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1. Inleiding

Het belang van de plaats Heiloo voor de archeologie ligt in zijn naam 
verscholen. Een van de interpretaties is dat de naam “Heiloo” staat voor 
“heilige hoogte”.1 Gelegen op een oude strandwal, die van Alkmaar in het 
noorden via het centrum van Heiloo naar Limmen in het zuiden loopt, moet 
het plaatsje altijd een markant hoog en droog punt in het landschap geweest 
zijn en daardoor aantrekkelijk voor bewoning in het veelal natte westen 
(figuur 1). Deze strandwal is ergens tussen 2400 en 1900 v. Chr. gevormd 
en bood dus mogelijkheden voor bewoning vanaf het late neolithicum en 
de vroege bronstijd. De oudste vondsten stammen ook uit deze periode. Ze 
zijn echter niet in Heiloo, maar noordelijker in Alkmaar aangetroffen. Het 
gaat hierbij om een incidentele vondst van laat neolithisch aardewerk en het 
blootleggen van een geul uit de vroege en midden bronstijd.2 Van iets latere 
datum zijn wel vondsten uit Heiloo bekend. Beroemd in archeologische 
kring zijn vier vuurstenen en één bronzen sikkel rechtopstaand aangetroffen 
in het veen aan de flank van de strandwal.3 Ze worden gedateerd in de 
midden bronstijd. Recentelijk zijn er meer vuurstenen sikkel fragmenten 
in de directe nabijheid ontdekt die vermoedelijk uit dezelfde periode 
dateren.4 Dit geldt mogelijk ook voor aan de Oosterzijdeweg aangetroffen 
ploegsporen.5 Voor deze vroege fase blijft het echter bij deze sporadische 
vondsten. Kennis omtrent nederzettingen op de strandwal Alkmaar-Limmen 
hebben we niet.6

Het beeld uit de daaropvolgende ijzertijd verandert niet wezenlijk. 
Net als de bronstijd vondsten gaat het hierbij om slechts sporadische 
vondstmeldingen.7 Een duidelijke toename aan archeologische resten is 
waar te nemen aan het begin van onze jaartelling, wanneer de Romeinen 
het zuidelijk deel van ons land binnen trekken en bezet houden. Het 
grote aantal vondstmeldingen en een duidelijke verhoogde dichtheid aan 
vindplaatsen door RAAP aangetroffen in het plangebied Zuiderloo geven 
aan dat Heiloo en omstreken dichter bevolkt raken.8 In deze periode 
verandert het nederzettingspatroon ook duidelijk. Deze verandering was in 
de ijzertijd ingezet, maar komt pas tot zijn volle wasdom in de Romeinse 
ijzertijd. Niet alleen de strandwal, maar ook in het omliggende veengebied 
op de strandvlakten gaat men wonen. Dit sluit goed aan bij het beeld dat we 
op basis van een systematische archeologische inventarisatie van de grotere 
regio van het Oer-IJ hebben, waar een duidelijke toename aan vindplaatsen 
over een grotere verspreiding aan landschapstypen is vastgesteld.9

In de daarop volgende vroege middeleeuwen lijkt er weer een terugkeer naar 
de strandwallen plaats te vinden omdat door de verslechterde afwatering 
naar de zee, de oostelijke gebieden vernatten en niet geschikt voor bewoning 
bleven.10 Het aantal vondstmeldingen uit het begin van de periode is 

1 Zie Oostendorp (1994, 8-11) voor discussie over de interpretatie van de naam; Streefkerk et
al. (1995, 8) interpreteren de naam “Heiloo” als heilig bos of heilige open plaats in het bos; zie 
ook De Ridder 1995, 26 voor de verschillende interpretaties.

2 De Ridder 1995, 22.
3 Brunsting, 1962; Butler 1990, 92-4.
4 De Ridder 1995, 23.
5 De Ridder 1995, 23.
6 De Ridder 1995, 22-3.
7 De Ridder 1995, 23-4; Nyst 2006, 23-5.
8 De Ridder 1995, 24-5; Nyst 2006, 23-5.
9 Lange et al. 2004.
10 Lange et al. 2004.
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laag voor Heiloo.11 De meeste bewoning bevond zich waarschijnlijk in 
het zuidelijk deel (ten zuiden van de huidige Stationsweg) in het deel wat 
destijds het “Oesdom” werd genoemd.12

Aan het eind van de vroege middeleeuwen treedt er weer een duidelijke 
expansie naar de omliggende veengebieden op. Deze expansie was enerzijds 
het gevolg van een duidelijke bevolkingstoename, anderzijds speelden 
natuurlijke factoren (verdroging van het veen, verstuiving) ook een rol.13

Deze periode correspondeert met het bezoek van de heilige Willibrord aan 
Heiloo. Als gevolg van de reizen van Willibrord duikt het plaatsje voor het 
eerst op in de annalen. Het verhaal wil dat Willibrord op het noordelijk 
deel van de strandwal een kerk heeft gebouwd, vermoedelijk op een plaats 
waar zich al een heidense cultusplaats bevond.14 Op dit heilige deel van de 
“hoogte” is nu nog de witte kerk te vinden en de Willibrordsput. Hoewel van 
beide archeologisch niet is vastgesteld dat ze daadwerkelijk uit de 8e eeuw 
stammen, is in ieder geval het kerkje vroeg middeleeuws. Beide structuren 
worden dan ook aan Willlibrord toegeschreven.15

Vanaf de komst van Willibrord ontwikkelt Heiloo zich samen met het 
zuidelijk gelegen Limmen/Akersloot tot een lokaal centrum met een 
ambachtelijke gemeenschap. De witte kerk fungeerde als een moederkerk 
voor dochterkerken in omliggende dorpen, waaronder Alkmaar en 
Egmond.16

Deze groei van Heiloo stagneert aan het einde van de volle middeleeuwen. 
Rond het einde van de 15e en begin van de 16e eeuw is de situatie zodanig 
verslechterd dat Heiloo en Oesdom zich genoodzaakt zien uit bestuurlijke 
overwegingen samen te gaan. De stagnatie ging zelfs zo ver dat in de tijd 
van Napoleon Heiloo voor korte tijd samengevoegd werd met Limmen.17

Pas vanaf 1850 neemt het aantal inwoners van Heiloo weer duidelijk toe. 
Dit geldt ook voor de welvaart als gevolg van toenemende activiteit in de 
tuinbouw en aansluiting op het spoorwegennet. In de 20e eeuw ontwikkelt 
de plaats zich als een woongemeente voor rustende boeren, renteniers en 
later ook voor forensen.18

11 Molenaar 2001, 10-1.
12 Oostendorp 1994, 13.
13 Molenaar 2001, 11.
14 Oostendorp 1994, 104-6; Van Berkum, 1995, 30-7.
15 De Ridder 1995, 27 suggereert dat de Willibrordusput mogelijk op de plaats van een Ger-

maanse heilige bron is aangelegd.
16 Oostendorp 1994, 13.
17 Oostendorp 1994, 14.
18 Oostendorp 1994, 16-7.
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2. Het huidig onderzoek

2.1 Inleiding

Gezien de archeologische potentie van het centrum van Heiloo is in het 
kader van geplande bouwwerkzaamheden binnen het Stationsgebied, 
in opdracht van GRS Milieu archeologisch onderzoek verricht. Het te 
bebouwen terrein ligt ingeklemd tussen Stationsplein 5 en Stationsweg 
88/89 pal tegenover het centraal station van Heiloo (figuur 2). In eerste 
instantie zijn twee proefsleuven in het kader van een Inventariserend 
Veldonderzoek (IVO) op het terrein gegraven door Hollandia.19 Deze 
brachten archeologische vondsten en sporen aan het licht. Daarop is 
besloten om een Definitieve Opgraving (DO) te laten uit voeren op het 
bedreigde terrein. Dit rapport brengt verslag uit van de resultaten van deze 
Definitieve Opgraving, door Archol BV uitgevoerd in periode tussen eind 
december 2005 en begin januari 2006. 
Op basis van eerder verricht archeologisch veldwerk in nabije omgeving 
was bekend dat het gebied archeologische resten uit verschillende periodes 
herbergt. Tijdens het onderzoek uitgevoerd door het ADC in 2003 op het 
terrein van parkeergarage de Zwart op nog geen 500 m van de huidige 
locatie, zijn sporen uit de IJzertijd-Romeinse ijzertijd20 aangetroffen, een 
groep waterputten uit de late middeleeuwen en een reeks latere sporen.21

Op Stationsplein Blinken, enkele tientallen meters ten zuiden van de huidig 
onderzochte locatie, is door Hollandia in de zomer van 2005 een Definitieve 
Opgraving verricht.22 Dit onderzoek bracht een grote hoeveelheid 
archeologische sporen aan het licht. Deze sporen vertegenwoordigen een 
lange periode van gebruik van de locatie beginnend in de ijzertijd/Romeinse 
ijzertijd tot en met de Nieuwe tijd. 

In lijn met de resultaten van deze opgravingen heeft het onderhavig 
onderzoek archeologische resten opgeleverd die een vergelijkbare lange 
periode van bewoning en activiteiten vertegenwoordigen. De oudste sporen 
stammen uit de Romeinse ijzertijd, ergens tussen de 1e en 3e eeuw na Chr. 

19 Van den Berg 2005.
20 Met de Romeinse ijzertijd wordt hier bedoeld de periode van de overheersing van het zuiden 

van ons land door de Romeinen, gedateerd tussen 12 v. Chr tot 406 na Chr. Omdat Heiloo 
nooit onderdeel van het Romeinse rijk heeft uitgemaakt kan men stellen dat in het noorden 
van ons land de ijzertijd dus langer door loopt (vgl. de Duitse benaming “Kaiserlichen Eisen-
zeit”). 

21 Bloo 2004.
22 Van den Berg 2005; van Rooijen en de Koning 2005.
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en lopen door tot het heden, met een hiaat in de vroege middeleeuwen. 
Hoewel de huidig opgegraven arealen maar klein zijn draagt dit onderzoek 
toch bij aan de kennis van de archeologie van dit specifieke deel van Heiloo 
en vormt het een mooie aanvulling op de hierboven geschetste geschiedenis 
van het plaatsje.

2.2 Doel- en vraagstellingen

De algemene doelstelling van het onderzoek is om een beeld te krijgen van 
de archeologische waarden in de ondergrond. Hierbij vormde de bewoning 
uit de Romeinse ijzertijd op de strandwallen een extra aandachtspunt. 
Voorts zijn de volgende specifieke vragen geformuleerd:23

1. Wat is de exacte ligging van de archeologische waarden?
2. Wat is de diepte (t.o.v maaiveld) en de hoogteligging (hoogtematen/NAP) 

van de archeologische waarden?
3. Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische 

waarden?
4. Zijn er naast archeologische waarden uit de Romeinse tijd sporen en 

vondsten uit andere perioden aanwezig? 
5. Is er sprake van een tweede cultuurlaag, en wat is de aard, omvang, 

datering en kwaliteit ervan? 
6. Zijn er activiteiten zones aan te wijzen (zoals werkplaats voor 

bijvoorbeeld ambacht)? 
7. Zijn er aanwijzingen voor aansluiting op de huidige Holleweg, vroeger 

bekend als de Donkere vlei? Zijn er infrastructurele elementen aan te 
wijzen die bij de locatiekeuze een rol hebben gepeeld, of ten grondslag 
lagen aan de locatiekeuze?

8. Wat is de relatie van de eventueel aanwezige sporen en vondsten 
ten opzichte van de bewoningssporen ten westen van de locatie (het 
onderzoek op de locatie Taxi Zwart) en op het terrein van Rotteveel? Met 

23  Zie PvE opgesteld door Oosterman 2005.
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Figuur 2. 
Ligging van de onderzoekslocatie.
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name de ligging van de waterputten, waar hebben de huizen gestaan en 
hoe verhoudt zich de bewoning tot de vroegere wegen?

9. Hoe verhoudt zich de aanwezigheid van sporen en vondsten die mogelijk 
in de Late IJzertijd en Vroege Middeleeuwen dateren ten noordwesten 
van de locatie tot de waarden op de locatie zelf? Is er een verklaring 
te vinden waarom op de onderzoekslocatie geen sporen en vondsten 
uit genoemde perioden zijn aangetroffen (met uitzondering van een 
aardewerkscherf met een relatief grote marge, Laat Romeinse tijd tot 
Vroege Middeleeuwen)?

10. Is er sprake van opvolgende bewoning? Wat is de stratigrafie van de 
vindplaats?

11. Wat kan op basis van de resultaten van het uitgevoerde archeologische 
onderzoek worden gezegd over de archeologische verwachting van de 
wijdere omgeving?
In hoeverre kan de vraagstelling uit de eerdere PvE’s (Jongste 2003; 
Milojkovic 2005) door voortschrijdend inzicht worden aangescherpt en 
beantwoord?

2.3 Methodiek in het veld

Tijdens het veldwerk zijn twee putten machinaal blootgelegd. Het gaat 
om put 1 met een omvang van 20 bij 22 m en put 2 met een iets kleinere 
omvang van 18 bij 14 m (figuren 3 en 4).
Bij beide putten is de toplaag machinaal verwijderd en is het sporenvlak ter 
hoogte van het niveau waarop het gele strandwal zand verscheen aangelegd 
(figuur 5 en 6). Het sporenvlak is getekend op schaal (1:50), en vervolgens 
zijn de sporen gecoupeerd, de coupes getekend (schaal 1:10), gefotografeerd 
en afgewerkt. Getracht is alle aangetroffen sporen te couperen, waaronder 
ook relatief recente sporen. Alleen in het geval van enige zeer recente 
sporen, jonger dan 50 jaar, is veelal besloten deze niet te couperen. 
In beide putten zijn kleine delen verdiept om te kijken of er een tweede 
cultuurniveau aanwezig was. Binnen deze delen zijn ook profielen getekend 
(schaal 1:20).
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Figuur 5. 
Put 1 tijdens de opgravingswerkzaamheden.

