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Voorwoord

Roeiend of  kloetend – ploeterend – met de koolvlet tussen de eilanden door, groeide ik op in het restant 
van “Het rijk der duizend eilanden”. De naam van het voormalige uitgestrekte waterrijke gebied in West 
Friesland, dat al voor mijn tijd werd vereeuwigd in de vorm van een nieuwbouwwijk, spreekt tot verbeelding. 
Een verbeelding die werd getart door de oude foto’s en kaarten in het huis van mijn ouders en de verhalen 
van mijn (groot)ouders en buurvrouw. Verrassend lijkt het daarom niet dat ik mijn studiecarrière afsluit met 
een masterscriptie over het ontstaan van het West-Friese landschap. Toch was de vraag van Archeologie West-
Friesland nodig voordat daadwerkelijk duidelijk werd dat ik onderzoek naar de middeleeuwse veenontginningen 
in West-Friesland zou verrichten, immers: een scriptie moet niet alleen leuk, maar ook nuttig zijn.

Een dankwoord gaat dan ook uit naar het team van Archeologie West-Friesland. Drs. Carla Soonius, dr. 
Christiaan Schrickx en drs. Sander Gerritsen hebben mij begeleid naar dit eindresultaat. Dank voor jullie op- 
en aanmerkingen en adviezen. Andere leden van het team, zoals drs. Michiel Bartels en vrijwilligers hebben 
mij ook met raad en daad terzijde gestaan. Drs. Harmen de Weerd stond klaar om mijn vragen over QGIS 
en ARCHIS te beantwoorden, Kees Kiestra heeft deze scriptie nagelezen en Lies de Sitter determineerde een 
bodemmonster van een restveenlaag bij Spanbroek. De opmaak van de scriptie dank ik aan de hulp van dr. 
Christiaan Schrickx en drs. Fleur Schinning. 

Daarnaast gaat een woord van dank uit naar mijn scriptiebegeleider prof.dr.ir. Theo Spek. Zijn adviezen gaven 
mij de juiste stof  tot nadenken. Ik dank hem bovendien voor zijn enthousiasme en de tijd die hij nam om van 
gedachten te wisselen over de soms complexe vraagstukken. De tweede beoordelaar van deze scriptie, prof.
dr. Guus Borger wil ik ook hartelijk bedanken. Ondanks zijn drukke agenda wist hij tijd te vinden om mijn 
masterscriptie nauwkeurig te bestuderen.

Over de complexe vraagstukken die ik tegen kwam tijdens het onderzoek heb ik tevens van gedachten kunnen 
wisselen met prof.drs. Jelle Vervloet, dr. Bas van Geel, prof.dr. Guus Borger, drs. Jan de Bruin en dr. Jeroen 
Zomer. Ik dank hen hartelijk voor de tijd en moeite die zij hebben genomen om mijn scriptie te lezen, van 
waardevolle commentaar te voorzien en naar Hoorn af  te reizen om te discussiëren over verschillende scenario’s. 
Velen hebben mij voorzien van extra toelichting, zo ook dr. Chris de Bont.

Dank ben ik ook verschuldigd aan ing. Fokke Brouwer van Alterra Wageningen voor de dagen in het veld op 
zoek naar gerijpte of  juist slappe klei. De boringen vonden weliswaar net buiten mijn studiegebied plaats, maar ik 
heb er aardig van geleerd. Kennis die gelijk toegepast kon worden toen ik in het kader van het scriptieonderzoek 
boringen zette op de getijdenruggen samen met drs. Carla Soonius. Mijn dank gaat natuurlijk ook uit naar de 
bewoners van boerderijen en kosters van kerken in wiens voortuin wij booronderzoek mochten verrichten. In 
het veld waren de hoogteverschillen niet altijd zichtbaar, maar gelukkig ondernam drs. Willem Vletter moeite 
om de hoogtebeelden van het studiegebied te bewerken. 

Tot slot wil ik mijn medestudenten van de master Landschapsgeschiedenis bedanken voor de goede sfeer 
tijdens mijn studie en degenen uit mijn naaste omgeving voor hun betrokkenheid. Mijn moeder heeft elke zin 
minstens drie keer gelezen, dus aan haar heeft het niet gelegen als in deze scriptie nog taal- en spelfouten zitten. 
Enkele dagen voor het inleveren van mijn scriptie overleed mijn oma, die graag wilde maar niet mocht studeren. 
Gelukkig leef  ik in een tijd waarin dat wel kan en heb ik haar leergraagheid en interesse in het landschap geërfd.

Hopelijk bent u het met mij eens dat aan de hand van dit onderzoek het landschap in het hart van West-
Friesland zo degelijk mogelijk in kaart is gebracht. Nog vele mysteries van deze streek blijven onopgelost, maar 
naar mijn mening is met deze scriptie – in de voetsporen van een lange onderzoekstraditie – een stap in de 
goede richting gezet om de cultuurhistorische waarde van het gebied te begrijpen.





