aangetroffen. Het oudste vondstmateriaal uit de wierde zelf en de archeologische sporen
rond de wierde dateren bijna alle uit de late middeleeuwen, vermoedelijk vanaf de
twaalfde eeuw. Scherven aardewerk die duidelijk ouder zijn dan de late middeleeuwen zijn
niet opgegraven, met uitzondering van één scherf terpaardewerk uit de eerste eeuw na
Chr.
Het landschap rond Winsum is dynamisch geweest met veel natuurlijke afzettingen.
De complexiteit is om deze reden hoog. Deze complexiteit wordt nog eens versterkt door
het feit dat het terrein vanaf de late middeleeuwen constant is gebruikt. De vele waterlopen
hebben verschillende oriëntaties en oversnijden elkaar. Veel van deze sporen zijn scheef
aangesneden, onder meer omdat het plangebied scheef op de wierde ligt. Daarnaast zijn
de sporen veelvuldig doorsneden als gevolg van recente bouwactiviteiten. Naast sloten,
grachten en andere waterlopen, zijn mestkuilen, afvalkuilen en waterputten opgegraven.
Eén van de opmerkelijkste sporen is een deel van een houten beschoeiing die intact in de
bodem is bewaard. Deze beschoeiing is aangetroffen op de overgang tussen de wierde en
een gracht of open water. Waarschijnlijk heeft deze beschoeiing dienst gedaan als
bescherming tegen het water.
Het beeld dat bij het vooronderzoek naar voren was gekomen dat Winsum is gelegen op
de locatie van een dekzandrug waarvan de top op ongeveer 4 meter onder NAP ligt, klopt
redelijk. De top van het zand is op 2,75 tot 3,9 meter onder NAP aangetroffen. Het is dus
duidelijk dat het zand een vrij steile helling heeft en richting het oosten omhoog duikt; van
oudsher een hoog punt in de omgeving. Dat dit soort gebieden reeds in de prehistorie
werden opgezocht, blijkt uit de hoeveelheid bewerkt vuursteen die is aangetroffen in één
van de diepere kijkgaten in put 2. De geplande bodemverstoringen reiken echter niet zo
diep en deze steentijd-laag is dan ook niet opgegraven.
Op het zand is een dik kleipakket afgezet bestaande uit wadafzettingen. Er is geen
gelaagdheid in dit kleipakket te herkennen. Op het kleipakket is een gelaagd zand- en
kleipakket afgezet dat naar boven toe steeds zandiger wordt. Hieruit blijkt dat het gaat om
een kwelderrug. Dit komt overeen met de verwachting die is opgesteld naar aanleiding van
het vooronderzoek. In deze kwelderrug zijn één of meerdere, meanderende geulen
uitgesleten, die de kweldergronden doorsneden en een ingang boden aan het zeewater
tijdens overstromingen. Door de sterk meanderende werking en door het feit dat niet het
gehele plangebied vlakdekkend kon worden opgegraven is het niet duidelijk of het gaat
om één of meerdere geulen.
Dat er op deze kwelderruggen al vroeg werd gewoond, blijkt uit de vondst van een
scherf terpaardewerk dat uit de insteek van de waterput komt. De scherf dateert in de
eerste eeuw na Chr. Hoewel het verleidelijk is om te stellen dat de waterput daarom uit
deze periode stamt, kan dit niet met zekerheid gesteld worden omdat het mogelijk gaat om
opspit dat vele eeuwen later vergraven kan zijn. Wel is duidelijk dat de put in elk geval niet
ouder is dan de eerste eeuw en dus niet uit de ijzertijd stamt.
Na een eerste ophogingsfase zag men zich genoodzaakt om door deze ophoging
heen nieuwe sloten en greppels te graven. Vermoedelijk om het water om de wierde heen
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te leiden en zo overstromingen te voorkomen. Daarnaast waren de greppels mogelijk ook
om de golfslag tijdens overstromingen te beperken en zo afkalving van de wierde tegen te
gaan, al zijn in de aangetroffen greppels op de wierde geen beschoeiingen aangetroffen.
Na vijf relatief kleine greppels die achtereenvolgens zijn gegraven en weer gedempt is een
grote brede sloot of gracht gegraven.
Vanuit het oosten werd de wierde langzaamaan uitgebreid. De waterwegen
schoven steeds verder naar buiten. De wierde werd steeds hoger en kwam steeds meer
naar het westen te liggen. Onder de bebouwing die op de kadastrale minuut uit 1832
staat aangegeven, zijn diverse mest/veenlagen aangetroffen. Hier kan sprake zijn van
reliëfinversie, waarbij de wierde onder het eigen gewicht begon in te klinken. Mogelijk is
een greppel/geul hier later door de wierde heen gegraven.
Direct buiten de wierde is een houten beschoeiing aangetroffen. De zogenaamde
wierdelagen houden direct achter de beschoeiing op en het is aannemelijk dat de
beschoeiing is geplaatst om de wierde tegen afkalving van het Winsumerdiep te
beschermen. De dikke palen die bij de beschoeiing zijn aangetroffen geven een indicatie
dat er mogelijk een haven op deze locatie is geweest. De dikke palen zijn daarbij gebruikt
als meerpalen om schepen aan te leggen. Voor het plaatsen en op de plek houden van de
beschoeiing zijn deze palen te zwaar uitgevoerd.
Buiten de wierde zijn eveneens diverse watergangen aangetroffen die variëren van
grachten en natuurlijke geulen tot sloten. De strijd tegen het opkomende water, dat via de
Hunze het land binnen kwam zal bij de aanleg van deze waterpartijen een belangrijke rol
hebben gespeeld. Waarom in dit deel van het plangebied geen valge laag is aangetroffen
of andere sporen die duiden op landbouwactiviteiten is niet duidelijk.