Figuur 6. 
Put 2 tijdens de opgravingswerkzaamheden.
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3. Landschappelijk kader en stratigrafie

Heiloo ligt in het West-Nederlandse kustgebied, dat zich de afgelopen 
10.000 jaar door zeespiegelstijging onder invloed van het smelten van de 
ijskappen gevormd heeft.24 Aanvankelijk had de zeespiegelstijging een 
steeds meer in oostelijke richting terugtrekkende kustlijn tot gevolg. Echter 
met het afnemen van deze stijging veranderde dit proces. Door de lagere 
snelheid waarmee de zeespiegel steeg, werd er meer zand afgezet langs de 
kust en ontstonden er zo banken die uiteindelijk als noord-zuid lopende 
ruggen boven de zee uitstegen. De vorming van strandwallen was een feit. 
De oudste strandwal ligt meer landinwaarts ter hoogte van Akersloot en is 
omstreeks 3000 v. Chr. gevormd. Vanaf dit moment beweegt de kustlijn 
zich in omgekeerde westelijke richting en ongeveer duizend jaar later circa 
1900 v. Chr. vormt zich een tweede strandwal langs de lijn Alkmaar, Heiloo 
en Limmen.25

Op deze strandwal vormden zich oude duinen en zo ontstond een 
permanente droge rug, geschikt voor vestiging. Ten noorden van de 
strandwal Alkmaar-Limmen lag het zeegat van Bergen, een diepe opening 
naar de zee. Dit zeegat slibde omstreeks 1300 v. Chr. dicht, waarna de 
westelijk gelegen strandvlakte zich verder in westelijke richting uitbreidde. 
Dan ontstaat de derde en laatste strandwal ter hoogte van Egmond, die deels 
verder reikte dan de huidige kustlijn en de basis vormt voor het huidige 
landschap met drie zandruggen.26  
Als vervolgens rond het begin van onze jaartelling het Oer-IJ estuarium, 
dat ten zuiden tot aan Castricum reikte, verlandt, ontstaat er een uitgestrekt 
en voor bewoning aantrekkelijk veengebied en worden de tussenliggende 
strandvlaktes geschikt om vee op te houden.27

De bodemopbouw van beide opgravingsputten komt sterk met elkaar 
overeen (figuur 7). Direct onder het huidig oppervlak bevindt zich een 
ongeveer 80 cm dik donker bruin zandig pakket recent opgeworpen 
materiaal. In dit pakket is veel bouwpuin aanwezig. Onder dit pakket 
bevindt zich op ongeveer 1,25 m +NAP een donker bruine oudere 
ophogingslaag, vermoedelijk de bouwvoor tijdens de Nieuwe Tijd. 
Daaronder zit een licht grijze horizont, ongeveer op 0,8 m +NAP. Dit 
representeert mogelijk een oude cultuurlaag of de B-horizont van een oude 
bodem. Deze laag gaat geleidelijk over in vaal geel schoon duinzand, de C-
horizont.
In put 2, bevond zich in het zuidwestelijk gedeelte, verspreid over enkele 
vierkante meters een 10 cm dik grijs niveau onder de licht grijze horizont. 
Uit dit laagje kwam sporadisch wat gefragmenteerd aardewerk dat in de 
Romeinse ijzertijd gedateerd kon worden. Vermoedelijk gaat het hier 
om een overstoven cultuurniveau uit de Romeinse ijzertijd. Mogelijk 
bevond zich hier een lichte depressie in het duinoppervlak dat later door 
overstuivingen geëgaliseerd is geraakt. 

24  Raat 1995, 14.
25  Raat 1995, 14-16.
26  Raat 1995, 15.
27  Raat 1995, 15-6.
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Op basis van profielopnames tijdens het IVO bestond het vermoeden 
dat er een 2e overstoven cultuurniveau, op circa 30 cm in het gele zand, 
aanwezig zou kunnen zijn.28 In put 1 is een dergelijk niveau tijdens het 
machinaal verdiepen van een gedeelte van het westprofiel niet aangetroffen. 
Ook tijdens het couperen van de vele sporen zijn er geen aanwijzingen 
aangetroffen voor zo’n 2e cultuurniveau. 
In put 2 bleek, naast het hierboven besproken laagje, over de gehele put 
wel een humeuze laag aanwezig te zijn onder het sporenvlak. In de meeste 
coupes en op twee plekken waar het profiel verdiept is, was het mogelijk 
om een bruine band waar te nemen, op zo’n 30 à 40 cm in het schone gele 
zand. Dit laagje had een zeer variabel uiterlijk. Op sommige plekken ging 
het om een 5 à 10 cm homogeen zeer fijn gelaagd horizontaal bandje. Op 
andere plekken was het bandje veel dikker en veel grilliger van vorm met 
vele dunne fibers en minder homogeen van uiterlijk (figuur 8). Voorts bleek 
het bandje de loop van de onderkant van de oudere sporen uit de Romeinse 
ijzertijd te volgen (figuur 9). Deze gelaagde opbouw wijst erop dat het niet 
om een onderstoven cultuurniveau gaat maar om een inspoelingshorizont 
van humeus materiaal.29 Gezien het feit dat het laagje veel van de Romeinse 
ijzertijd sporen volgde en doorsneden werd door de nieuwe tijd sporen, 
moet de vorming ervan ergens in de middeleeuwen gedateerd worden 
(figuur 10). Waarschijnlijk is de vorming van deze inspoelingshorziont het 
gevolg geweest van een periode van vernatting, waardoor een neerwaartse 
beweging van humeus materiaal ontstond. 

28  Van den Berg 2005; zie ook de vraagstellingen.
29  Carla Soonius (fysisch geograaf werkzaam bij RAAP-Amsterdam) en Silke Lange (AAC) heb-

ben dit bevestigd na het zien van de verschillende coupes en profielen.

Figuur 7. 
Profiel in put 1.
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Figuur 8. 
Detailfoto’s van profielen in put 2 waarop 
duidelijk het onregelmatige verloop van de 
inspoelingshorizont te zien is.

Figuur 9. 
Twee detailfoto’s van de inspoelingshorizont, 
waarop duidelijk te zien is dat de horizont de 
contouren van het Romeinse ijzertijd sporen 
volgt. 
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Figuur 10. 
Detailfoto van de inspoelingshorizont, waarop 
duidelijk te zien is dat de horizont (links) 
doorsneden wordt door spoor uit de nieuwe 
tijd (rechts). 
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4. De archeologische resten

4.1 Sporen Structuren

4.1.1 Romeinse ijzertijd (0 – 300 na Chr.)

De oudste archeologische resten dateren uit de Romeinse ijzertijd. Het 
betreffen hier een reeks nederzettingssporen, waaronder enkele kuilen, 
greppels en paalsporen (figuur 11). Het aantal sporen uit deze periode in put 
1 is aanzienlijk kleiner dan in put 2, waar ze zich met name in de zuidwest 
hoek bevinden. De meeste sporen zijn tot deze periode gedateerd op basis 
van het aangetroffen Friese aardewerk. Dijkstra en Koot dateren dit aardewerk 
ergens in de 1e tot 3e eeuw van onze jaartelling.30 Enkele vondstloze 
sporen zijn tevens tot deze periode gerekend op basis van oversnijding 
door gedateerde sporen. Over het algemeen is de hoeveelheid aangetroffen 

30  Zie paragraaf 4.2.
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Figuur 11. 
Kaart met in de Romeinse ijzertijd gedateerde 
sporen (0 – 300 na Chr.).
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materiaal klein en gaat het slechts om enkele scherven. In slechts twee kuilen 
zijn grotere aantallen aangetroffen, waaronder enkele vrijwel complete potten.
Het onderzochte areaal met inheems Romeinse sporen is zeer beperkt. Een 
duidelijke structuur van een gebouw of bijgebouw is niet herkend. Ook voor 
de aangetroffen greppels is het moeilijk aan te geven of er een regelmatig 
greppelsysteem bestond en hoe die was gelegen. De verschillende sporen 
worden afzonderlijk beschreven.

Kuilen

In totaal zijn er acht kuilen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Eén daarvan 
ligt in put 1 en de overige zeven in put 2. Eén spoor (P2-S107) was in het 
veld moeilijk herkenbaar aangezien de begrenzing zeer vaag was. Mogelijk 
gaat het hier om een natuurlijk spoor. Temidden van de overige zeven zitten 
drie relatief grote kuilen - waaronder twee vondstrijke-, twee ondiepe en twee 
kleine redelijk diepe exemplaren. Bij de laatste vier kuilen is het moeilijk aan 
te geven waarvoor ze gediend hebben, gezien hun vrijwel vondstloze inhoud 
en hun weinig karakteristieke vorm. In twee gevallen zou het ook om relatief 
grote paalkuilen kunnen gaan. Een structuur waartoe deze palen zouden 
kunnen behoren is echter niet herkend binnen het opgegraven gebied. Het 
beperkte opgegraven areaal bemoeilijkt evenwel een juiste interpretatie. 
De drie grote kuilen verdienen een nadere beschrijving. Spoor 151, 170 cm 
lang en 90 cm breed en 54 cm diep, in de zuidwesthoek van put 1 heeft een 
zeer opmerkelijke opbouw. Tijdens het couperen bleek namelijk dat de kuil 
twee fasen van gebruik heeft doorgemaakt (figuur 12). Tijdens de oudste 
fase is er een grote kuil gegraven, waar onderin zich een donker humeus 
bandje heeft gevormd. Vermoedelijk is deze kuil dicht gestoven daar zich 
een gelaagdheid in de kuil bevindt. Daarna is er een kringvormig spoor, als 
een soort goot door deze kuil heen gegraven, waarbij de kern van de kuil niet 
vergraven is. Deze goot is opgevuld met klei en diende als een soort stevige 
wand voor een centrale kuil. Waarvoor deze constructie precies gediend 
heeft is niet geheel duidelijk. Tijdens het opgraven bevond zich onderin deze 
centrale kuil een heleboel aardewerk en wat botmateriaal. Het materiaal 
lag duidelijk tegen de klei wand aan, hiermee aangevend dat de klei wand 
eerder is aangebracht. De vulling vertoonde geen sporen van verbranding 
of verhitting, dus een gebruik als oven of haard lijkt niet waarschijnlijk. 
Mogelijk is de kleiige wand aangebracht om als een soort container te dienen 
waar dingen in werden opgeslagen. Het feit dat klei hiervoor gebruikt is, zou 
erop kunnen duiden dat het op-geslagen materiaal min of meer luchtdicht 
“verpakt” werd. Hiervoor zijn geen verdere aanwijzingen in de vorm van 
aanwezige zaden of vruchten aangetroffen. Deze afwezigheid sluit het 
gebruik van opslagkuil echter niet uit, daar de kans klein is dat niet-verkoolde 
resten van de eventuele gewassen die bewaard werden in de kuil bewaard 
zijn gebleven. Wat wel aannemelijk lijkt is dat het aardewerk en bot pas na 
gebruik in de centrale vulling terecht zijn gekomen en dat de kuil in zijn 
laatste stadium dienst deed als afvalkuil. Het aardewerk bestaat uit enkele 
grote fragmenten, waarvan een deel mogelijk van één pot afkomstig zijn. De 
fragmenten maken echter geen complete pot. Opvallend is dat de meeste 
randen vingertop indrukken hebben. Het botmateriaal heeft toebehoord aan 
een rund en een niet nader geïdentificeerd “large mammal”. Opmerkelijk bij 
het bot materiaal is dat het hak- en snijsporen vertoont.  
Het onderzoek naar overblijfselen van zaden en vruchten leverde slechts een 
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Figuur 13. 
Kuil S68 (a) met detailopname van ingesloten 
aardwerk (b).

Figuur 12. 
Kuil S151 in coupe (a) en vlakaanzicht na deels 
afwerken spoor (b).
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fragment van een knopbies zaadje op, dat er waarschijnlijk toevallig in terecht 
is gekomen.31

Spoor 68 in put 2 is een 170 cm brede en 59 cm diepe kuil met bovenin een 
zeer lichte vulling (figuur 13). Onderin bevinden zich humeuze bandjes. Op 
het niveau van de humeuze bandjes kwam ook aardewerk en enig bot aan het 
licht. Onder het aardewerk bevonden zich twee complete potten, een pot met 
oren en een miniatuur potje. De grote pot lag schuin op zijn kant, waaronder 
een groot botfragment en enkele scherven tevoorschijn kwamen. De botten 
hebben toebehoord aan een rund en een niet nader gespecificeerd ‘medium 
mammal’.32

Het is niet duidelijk waarom deze twee potten in de kuil gelegd zijn. De 
vulling van een van de potten bracht een vergelijkbare serie aan zaden en 
vruchten aan het licht als uit een monster uit de kuilvulling afkomstig was. 
De vulling van deze pot moet dan ook als secundair gezien worden en had 
niets te maken met het gebruik van de pot. Uit beide monsters kwamen enige 
cultuurgewassen en resten van planten en kruiden die men zou verwachten 
in de omgeving van tuinen, akkers, grasland en natte plekken. Deze resten 
moeten niet in verband gebracht worden met de functie van de kuil, maar 
eerder als afval gezien worden wat in de kuil terecht is gekomen.33

Gezien de duidelijke gelaagdheid is de kuil zeker in het begin afwisselend 
dicht geslibd en gestoven. Wat de laatste iets donkere vulling betreft is het 
moeilijk te bepalen of dit door verstuiving of door dicht gooien is gebeurd. 
Gezien de iets donkere kleur van deze vulling is vermoedelijk het laatste het 
geval geweest.
Spoor 63 in put 2 heeft een diameter van 188 cm en een diepte van ongeveer 
40 cm. De kuil heeft een opmerkelijke vulling. De onderste vulling bestaat 
uit zandige laagjes afgewisseld met dunne klei bandjes. De bovenste 
vulling bestaat uit zand met daarin platte klei brokken. Samen met S151 in 
put 2 vormt deze kuil een van de enige sporen met een klei fractie in de 
vulling. Anders dan bij kuil S151 is niet duidelijk waarom de klei in de kuil 
terecht is gekomen. Gezien het “brokkerige” karakter van de klei lijkt het 
aannemelijk dat ook hier met opzet klei in de kuil terecht is gekomen en ligt 
een natuurlijke oorzaak minder voor de hand. Naast enig aardewerk is in 
deze kuil een onderkaak van een 1 tot 2 jaar oud schaap/geit aangetroffen. 
Het betreft het enige als schaap/geit geïdentificeerde bot. De analyse van een 
grondmonster heeft geen resten van zaden of vruchten opgeleverd.  

Paalsporen

Verspreid over beide putten zijn enkele paalsporen aangetroffen. Het gaat 
in totaal om 20 paalsporen, waarvan bij vijf de Romeinse ijzertijd datering 
hypothetisch blijft. Gezien dit geringe aantal en het verspreide karakter is het 
niet mogelijk gebleken om de paalsporen aan een plattegrond toe te kennen. 
Alleen in put 2 lijkt er een zekere regelmaat aanwezig te zijn en liggen vier 
paalsporen in elkaar’s verlengde. De onderlinge afstand is echter dermate 
groot dat de sporen niet aan een plattegrond hebben toebehoord. Wel is 
het mogelijk dat deze vier palen onderdeel uitmaakten van een palerij, die 
mogelijk in verband gebracht moet worden met een omheining. De oriëntatie 
van de rij loopt evenwijdig aan een lange greppel die dwars over put 2 loopt 
en zou te maken kunnen hebben gehad met perceel afbakening.