Samenvatting

Deze masterscriptie gaat over de middeleeuwse veenontginningen in het noordoostelijke deel van West-Friesland, 
de Vier Noorder Koggen. Het onderwerp komt voort uit de behoefte van Archeologie West-Friesland aan 
een vernieuwend landschapshistorisch onderzoek. Tredend in de voetsporen van een lange onderzoekstraditie 
draagt dit onderzoek bij aan de beeldvorming over de ontstaansgeschiedenis van het hedendaagse landschap 
van West-Friesland. 

Centraal in dit onderzoek staat het verloop van de middeleeuwse kolonisatie en ontginning in het ambacht de 
Vier Noorder Koggen. Het onderzoek is in drie delen uitgevoerd. Het eerste deel gaat over de geologische 
ontstaansgeschiedenis van het landschap en de bodemkundige ontwikkelingen. Daarnaast wordt de vegetatie 
van dit landschap omstreeks 700 – 800 na Chr. op hoofdlijnen geschetst. Het tweede deel is gericht op de 
kolonisatie en ontginningsgeschiedenis van de Vier Noorder Koggen. In dit deel wordt vastgesteld wanneer de 
kolonisatie en grootschalige ontginningen zijn gestart, hoe ze zijn verlopen en wanneer ze werden voltooid. Tot 
slot wordt in het derde deel de maatschappelijke context tijdens de ontginningen beschreven. Dit deel is gericht 
op de politieke en kerkelijke rechtsverhoudingen en hun invloed op de ontginningen. 

Deel 1 Het natuurlijke landschap

De ontstaansgeschiedenis van het landschap en de bodemopbouw in de Vier Noorder Koggen is beschreven 
op basis van geologische en bodemkundige bronnen. Verschillende geologische en bodemkundige aanwijzingen 
voor de (voormalige) aanwezigheid van veen zijn in kaart gebracht. Hierbij is ook veldwerk verricht dat bestond uit 
het zetten van grondboringen. Tot slot zijn paleoecologische bronnen geraadpleegd om de vroegmiddeleeuwse 
vegetatie van het veen vast te kunnen stellen. 

Het natuurlijk landschap van de Vier Noorder Koggen is onderverdeeld in twee geologische hoofdstructuren: 
getijdenruggen en komgebieden. Deze geologische hoofdstructuren dateren uit het Subboreaal, toen West-
Friesland een getijdensysteem kende. Aan het einde van het Subboreaal nam de invloed van de zee op het 
landschap af  en kon op grote schaal veenvorming plaatsvinden. De veengroei startte in de lager gelegen 
voedselrijke komgebieden met de groei van riet- en zeggeveen. Mettertijd veranderde de vegetatie in de 
komgebieden in een hoogveen vegetatie bestaande uit veenmos, heide en hier en daar een schrale den of  
berk. De voorheen lager gelegen komgebieden werden hoogten in het landschap. Op de getijdenrug die van 
Hoogwoud via Abbekerk en Twisk naar Medemblik loopt, ontstond een veenstroompje om het water van het 
hogerliggende oligotrofe veen af  te voeren, de zogenaamde Middenleek. Elders in de Vier Noorder Koggen 
ontstonden ook veenstroompjes, zoals de Kromme Leek en de vergraven Molentocht bij Spanbroek. 

Het hele gebied was in de vroege middeleeuwen waarschijnlijk bedekt met oligotroof  veen, alleen langs de 
veenstroompjes lagen eutrofe tot mesotrofe moerassen. De vroegmiddeleeuwse vegetatie kan nauwelijks 
specifieker worden gereconstrueerd, omdat de veenbedekking tegenwoordig vrijwel volledig verdwenen is. 

Deel 2 Kolonisatie en ontginning

In het tweede deel van dit onderzoek is op basis van archeologisch vondstmateriaal de ouderdom van de 
middeleeuwse kolonisatie van de Vier Noorder Koggen onderzocht. Vervolgens is het verloop van de 
daaropvolgende ontginningen zo goed als mogelijk vastgesteld door het historisch-naamkundig archief  en het 
topografisch archief  te bestuderen. 

Op basis van het archeologische vondstmateriaal en een drietal vroegmiddeleeuwse nederzettingen die zijn 
aangetroffen langs de rand van het voormalige Meer van Wervershoof, wordt aangenomen dat het oosten van 
de Vier Noorder Koggen in de 8ste eeuw werd gekoloniseerd. Op eigen initiatief  werden lokaal en kleinschalig 
greppels het met water verzadigde veen ingegraven. Over dit vroegste stadium van de ontginning is weinig bekend. 
Het lijkt erop dat de kleinschalige plaatselijke ontginningen plaats maakten voor de 10de-eeuwse grootschalige 
planmatige ontginningen. Men startte met deze ontginningen vanaf  de rand van het Meer van Wervershoof  
en langs de monding van de natuurlijke waterlopen de Middenleek – tegenwoordig deels de Twiskerdijksloot 
– en de Kromme Leek. Uit het verkavelingspatroon is op te maken dat ontwateringsloten haaks op het meer 
en de natuurlijke waterlopen werden gegraven. Mettertijd werden de sloten in het veen verlengd en startten 



