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Project AWP Purmerend 2010-01-OCB          
Locatie onderzoeksgebied 

 

 
 
 

Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied 
 
Provincie     : Noord-Holland 
Plaats      : Purmerend 
Gemeente     : Purmerend 
Toponiem     : Zuidersteeg 
Kaartblad     : 19G 
Coördinaten     : 125083/502487 – 125084/502484 
Complex     : Stadskern binnenstad Purmerend 
Periode     : Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd 
Bevoegd gezag    : Gemeente Purmerend, Mw. A.Schenk 
Onderzoekmeldingsnummer ARCHIS : (CIS-Code) 40013 
Projectverantwoordelijk   : Archeologische Werkgroep Purmerend 
Projectcode AWP    : 2010-01-OCB 
Uitvoering veldwerk    : 23 september 2010 
Maximale diepte ontgraving   : Tot 3 meter onder het maaiveld 
Beheer/plaats documentatie   : Archeologische Werkgroep Purmerend 
Eindbeheer     : Archeologisch depot Noord-Holland 
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Inleiding 

 
De Gemeente Purmerend heeft de Archeologische Werkgroep Purmerend (AWP) gevraagd of 
het interessant genoeg was om de ontgravingen voor het plaatsen van ondergrondse containers 
in de binnenstad archeologisch te begeleiding. Deze ontgravingen zijn te kleinschalig 
“volgens archeologische begrippen” waardoor er géén degelijk archeologisch onderzoek 
hoefde plaats te vinden.  
 
Voor de AWP een unieke kans om het bodemarchief op diverse locaties te kunnen 
waarnemen en vast te leggen middels fotomateriaal. Ook wegens de mogelijkheid om 
artefacten te kunnen verzamelen en over al deze informatie een rapport te kunnen maken heeft 
de AWP hiermee enthousiast  in toegestemd. 
 
Archeologisch gezien zijn de locaties geheel onwillekeurig gekozen. Desondanks zijn er toch 
enkele locaties aangetroffen welke een toegevoegde of bevestigende waarde hebben 
aangetoond. 
 
De AWP is van tevoren op de hoogte gesteld dat er in sommige gevallen snel gewerkt moest 
worden door de aannemer, welke overigens alle medewerking verleende. De AWP moest 
hierdoor wel vaak snel handelen met het maken van foto’s, inmeten, waar het kon, of 
scherven rapen. In sommige gevallen was de grond te verontreinigd waardoor er nog minder 
onderzoek kon worden verricht. Door al deze feiten zijn niet alle gegevens naar exacte 
juistheid genoteerd kunnen worden maar zijn in ieder geval dan bij benadering aangegeven. 
 
Vanwege het plaatsen van de ijzeren mal van de aannemer kon het profiel van de put in de 
meeste gevallen niet worden vastgelegd. 
 
Ook al zijn deze putten niet naar archeologische maatstaven opgegraven kunnen de 
waargenomen en verzamelde gegevens voor de AWP en anderen waardevol zijn voor 
eventuele toekomstige oudheidkundige onderzoeken.  
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                           kaart Frederick de Wit (1698)                               locatie ontgraving 2010 

 
Donderdag 23 september 2010 gestart met de ontgraving voor de plaatsing van één 
ondergrondse containerbak in de Zuidersteeg. De omvang van de ontgraving betreft 4 m2. De 
locatie heeft een diepste ontgraving van 3 meter onder het maaiveld. 
 

 
 
                                                             Locatie van de geplaatste containerbak 
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Uitvoering  

 
Op 3,20 meter van de zijgevel en 1,40 meter van de hoek van het pand op nummer 5 gelegen 
aan de straat genaamd Achter de Kerk is de ontgraving uitgevoerd voor één containerbak. Op 
30 centimeter diepte werd een oude natuur stenen band? aangetroffen. Hieronder bevond zich 
op circa 65 centimeter onder het maaiveld een gemetselde muur van bakstenen welke op 1,20 
onder het maaiveld op twee funderingsplanken gelegen waren (afb.1 en 2).  
 