31  Zie paragraaf 4.6.
32  Zie paragraaf 4.5.
33  Zie paragraaf 4.6.



22 HEILOO STATIONSPLEIN

Greppels

Een reeks oversnijdende greppels is aangetroffen tijdens het onderzoek. Het 
betreffen hier zowel rechtlijnige als gebogen exemplaren. Opmerkelijk is 
dat in put 1 geen greppels zijn aangetroffen met materiaal uit de Romeinse 
ijzertijd. Er is wel een deel van een rechtlijnige greppel aangetroffen die 
weliswaar geen vondstmateriaal heeft opgeleverd, maar die op basis van zijn 
lichte vulling mogelijk uit deze vroege periode dateert. 
De meeste greppels liggen dus in put 2. Ze gaan over het algemeen niet diep, 
zijn licht tot enigszins donker van kleur, met een homogene vulling. Het is 
moeilijk te zeggen of bepaalde patronen in de ligging aanwezig zijn. Op basis 
van enkele van de rechtlijnige greppels lijken er wel twee hoofdrichtingen 
in het greppelsysteem te zitten: noordnoordoost-zuidzuidwest en 
westwestnoord-oostoostzuid. Eén greppel loopt in noordnoordoostelijke 
richting dwars over de put en lijkt te zijn geassocieerd met een reeks 
evenwijdig lopende paalsporen, die op ongeveer 3,7 m ten westen ervan 
liggen. De paalsporen liggen evenwel niet op regelmatige afstand van elkaar.
De oversnijdingen van de greppels maken duidelijk dat we met een 
meerfasig greppelsysteem te maken hebben. Voorts impliceert het 
significante verschil tussen beide putten dat in beide gevallen we in een 
ander deel van het nederzettingsterrein zitten. Het blijft echter moeilijk te 
specificeren waar we ons precies in de nederzetting bevinden. De greppels 
kunnen als erfafscheiding gediend hebben, maar het is ook mogelijk dat ze 
voor de afwatering van akkers of veelteelt veldjes gegraven waren.

Een overstoven niveau

In het zuidwestelijk deel van put 2 was in het profiel nog wel een 
anthropogeen laagje te zien, dat afgedekt werd door lichter zand. 
Waarschijnlijk betreft het hier een overstoven cultuurlaag. In dit deel werden 
ook tijdens het couperen vondsten gedaan in het vlak buiten de sporen. Dit 
duidt er op dat, tijdens de Romeinse ijzertijd of daarna, delen van het gebied 
overstoven zijn. Dat geeft op zijn beurt aan dat het terrein en het omliggende 
gebied niet tot nauwelijks begroeid was en aan verstuiving onderhevig is 
geweest.

Korte beschouwing Romeins ijzertijd

Wat de Romeinse ijzertijd betreft heeft het onderzoek duidelijke nederzet-
tingssporen opgeleverd in de vorm van kuilen, paalsporen en greppels. Op 
basis van het opgegraven areaal is het moeilijk te bepalen waar precies de 
opgegraven delen bevinden in de toenmalige nederzetting. De greppels 
duiden op afwateringsystemen of omheiningen. Mogelijk lagen deze in 
de akkergebieden, maar gebruik als erfafscheidingen kan niet uitgesloten 
worden. De kuilen en paalsporen, daarentegen, zijn hoogstwaarschijnlijk 
toe te schrijven aan boerenerven, zeker gelet op de vondstrijke vullingen 
van enkele kuilen. De spoor-oversnijdingen suggereren verder dat we 
met meerdere fasen van gebruik te maken hebben. Mogelijk heeft het 
onderzochte deel in put 2 verschillende soorten gebruik gekend. 

De aangetroffen sporen kunnen wellicht geassocieerd worden met de 
resten die door Hollandia direct ten zuiden en door Haalebos en het ADC 
ten westen zijn gedaan (respectievelijk het terrein van het bejaardentehuis 
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en Taxi de Zwart).34 Beide onderzoeken hebben grondsporen opgeleverd 
die niet preciezer dan ijzertijd – Romeinse ijzertijd zijn gedateerd. Bij 
het onderzoek van Hollandia zijn in het westelijk deel twee kuilen en een 
greppel aangetroffen. Op het Taxi terrein heeft het ADC meerdere greppels 
en twee palenrijen gevonden, waarvan één aan een mogelijk gebouw 
wordt toegeschreven. De paalsporen zijn op basis van hun lichte vulling 
aan de ijzertijd- Romeinse ijzertijd toegeschreven en vertonen geen grote 
eenduidigheid in vorm. Hun toekenning aan een structuur blijft daarom 
ook hypothetisch. Haalebos meldt slechts het aantreffen van aardewerk dat 
gedateerd wordt in de Romeinse ijzertijd. 
Deze bevindingen laten echter een vergelijkbaar beeld zien met de resultaten 
van het huidig onderzoek. Het lijkt dan ook aannemelijk dat in ieder geval 
een deel van de sporen tot dezelfde Romeinse ijzertijd vindplaats gerekend 
kan worden.

Deze twee relatief vondstarme archeologisch opgravingen contrasteren sterk 
met de resultaten van een noodopgraving uitgevoerd door Holwerda in het 
begin van de jaren 20 van de vorige eeuw. Helaas is de precieze locatie van 
zijn opgravingswerk niet bekend en moeten we het stellen met de verwijzing 
dat de opgraving plaatsvond in een tuin ergens tussen de Holleweg en 
Westerweg ten noorden van het Stationsplein. 
Bij zandafgravingen kwam Fries aardewerk naar boven. Holwerda vond 
tijdens zijn korte onderzoek naast Fries en Romeins aardewerk en scherven, 
14 weefgewichten, grote brokken verbrande klei en een deel van een 
onregelmatige gevormde bak aardewerk.35 Op basis van het Romeinse 
aardewerk werd het complex gedateerd in 1e en 2e eeuw van onze jaartelling. 
Helaas hield Holwerda maar summier documentatie bij van de grondsporen 
en weten we niet precies uit wat voor soort sporen het materiaal afkomstig 
is. Wel meende hij een deel van een gebouw plattegrond te hebben 
aangetroffen. Op basis van de gemaakte profieltekening is dat echter niet 
met zekerheid te zeggen. Bitter et al. suggereren na studie van het door 
Holwerda opgegraven materiaal en vergelijkbare vondsten uit Alkmaar dat 
een deel van het materiaal mogelijk van een potterbakkersoven afkomstig 
is.36 Desalniettemin hebben we hier te maken met archeologische resten die 
qua datering goed passen bij de vondsten van het Stationsplein onderzoek.  
Als laatste dient vermelding dat een paar honderd meter verder naar het 
noordoosten eveneens Fries aardewerk aangetroffen door Halbertsma.37

De resultaten van deze kleine onderzoeken en vondstmeldingen suggereren 
dat in het gebied rond het Stationsplein en ten noorden daarvan een 
uitgestrekt nederzettingsterrein met gemiddeld een lage dichtheid aan 
sporen heeft gelegen dat in de Romeinse ijzertijd gedateerd kan worden. Het 
is moeilijk aan te geven waar grenzen liggen en of we van een doorlopend 
bewoond en in gebruik genomen gebied kunnen spreken. Tevens is niet 
duidelijk waar precies boederijen gelegen hebben en hoe de opbouw van het 
nederzettingsterrein er precies uitzag. 
Dit is slechts met een grootschalig proefsleuvenonderzoek, gevolgd door het 
opgraven van aaneengesloten oppervlaktes te achterhalen. Uiteraard is een 

34  Bloo 2004; voor vondsten van Haalebos zie: Archis waarnemingsnrs. 42828 en 42832. 
35  Bitter et al. 1996, 80.
36  Bitter et al. 1996, 80.
37  Archis waarnemingsnr. 39309.
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dergelijk onderzoek niet haalbaar in dit dicht bebouwde deel van Heiloo. 
Dit neemt niet weg dat het belangrijk blijft dat archeologisch onderzoek in 
dit stuk Heiloo plaats blijft vinden waar zich mogelijkheden voordoen om 
oppervlakten open te leggen. Bij voorkeur dienen dat zo groot mogelijke 
oppervlaktes te zijn om daarmee eventuele aanwezige structuren te kunnen 
herkennen. Dit zal een proces van lange adem zijn en hopelijk kan in de 
loop der jaren door de verschillende “postzegels” aan elkaar te plakken 
en met elkaar te vergelijken, een beter beeld gegenereerd worden van de 
bewoning uit de Romeinse ijzertijd in dit deel van Heiloo.

4.1.2 Vroege middeleeuwen (450 – 900 na Chr.)

De archeologische resten die tot de vroege middeleeuwen, 400 – 900 na 
Chr. gerekend kunnen worden zijn opmerkelijk gering in aantal. Dijkstra 
en Koot38 rapporteren slechts twee scherven die binnen deze periode 
gedateerd kunnen worden. Beide scherven komen uit grondsporen. Deze 
sporen dateren echter uit latere periodes, daar ze ook later materiaal 
hebben opgeleverd. Een bodemfragment van een ruwwandige pot uit de 
Merovingische tijd komt uit een klein kuiltje met verbrande klei of leem, 
waaruit ook Romeins ijzertijd en vol middeleeuws materiaal afkomstig 
is. Waarschijnlijk gaat het bij het Romeins ijzertijd en het Merovingische 
materiaal om opspit en dateert dit spoor uit de volle middeleeuwen ergens 
tussen 900 en 1250 na Chr.

De andere scherf, een randstuk van Badorfbaksel en vanaf 700 na Chr. 
gedateerd, kan ook als opspit beschouwd worden. Het komt uit een relatief 
jong spoor, dat waarschijnlijk van na 1900 na Chr. dateert.

Buiten dit materiaal is er geen materiaal uit deze periode gevonden. 
Dit geringe aantal geeft duidelijk aan dat op de onderzochte delen er 
geen sprake was van vroeg middeleeuwse bewoning. Mogelijk is het 
aangetroffen materiaal te associëren met vroeg middeleeuwse sporen uit 
de directe omgeving. Deze zijn echter schaars. Tijdens het archeologisch 
onderzoek van het naburige zuidelijk gelegen Stationsplein De Blinken is 
slechts één vroeg middeleeuws spoor, een greppel, aangetroffen. Aan de 
andere kant van het station op het terrein van Taxi Zwart ontbreken vroeg 
middeleeuwse sporen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat tijdens de 
vroege middeleeuwen deze zone als een perifere zone gezien moet worden. 
Mogelijk lag hier het weide of akkergebied van een nederzetting elders.
Dit sluit goed aan bij het huidige idee dat centrum van de vroeg 
middeleeuwse bewoning zuidelijker lag, in het voormalige ambacht 
“Oesdom”.39 Pas na de stichting van de witte kerk, vanaf de 8e eeuw, 
verplaatst de nederzetting zich naar het noorden toe en boet het zuidelijk 
gelegen “Oesdom” aan importantie in. Resten van deze overgangsperiode 
zijn evenwel niet aangetroffen tijdens het huidige onderzoek.

4.1.3 Volle middeleeuwen (900 – 1250 na Chr.)

Resten uit de volle middeleeuwen zijn iets talrijker dan uit de vroege 
middeleeuwen (figuur 14). Desalniettemin, gaat het in dit geval ook om 
een gering aantal vondsten en sporen, verspreid over beide putten. Onder 

38  Zie paragraaf 4.2.
39  De Ridder 1995, 26-7.
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deze sporen bevinden zich een kringgreppel, een kuil en enkele paalsporen. 
Herkenbare structuren ontbreken vooralsnog. Het vondstmateriaal bestaat 
voornamelijk uit kogelpot aardewerk, dat op basis van de afwezigheid van 
steengruis tussen 900 en 1250 na Chr. is gedateerd.40 Daarnaast zijn enkele 
scherven Pingsdorf en Paffrath-aardewerk aangetroffen. 
Een kringgreppel vormt het meest opmerkelijke spoor uit deze periode 
(figuur 15). Het gaat hier om een greppel, die een niet perfecte cirkel omsluit. 
Het omsloten deel heeft een grootste diameter van ongeveer 4,7 m. Het spoor 
is aan de zuidelijke rand van put 1 aangetroffen en voor ongeveer 2/3 deel 
blootgelegd. Het resterende deel bevindt zich buiten de put. Het spoor wordt 
oversneden door een reeks andere sporen, waaronder een waterput uit de 
Nieuwe tijd, een kuil en paalsporen behorende bij een rij palen. 
Vermoedelijk heeft de kringgreppel gediend als een afwateringsgreppel voor 
korenschoven die binnen de greppel in de zon konden drogen.41 Dergelijke 

40  Zie paragraaf 4.2.
41  Van Rooijen en de Koning 2005, 7.
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Figuur 14. 
Kaart met in de volle middeleeuwen 
gedateerde sporen (900 – 1250 na Chr.).

Figuur 15. 
Foto van kringgreppel in het vlak.
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greppels met eenzelfde datering zijn ook in het door Hollandia zuidelijk 
gelegen deel van het Stationsplein aangetroffen.42 Voor de functie als begra-
vingmonument zijn in het veld geen aanwijzingen gevonden en ook de 
datering in de volle middeleeuwen sluit een dergelijk gebruik uit.
Naast deze greppel is er ook een ondiep kuiltje met enkele verbrande klei 
brokken in put 1 aangetroffen. Het is niet duidelijk waarvoor dit spoor 
gediend heeft. Tenslotte bevonden zich enkele paalsporen in dezelfde put. Op 
basis van het geringe aantal was het niet mogelijk een structuur toe te kennen 
aan de sporen. 
In put 2 zijn slechts paalsporen aangetroffen die in de volle middeleeuwen 
dateren. Ook daar gaat het om een klein aantal, hetgeen een goede 
interpretatie van waartoe deze sporen behoorden onmogelijk maakt.
Het zuidelijk gelegen De Blinken terrein heeft een groot aantal sporen uit de 
volle middeleeuwen opgeleverd. Van Rooijen en de Koning spreken van een 
20-30 m brede zone vanaf de Herenweg waarbinnen de sporen zich bevinden. 
Het gaat hier om waterputten met een plaggenwand en kringgreppels.43 De 
auteurs suggereren dat de sporen behoorden bij de boerderijen die in deze 
periode langs de Herenweg stonden. 
Ook het ADC onderzoek op het Taxi-terrein heeft enkele waterputten aan het 
licht gebracht die aan het eind van de volle middeleeuwen dateren, ergens 
in de 12e-14e eeuw.44 Het gaat hierbij net als bij het Blinken onderzoek 
om plaggenwaterputten. Voor het overige zijn er geen sporen aan de volle 
middeleeuwen toe te schrijven.