ontginningen stroomopwaarts aan de Middenleek en de Kromme Leek. In het zuidwesten van de Vier Noorder 
Koggen werd ontgonnen vanaf  de Molentocht. Wanneer deze ontginning precies startte, kan vooralsnog 
niet worden vastgesteld. De ontginning vanaf  de Molentocht was voltooid voordat de ontginners vanuit het 
oosten de bovenloop van de Kromme Leek bereikten. Het noordoosten van de Vier Noorder Koggen werd 
als laatste ontgonnen. Als ontginningsbasis voor dit blok diende een tweede veenstroompje dat ter hoogte van 
de Bennemeer ontsprong en richting het noorden stroomde. De ontginning van de Vier Noorder Koggen ging 
gepaard met een opschuivende bewoning. De voorlopers van Hoogwoud en Opmeer liggen waarschijnlijk in 
noordoostelijke richting en Midwoud lag eertijds ter hoogte van Oostwoud. Tussen de laatst genoemde dorpen 
was waarschijnlijk sprake van een onderlinge samenwerking: de nederzettingassen sloten vrijwel naadloos op 
elkaar aan. Dat geldt ook voor de ontginningseenheden van Sijbekarspel, Opmeer en Hoogwoud. 

Naar aanleiding van het Pingsdorf  aardewerk dat overal in de Vier Noorder Koggen wordt aangetroffen, kan 
geconcludeerd worden dat de ontginningen in de 12de eeuw waren voltooid. Van de voormalige veenstroompjes 
en de vroegmiddeleeuwse nederzettingen is nauwelijks meer iets terug te vinden, zo planmatig werden de 
grootschalige ontginningen uitgevoerd. De ontginning en de daarbij gepaard gaande maaivelddaling zorgden 
voor waterstaatkundige problemen. Waarschijnlijk werd rond 1200 overgegaan tot het verplaatsen van de 
nederzettingen De Weere, Hoogwoud, Opmeer, Spanbroek en Wadway naar de nabijliggende getijdenruggen, 
die inmiddels aan het maaiveld waren komen te liggen. De natuurlijke hoogte werd door bewoners verder 
opgehoogd. In Hoogwoud, Spanbroek en Wognum zijn tijdens acheologische opgravingen op de getijdenrug 
terpen aangetroffen. In enkele dorpsgebieden was het niet mogelijk om de nederzettingsas te verplaatsen naar 
kreek- of  getijdenruggen omdat deze simpelweg niet binnen de dorpsgrenzen lagen. Als voorbeeld kunnen de 
dorpen Oostwoud, Midwoud en Hauwert worden genoemd. Hier vinden we tegenwoordig vele terpen op een 
rij.

Deel 3 Maatschappelijke context

Het laatste deel van het onderzoek is grotendeels gebaseerd op historische bronnen en de vertalingen, 
vermeldingen en interpretaties hiervan. Door de politieke en kerkelijke rechtsverhoudingen te bestuderen was 
het mogelijk de middeleeuwse maatschappelijke context op hoofdlijnen te reconstrueren.

Het grootste deel van de Vier Noorder Koggen behoorde in de vroege middeleeuwen wereldlijk en 
geestelijk gezien tot de kerk van Utrecht. De rechten over het toen nog onontgonnen veengebied ontving 
de kerk waarschijnlijk tussen 885 en 896. In 985 ontving ook de graaf  van Holland rechten op een deel van 
de onontgonnen venen, die hij gelijk overdroeg aan de abdij van Egmond. Waarschijnlijk zijn vanaf  985 de 
grootschalige ontginningen gestart, onder leiding van zowel de abdij van Egmond als de bisschop van Utrecht. 
De grens tussen het bezit van de twee geestelijke instellingen was de waterloop de Wijzend – tegenwoordig 
onderverdeeld in de Langereis, Achterwijzend en Oude Gouw. Het gebied dat onder het gezag van de kerk 
van Utrecht stond werd aanvankelijk ontgonnen vanaf  de bewoonde rand van het Meer van Wervershoof. De 
ontginning onder leiding van de abdij van Egmond startte vanuit de machtscentra op de geestgronden van 
Kennemerland. 

Het grondgebied van de abdij van Egmond werd gemarkeerd door drie kerken in de nederzettingen in 
het zuidwesten van de Vier Noorder Koggen: Wognum, Wadway en Spanbroek. De bisschop van Utrecht 
stichtte een kerk in Medemblik. Tijdens de grootschalige ontginningen worden vanuit de kerk van Medemblik 
verschillende dochterkerken gesticht, zoals die in Twisk, Oostwoud, Midwoud, Benningbroek en Sijbekarspel.
Helaas is op basis van de beschikbare historische bronnen praktisch onmogelijk om een gebiedsdekkende 
reconstructie te maken van het laatmiddeleeuwse grondbezit. Hierdoor is nauwelijks zicht op de lagere 
rechtsverhoudingen verkregen. Voor nader inzicht in de verdeling van het grondbezit wordt aanbevolen om 
nader onderzoek in de vorm van een case study te verrichten. Hierdoor zal meer informatie verkregen kunnen 
worden over de relatie tussen de abdij van Egmond en de kerk van Utrecht enerzijds en de vrije kolonisten 
anderzijds, de maatvoering en chronologie van de ontginningen en de transformatie die het landschap onderging.
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Hoofdstuk 1
Inleiding



1.  Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

Ten westen van het IJsselmeer ligt in Noord-Holland het gebied West-Friesland. Iets klopt niet aan het landschap 
van West-Friesland: je vindt er een opstrekkende strokenverkaveling met lintbebouwing die typerend voor een 
veenontginning is, maar in plaats van veen ligt zeeklei aan de oppervlakte. 

