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Project AWP Purmerend 2010-01-OCB          
Locatie 19 onderzoeksgebied 

 

 
 

Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied 
 
Provincie     : Noord-Holland 
Plaats      : Purmerend 
Gemeente     : Purmerend 
Toponiem     : Gedempte Singelgracht 
Kaartblad     : 19G 
Coördinaten     : 125058/502694 – 125055/502694 
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    : 15 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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Gedempte Singelgracht – Locatie 19 

 

      
        (afb.1) Kaart Frederick de Wit (1698)                              (afb.2) Locatie ontgraving (2010) 

 
Woensdag 15 september om 10.30 uur per telefoon het bericht gekregen van de aannemer 
dat er op deze locatie reeds een ondergrondse container is geplaatst. Hierdoor zijn er geen 
foto’s en aantekeningen kunnen maken tijdens de ontgraving. Alleen de stortgrond op het 
depot aan de Waterlandlaan is nog afgezocht kunnen worden waarbij materiaal is verzameld. 
Coördinaten middenpunt X=125056 en Y=502694. Locatie aan de Gedempte Singelgracht ter 
hoogte van nummer 7 werd  voorheen genoemd “Slotterburgwal”. Het gedeelte van de gracht 
voor deze locatie is in 1929 gedempt. 
 

 
                                                   Tekening van de plaatsen containers. 
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Uitvoering  
 
Er heeft hier geen begeleiding door de AWP plaats gevonden! De aannemer heeft de AWP 
pas gebeld toen de twee containers reeds geplaatst waren. Alleen de stortgrond is nog 
onderzocht op het depot aan de Waterlandlaan. 
 
 
 
Vondstmateriaal 
 
De vondsten welke zijn gedaan op het depot dateren van de 13e eeuw tot de 19e eeuw. De 
enigste vondst uit de dertiende eeuw betreft een wandscherf van vijf bij vier centimeter en 
betreft  vermoedelijk een kogelpot van Paffrath aardewerk. (afb.4) 
 

 

   
                                                                  (afb.4) 

 

 
De fragmenten van de afbeeldingen 5 en 6 zijn afkomstig van een grape (kookpot) uit de 
eerste helft van de 15e eeuw. Ze zijn inwendig ongeglazuurd en uitwendig van een 
slibversiering voorzien in de vorm van stippen en lijnen. 
  
 

               
                                                    (afb.5)                                                       (afb.6) 
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Van een blauw glas is een groot fragment van een zeventiende eeuwse deksel aangetroffen. 
De buitenrand heeft een diameter van ongeveer 7,5 centimeter. De rand welke in de hals van 
een beker of bokaal moet heeft een vermoedelijke diameter van 6 centimeter. (afb.7) 

 
 

   
(afb.7) Zij- en onderkant van het glazen deksel 

 
 
Onder het metaal zijn twee munten aanwezig afkomstig van deze locatie. Beide zijn duiten en 
geslagen in Holland. De duit op afbeelding 8 heeft geen jaartal maar deze munten zijn 
geslagen van 1573 tot en met 1579. De duit op afbeelding 9 is geslagen in 1720.  
 
 

       
                                                              (afb.8)                             (afb.9) 

 
 
Verder zijn er botresten gevonden van runderen die hier als slachtafval zijn weggegooid. Ook 
enkele leren schoenzolen zijn nog gevonden zoals de 16e eeuwse muil? met een lengte van 
achttien centimeter. (afb.10) 
 

 
(afb.10) 
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VONDSTENLIJST 2010-01-OCB PURMEREND LOCATIE 19  

GEDEMPTE SINGELGRACHT 15/16-09-2010 

 
Nr. Omschrijving Datering  Materiaal  Maten Bijzonderheden  

1 Munt 1720 Koper Ø=2,2 cm. Duit. Hollandia 

2 Munt 1573-1579 Koper Ø=2,1 cm. Duit. Hollandia 

3 Bordje/Deksel? 1650-1750 Tin/lood 5,6 cm. 1/3 fragment. Geen merk. Gedraaid. 

4 Ringetje 1575-1650 Koper Ø=1,4 cm. Schoengespje? 

5 Brokje lood - Lood 2,25 cm - 

6 Plaatje/dekseltje 1600-1800 Koper 1,85 cm. Resten soldeer 

7 Onbekend (pijplood?) 1800-1900 Lood 2,3 cm. Gemerkt: 1200 

8 Loodstrip 1700-1900 Lood 12 cm. Fragment van glas in loodstrip 

9 Schelpen - Organisch Diversen 8 stuks.  
(oester, mossel, alikruik, kokkel) 

10 Slachtafval - Bot Diversen 13 fragmenten 

11 Pot (kogelpot) 1250-1325 Aw-grijs 5,3 x 4 cm. 1 Wandfragment. Paffrath 

12 Wetsteen - Leisteen 5,6 cm. 1 fragment. 

13 Kruiken/Kannen 1500-1600 Steengoed Diversen 5 fragmenten. 

14 Grapen 1400-1450 Aw-rood Diversen 2 Fragmenten. Buik/rand. Slibversiering 

15 Borden 1500-1625 Aw-
rood/wit 

Diversen 4 fragmenten. (2 x slib, 2 x koperoxide) 

16 Schoen 1575-1650 Leer 18 cm. Complete zool en neus. 

17 Grapen 1450-1600 Aw-rood Diversen 35 fragmenten. Randen/poten/wanden 

18 Aspot? 1500-1600 Aw-rood Ca. 15 cm. 1 fragment. Standvoet-wand-inwendig 
roet 

19 Onbekend 1550-1650 Aw-rood 14 cm. 1 fragment. Oor. Geknepen 

20 Bakpannen 1500-1625 Aw-
rood/wit 

Diversen 7 fragmenten. 2 x steel/5 x rand 

21 Drinkglas/Deksel? 1600-1650 Glas Diversen 6 fragmenten.  
Drinkglas: 5 x lichtgroen.   
Deksel?: 1 x blauw glas. Ø=ca. 7,5 cm. 

      

 Opgeborgen Vondstdoos : 14  (1 t/m 21) Totaal gewicht : 3,4 kilogram 

 
 