Deze resultaten maken in ieder geval duidelijk dat met name gedurende 
het late deel van de volle middeleeuwen het gebied rondom het station weer 
bewoond is geraakt. Het huidige onderzoek heeft slechts enkele sporen 
opgeleverd en waarschijnlijk bevinden de opgegraven delen zich net buiten of 
aan de rand van de terreinen waar boerderijen en hun erven hebben gelegen. 
Deze erven lagen meer zuidoostelijke richting, langs de Herenweg. In de 
directe omgeving van het Taxi de Zwart terrein hebben waarschijnlijk ook 
boerderijen gestaan getuige de aanwezigheid van waterputten.
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het geringe oppervlak van het 
onderhavige onderzoek en de hoge concentratie sporen van verschillende 
periodes daarbinnen, de identificatie van eventueel aanwezige structuren sterk 
bemoeilijkt heeft.

4.1.4 Late middeleeuwen (1250 – 1500 na Chr.)

Een groot aantal sporen kan aan de late middeleeuwen (1250 – 1500 na Chr.) 
worden toegeschreven (figuur 16). Deze sporen bevinden zich in beide putten. 
Geïdentificeerde sporen zijn paalsporen, kuilen en een greppel.
Het grootste aantal bevindt zich in put 1. Een opvallende groep daarbinnen 
wordt gevormd door een rij palen langs de zuidelijke rand van de put (figuur 
17). In totaal gaat het om 30 paalsporen. 20 daarvan kunnen op basis van 
vergelijkbare vulling, vorm en kleur tot eenzelfde structuur gerekend worden. 
Het zijn vrij smalle paalgaten met een breedte variatie die tussen 12 en 18
cm ligt. De meeste sporen bereiken een diepte tussen 40 à 50 cm, met een 
homogene bruingrijze vulling. Het merendeel van deze paalsporen heeft 
materiaal opgeleverd dat tussen 1200 en 1500 dateert. Een groot deel, echter 

42  Van Rooijen en de Koning 2005, 7.
43  Van Rooijen en de Koning 2005, 7.
44  Bloo 2004, 11-16.
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bezat materiaal van na 1400 na Chr. Dus het meest waarschijnlijk is dat 
deze sporen uit 15e eeuw stammen. Nadere bestudering van de sporen en 
hun onderlinge afstanden, maakt het aannemelijk dat het in dit geval om 
twee fasen van een dezelfde palenrij gaat, waarbij de palen van de ene rij iets 
verschoven zijn ten opzichte van de andere (zie figuur 16). 
Gezien de grote afstand die de palenrijen beslaan is het niet waarschijnlijk 
dat het in dit geval om de wandpalen van een gebouw gaan. Eerder moet 
aan een omheining gedacht worden, om een boerenerf of een stuk land af te 
bakenen dat ten zuiden van het onderzochte deel ligt. Uit het onderzoek van 
Hollandia kwam naar voren dat een groot deel van het door hen onderzochte 
areaal in de late middeleeuwen is gebruikt als moestuin.45 Ook vermelden 
van Rooijen en de Koning de ligging van paalkuilen en standgreppels 
precies 50 m ten westen van de Herenweg. Deze hebben gediend als de 
omheining van de moestuin. Deze omheining is nog terug te vinden op de 

45  Van Rooijen en de Koning 2005, 7.
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Figuur 16. 
Kaart met in de late middeleeuwen 
gedateerde sporen (1250 – 1500 na Chr.).

Figuur 17. 
Kenmerkend paalspoor van palenrij. 
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oudste kadasterkaart uit het begin van de 19e eeuw.46 Waarschijnlijk maken 
de palenrijen aangetroffen binnen het onderhavige onderzoek deel uit van 
dezelfde omheining.
In het westelijk deel van put 1 bevindt zich een cluster verspreid liggende 
paalsporen. Het merendeel van deze sporen heeft geen dateerbaar materiaal 
opgeleverd. Een kleine groep kon gedateerd worden tussen 1200-1500 
na Chr.. Op basis van vergelijkbare vulling is een deel van de vondstloze 
paalsporen ook in deze periode te dateren. Helaas bleek het niet mogelijk om 
een structuur te herkennen. Mogelijk bevindt zich een deel van een structuur 
in het onderzochte areaal. Gezien het feit dat we slechts met een deel te 
maken hebben en dat de aangetroffen paalsporen gegroepeerd naar vulling 
en vorm geen duidelijke configuratie vertonen, maakt het zeer discutabel om 
structuren toe te kennen.

Naast deze paalsporen zijn met name in put 1 een reeks kuilen aangetroffen 
die een vergelijkbare datering hebben opgeleverd. Over het algemeen gaat het 
om ondiepe kuilen met een homogene vulling waarvan de functie moeilijk te 
bepalen is. Het aangetroffen vondstmateriaal is secundair in de kuilen terecht 
gekomen en geeft geen aanleiding om de functie nader te duiden.

In put 2 is een greppel nog het vermelden waard. Deze bevindt zich in de 
noordoosthoek van de put en doorsnijdt een kuil uit de Romeinse ijzertijd. 
Het is een greppel met een breedte van 67 cm en een diepte van 48 cm. 
In doorsnede is het spoor puntig van vorm. In het vlak is slechts 4,6 m 
blootgelegd en aan één uiteinde loopt het spoor puntig uit.

4.1.5 Nieuwe tijd (1500 – 1800 na Chr.)

Met de overgang van de late middeleeuwen naar de nieuwe tijd neemt het 
aantal sporen enigszins toe (figuur 18). Uit deze periode stammen een drietal 
tonwaterputten, waarvan twee in put 1 en één in put 2 is aangetroffen. Verder 
valt op dat er een aanzienlijk aantal forse kuilen uit deze periode stamt. Het 
aantal paalsporen is daarentegen gering.

Waterputten

In slechts een van de aangetroffen waterputten was nog een houten ton 
aanwezig. Bij de overige twee duidde de aanwezigheid van hoepelresten 
erop dat er oorspronkelijk wel een ton aanwezig was geweest, maar dat die 
na gebruik eruit gehaald. Alle drie de waterputten zijn in hun laatste fase 
gebruikt als afvalput, getuige de grote hoeveelheden baksteen en ander 
materiaal, dat is aangetroffen in hun meest recente vullingen.

Waterput 1 (P1-S20)

Dit is de waterput (P1-S20) waarin zich nog een houten ton bevond (figuur 
19). De put is gelegen in het centrale deel van put 1. Hij oversnijdt meerdere 
sporen, onder andere enkele paalsporen en wordt op zijn beurt weer 
oversneden door enkele recente sporen van na 1900. De kuil heeft bovenin 
een breedte 2,3 m en loopt naar beneden taps toe. De houten ton zelf heeft 
een breedte 85 cm. Vanaf het opgravingsvlak loopt het spoor nog 168 cm naar 
beneden. 

46  Van Rooijen en de Koning 2005, 7.
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De ton zelf is opgebouwd uit eikenhouten duigen, bijeengehouden door 
hoepels van hazelaartakken, waarvan de uiteinden aan elkaar bevestigd 
waren door wilgentenen.47 In de onderste vulling is ook een fragment van 
de tonbodem aangetroffen. Op drie naast elkaar gelegen duigen was een 
merkteken door de wijnboer aangebracht, een zgn. ‘Christusmonogram’. 
Lange schat de oorspronkelijke hoogte van de ton op 140 cm. Dit komt goed 
overeen met de diepte van de vulling die door de ton omsloten moet zijn 
geweest. Op basis van de coupetekening is deze op 138 cm bepaald. 
In de verschillende vullingen is veel materiaal aangetroffen. In de onderste 
vullingen gaat om kleine hoeveelheden uitsluitend aardewerk. Bovenin 
zijn grote hoeveelheden baksteen en kleinere hoeveelheden aardewerk 
aangetroffen. 

47  Zie paragraaf 4.4.
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Figuur 18. 
Kaart met in de nieuwe tijd gedateerde 
sporen (1500 – 1800 na Chr.).

Figuur 19. 
Coupefoto’s van waterput 1 met houten ton.
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Kijken we naar de dateringen van het materiaal dat uit de onderste vullingen 
komt, dan gaat het om roodbakkend aardewerk, wat niet specifieker dan na 
1400 gedateerd kan worden. Het baksteen uit de bovenste vullingen dateert 
op basis van zijn omvang, die tussen 19,4/20,1 x 8,8/9,8 x 4,2/4,9 cm ligt 
later dan 1600. Dit betekent in ieder geval dat de afvalfase later dan 1600 
dateert. Waarschijnlijk dateert de gebruiksfase als waterput vóór 1600. 

Waterput 2 (P1-S40)

Deze waterput ligt op ongeveer 9 m van waterput in het zuidelijk deel van put 
1 (zie figuur 18). De kuil van de put oversnijdt meerdere sporen waaronder 
de kringgreppel uit de volle middeleeuwen, maar ook een grote kuil van 
latere datum. Bovenin had het spoor een breedte van 2,2 m en onderin 0,8 m 
(figuur 20)
In deze waterput is geen houten ton aangetroffen. Deze heeft er wel in 
gestaan getuige de aanwezigheid van hoepels onderin het spoor (figuur 
21). Vermoedelijk is de ton eruit gehaald, zodat hij zelf of het hout van 
de afzonderlijke duigen hergebruikt kon worden. Deze waterput had een 
geringere diepte dan waterput 1, 108 cm onder het aangelegde vlak. Ook deze 
put was later als een soort afvalput gebruikt, getuige het feit dat de bovenste 
vullingen vol lagen met bakstenen (fragmenten), aardewerk, botmateriaal en 
mosselen.
De vullingen met dit afval dateren de laatste fase van gebruik na 1575 na Chr. 
Vondsten uit de onderste relatief vondstarme vulling, zijn na 1400 gedateerd 
en suggereren dat put waarschijnlijk vóór 1575 in gebruik is genomen.

Waterput 3 (P2S93)

Deze waterput is in het oostelijk deel van put 2 aangetroffen, in een 
gedeelte met veel grote sporen (figuur 22). De waterput wordt oversneden 
door de betonnen keldervloer die in het centrale deel van de put gelegen 
is. Op zijn beurt oversnijdt de waterput enkele greppels, waaronder één 
uit de Romeinse ijzertijd. In het vlak had het spoor een diameter van 3,75 
m. Onderin liep hij taps toe en was zijn diameter 1,6 m. De kuil van de 
put is 148 cm diep. Net als bij waterput 2 is de houten ton vermoedelijk 
verwijderd. Ook in dit spoor resten slechts hoepelfragmenten. Deze 
lagen nog wel op hun oorspronkelijke plaats. Ze waren echter slecht 
geconserveerd, alleen houtpulp was overgebleven. Rond deze hoepelresten 
bevond zich een klei wand. Deze is mogelijk rond de houten ton ter 
versteviging en isolatie aangebracht. Net als de andere twee waterputten was 
ook deze waterput in zijn laatste fase als afvalkuil gebruikt.

Figuur 20. 
Coupefoto van waterput 2.
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Deze laatste afvalvullingen zijn net als waterput 2 gedateerd vanaf 1575
na Chr. De onderste vulling is ouder gedateerd. Het daarin aangetroffen 
materiaal kan geplaatst worden tussen 1280 en 1450 na Chr.. Vermoedelijk 
dateert het gebruik als waterput dus een stuk eerder dan het gebruik als 
afvalput.

4.1.6 Recente sporen (1800 na Chr. - heden) 

In put 1 werd een groot deel van het onderzochte oppervlak ingenomen door 
recente sporen (figuur 23). In de meeste gevallen betroffen het hier sporen die 
geassocieerd kunnen worden met de gebouwen die op het terrein aanwezig 
waren voordat het terrein bouwrijp werd gemaakt. Hoewel niet alle sporen 
dateerbaar materiaal hebben opgeleverd stamt het merendeel van de sporen 
uit de 20e eeuw. Twee opvallende sporen zijn bakstenen poeren (figuur 24). 
Beide bevonden zich in het noordelijk gedeelte van put 1.
In put 2 is het aantal en aandeel van de recente sporen duidelijke lager. 
Ook hier bevonden zich enkele resten die behoorden aan het gebouw dat er 
gestaan heeft voordat het terrein bouwrijp werd gemaakt. In midden van de 
put lag een restant van een keldervloer met daarnaast een betonnen ronde 
bak.
Enkele andere opmerkelijke sporen in deze put betroffen een waterput met 
een betonnen beschoeiing. Deze beschoeiing dateert de put in ieder geval van 
na 1850 en waarschijnlijk later. Vermoedelijk behoorde de put bij het huis, dat 
op de plaats van put 2 heeft gelegen en waartoe ook de keldervloer behoorde. 

Figuur 21. 
Houten hoepels onderin waterput 2.

Figuur 22. 
Coupefoto van waterput 3.
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Figuur 23. 
Sporenkaart van recent gedateerde sporen 
(1800 – heden). In groen de twee palenrijen.

Figuur 24. 
Coupe van bakstenen poer in put 1. 
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De diepte van de put kon door het opstijgend grondwater niet bepaald 
worden. De put is in ieder geval dieper dan 2,0 m onder het aangelegde vlak.

Min of meer haaks op de lengterichting van put 2 lopen twee rijen met palen 
dwars over de put, waarvan één rij een haakse hoek maakt aan de rand van de 
put (figuur 23). Het gaat hier om relatief brede vierkante paalkuilen waarin 
dunne paaltjes zijn geslagen (figuur 25). Bij veel van de paaltjes waren nog 
houtresten over. Deze waren echter dermate vergaan dat verzamelen geen 
zin had. De diepte van de paalkuilen varieerde van 20 tot 40 cm terwijl de 
palen veelal dieper waren dan 45 cm en in enkele gevallen zelfs dieper dan 
60 cm met een uitschieter van 84 cm. Vermoedelijk betrof het hier paaltjes 
behorende bij een omheining, die waarschijnlijk met het huis geassocieerd 
kunnen worden. Op basis van ingesloten vondstmateriaal dateren beide rijen 
palen in de 20e eeuw.

4.1.7 Niet gedateerde sporen

Naast de hier besproken sporen blijft er in beide putten een reeks sporen 
over die niet tot een van deze periodes gedateerd kan worden. Het betreffen 
enerzijds sporen die op basis van oversnijdingen een zeer globale datering 
krijgen en bijvoorbeeld ouder zijn dan 1500 of bijvoorbeeld jonger dan 1200. 
Zij kunnen evenwel niet in een van de zes hier onderscheiden periodes 
geplaatst worden. Anderzijds gaat het om sporen die in hun geheel niet 
relatief gedateerd kunnen worden en waarbij de aard van de vulling ook 
te weinig aanknopingspunten biedt om met enige zekerheid een datering 
te geven. Een grote groep oogt relatief jong, van waarschijnlijk na 1500, of 
zelfs na 1800. Een significante groep echter lijkt op basis van een wat vager 
aandoende spoorvulling ouder dan 1500.
In de meeste gevallen gaat het om paalsporen of ondiepe kuilen. Daar er op 
een paar palenrijen na geen duidelijke structuren herkend zijn, kunnen de 
meeste paalsporen op basis van configuratie ook niet nader gedateerd worden. 
Er is getracht om op basis van de aard van de vulling de sporen te groeperen 
en te zien of dit mogelijk indicaties gaf over de ligging van structuren. Dit 
leverde eveneens niets op.
Onder deze groep sporen verdient één spoor een nadere bespreking. 