Hoe dat kan werd in 1955 voor het eerst geopperd: ten tijde van de ontginning lag veen in plaats van zeeklei 
aan de oppervlakte. Het veen verdween doordat men ten behoeve van agrarische activiteiten en bewoning het 
landschap ontwaterde, waardoor het veen in contact kwam met zuurstof  en verteerde. Verschillende bewijzen 
ondersteunen de theorie dat in West-Friesland veen aan de oppervlakte moet hebben gelegen. Restveen is 
gevonden onder oude huisplaatsen te Hoogwoud en Berkhout, op de Holocene getijdenruggen in Aartswoud, 
Veenhuizen, Lutjebroek en de Wogmeer, en in putten waaruit vroeger klei werd gewonnen: de zogenaamde 
daliegaten en daliebulten.1 Het waterpeil lag in de middeleeuwen hoger dan tegenwoordig.2 Plaatsnamen zoals 
De Veenhoop, Veenhuizen en Waddeveen verwijzen naar de voormalige aanwezigheid van veen. Tot in de 19de 
eeuw werd het turfsteken in de Veenhoop gereguleerd en tot het einde van de 15de eeuw bestond een verbod 
op turfsteken op een bepaalde afstand van de dorpswegen in Obdam en Hensbroek.3 Tot slot is ook het 
verkavelings- en bewoningspatroon kenmerkend voor veengebieden.4 

Het onderzoek naar de veenontginningen in West-Friesland nam een grote vlucht in de jaren vijftig en kende 
een opleving in de jaren tachtig. Nadien is nauwelijks meer aandacht uitgegaan naar het ontstaan van het West-
Friese landschap, terwijl nog wel degelijk vragen onbeantwoord zijn gebleven. Is er bijvoorbeeld bewijs dat 
het volledige West-Friese landschap bedekt was met veen? Van waaruit startten de ontginningen? Waren de 
ontginningen het initiatief  van vrije boeren of  bepaalde de elite de gang van zaken? 

1 De Cock 1969, 155; Besteman en Guiran 1986, 184.
2 Borger 1975, 202-207.
3 Persoonlijke communicatie met J. de Bruin.
4 De Cock 1969, 155; De Bont 2008.

Figuur 1.1 | Lintbebouwing aan de Brakeweg, ten 
zuiden van Medemblik. Bron: Metz z.d.

Figuur 1.2 | De verkaveling is voornamelijk strookvormig. Op de achtergrond 
ligt Zwaagdijk-Oost. Het bosrijke perceel is een eendenkooi. Bron: Metz z.d.
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Een historische analyse van West-Friesland kan leiden tot een meer compleet en vernieuwend theoretisch 
model over de geschiedenis van het landschap. Een bijkomend voordeel van een dergelijke landschapsanalyse 
is dat de archeologische verwachtingskaart mogelijk nauwkeuriger kan worden en Archeologie West-Friesland 
concrete aanknopingspunten voor verder archeologisch onderzoek heeft. 

1.2 Stand van het onderzoek

Over het natuurlijke en culturele landschap van West-Friesland is reeds veel geschreven. Wat al bekend is en wat 
onderhavig onderzoek aan de wetenschap kan bijdragen, wordt in dit hoofdstuk besproken.

Voorgaand onderzoek naar het natuurlijke landschap 
Vanuit de disciplines bodemkunde, geologie en paleoecologie wordt onderzoek uitgevoerd naar de gelaagdheid 
van de bodem en het vroegere natuurlijke landschap van West-Friesland. Elke discipline wordt hierna apart 
toegelicht.

Bodemkunde
Het bodemkundig onderzoek in West-Friesland nam halverwege de 20ste eeuw zijn aanvang met bodemkarteringen 
door de Stichting voor Bodemkartering (Stiboka). De bodemkarteringen die werden uitgevoerd ten behoeve 
van de Nederlandse landbouw – en in West-Friesland de opkomende tuinbouw – leidden in 1961 tot de 
publicatie van Nederlands eerste vlakdekkende bodemkaart met een schaal van 1:200.000, de zogenaamde 
NeBo-kaart.5 Dertig jaar later volgde een meer gedetailleerde vlakdekkende bodemkaart van Nederland met een 
schaal van 1:50.000.6 In het kader van de ruilverkaveling is van enkele gebieden in Nederland een bodemkaart 
met een schaal van 1:10.000 gepubliceerd – zo ook voor delen van West-Friesland.7 De bodemkaarten met 
bijbehorende toelichtingen zijn tot op heden een belangrijk hulpmiddel voor bodemkundig onderzoek, omdat 
zij informeren welke bodems aangetroffen kunnen worden en hoe deze zijn ontstaan. Of  een grond arm 
of  rijk is aan voedingsstoffen en of  de grond gevoelig is voor inklinking kan gevolgen hebben gehad op de 
locatiekeuze van bewoners. 