Figuur 51. Winsum, Boogplein: kaarten met de gedateerde sporen, linksboven vlak 1, rechtsboven
vlak 2, linksonder vlak 3 (het noordelijke deel van put 1). Rood is 1000-1400 na Chr.;
groen 1400-1800 na Chr.
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Het aardewerk dat in een deel van de grondsporen werd aangetroffen, vormt de basis voor
de datering van deze grondsporen (zie Figuur 51). Oudere sporen komen niet voor in
werkput 3. In weinig van de profiellagen zijn scherven aardewerk gevonden, waardoor de
meeste profiellagen niet gedateerd konden worden.
In Figuur 52 zijn de sporen die tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn aangetroffen,
geplot op een kaart met de grondsporen van de opgraving. Alleen in proefsleuf 3 en
opgravingsput 2 lijken enkele sporen door te lopen.

Figuur 52. Winsum, Boogplein: allesporenkaart van de opgraving met de drie proefsleuven uit het
eerdere onderzoek erop geplot (bron proefsleuven: De Roller 2010).

5.1 Beantwoording onderzoeksvragen
- Kan het onderzoek een beeld geven van de ouderdom van de wierde van Winsum?
Het deel van de wierde dat in het plangebied is onderzocht, is opgeworpen in de late
middeleeuwen. Er zijn scherven aardewerk en delen bouwkeramiek gevonden die
gedateerd kunnen worden in de dertiende/veertiende eeuw. Een mossellaag die met
beschoeiing geassocieerd kan worden, is te dateren halverwege de vijftiende eeuw. Deze
beschoeiing heeft waarschijnlijk te maken met versteviging van de rand van de wierde
tegen de hoge zeespiegel.
In het gebied rond Boogplein zijn echter al langer menselijke activiteiten geweest.
Er is een scherf terpaardewerk uit de eerste eeuw na Chr. gevonden en onder de kleilagen
is op het zand bewerkt vuursteen uit de steentijd (waarschijnlijk uit het mesolithicum)
verzameld.
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- Wat is de aard van de bewoning van het plangebied in de loop der eeuwen?
Zowel op de wierde als direct ernaast zijn diverse bewoningssporen aangetroffen. Deze
dateren echter voornamelijk uit de nieuwe tijd, waarbij het merendeel dateert uit de
negentiende en twintigste eeuw. De sporen die geassocieerd kunnen worden met bewoning
uit oudere perioden zijn onder meer enkele mestkuilen, een graf van een koe en een
waterput. De scherven aardewerk die zijn opgegraven zijn vooral te dateren tussen 1000
en 1400 na Chr. met een nadruk op 1300-1400. Verder zijn er veel sloten en grachten
opgegraven. De aanwezigheid van waterputten en scherven aardewerk duiden op
bewoning in de directe nabijheid van het plangebied. Er zijn echter geen huisplattegronden
aangetroffen tijdens de opgraving.
- Zijn er aanwijzingen te vinden voor handel, scheepvaart of mogelijk scheepsbouw?
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor locale scheepsbouw. Wel zijn er enkele vondsten
gedaan die in verband kunnen worden gebracht met handel en/of scheepvaart. Er is een
dertiende/veertiende eeuwse munt gevonden afkomstig uit Osnabrück en een vijftiende
eeuwse rekenpenning uit Frankrijk. Verder is er hergebruikt scheepshout gevonden. Ook
zijn er zware palen in een beschoeiing aangetroffen, die mogelijk met de aanwezigheid
van een haven te maken hebben.
- Liggen in het plangebied archeologische resten die gerelateerd kunnen worden aan het
nabijgelegen Dominicaner klooster?
Er zijn geen archeologische resten gevonden die met zekerheid aan het Dominicaner
klooster gerelateerd kunnen worden. Wel kunnen mogelijk enkele van de grachten en
sloten geassocieerd worden met een buitenterrein van het klooster. Doordat niet het gehele
terrein is opgegraven, is hier geen uitspraak over te doen. Verder zijn er veel laatmiddeleeuwse kloostermoppen gevonden, die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van het
klooster. Het klooster is in gebruik geweest van 1276 tot 1584 en deze dateringen komen
overeen met de dateringen van het merendeel van het aardewerk.
- Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat in het plangebied valgen (oude
bouwlanden) gelegen hebben. Hoe manifesteren deze zich bodemkundig, zijn er
ploegsporen waar te nemen?
Tijdens de opgraving is een donkerzwarte laag aangetroffen buiten de wierde die in eerste
instantie is geinterpreteerd als een valge. Door nader onderzoek bleek al snel dat het niet
om een valge ging, maar om een bodem van een brede en ondiepe waterpartij. In de
opgegraven vlakken zijn geen valgen aangetroffen en er zijn geen ploegsporen
waargenomen. Deze vraag is daarom niet van toepassing.
- Liggen de valgen op ongeroerde kwelderafzettingen of is er sprake van geploegde of
bewoonde kwelders, alvorens de valge werd aangelegd?
Er zijn geen valgen aangetroffen, deze vraag kan daarom niet worden beantwoord. De
kwelder lijkt te zijn verstoord door gegraven sloten en kreken. Er zijn geen ploegsporen in
de bodem aangetroffen.

Advies
Het plangebied kon niet volledig onderzocht worden. Dit houdt in dat er mogelijk nog
archeologische waarden aanwezig zijn. Er wordt geadviseerd het terrein toch vrij te geven,
omdat aanvullend onderzoek weinig tot geen nieuwe inzichten zal geven of aanvullende
informatie zal opleveren.
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