Figuur 25. 
Recent paalspoor, met duidelijk zichtbaar de 
overblijfselen van het dunne houten paaltje 
dat in het spoor heeft gestaan.
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Deze is  aangetroffen in put 1 en was tijdens de aanleg van het vlak niet 
herkend. Pas bij het couperen van een aantal sporen in de zuidoost hoek van 
de put werd op een dieper niveau een zwart houtskoolrijk bandje zichtbaar 
(figuur 26). In eerste instantie werd gedacht aan een oude (cultuur)laag met 
verbrand materiaal dat later overstoven is geraakt. Echter, bij het couperen 
van de sporen rond waterput S20 bleek dat het toch om een kuil of depressie 
ging waarvan de bovenste vulling nauwelijks te onderscheiden was van het 
gele duinzand. Nergens in de kuil werd enig vondstmateriaal aangetroffen en 
ook onderzoek van het houtskoollaagje naar de aanwezigheid van verkoolde 
zaden en vruchten leverde geen resultaten op.48 Op basis hiervan is het 
waarschijnlijk dat het geen anthropogeen spoor betreft maar een natuurlijk 
spoor. Mogelijk gaat het om een depressie in het duinzand dat vermoedelijk 
tijdens en een natuurlijke brand met houtskool is opgevuld en dat later 
overstoven is geraakt.

4.2 Aardewerk en keramisch bouwmateriaal

Menno Dijkstra en Cees Koot

4.2.1 Inleiding

Tijdens de opgravingen is er een hoeveelheid aardewerk uit diverse perioden 
en een hoeveelheid keramisch bouwmateriaal aangetroffen.49 Beide vondst-
categoriën zullen in deze paragraaf besproken worden. Belangrijkste 
doelstelling bij deze bespreking is de bepaling van de ouderdom van het 
materiaal, om zo de grondsporen waarbinnen ze zijn aangetroffen te 
kunnen dateren. Voorts zal het Romeinse ijzertijd materiaal uitvoeriger 
beschreven worden, daar het om grote complexen gaat en materiaal uit deze 
periode nog relatief onbekend is in Heiloo. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de verhoudingen tussen de aantallen en 
het maximum aantal exemplaren (MAE) dat van de verschillende soorten 
aardewerk is aangetroffen. Iets meer dan de helft van het aardewerk dateert 
uit de Romeinse ijzertijd. Vrijwel al het overige materiaal is te plaatsen in 
de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Materiaal uit de vroege en volle 
middeleeuwen is slechts zeer summier aanwezig.
Het aardewerk zal hieronder per periode worden besproken, gevolgd door 
een overzicht van het opgegraven bouwmateriaal.

48 Zie paragraaf 4.6.
49 Bij het keramisch bouwmateriaal gaat het slechts om een deel van het aangetroffen baksteen 

materiaal. Gezien de grote hoeveelheid baksteen en de weinig informatieve waarde van 
baksteenfragmenten zijn in eerste instantie alleen complete exemplaren verzameld en 
bestudeerd. Alleen in sporen waar die niet voorkwamen is ook een deel van de fragmenten 
geborgen en bekeken.

Figuur 26. 
Houtskool bandje onderin een natuurlijke 
depressie.
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soort rand wand bodem additieven totaal MAE %

Romeinse tijd (12 voor Chr. – 300 na Chr.)

Romeins 99 259 2 - 360 288 55,7

vroege middeleeuwen (400-900)

Merovingisch gedraaid - - 1 - 1 1 0,2

Karolingisch draaischijf 1 - - - 1 1 0,2

volle middeleeuwen (900-1250)

kogelpot 1 15 - - 16 16 2,5

Paffrath - 2 - - 2 2 0,3

Pingsdorf 1 2 - - 3 3 0,5

late middeleeuwen en nieuwe tijd (1250-1900)

Roodbakkend 48 105 15 14 182 164 28,2

Grijsbakkend - 5 - - 5 5 0,8

Witbakkend 4 4 - 2 10 8 1,5

bijna steengoed - 1 - - 1 1 0,2

steengoed - 8 - - 8 4 1,2

steengoed + engobe/zoutglazuur 3 14 4 2 23 21 3,6

Majolica - 1 1 - 2 2 0,3

Faience 1 2 1 - 4 4 0,6

Porselein - - 1 - 1 1 0,2

Europees porselein 3 2 1 - 6 5 0,9

industrieel wit 7 11 3 - 21 14 3,3

Totaal 168 431 29 18 646 540 100,2

4.2.2 Romeins ijzertijd aardewerk

Het handgevormde aardewerk verzameld op de vindplaats Heiloo-
Stationsplein is een corpus van circa 360 scherven. Het aardewerk is 
vervolgens gekwantificeerd volgens de methode van het aantal maximum 
individuen, dus niet passende scherven zijn als een afzonderlijke pot 
beschouwd. Er zijn slechts een paar sporen met een ruimere hoeveelheid 
scherven en daarvan zijn scherven die vermoedelijk tot dezelfde pot behoren 
– ook al passen ze niet –  tot dezelfde pot gerekend. De 360 scherven zijn 
afkomstig van 288 individuen. In de database zijn niettemin 320 beschrij-
vingsnummers aanwezig, waarvan echter 32 betrekking hebben op gruis. 
Hieronder zijn fragmenten aardewerk geschaard die kleiner zijn dan 1 cm2

of overlangs zijn gebroken. Deze 32 beschrijvingnummers omvatten 100
fragmenten gruis e.d.. 
Het aardewerk is afkomstig uit 63 sporen, verdeeld over 89 
vondstnummers. Het merendeel van de sporen heeft slechts een bescheiden 
aantal scherven; er zijn twee sporen met een omvangrijke verzameling aar-
dewerkscherven van handgevormde aardewerk: kuil S68 (Put 2) en kuil S151
(Put 1) met respectievelijk 85 en 145 scherven (figuur 27 en 28).
Aangezien veel sporen slechts één of een paar scherven bevatten en de 
gelijktijdigheid van die 63 sporen twijfelachtig is, representeren deze sporen 
waarschijnlijk ook een groot aantal potten waarvan slechts één of een paar 
scherven tot ons zijn gekomen. In theorie zijn dit er 288, hetgeen echter 
een overschatting is, inherent aan de methode van kwantificeren. De twee 
aardewerkrijke sporen 68 en 151 bezitten dus 85 en 145 scherven verdeeld 
over respectievelijk 68 en 94 individuen (minus gruis). Als echter alleen de 
randscherven in ogenschouw worden genomen, dan zijn in beide sporen 
respectievelijk 14 en 13 individuen aanwezig. 

In het algemeen is er sprake van een homogene verzameling. Het 
handgevormde aardewerk is gemaakt van een klei waarin van nature 
waarschijnlijk fijn zand voorkomt. De scherven voelen zandig aan, wat niet 

Tabel 1. 
Het aantal aardewerkvondsten en maxi-
mum aantal individuen per aardewerktype, 
opgedeeld naar periode.
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het gevolg is van het onvoldoende reinigen. Behalve zand bevat de klei van 
nature ook kleine, rode ijzerconcreties, niet groter dan 1 mm. Ze worden 
nogal eens ten onrechte voor potgruis aangezien. Ondanks deze natuurlijke 
insluitsels, is er magering toegevoegd aan de klei in de vorm van organische 
resten. Deze magering is zeer waarschijnlijk het gevolg van het mengen 
van mest door de klei. In mest kunnen grote en kleinere plantaardige 
fragmenten aanwezig zijn. Tijdens de bestudering zijn alleen de grove 
organische mageringsresten in de klei genoteerd. De hoeveelheid magering 
is visueel onderscheiden in weinig, gemiddeld en veel. Hierbij is niet alleen 
naar de resten zelf gekeken maar ook naar het aantal uitgebrande holtes 
op de oppervlaktes en in de breukranden. De grenzen zijn arbitrair, maar 
omdat het aardewerk is beschreven door één persoon is het een consequent 
onderscheid. Wanneer grof zand zichtbaar is (korrels van minimaal 1 mm), 
is dat ook als magering aangemerkt. Zand blijkt echter weinig als magering 
toegevoegd. Het gros is plantaardig en een klein aantal scherven heeft ook 
potgruis, vaak in combinatie met organische magering.
De wanddikte van het aardewerk bevindt zich vooral tussen de 6 en 9 mm. 
De wandafwerking is hoofdzakelijk ‘geglad’, wat kan zijn verkregen door 
het wrijven met een natte hand of het aanbrengen van een ‘kleipapje’. Een 
deel van de scherven is niet ‘geglad’, alsof de wand niet is afgewerkt. Het 
is echter moeilijk in deze gevallen te bepalen of dat inderdaad het geval is 
geweest of dat het om erosie gaat. Het aardewerk is niet heel hard en zal in 
een open vuur gebakken zijn. Aan het einde van het bakproces is zuurstof 
in het vuur geraakt, waardoor de klei op de buitenkant is geoxideerd en een 
rood-beige kleur toont. Dit geldt dikwijls ook voor de binnenzijde. Scherven 
van dezelfde potten tonen echter dat deze beheersing niet indrukwekkend 
is geweest: het ene uiteinde heeft een geoxideerd oppervlak en het andere 
uiteinde is juist gereduceerd (bruin-grijs). 
Er zijn enkele voorbeelden van scherven van gepolijst aardewerk. Het 
gepolijste aardewerk is, gezien de wanddiktes tussen de 4 en 7 mm, meestal 
dunwandig en reducerend gebakken. Soms is het oppervlak besmeten. Er 
kan de indruk bestaan dat veel aardewerk is besmeten, gezien het grote 
aantal scherven met een besmeten oppervlak in kuil S 151. Dit zijn echter de 
scherven van 2 tot 3 potten die in dit spoor zijn gedeponeerd (figuur 27).
Versiering is uitzondering en geen regel (figuur 27 en 28). Het 
betreft vooral vingertopindrukken op de buitenkant van de rand. 
Vingertopindrukken op de wand zijn geen onderdeel van de traditie. Soms 
een groef, waarvan een voorbeeld aanwezig is op de hals. Eén voorbeeld is 
echter te weinig om te spreken van streepbandaardewerk.
De potvormen zijn allemaal drieledig (figuur 27-29). De verhoudingen 
tussen wand- en randdiameter zijn zodanig dat gesteld kan worden dat het 
om potten gaat en niet om kommen. De potten zijn niettemin open vormen. 
Kleine oren tussen rand en schouder zijn niet ongewoon. 
Deze oren zijn te kenschetsen als ‘Friese oren’; min of meer bandvormige 
oren met een hoekige vorm (figuur 28: v.227). Met deze omschrijving is 
ook een eerste indicatie van de datering van het aardewerk te geven. Mede 
gezien het feit dat het aardewerk organisch is gemagerd, dateert het in de 
Romeinse tijd. Vanwege het ontbreken van meer voorbeelden van streep-
bandaardewerk of aardewerk uit de late ijzertijd, lijkt een vroegere datering 
van het complex uit te sluiten. 
Het late-ijzertijdaardewerk uit deze regio maakt deel uit van de Santpoort 
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II aardewerkstijlgroep.50 De kenmerken van deze aardewerkstijlgroep zijn 
het veelal voorkomen van 3-ledige potten en potgruis magering. Tevens 
zijn oren gewoon en versiering bestaat hoofdzakelijk uit met een kam 
aangebrachte strepen, veelal gelegen op de overgang van hals naar schouder; 
het streepbandaardewerk. De vingertopversiering van de randen is altijd 
op de buitenkant aangebracht, soms de indruk wekkend van een golvende 
rand. De randen staan uit en kunnen éénzijdig zijn gefacetteerd. Dit ene 
facet is ofwel een afgeplatte rand, of een rechte binnen- of buitenkant van de 
rand. Het aardewerk van de Santpoort II-aardewerkstrijlgroep is overwegend 
oxiderend gebakken. 

50  Van Heeringen 1992, 288 en fig. 69.
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Figuur 27. 
Romeins ijzertijd aardwerk uit kuil S151
(schaal 1:3).
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In vergelijking met deze kenmerken heeft het onderhavige aardewerk-
complex een organische magering en ontbreekt zo goed als geheel de 
kamversiering. Wat ook als een kenmerk wordt gezien voor het aardewerk 
uit de eerste eeuwen na aanvang van de jaartelling is de aanwezigheid van 
gefacetterde randen. In dit complex zijn met name tweezijdig gefacetteerde 
of aan de bovenkant afgeplatte randen aanwezig. Het weinig voorkomen 
van gereduceerd gebakken aardewerk en vormen zoals voetbekers lijken een 
aanwijzing dat de late 3e en 4e eeuw niet aanwezig is in deze verzameling. 
Het aardewerkcomplex van het Stationsplein lijkt daarmee ruwweg te 
dateren in de 1e-3e eeuw na Chr. 
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Figuur 28. 
Romeins ijzertijd aardwerk uit kuil S68 (schaal 
1:3).
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De aardewerkcomplexen uit kuilen S68 en S151

In kuil S68 (Put 2) zijn twee complete potten gedeponeerd. Een vrijwel gaaf 
soort van miniatuurpotje met een randdiameter van 6 cm en een grotere 
pot met oren en een randdiameter van 14 cm, in scherven (figuur 28: v.224 
en 225). De overige scherven in dit spoor is van een groot aantal incomplete 
potten (figuur 28: v.179.1-2, 222, 223.1-4, 227). 
In S151 (Put 1), een kuil met een klei wand er omheen, zijn van een 
paar potten grotere delen in gedeponeerd, maar mijns inziens niet van 
complete potten (figuur 27: v.100.1-2). Onder de vondsten bevindt zich één 
bodemfragment met een centraal gat dat vóór het bakken is aangebracht 
(figuur 27: v.100.3). Hetzelfde geldt voor een randscherf met een gat ter 
hoogte van de buik (figuur 27: v.100.2). Mogelijk zijn het fragmenten van één 
pot. De functie van deze gaten is niet duidelijk. Wellicht dienden deze gaten 
als zeefgat.