5 Bouma & De Vries 2010.
6 Bodemkaart van Nederland 1:50.000, Medemblik-Stavoren, 14 Oost-15 West (gedeeltelijk), Stiboka 1994. Bodemkaart van 

Nederland 1:50.000, Alkmaar-Enkhuizen, 19 Oost-20 West (gedeeltelijk), Stiboka 1987.
7 Du Burck & Dekker 1975.

Figuur 1.3 | Het dorpsgezicht van Opperdoes. Aan weerskanten van het Zuiderpad en de aangrenzende sloot staan stolpboerderijen.
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Figuur 1.4 | Paleografische kaart van de periode 3800 tot 3500 BP. Via Schagen. Hoogwoud, Wognum en Blokker liep een getijdengeul. 
De getijdengeul van Hoogwoud, via Abbekerk naar Medemblik is al deels dichtgeslibd. Bron: vrij naar De Mulder en Bosch 1982.



13

Geologie
Als toevoeging op de bodemkaart, die slechts de stratigrafie van de bovenste 1,20 m van de bodem toelichtte, 
werd in 1987 een geologische kaart gepubliceerd.8 De geologische kaart geeft weer welke verschillende 
gekarteerde geologische afzettingen aan of  nabij het aardoppervlak liggen. Deze informatie is nodig, omdat ook 
de diepere lagen belangrijk zijn (geweest) voor wat nu aan de oppervlakte te vinden is. Ter onderbouwing van 
de geologische kaart bestudeerden Pons en Wiggers de Holocene wordingsgeschiedenis van West-Nederland. 
Zij concludeerden dat het geheel aan mariene Holocene sedimenten van meer dan 20 m dik in verschillende 
fases in West-Nederland is afgezet. Gedurende het Subatlanticum en Atlanticum zouden fases/perioden met 
een grote mariene activiteit (transgressies) afgewisseld zijn met fases waarin de invloed van de zee af  nam 
(regressies).9 

Lange tijd is het beeld van transgressieperioden en regressieperioden gemeengoed geweest. Echter, niet overal 
in West-Nederland waren afzettingen uit alle transgressieperioden aanwezig en evenmin waren ze makkelijk van 
elkaar te onderscheiden. In nader onderzoek werden bij meer dateringen de gaten tussen de transgressieperioden 
opgevuld.10 Vooral preciezere dateringen uit onderzoek van De Mulder en Bosch wezen uit dat de verschillende 
fasen niet van elkaar te onderscheiden zijn: er is een meer geleidelijke ontwikkeling van sedimentatie geweest 
die in elk getijdenbekken langs de Noordzee in een andere chronologie verliep, afhankelijk van de lokale 
omstandigheden. Verder wisten De Mulder en Bosch op basis van vele grondboringen, sonderingen en 
ouderdomsbepalingen met behulp van koolstofdatering (14C) de ligging van een begraven getijdensysteem in 
Noord-Holland af  te leiden (figuur 1.4). Gelijktijdig met de afzetting van de mariene sedimenten door de 
getijdengeulen lijkt regionaal elders veen te zijn gevormd.11 Deze 
gedachtegang van De Mulder en Bosch vormt tegenwoordig de 
grondslag voor geologische beschrijvingen van West-Friesland 
en is ook de basis geweest voor de paleografische kaarten van Vos 
die in 2015 gepubliceerd zijn.12 De talrijke boorbeschrijvingen 
die aan de basis van bovenstaand geologisch onderzoek hebben 
gestaan zijn via het DINO-loket (Data en Informatie van de 
Nederlandse Ondergrond) te bestuderen.

Paleoecologie
Informatie over de voormalige begroeiing van landschap 
en bodem komt voort uit paleoecologisch onderzoek. De 
eerste resultaten van paleoecologisch onderzoek in West-
Friesland zijn door Ente, Du Burck en Dekker in het kader 
van de bodemkaarten gepubliceerd. Zij bestudeerden veen- en 
andere vegetatielagen die aan of  nabij het bodemoppervlak 
waren gesitueerd voor een precieze determinatie van het 
bodemtype. Uit verschillende veenlagen leidden zij af  dat een 
broekvegetatie met slechts verspreid voorkomende bomen 
dominant is geweest in West-Friesland.13 In 1976, een jaar 
na het verschijnen van de bodemkaart van oostelijk West-
Friesland publiceerde paleoecoloog Van Geel zijn onderzoek 
naar pollen in verschillende lagen van de bodem ter hoogte van 
Hoogkarspel. Nadien zijn meerdere bodemmonsters uit West-
Friesland onderzocht. In vrijwel al deze monsters constateerde 
Van Geel dat de plantensuccessie leidde tot veenmosveen met 
heideresten: het zogenaamde hoogveen.14 Uitzonderingen doen 

8 Westerhoff  & Blokzijl 1987 kaartblad 19.
9 Pons & Wiggers 1960.
10 Kwaad 1961; Du Burck & Dekker 1968; Ente, Zagwijn & Mook 1975; De Mulder & Bosch 1982; Zagwijn 1986.
11 De Mulder & Bosch 1982.
12 Vos 2015.
13 Ente, 1963; Du Burck & Dekker 1975, 40.
14 Bovenkarspel, Enkhuizen – Vijzeltuin, Enkhuizen – Zeedijk, Hoogkarspel – Klokkeweel. Van Geel 2016.