                        
                    (afb.1 foto vanuit het z.o.)                                   (afb.2) funderingsplanken onder de muur                                            

 
De planken werden op hun beurt weer gesteund door diverse ronde houten palen die hier 
verticaal in tweetallen onder geplaatst waren. Direct onder de funderingsplank is nog een 
scherf aangetroffen afkomstig van een steengoed kruik uit de zestiende eeuw (afb.5). De muur 
zou mogelijk een deel van de kademuur kunnen zijn van de toenmalige gracht welke door de 
Zuidersteeg gelopen heeft. Deze gracht is in het jaar 1870 gedempt.  
 

                                        
                          (afb.3 foto vanuit het n.o.)                                                           (afb.4)                                                   

 
Op afbeelding 3 is te zien hoe enkele houten planken haaks op de muur gesitueerd liggen. Wat 
de reden hiervan moet zijn geweest is niet onderzocht kunnen worden. Tijdens het dieper 
ontgraven wordt op 1,50 meter onder het maaiveld een veenlaag waargenomen (afb.4) met 
enkele houten palen. 
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Vondstmateriaal  

 
Uitgezonderd het steengoed fragment en de baksteen is al het vondstmateriaal verzameld op 
het gronddepot in Purmerend. Het vroegst aangetroffen materiaal betreft rood aardewerk 
afkomstig van enkele grapen (kookpotten) daterend uit de vijftiende eeuw. Het 
steengoedfragment (afb.5-inv.nr.7) welk is aangetroffen onder de funderingsplank behoort 
van een grote kan of kruik. Met de metaaldetector zijn slechts enkele voorwerpen gevonden. 
Eén koper voorwerp betreft het beslag van een sluiting van vermoedelijk een kist uit de 
achttiende eeuw (afb.6-inv.nr.7). Eén baksteen (afb.7-inv.nr.1) uit de muur afkomstig heeft de 
maten van 19,5 x 10 x 4 centimeter. 
 
 
 

                               
                     (afb.5)                                       (afb.6)                                            (afb.7) 

 
 
 

VONDSTENLIJST 2010-01-OCB PURMEREND LOCATIE 17  

 ZUIDERSTEEG - 23-09-2010 

 
Nr. Omschrijving Datering  Materiaal  Maten Bijzonderheden 

1 Baksteen 1600-1750 Aw-rood 19,5 x 10 x 4 cm. Compleet. Uit de muur. 

2 Daklei 1600-1700 Leisteen/IJzer Ca. 15 x 6 cm. Daklei met ingeslagen spijker. 

3 Kistsluiting 1700-1800 Koper 9,5 cm. Scharnierend deel. 

4 Onbekend 1800-1900 Koper Ø=4,4 cm.  
H=1,2 cm. 

Dop? 

5 Ring 1700-1800 Koper 2,7 cm. Riemverbinding? 

6 Kan 1500-1600 Steengoed Ca. 14,5 cm. Schouderfragment. 

7 Kruik 1500-1600 Steengoed Ca. 6,5 cm. Wandfragment. 

8 Grape 1500-1550 Aw-rood Ca. 8,5 cm. Bodemfragment (poot) 

9 Grape 1500-1550 Aw-rood Ca. 4,5 cm. Bodemfragment (poot) 

10 Grape 1450-1550 Aw-rood Ca. 5,5 cm. Buikfragment. 

11 Bakpan 1550-1550 Aw-rood Ca. 13,5 cm. Rand-bodemfragment. 

12 Bakpan 1500-1600 Aw-rood Ca. 11,5 cm. Randfragment. 

13 Rib - Bot 14,5 cm. 1 Fragment. Rund. Slachtafval. 

      

 Opgeborgen Vondstdoos 12 : ( 1 t/m/ 13)                              ( 1 zak) Totaal gewicht: 1,7 kilogram 

      

      

Va. 1.20 onder maaiveld divers scherfmateriaal  

 

 