Louter afgaand op het aardewerk is het niet goed mogelijk de achtergrond 
van deze deposities te achterhalen. Het valt op dat behalve de scherven van 
vaatwerk geen fragmenten van spinklosjes en weefgewichten aanwezig zijn. 
Opmerkelijk is verder dat enkele scherven sporen van secundaire verbranding 
vertonen. Door het ontbreken van andere voorwerpen en de secundaire ver-
brandingssporen is het materiaal eerder te beschouwen als bewoningsafval en 
lijken specifieke, rituele handelingen geen rol gespeeld te hebben. 

4.2.3 Vroegmiddeleeuws aardewerk

Slechts een tweetal scherven is te dateren in de vroeg-middeleeuwse 
periode. Het betreft een bodemfragment van een ruwwandige pot uit de 
Merovingische tijd (figuur 30: v.150) en een randstuk van een Karolingische 
pot in een middelhard Badorf-baksel (figuur 30: v.218, Dorestad type W IIB, 
baksel w 2).51

51  Van Es & Verwers 1980.
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Figuur 29. 
Romeins ijzertijd aardwerk uit paalspoor S110
(schaal 1:3).
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4.2.4 Aardewerk uit de volle middeleeuwen

Kogelpotaardewerk

Het gros van het aandeel aardewerk uit de volle middeleeuwen bestaat uit 
kogelpotaardewerk, een tussen de 8e en de 13e eeuw een veelvoorkomende 
aardewerkvorm. De meest pregnante ontwikkeling die deze potvorm 
doormaakt gedurende deze periode is het toenemen van de diversiteit aan 
randen en het toenemende gebruik van fijn zand in plaats van steengruis 
als mageringsmiddel.52 Aangezien de zestien scherven van de locatie 
‘Stationsplein’ op één na een magering hebben van fijn of grof zand, ligt een 
datering in de periode na circa 900 voor de hand. Het enige randfragment dat 
voorhanden is, is grijs gebakken met een zwarte kern (figuur 30:v.177).

Paffrath-aardewerk

Van deze aardewerkgroep zijn slechts twee scherven voorhanden. De 
produktie van dit aardewerk vond plaats in het Duitse Rijnland bij de plaats 
Paffrath en ook wel Pingsdorf. De vormen van deze handgemaakte keramiek 
beperken zich tot kogelpotten, soms voorzien van een haakoor. Het heeft 
een zeer kenmerkend, relatief hard baksel. De buitenzijde is witgrijs tot 
donkerblauw of zwart, vaak met een metallieke zweem. De kleur van de 
binnen- en buitenzijde kunnen van elkaar verschillen. De magering bestaat 
uit zeer fijn zand. Op de witgrijze breuk is meestal een duidelijke, blader-
deegachtige gelaagdheid te zien. De datering van het Paffrath-aardewerk ligt 
tussen de 10e en de 13e eeuw.53

Pingsdorf-aardewerk

Tussen de 10e en het begin van de 13e eeuw vond aardewerk uit het hierboven 
al aangehaalde Pingsdorf en omgeving zijn weg naar onder meer West-
Nederland. Dit aardewerk kenmerkt zich door een duidelijke zandmagering 
en is naar gelang de hardheid van het baksel geelwit tot paarsig van kleur. 
Karakteristiek is de bruinrode tot paarse beschildering.54

De hoeveelheid Pingsdorfaardewerk afkomstig uit het onderzoek is met drie 
scherven zeer bescheiden. Het enige voorhanden zijnde randfragment is dat 
van een kleine kogelpot, waarvan althans de rand gedraaid is (figuur 30:v.195). 
Dit randtype heeft een weinig specifieke datering tussen de 10e-begin 13e

eeuw.55

4.2.5 Aardewerk uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd

Het aardewerk uit deze perioden is gedetermineerd met behulp van het 

52  Verhoeven 1998, 251-261.
53  Lung 1955/1956; J.Dijkstra 1998, 36; Verhoeven 1998, 79, 63-84; M.Dijkstra et al. 2006. 
54  Verhoeven 1998, 69-71.
55  Verhoeven 1998, 4 (tabel 6).
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Figuur 30. 
Aardewerk uit de vroege en volle mid-
deleeuwen: v.150: Merovingisch; v.218: 
Badorf (Karolingisch); v.177: kogelpot; v.195: 
Pingsdorf (schaal 1:2).
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Deventer-systeem, dat speciaal voor deze periode is opgezet. Voor de type-
verwijzingen wordt verwezen naar dit systeem, waarvan een belangrijke litera-
tuuringang de publicatie Steden in scherven van Bartels uit 1999 is. 

Roodbakkend aardewerk

Verreweg het grootste deel van het op het Stationsplein in Heiloo aangetroffen 
aardewerk bestaat uit roodbakkende vormen. Deze gedraaide aardewerksoort 
uit stedelijke ateliers komt rond 1200 op en vervangt langzaam maar zeker 
de traditionele kogelpotten en bakpannen. In de loop van de tijd wordt het 
eenvoudige gebruiksaardewerk voorzien van glazuur om het beter schoon te 
kunnen houden. Vanaf circa 1250 gebeurde dit nog spaarzaam, alleen op de 
bodem van bakpannen en de schouder van grapen. In de eerste helft van de 
15e eeuw vindt de overgang plaats naar een volledig geglazuurde binnenzijde. 
Vanaf het einde van de 16e eeuw zijn de meeste vormen volledig geglazuurd, 
met als belangrijkste reden het waterdicht maken.56 Tot in de 20e eeuw is 
roodbakkend aardewerk nog in gebruik gebleven.
Van het roodbakkende aardewerkcomplex is circa 66% spaarzaam 
geglazuurd of alleen volledig geglazuurd aan de binnenzijde. Dit geeft al 
aan dat de nadruk bij de datering van het roodbakkend aardewerk ligt in de 
periode van de (tweede helft van de) 13e tot het einde van de 16e eeuw.
Het vormengoed van het roodbakkende aardewerk uit deze periode tot circa 
1600 laat onder meer enige bakpannen zien en enkele grapen. Enkele van 
de pootjes van de grapen vertonen twee delen, hetgeen wijst op het begin van 
een ontwikkeling naar poten met kleine teentjes en is te dateren rond 1350 
(figuur 31: v.81). 

Onder de grapen bevindt zich een exemplaar met op de schouder een 
horizontale band van dubbele bogen in geel slib, dateerbaar rond 1400 
(figuur 31:v.239.3). Uit hetzelfde vondstnummer zijn nog een tweetal andere 
grapen afkomstig, alsmede een randfragment van een vuurklok (figuur 31:
v.239.1, 239.2). Vuurklokken dienden om ’s avonds en ’s nachts het vuur af 
te dekken, zodat het blijft smeulen en niet meer vonkt of rookt. In de 14e

56  Bartels 1999, 105-107.
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Figuur 31. 
Aardwerk uit de late middeleeuwen en 
nieuwe tijd: v.97 komfoor fragment; v.239.1
vuurklok fragment; v.81: poot van grape met 
“proto-teentje”; v.239.2: grape; v.239.3: grape 
met gele slib;  (schaal 1:3).
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en vroege 15e eeuw komen uitsluitend geheel ronde vormen voor, hetgeen 
wijst op de aanwezigheid van een huis met een centraal gelegen haardplaats. 
Wanneer huizen met een bakstenen schouw opkomen, verschijnen halfronde 
vormen. Het in Heiloo gevonden exemplaar is waarschijnlijk afkomstig van 
een ronde vorm, hetgeen aansluit bij het beeld van eenvoudige huizen met 
een haardplaats in het midden van de woonruimte.   

Uit de periode na circa 1700 stammen enkele borden Nederrijns aardewerk 
met slibversiering, een grape met een vlakke bodem en randfragment met 
ventilatiegat en opstaande nok van een komfoor uit het derde kwart van 
de 18e eeuw (figuur 31:v.97).57  Enkele vormen met een vlakke bodem zijn 
waarschijnlijk afkomstig van kachelpannen uit de late 18e-19e eeuw (zie 
ook hieronder bij het witbakkend aardewerk). Een tweetal bloempotten is 
waarschijnlijk te dateren in de 19e of zelfs nog 20e eeuw.

Grijsbakkend aardewerk

Dit op de draaischijf vervaardigde aardewerk verschilt van het roodbakkende 
aardewerk in die zin dat het reducerend is gebakken. In de 13e eeuw ontstaat 
het als de opvolger van de handgemaakte kogelpot. Grijsbakkend aardewerk 
werd geproduceerd in stedelijke ateliers. Beginnend rond het midden van de 
13e eeuw, beleeft de productie in het begin van de 14e eeuw een hoogtepunt, 
om daarna snel af te nemen. In West-Nederland komt het uiterlijk tot het 
einde van de 14e eeuw nog voor.58

Slechts vijf scherven uit Heiloo zijn aangemerkt als grijsbakkend. Specifieke 
vormen zijn hierin niet herkenbaar. 

Witbakkend aardewerk

Witbakkend is eveneens een variant van het roodbakkende aardewerk en heeft 
een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt. Deze aardewerksoort is vertegen-
woordigd door slechts acht exemplaren. De aanwezigheid van zowel aan de 
binnen- als buitenzijde geglazuurde scherven, met een groene of combinatie 
van geel en groen, wijst op een datering vanaf circa 1600.
Vermeldenswaardig is een randfragment van een kookpot of kachelpan van 
Frankfurterwaar, herkenbaar aan het gele inwendige glazuur tot over de rand 
en een verfstreep van mangaan op de halspartij. Van deze potten verschenen 
ook Nederlandse imitaties. Het aardewerk is te dateren aan het einde van de 
18e en de gehele 19e eeuw.59

Bijna-steengoed en steengoed

Deze hardgebakken keramiekgroepen worden onderscheiden door hun ver-
sinteringsgraad. Het onderscheid geeft ook een chronologisch onderscheid 
aan: proto-steengoed dateert tussen circa 1200-1280, bijna-steengoed tussen 
1250-1310 en steengoed vanaf 1280. De productiecentra van dit aardewerk 
zijn te vinden in het Duitse Rijnland en omgeving. De vormen beperken zich 
voornamelijk tot kannen en drinkgerei. 
In het vondstcomplex van Heiloo ‘Stationsplein’ ontbreekt proto-steengoed, 
terwijl van bijna-steengoed slechts één scherf voorhanden is. Verder zijn uit 
de late middeleeuwen enkele scherven van Siegburg kannen aanwezig en een 
tweetal grote kannen uit Langerwehe met een lintoor en radstempelversiering. 

57  Vgl. Bartels 1999, cat.nr. 558.
58  Bartels 1999, 93-94.
59  Bartels 1999, 166-168.
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Opvallend was een scherf Siegburg steengoed met zoutglazuur, waarbij door 
oververhitting het glazuur over de breuklijnen van de scherf gelopen is (v.80). 
Aangezien dit aardewerk werd geproduceerd in het Duitse Siegburg, moet het 
hier wel om een secundair verbrande scherf gaan. 
Het gros van het steengoed bestaat uit flessen met een cilindrische vorm. 
Deze vorm werd gemaakt na 1790 en is vanaf 1820 tot op heden het enige 
geproduceerde type. Machinaal geproduceerde flessen ontbreken, wat een 
aanwijzing is voor een datering vóór 1880. Behalve voor mineraalwater 
werden de flessen gebruikt voor het vullen met gedestileerde dranken, 
speciaal jenever.60

Tenslotte kunnen nog genoemd worden een steengoed buissegment voor een 
waterleiding met een binnendiameter van 6,5 cm (v.145). 

Majolica, faience en industrieel wit

De ontwikkeling van deze drie witbakkende aardewerkgroepen ligt in elkaars 
verlengde. Het vormengoed bestond voornamelijk uit serviesgoed voor op 
tafel zoals borden en schalen. Majolica kwam vooral voor in 16e en vroege 
17e eeuw en kenmerkt zich door een helder tinglazuur op de bovenzijde 
en een goedkoper loodglazuur op de onderzijde. Bij het faience, dateerbaar 
tussen circa 1650 en 1800, zijn beide zijden voorzien van tinglazuur. Slechts 
een handvol scherven van het ‘Stationsplein’ bestaat uit majolica en faience 
aardewerk.
De opvolger van beide voornoemde aardewerksoorten is het industrieel 
vervaardige aardewerk. Dit werd al in de 18e eeuw gemaakt, maar de scherven 
van het ‘Stationsplein’ bestaan uit witgoed, wat wijst op een datering na 
ongeveer 1790. Onder de vormen vinden we enkele borden met blauwe of 
meerkleurige geprinte decors, alsook enkele meer recente fragmenten van 
kopjes en schotels met een goudgeverfde lijn of rand.

Porselein

Chinees porselein werd op grote schaal ingevoerd vanuit de Oost in de 
periode na 1650. Rond het midden van de 18e eeuw komt ook de produktie 
van in Europa gemaakt porselein op. Slechts één scherf van de opgraving te 
Heiloo is van Chineese makelij en betreft een bodemfragment van een kopje. 
Het gevonden Europese porselein dateert uit de 19e eeuw en heeft net als bij 
het industrieel wit enkele drukdecors.

4.2.6 Keramisch bouwmateriaal

Het gevonden keramische bouwmateriaal bestaat voornamelijk uit bakstenen, 
alsmede enkele tegels en plavuizen. Deze materiaalcategorie is slechts 
bestudeerd met het oog op het verkrijgen van enkele steenmaten die een 
indicatie kunnen geven voor de datering van de bijbehorende sporen.
Baksteen kwam vanaf de 12e eeuw in Nederland opnieuw in gebruik. 
Aanvankelijk voor kastelen, kerken en adellijke huizen, in de 13e en 14e eeuw 
ook voor rijke burgers in de steden. De verstening van het platteland begint in 
West-Nederland pas goed na 1550.61

De baksteenproductie van de gele IJsselstenen kwam pas goed op gang na het 
begin van de 15e eeuw. Het oorspronkelijke formaat van deze kleinere steen 
was 18 x 9 x 4,5 cm, vanaf de 17e eeuw bedroeg zij 16 x 7,5 x 4 cm. 