Figuur 1.5 | Profiel Venhuizen-De Spuiter, 2011. 
Onder de Westfriese Omringdijk was een natuurlijke 
opbouw van grondlagen te zien. Onderin de grijze 
klei, daarop een zwarte en bruine veenlaag, bovenop 
de ophoging van de dijk. De verticale stalen bak is 
de grondmonsterbak, ‘pollenbak’. Bron: Sassi 2012.



14 | Inleiding

zich ook voor. Elzenbroekbos werd aangetroffen onder de dijk bij Venhuizen.15 In monsters uit daliegaten 
kwamen resten van bomen, riet en zegge voor.16 Tot hoogveen is het op deze plaatsen mogelijk niet gekomen. 
Het is onduidelijk wat bijzonder was aan de plaatsen waar hoogveenvorming geen kans kreeg en welke relatie 
bestond met het reliëf. Bovendien is het de vraag of  naar aanleiding van enkele monsters uitspraken kunnen 
worden gedaan over de vegetatie in heel West-Friesland. Het gedetailleerde onderzoek aan bodemmonsters 
blijft daarmee voortdurend in ontwikkeling. Verder onderzoek aan deze natuurlijke archieven zal een nog beter 
beeld geven van de ontwikkeling van de vegetatie en het landschap in West-Friesland in de afgelopen 2800 jaar.17

Voorgaand onderzoek naar het cultuurlandschap
Vanuit de disciplines archeologie, historisch onderzoek, waterstaatsgeschiedenis en historische geografie wordt 
onderzoek uitgevoerd naar de kolonisatie en ontginning van Nederlandse veengebieden.

Archeologie
In het kader van de ruilverkavelingen is in grote delen van Noord-Holland het bodemarchief  door 
veldverkenningen en opgravingen blootgelegd. Een belangrijke opgraving is in 1983 verricht door Besteman 
en Guiran in Assendelft.18 Zij legden een deel van een oude bewoningsas uit de 10de – 13de eeuw bloot en 
bevestigden met hun archeologisch onderzoek dat bij veenontginningen veelal sprake is van opschuivende 
bewoning, precies zoals De Cock eerder had beschreven. Verder bevestigden Besteman en Guiran dat in 
Assendelft tussen de 10de en 13de eeuw eerder sprake is van bewoning in de vorm van een hoevenzwerm dan van 
een bewoningsas met lineaire structuur. De verschuiving in de bewoning trad op vanaf  de 13de eeuw. Drie jaar 
later plaatsten Besteman en Guiran de opgraving in Assendelft in het perspectief  van de bewoningsgeschiedenis 
van Noord-Holland boven het IJ.19 Ze stelden vernieuwende motieven voor die zouden hebben geleid tot de 
kolonisatie en ontginning van de veengebieden in West-Friesland. Het was reeds bekend dat de populatiedruk 
en de zandverstuivingen in de kuststreek tot de veenontginningen zouden hebben geleid.20 Volgens Besteman 
en Guiran zal in het oosten van West-Friesland naast de populatiedruk vooral wateroverlast de oorzaak van de 
ontginningen zijn geweest.21 De wateroverlast kwam voort uit het Meer van Wervershoof. Het meer groeide 
ten koste van het omringende veenlandschap dat daalde door oxidatie als gevolg van het grondgebruik door 
kolonisten. Zodoende is net als in Assendelft een verschuiving van het bewoningspatroon in het ambacht 
Drechterland – oostelijk West-Friesland – opgetreden (zie hierna bij historische geografie). De vraag is of  in 
andere delen van West-Friesland ook sprake is geweest van opschuivende bewoning en hier wateroverlast of  
een ander motief  aan ten grondslag lag. 

Bos nuanceerde het beeld over de opschuivende bewoning van De Cock, Besteman en Guiran. Hij verrichtte 
een grootschalige systematische veldkartering voor zijn onderzoek naar de nederzettingsgeschiedenis van 
Waterland. Naar aanleiding van dit onderzoek concludeerde Bos dat in Waterland de bewoning niet is mee 
geschoven met de voortgaande ontginning die in de 11de en 12de eeuw plaats vond. Volgens Bos is in Waterland 
de bewoning pas vanaf  de 13de eeuw, na voltooiing van de ontginning, verschoven en lag daar een economische 
verandering aan ten grondslag. Door de bloeiende handel schoof  de bewoning op in de richting van belangrijke 
verkeersroutes over land en water (figuur 1.7).22

Of  sprake is geweest van opschuivende bewoning in (heel) West-Friesland en dit verschijnsel werd veroorzaakt 
door wateroverlast of  een economische verandering, kan blijken uit vondsten en sporen die zijn aangetroffen 

15 Sassi 2012.
16 Men kan zich afvragen in hoeverre de bodemmonsters uit daliegaten representatief  zijn voor de vegetatie ten tijde van de 

ontginning. Het teruggestorte veen vertoont geen natuurlijke laagopbouw meer, de diepste laag veen hoeft dus ook niet het 
oudste veen te zijn. Bovendien kan het teruggestorte materiaal vermengd zijn geraakt met nederzettingsmateriaal uit de tijd van 
het graven van het daliegat. Vervloet 1982; Arnoldussen, Müller & Mauro 2009; Van Heeringen, Kooistra, Louwe & Schrijvers 
2015; Van Geel 2016.