60  Bartels 1999, 73-74.
61  Voskuil 1979, 25-34 en 118.
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Deze baksteen was relatief hard gebakken en vuurvast, wat ze later gewild 
maakte voor plaveisels, schoorstenen en rookkanalen.62

Van de 50 nader bekeken, meestal fragmentarische, bakstenen van de 
opgraving Heiloo ‘Stationsplein’, zijn de meeste slechts zeer algemeen te 
dateren tussen de 17e en 19e eeuw. Een enkel fragment is mogelijk een 
oudere ‘Leidse steen’ uit de periode 1550-1700. Een viertal gele IJsselstenen 
dateert van na 1600. Eén fragment met een breedte van 12,5 cm betreft 
mogelijk een kloostermop die secundair gebruikt is.
De bakstenen van vondstnummer 131 en 132 zijn op basis van de afwijkende 
afmetingen van 20,5 x 9,5/10 x 5,5 cm en de regelmatige vorm als (sub)recent 
aan de merken (rond 1900). Vondstnummer 132 leverde bovendien enkele 
recente witte tegels en een fragment van een oud stopcontact op. De recente 
datering geldt waarschijnlijk ook voor de baksteen met vondstnummer 246.
Naast de baksteen komen nog enkele gegolfde ‘oud-Hollandse’ dakpanfrag-
menten voor in rood, grijs en éénmaal met een mangaankleurige glazuurlaag, 
allen dateerbaar vanaf circa 1600. Hetzelfde geldt voor de fragmenten van 
ongeglazuurde rode en grijze plavuizen.

4.3 Steenmateriaal

Sebastiaan Knippenberg

4.3.1 Inleiding

Tijdens de opgravingen is maar een gering aantal stenen verzameld. Dit 
is deels een gevolg van de keuze tijdens het verzamelen, maar ook van 
het geringe voorkomen van steenmateriaal. Slechts uit middeleeuwse en 
Romeinse ijzertijd sporen is al het materiaal geborgen. Uit de recente 20e 
eeuwse sporen is het meeste steen niet verzameld, dit is alleen gebeurd in 
geval van bijzondere werktuigen of steensoorten.  
In totaal zijn er 49 stukken verzameld en bekeken. Hiervan kwamen 30 uit 
Romeinse ijzertijd sporen, één stuk uit een middeleeuws spoor, 17 stukken uit 
sporen die in de late middeleeuwen dan wel nieuwe tijd zijn gedateerd en 2 
uit recente 20e eeuwse sporen. 

4.3.2 Romeinse ijzertijd

De 30 stenen uit de Romeinse ijzertijd periode zijn alle van één spoor 
afkomstig: een vondstrijke kuil in het noordoosten van put 1 (S151), waar 
met name veel aardewerk in is aangetroffen. Bij alle stenen gaat het om 
fragmenten van tefriet. Dit tefriet is een specifiek vulkanisch gesteente 
afkomstig uit de regio rond Mayen (Midden-Duitsland) waar het van nature 
voorkomt en waar duidelijke aanwijzingen voor de fabricage van maalstenen 
zijn aangetroffen.63 Vanaf de bronstijd en zeker vanaf de ijzertijd is dit 
gesteente wijd verspreid in Nederland en vervangt het maalstenen gemaakt 
van lokale materialen.64 Het poreuze karakter van het vulkanische gesteente 
vormde hiervoor de belangrijkste reden. De porositeit zorgde ervoor dat de 
steen, ook bij intensief gebruik, van zichzelf geschikt bleef voor het malen 
van bijvoorbeeld graan en dat de maalsteen niet continu verruwd hoefde 
te worden. Zeer waarschijnlijk vormde deze eigenschap de basis voor de 
langdurige en verre verspreiding van dit gesteente. De distributie van tefriet 

62  Hollestelle 1961, 122; Janse 1993, 42.
63  Joachim 1985; van Heeringen 1985.
64  Joachim 1985; van Heeringen 1985.
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continueert zich in de Romeinse tijd en middeleeuwen. Tefrietvondsten 
komen zonder uitzondering voor in (inheemse-)Romeinse nederzettingen in 
het zuiden van het land, maar ook in het niet bezette noorden treft men ze 
veelvuldig aan.65

Alle 30 fragmenten hebben dus waarschijnlijk onderdeel uitgemaakt van 
maalstenen. Het gaat om relatief kleine fragmenten, variërend in grootte van 
20 tot 55 mm. Bij acht fragmenten waren nog delen van het door gebruik 
afgesleten maaloppervlak aanwezig. Het is moeilijk te bepalen van wat voor 
soort maalsteen de fragmenten afkomstig zijn. Tijdens de ijzertijd zijn de 
karakteristieke Napoleons hoeden gangbaar als maalsteenligger met vaak 
kleine in de hand te houden lopers.66 Met de komst van de Romeinen doet 
de handmolen zijn intrede. Dergelijke maalstenen bestaan uit twee schijven 
die in tegengestelde richting van elkaar gedraaid werden.67 Van de meeste 
fragmenten is het niet te zeggen of ze van dergelijke schijven of dat ze van de 
Napoleons hoeden afkomstig zijn. De grootte van de fragmenten, variërend 
van 20 tot 55 mm, houdt de mogelijkheid open dat ze van handschijven 
afkomstig zijn. Bij de acht fragmenten met maaloppervlak was het niet 
mogelijk de dikte te bepalen daar de andere zijde bij geen van alle aanwezig 
was. De te meten dikte varieert bij deze fragmenten, echter tussen 18 en 48 
mm. Onderzoek in Nistelrode heeft uitgewezen dat Romeinse handschijven 
daar in dikte varieerden van 19 tot 83 mm. 
Eén fragment, echter, vertoont een stompe hoek tussen het maaloppervlak 
en de zijkant. Dit zou erop kunnen duiden dat het niet om een handmolen 
gaat, waar men een rechte hoek zou verwachten. Vermoedelijk zijn de tefriet 
maalstenen door uitwisseling verkregen.

4.3.3 Overig materiaal

Uit een recente paalkuil in put 2 (S124) is het enige andere stuk tefriet 
afkomstig. Dit fragment bezit nog een duidelijk door gebruik afgesleten 
maalvlak. Het gaat om een plat stuk, waarschijnlijk afkomstig van een 
platte handmolenschijf. Dergelijke platte schijven verschijnen vanaf de 
middeleeuwen en verschillen duidelijk van de dikkere (inheems)Romeinse 
exemplaren.68 Het spoor heeft een recente datering (vermoedelijk 20e eeuws). 
Waarschijnlijk is het stuk tefriet ouder en dus als opspit in het spoor terecht 
gekomen. 

Naast het tefriet is leisteen ook in meerdere sporen aangetroffen. Twee 
fragmenten komen uit de waterput 3 (S93) in put 2. Een van de fragmenten 
heeft de typische geringe dikte van een tegel die als dakbedekking is gebruikt. 
Het andere is ook plaatvormig maar een stuk dikker, en zou een fragment van 
een vloertegel geweest kunnen zijn. Naast dit spoor hebben een greppel en 
een kuil, allebei na 1575 gedateerd, ook stukken leisteen opgeleverd. Het gaat 
hierbij om fragmenten van dunne plaatvormige stukken.
De waterput 3 heeft naast leisteen ook een groot fragment gneiss opgeleverd. 
Het is de helft van een sterk verbrand door midden geslagen brok. Een deel 
van het concave breukvlak vertoont sporen van slijtage, hetgeen mogelijk met 
gebruik te maken zou kunnen hebben. Het is vooralsnog niet duidelijk wat dit 

65  Harsema 1967, 1979. Voor recent onderzoek: Hiddink en Boreel 2005a; 2005b; Knippenberg 
2007.

66  Harsema 1979.
67  Harsema 1979.
68  Kars 2001; Knippenberg 2007.
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gebruik precies inhield.
Het overige materiaal bestaat uit vier stukken zandsteen. Twee zijn van een 
weinig verkitte zandsteenvariëteit, daar het materiaal gemakkelijk korrels 
verliest. Beide zijn fragmenten van geronde brokken en allebei afkomstig uit 
een kuil die niet preciezer gedateerd kan worden dan ergens tussen 1500 en 
1800. Het is niet duidelijk waartoe deze twee brokken gediend hebben.
Een fragment van een hoekig stuk zandsteen is aangetroffen in de greppel 
die ook leisteen opleverde. Vermoedelijk gaat het hier om een fragment van 
bouwsteen.
Het laatste stuk zandsteen, is een onbeduidend brokje afkomstig uit een 
paalgat (S235) in put 1, die vroeger dateert dan 1400.

4.4 Hout

Silke Lange

4.4.1 Inleiding

Tijdens het vrijleggen van waterput 1 (Put 1 S20) kwam een compleet houten 
wijnvat aan het licht, bestaande uit verschillende duigen (v.106). Om de 
duigen van het vat bleken houten hoepels bewaard te zijn gebleven (v.93). Uit 
de onderste vullaag is een eikenhouten fragment van de tonbodem bewaard 
gebleven (v.102). 
Het goed geconserveerde hout van de ton werd geborgen en vervolgens 
overgebracht voor nader onderzoek naar het Bureau voor Eco-Archeologie. 
Het houtspecialistische onderzoek bestond uit het documenteren van de 
afmetingen van het hout, het bepalen van de houtsoort en het vastleggen van 
overige bijzonderheden, zoals merktekens op de duigen.

4.4.2 Onderzoeksmethodiek

Voorafgaande aan het houtspecialistische onderzoek zijn de duigen 
van de ton met water schoongespoeld. De lengte, afmetingen, mate van 
conservering, eventueel aanwezige gebruiks- en bewerkingssporen zijn 
daarbij genoteerd.
Op enkele duigen kon een ingekrast lijnenpatroon worden waargenomen. 
Ook hiervan is de grootte gedocumenteerd. Tevens bleek op een duig een 
invulgat aanwezig te zijn. Alle bijzonderheden zijn met behulp van een 
digitale camera vastgelegd. 
Wat de houtdeterminatie betreft zijn sommige kringporige soorten reeds 
met het blote oog te herkennen.Tot deze houtsoorten behoort onder 
andere eik. Omdat alle duigen van eikenhout waren vervaardigd, bleek een 
microscopische bepaling op houtsoort niet nodig. Wel is de houtsoort van 
de hoepels microscopisch gedetermineerd. De microscopische determinatie 
van de houtsoort is bepaald met behulp van een doorvallend lichtmicroscoop. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de determinatiesleutel van Schweingruber 
(1982).69

4.4.3 Beschrijving van duigen en hoepels

Er zijn in totaal 15 eikenhouten (Quercus sp.) duigen bewaard gebleven. De 
geconserveerde lengte lag tussen 108 en 127 cm. Waarschijnlijk bedroeg de 
oorspronkelijke lengte circa 140 cm. Dit kan worden afgeleid aan de hand 

69  Schweingruber 1982.
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van het breedste gedeelte van de duigen op circa 70 cm vanaf de compleet 
bewaard gebleven onderkant. De breedte van de duigen was gemiddeld 15 cm 
en varieerde tussen 10 en 20,5 cm. De dikte van de duigen was consequent 
1,5 cm.
In het midden van één van de duigen bevond zich een rond invulgat met een 
diameter van 3,5 cm. Circa 4 cm boven het gat was een vierkante opening 
aanwezig die was afgesloten met een eveneens vierkant eikenhouten plankje 
(figuur 32). 
Over drie duigen heen werd een ingekerfd lijnenpatroon vastgesteld. Verder 
konden op enkele duigen snijsporen worden herkend. 
Twee duigen bleken aan één kant tot circa 3,5 cm diep driehoekig te zijn 
ingezaagd. De functie hiervan is onbekend gebleven (zie figuur 32). 
Aan de binnenkant van de onderkanten van de duigen bevond zich op 5 
cm vanaf de rand een gleuf. In de kuiperstaal wordt dit de kroos genoemd 
(figuur 33). Deze diende ter plaatsing van de vatbodem. 

Figuur 32. 
Houten duigen met invulgat, vierkante 
opening en ingekerfd lijnenpatroon. 

Figuur 33. 
Duig met kroos boven de rand.
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De duigen van de ton werden bij elkaar gehouden door houten hoepels. De 
hoepels waren gemaakt van gespleten hazelaartakken (Corylus avellana) met 
een doorsnede van gemiddeld 2,5 cm. De uiteinden van de hoepels bleken 
omwikkeld met gespleten wilgentenen (Salix sp.) met een doorsnede van 0,5 
cm. De ton werd aan de onderkant, aan de bovenkant en op een derde vanaf 
de bovenkant met vier hoepelringen bijeen gehouden. Van de bovenkant 
ontbrak de bovenste hoepel. Echter indrukken op het houtoppervlak van de 
duigen verraden dat hier oorspronkelijk een vierde hoepel heeft gezeten.
Het bodemfragment is het enige stuk dat van de bodem is overgebleven. 
Waarschijnlijk werd vlak voor de plaatsing van de ton de bodem eruit 
geslagen, waarbij dit fragment mogelijk in de ton is blijven vastzitten. Het 
gaat om een plankfragment met een breedte van 5 cm en een maximale 
lengte van 62 cm. 

4.4.4 Bewerking

Alle duigen zijn radiaal uit een eiken stam gewonnen. Op de binnenkant 
van de duigen zijn bewerkingssporen te herkennen. Deze zijn afkomstig 
van een korte dissel, waarmee de rand van de duigen werd afgeschuind. 

Figuur 34. 
a: Christusmonogram op duigen uit ton van 
Heiloo; b: Christusmonogram op duigen van 
ton uit Utrecht.
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4.4.5 Bijzonderheden

Over drie duigen is een lijnenpatroon waargenomen. Het patroon bestaat 
uit een kruis met vier dwarslijnen in het middengedeelte (figuur 34a). Op 
het uiteinde van één van de kruisende lijnen is tevens een klein kruisje 
herkenbaar. Een derde kruis bevindt zich links van het patroon. Dit soort 
zorgvuldig ingewerkte merktekens zijn niet aangebracht door de kuiper, maar 
door de wijnboer zelf. Het betreffen vaak Christusmonogrammen. Gezien 
het merkteken is de wijn afkomstig van een kloosterlijke wijngaard en werd 
na het bottelen gezegend. Een bijna identiek Christusmonogram is ooit 
gevonden op een middeleeuws wijnvat uit Utrecht (figuur 34b). 
Aan de andere kant van het invulgat is een eveneens zorgvuldig ingewerkt 
patroon te herkennen, bestaande uit rechte en zich kruisende lijnen. De lijnen 
zijn dun en scherp aangebracht (zie figuur 32). Waarschijnlijk is hiervoor een 
mes gebruikt. In de relevante literatuur is geen vergelijkbaar motief bekend. 