17 Van Geel 2016, 35-43.
18 Besteman & Guiran 1983, 144-174.
19 Besteman & Guiran 1986, 183-212.
20 Heidinga 1997.
21 Besteman & Guiran 1986, 183-212; Besteman 1990, 111-112.
22 Bos 1983, 68-69; Bos 1986.
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Figuur 1.6 | De opgraving in Assendelft, waarbij de opschuivende bewoning in kaart is gebracht. Toelichting legenda: 1. waterloop, 2. 
knik in het verkavelingspatroon, 3. verkavelingspatroon uit de Romeinse tijd, 4. 11de-12de-eeuwse huisplaats, de huizen 5, 8, 9, 10 en 
11 zijn langer bewoond, 5. huisplaats, vermoedelijk vanaf de 12de-13de eeuw bewoond, 6. losse vondsten aardewerk 11de-13de eeuw, 7. 
het Huis te Assendelft, 8. kerk, 9. veldnamen met het element –laan. Bron: Besteman en Guiran 1983.
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bij archeologische opgravingen. Opgravingen in West-Friesland worden voornamelijk uitgevoerd door 
‘Archeologie West-Friesland’. Dit regionale samenwerkingsverband brengt met elke opgraving een stukje 
bewoningsgeschiedenis van West-Friesland aan het licht. Helaas is aan de hand van de opgravingen nog 
moeilijk de bewoningsgeschiedenis van een streek of  regionaal gebied vast te stellen.23  Daarvoor zouden meer 
opgravingen plaats moeten vinden. 

Historisch onderzoek
Hoe de organisatiestructuur bij aanvang van de kolonisatie en ontginning (circa 800 na Chr.) was, is vooralsnog 
onbekend. Volgens De Cock was het schoutenrecht leidend. Volgens dit recht mochten kolonisten om de 
vier jaar in het verlengde van hun dorpsgebied een stukje opschuiven het veen in, binnen de grenzen van het 
ambacht.24  Een schout, een vrije Friese elitaire man stond aan de leiding van een ambacht. Uit historische 
bronnen is bekend dat West-Friesland ten tijde van de onderwerping aan Floris V eind 13de eeuw bestond 
uit vier ambachten: De Vier Noorder Koggen, Drechterland, de Schager- en Niedorper Koggen en het 
Geestmerambacht. De ambachten bestonden op hun beurt weer uit koggen. Tenslotte bestond elke kogge 
uit meestal vijf  bannen. Deze dorpsgebieden vormden de kleinste territoriale eenheden.25 Volgens De Cock 
zouden de grenzen van de ambachten gelijk zijn aan de grenzen van ontginningsblokken. Echter, twintig jaar 
later namen Besteman en Guiran notie van afwijkende verkavelingspatronen binnen het West-Friese ambacht 
Drechterland. Niet de grenzen van de ambachten, maar die van de koggen zouden volgens hen parallel lopen 
aan de verschillende ontginningsblokken. De organisatie van de vroege ontginningen in West-Friesland moet 
daarom bij de vrije dorpsgemeenschappen hebben gelegen.26

23 Gerritsen 2014; Schrickx 2013.
24 De Cock 1965, 92-100.
25 Van Leeuwen 2014, 35; De Cock 1969, 154.
26 Besteman & Guiran 1986.

Figuur 1.7| Geschematiseerde nederzettingen uit de ontginningsperiode (boven) en de secundaire nederzettingen, bewoning rond de 15de 
eeuw (onder). Wateren: 1. Nieuwe Gouw, 2. Gouwsloot, 3. Dorre Ilp, 4. Purmer, 5. De Leek, 6. Monnikenmeer, 7. Purmer Ee of 
Stinkevuil. Wegen: 8. Overlekergouw. Nederzettingen en gebieden: 9. Ilpendam, 10. Achtervennen, 11. Rietbroek, 12. Groot Overleek, 
13. Klein Overleek, 14. Monnikenbroek. Bron: Bos 1983.