4.5 Dierlijk bot

Inge M.M. van der Jagt

4.5.1 Inleiding en methodiek

Tijdens de opgravingen is een beperkte hoeveelheid dierlijk bot aangetroffen. 
Gezien het recente karakter van de meeste van de sporen, is besloten om 
alleen het botmateriaal uit de Romeinse ijzertijd sporen te determineren. 
Dit is gebeurd met behulp van de vergelijkingscollectie van de Faculteit der 
Archeologie van de Universiteit Leiden. De codering van het materiaal is 
gedaan volgens de coderingsnormen van de RACM. 
Voor elk te determineren botfragment zijn de volgende variabelen genoteerd: 
diersoort, skeletelement, fragmentatie, symmetrie, gewicht, ouderdom, sexe 
en bijzonderheden als slachtsporen, brandsporen, vraatsporen en pathologie. 
De ouderdomsbepaling is gebaseerd op gebitselementen en het vergroeien 
van de epifysenschijven van postcraniale skeletelementen volgens Hambleton 
(1982), Silver (1969) en Zeder (2002).
In totaal zijn 59 stukken bot geanalyseerd waarvan ruim de helft (54,2%) tot 
op soortenniveau kon worden gedetermineerd. Het niet determineerbare 
deel van het botmateriaal is ingedeeld in drie klassen gebaseerd op de grootte 
van het dier: LM (‘ large mammal’, d.w.z. rund, paard, edelhert), MM (‘medium 
mammal’,d.w.z. schaap/geit, varken, hond), SM (‘small mammal’, d.w.z. bever, 
otter, kat, vos). Het resterende materiaal betreft ‘zoogdieren’ en is als IND 
(niet gedetermineerd) aangeduid. 

4.5.2 Het botmateriaal

Het botmateriaal is uit een reeks sporen afkomstig die op basis van 
ingesloten aardewerk in de Romeinse ijzertijd zijn gedateerd. Tabel 2 toont 
welke soorten eruit welke sporen komen. In drie sporen zijn runderbotten 
aangetroffen. Een relatief grote hoeveelheid komt uit greppel P2 S105. Het 
betreffen in dit geval de botten van slechts één individu, waarvan op basis 
van gebitskenmerken de leeftijd bepaald kon worden. Het gaat om een jong 
volwassen rund (jonger dan 36 maanden). Uit kuil P1 S151 kwamen twee 
runderbotten waarop respectievelijk hak- en snijsporen aanwezig zijn. Dit 
gold ook voor een derde bot dat niet nader dan ‘large mammal’ gedetermineerd 
kon worden. Het derde spoor waaruit runderbotten afkomstig zijn is kuil P2 
S68, die ook compleet Fries aardewerk opleverde. 
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Het enige andere bot dat tot op soortniveau geïdentificeerd kon worden, is 
één onderkaak van een schaap/geit. De kaak is aangetroffen in kuil P2 S63. 
De leeftijd van dit dier kon op basis van de gebitskenmerken bepaald worden 
op 1-2 jaar. 
Naast deze vier sporen zijn er nog 4 sporen waar bot in is aangetroffen. 
Het botmateriaal kon niet nader gespecificeerd worden dan mammal of large 
mammal.

Put Spoor type MNI Species N
bot

Opmerkingen

1 18 paalspoor 1 mammal 1

1 53 paalspoor 1 mammal 1

1 81 paalspoor 1 large mammal 1

1 151 kuil 1 rund
1 large mammal
indet

5
2
4

1 met snijsporen en 1 met haksporen
1 met snijspoor

2 46 paalspoor 1 large mammal 2

2 105 greppel 1 rund
1 mammal

19
11

young adult <36 mnd

2 63 kuil 1 schaap/geit
1 mammal

1
1

1~2 jr

2 68 kuil 1 rund
1 medium mammal
1 mammal

7
2
2

4.6 Zaden en vruchten

Corrie C. Bakels

4.6.1 Inleiding, materiaal en methode 

Zes monsters uit de opgraving Heiloo ‘Stationsplein’ zijn onderzocht op de 
aanwezigheid van zaden en vruchten. Het gaat om vier monsters uit kuilen 
en twee monsters uit de vulling van vaatwerk uit één van deze kuilen. De 
datering van vijf monsters is Romeinse ijzertijd, 1e tot 3e eeuw. Alleen het 
monster uit een houtskoolbandje in een schone kuil is mogelijk Romeinse 
ijzertijd, maar kan ook Middeleeuws zijn.
De monsters werden op het archeobotanisch laboratorium van de Faculteit 
der Archeologie, Universiteit Leiden, met de hand onder stromend 
kraanwater uitgezeefd. De kleinste maaswijdte bedroeg 0,25 mm. De residu’s 
werden gedroogd en nagezocht op plantaardige resten. Indien aanwezig 
werden de resten gedetermineerd met behulp van een WILD 7a microscoop. 
Het zeven en de determinatie zijn uitgevoerd door W.J. Kuijper.

4.6.2 Resultaten

Drie van de aangeboden monsters bevatten helaas geen zaden of vruchten. 
Het betreft de monsters uit spoor 63 (Put 2; v.230), een kuil met klei 
vullingen en enig vondstmateriaal, uit een houtskool-rijk bandje uit spoor 
226 (Put 1; v.45) en de inhoud van één van de twee potten uit spoor 68 (Put 
2; v.249). De drie andere leverden verkoolde resten op, die in bijgaande tabel 
3 vermeld staan. 
Het monster uit spoor 151 (Put 1; v.116), een kuil met veel aardewerk, bevatte 
slechts een fragment van knopbies (Schoenus nigricans). Deze éne rest is 
waarschijnlijk toevallig in de vulling van de kuil beland.
Kuil 68 (Put 2; v. 228) leverde daarentegen een hele reeks van soorten op. 
Hieronder bevinden zich twee à drie cultuurgewassen, in elk geval meerrijige 
bedekte gerst (Hordeum vulgare) en gierst (Panicum miliaceum) en mogelijk 

Tabel 2. 
Het aantal botfragmenten en individuen in 
Romeinse ijzertijd sporen per soort per spoor.
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ook rogge (Secale cereale). De overige soorten zijn wilde kruiden. Zij zijn een 
mengsel van akker- en/of tuinonkruid (o.a. witte krodde Thlaspi arvense en 
knopherik Raphanus raphanistrum), planten van grasland (o.a. ogentroost 
Euphrasia sp./Odontites sp. en rolklaver of klaver Lotus sp./Trifolium sp.) en 
planten van natte plekken en waterkanten (o.a. heen Bolboschoenus maritimus
en moeraswalstro Galium palustre). In de kuil ligt duidelijk verkoold afval van 
diverse herkomst.
De pot (v.225) komt uit diezelfde kuil. Haar inhoud (v.250) is een 
afspiegeling van de vulling van deze kuil. Kennelijk is dit stuk vaatwerk 
vol geraakt met hetzelfde materiaal en is haar vulling daarmee duidelijk 
secundair.

4.6.3 Discussie en conclusie

De zaden en vruchten uit de grondsporen van Heiloo ‘Stationsplein’ 
geven weinig aanleiding tot commentaar. Gerst en gierst zijn normale 
cultuurgewassen voor deze periode. Alleen de rogge zou bijzonder kunnen 
zijn, omdat deze graansoort pas in de Vroege Middeleeuwen algemeen 
geteeld werd. Er zijn echter ook vroegere vondsten bekend. Helaas is de 
determinatie niet zeker. De overige planten horen bij vegetaties, die in de 
omgeving te verwachten zijn: akkers, tuinen, grasland en natte plekken.

put 1 2 2

spoor 151 68 68

vulling 6 5 pot v225

vondstnummer 116 228 250

kuil kuil pot in kuil

liters gezeefd 2 4 1,5

cultuurgewassen

Hordeum vulgare, gerst - 1 -

Panicum miliaceum, gierst - 1 -

Secale cereale aarspilfragm., rogge - cf 1 -

Cerealia indet. fragment, graan - 10 cf 1

wilde kruiden

Agrostis sp., struisgras - cf 1 -

Apiaceae, schermbloemigen - 1 -

Bolboschoenus maritimus, heen - 2 1

Chenopodium album, melganzenvoet - 1 -

Eleocharis palustris, gewone waterbies - 7 5

Euphrasia sp./Odontites sp., ogentroost - 2 -

Galium palustre, moeraswalstro - 1 -

Lotus sp./Trifolium sp., rolklaver/klaver - 5 -

Persicaria lapathifolia, beklierde duizendknoop - 1 -

Phleum sp./Poa annua sp., doddegras/straatgras - 1 -

Plantago major, grote weegbree - 2 -

Primulaceae, sleutelbloemfamilie - 2 -

Raphanus raphanistrum hauw, knopherik - 6 2

Rumex acetosella, schapenzuring - 1 1

Schoenus nigricans, knopbies 1 - 1

Stellaria sp., muur - 2 -

Thlaspi arvense, witte krodde - - 1

overig

visresten +

Tabel 3. 
Heiloo, Stationsplein. Geïdentificeerde zaden 
en vruchten in Romeinse ijzertijd sporen. 
cf = mogelijk maar niet zeker.
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5. Beschouwing en conclusies van het onderzoek

De onderzoekslocatie, gelegen naast het NS-station in het centrum van 
Heiloo, bevindt zich midden op de strandwal, die zich over een zeer groot 
gebied uitstrekt van Alkmaar in het noorden tot en met Limmen in het 
zuiden. Het is de middelste van drie brede strandwallen die zich in dit 
deel van het Noord-Hollandse kustgebied hebben gevormd. De geologische 
ondergrond van de onderzochte terreinen bestaat dan ook uit de zandige 
afzettingen hiervan. 
Het archeologisch onderzoek heeft archeologische resten aan het licht 
gebracht die een lange tijdspanne omvatten. De oudste resten gaan terug 
tot de Romeinse ijzertijd. Vanaf de Romeinse ijzertijd zijn de terreinen 
bijna continue in gebruik geweest tot aan het heden. Alleen in de vroege 
middeleeuwen lijkt er een kort bewoningshiaat te zijn geweest op het 
onderzochte terrein, hoewel in de directe omgeving wel activiteiten uit deze 
periode vermoed worden. Anders dan misschien verwacht zijn er geen 
sporen uit de ijzertijd en/of bronstijd aangetroffen.
De sporen uit de Romeinse ijzertijd kunnen geassocieerd worden met die 
van de andere onderzoeken, inclusief die van Holwerda. Op basis hiervan 
ontstaat een beeld van een uitgestrekt terrein met archeologische sporen 
mogelijk behorend bij één of meerdere boeren erven en hun omliggende 
landbouw terreinen. De grenzen van het in de Romeinse tijd bewoonde 
en gebruikte areaal zijn evenwel nog niet goed in kaart gebracht. Helaas 
hebben de huidige opgravingen ook geen daadwerkelijke sporen van 
boerderij plattegronden opgeleverd, en blijft het dus gissen naar de precieze 
indeling van de rurale Romeinse ijzertijd bewoning. 
Sporen van activiteiten gedurende de vroege middeleeuwen zijn niet 
aangetroffen op de terreinen zelf. De paar contextloze vroeg middeleeuwse 
vondsten en een greppel, in het door Hollandia onderzochte terrein ten 
zuiden, tonen aan dat er gedurende deze periode in de directe omgeving wel 
activiteiten hebben plaats gevonden. Deze summiere resten ondersteunen 
het idee dat dit deel van Heiloo in de vroege middeleeuwen geen belangrijke 
plaats innam.
Dit verandert duidelijk vanaf de volle middeleeuwen. De terreinen hebben 
een reeks archeologische resten opgeleverd. Weliswaar betreffen het hier 
geen sporen van boerderijen of andere gebouwen. Mede op basis van de 
bevindingen van Hollandia direct ten zuiden van het onderzochte areaal 
echter, kan gesteld worden dat de door Archol BV onderzochte terreinen 
onderdeel uitmaakten van erven, behorende bij boerderijen die langs de 
Herenweg stonden. Binnen deze erven zijn evenwel geen aanwijzingen voor 
bepaalde ambachtelijke activiteiten aangetroffen 
Dit beeld verandert niet wezenlijk in de daaropvolgende late middeleeuwen 
en nieuwe tijd. Wederom zijn op de onderzochte terreinen geen 
aanwijzingen voor huizen of boerderijen aangetroffen, maar suggereren de 
sporen dat de arealen deel uitmaakten van moes- of achtertuinen behorende 
bij vermoedelijk een latere serie huizen die langs de Herenweg stonden.
Pas in recenter tijden, waarschijnlijk vanaf de 20e eeuw, verschijnen 
de eerste huizen op de terreinen zelf. Vermoedelijk zijn dit dezelfde 
huizen geweest die voorafgaande aan het onderzoek zijn afgebroken. 
De opgravingen hebben geen resten van eerdere stenen funderingen 
opgeleverd.
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Aanwijzingen voor specialistische activiteiten of ambachten zijn evenmin 
aangetroffen.

Tijdens het onderhavige onderzoek is er gericht gezocht naar prehistorische 
bewoningsporen. Het vermoeden bestond dat deze zich mogelijk op een 
dieper niveau bevonden. Op basis van de resultaten kan echter duidelijk 
gesteld worden dat deze sporen niet zijn aangetroffen en dat er ook geen 
sprake is van dieper liggend cultuurniveau. Het laagje dat tijdens het 
vooronderzoek voor een ouder cultuurniveau werd aangezien, bleek een 
natuurlijke inspoelingshorizont te zijn. Dit alles impliceert dat gedurende 
de brons- en ijzertijd geen bewoning heeft plaats gevonden op dit deel 
van de strandwal en dat eventuele bewoning zich elders bevond en sterk 
gelokaliseerd moet zijn geweest. 

Hoewel waardevol – er zijn immers een hele reeks archeologische resten 
aan het licht gekomen - heeft het huidige onderzoek duidelijke beperkingen. 
De kleine opgegraven arealen blijven kijkgaten. De opengelegde 
oppervlaktes zijn daarom veelal te klein om een goed inzicht te krijgen in 
eventueel aanwezige structuren en de omliggende gebieden. 
Toch is dit een interessant deel van Heiloo. Op basis van het onderzoek van 
Hollandia, ADC en Archol BV, alsmede de verschillende vondstmeldingen, 
kan nu wel gesteld worden dat de archeologische resten teruggaan tot de 
Romeinse ijzertijd en over een groot gebied aanwezig zijn. Dit betekent 
dat wanneer er in de tussenliggende gebieden verstorende activiteiten 
zullen plaatsvinden, het inventariserend gedeelte van het archeologisch 
onderzoek maar zeer beperkt hoeft te zijn. Wat zou moeten gebeuren is een 
inventarisatie van de verstoringsgraad aan de hand van enkele boringen, 
waarna direct een Definitief Archeologisch onderzoek plaats zou kunnen 
vinden. Hiermee zou tijd en geld bespaart kunnen worden aangezien een 
IVO proefsleuven niet nodig is.
Voorts is het wenselijk dat in de toekomst grotere aaneengesloten delen 
onderzocht worden om zo de kans op het herkennen van structuren te 
vergroten, alsmede een beter beeld te krijgen van de context waarbinnen 
aangetroffen sporen zich destijds bevonden. In dit licht is het aan te bevelen 
om verschillende te verstoren terreinen te koppelen en in één keer te laten 
onderzoeken in plaats van afzonderlijk, zoals nu veelal het geval is geweest.
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