17

Meer inzicht in de geldende grenzen ten tijde van de ontginningen in West-Friesland zou kunnen leiden tot 
meer informatie over de organisatie van de ontginningen. Bovendien zou het kunnen leiden tot een antwoord 
op de vraag aan wie het onontgonnen land toebehoorde, want ook daarover bestaat geen consensus. Volgens 
De Cock, Besteman en Guiran ontbrak het aan landsheerlijk gezag gedurende de kolonisatie en ontginning. 
Hollandse graven faalden om West-Friesland stevig onder controle te krijgen, waardoor het aan de ontginners 
zelf  was om hun zaken te regelen.27 Echter, recent onderzoek naar veenontginningen elders in Nederland wijst 
uit dat alle onontgonnen gronden binnen het Karolingische rijk op basis van het wildernisregaal (koninklijk 
foreestrecht) toebehoorden aan een landsheer of  graaf.28 Het koningsgoed in Medemblik kan dus weliswaar 
van afnemende betekenis zijn geweest, maar dit ontgonnen domein kan juridisch los worden gezien van 
de onontgonnen gronden die collectief  in bezit van de landheer waren. In hoeverre het foreestrecht werd 
uitgeoefend in West-Friesland, vergt nader onderzoek.

Naast de lokale boeren en Hollandse graven kan de organisatie van de veenontginningen in handen hebben 
gelegen van abdijen en kloosters. Schrickx wijst op een mogelijk verband tussen de ontginningen en de abdij van 
Egmond en Friese kloosters. Schrickxs proefschrift “Bethlehem in de Bangert” biedt middels een historisch-
archeologische studie naar de ontwikkeling van een vrouwenklooster in het buitengebied van Hoorn inzicht 
in de historische religieuze bezitsverhoudingen van West-Friesland. Daaruit valt op te maken dat de abdij 
van Egmond wellicht een rol heeft gespeeld bij de ontginning van het westelijke deel van West-Friesland. De 
abdij beschikte over een uithof  en landerijen ten zuiden van Schagen en bezat het patronaatsrecht van diverse 
kerken in westelijk West-Friesland (figuur 1.8). In oostelijk West-Friesland verwierven Friese kloosters volgens 
Schrickx mogelijk met hulp van de bisschop van Utrecht uithoven en ander bezit.29 Cruciaal voor het vaststellen 
van de betrokkenheid van de abdij van Egmond en de Friese kloosters is de datering van de ontginningen. 
Vonden deze plaats in de vroege middeleeuwen, dan was dat vóór de komst van de kloosters. Wanneer het 

27 Besteman & Guiran 1986.
28 Wever 2016, 19-27.
29 Schrickx 2015.

Figuur 1.8 | Locaties van uithoven en kerken in West-Friesland. De roodgekleurde kerken en uithoven behoorden toe aan Friese 
kloosters, de blauwgekleurde plaatsen aan de abdij van Egmond. Bron: Schrickx 2015.
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merendeel van de ontginningen uit de 12de eeuw stamt, kunnen zij daarentegen wél invloed op de organisatie 
hebben gehad. Kortom, de precieze geschiedenis van de rechten van de kloosters, de rol van de bisschop van 
Utrecht en de graaf  van Holland, en de wijze van ontginning zijn nog een onderwerp van historisch debat. 

Een gebrek aan historische bronnen ligt ten grondslag aan het nog steeds lopende debat. Meestal is het zoeken 
naar informatie over wanneer en door wie kerken gebouwd of  gesticht zijn in historische bronnen tevergeefs. 
Van een enkele kerk is dit wel bekend, zoals van de eerste stenen abdijkerk in Egmond. Door bestudering van 
de historische bronnen over de abdij van Egmond kan mogelijk vastgesteld worden vanaf  wanneer bepaalde 
kerken in West-Friesland genoemd worden en dus aanwezig waren.30 In dat geval kan voorzichtig worden terug 
geredeneerd naar de historische bezitsverhoudingen ten tijde van de kolonisatie en ontginningen van de West-
Friese veengebieden. Daarnaast kan mogelijk helderheid in de historische bezitsverhoudingen worden gebracht 
door informatie uit historische bronnen te koppelen aan informatie afkomstig van andere disciplines zoals 
archeologie en waterstaat.

Waterstaatsgeschiedenis
Grensverleggend onderzoek naar de waterstaatsgeschiedenis van (voormalige) veengebieden is verricht door 
T. Edelman. Hij was in 1958 de eerste onderzoeker die suggereerde dat de veengebieden niet door de zee 
konden zijn overstroomd. Pas na daling van het veen door oxidatie en zetting trad wateroverlast op, waardoor 
de bewoners gedwongen werden nieuw – nog niet gedaald – land te ontginnen.31 In 1975 verrichtte Borger 
nader onderzoek naar de oxidatie en zetting (inklinking) van het veen in het zuidwesten van West-Friesland. Hij 
kwam tot de conclusie dat een verlaging van de grondwaterstand door het graven van greppels en sloten leidde 
tot veraarding en oxidatie met maaivelddaling als gevolg. De turfwinning was maar beperkt verantwoordelijk 
voor de maaivelddaling. Volgens Borger kan aan de hand van de maaivelddaling worden afgeleid dat in West-
Friesland een dik veendek aanwezig is geweest.32

Inmiddels is de gedachte dat West-Friesland bedekt moet zijn geweest met veen algemeen geaccepteerd. Door 
verdwijnen van het veendek ontstonden problemen bij de afvoer van overtollig water. In diverse oorkondes en 
akten uit de 15de en 16de eeuw wordt de bouw van watermolens vermeld. Deze historische bronnen vormden 
voor Beenakker en Bouwens aanleiding voor nader onderzoek naar de af- en uitwatering van West-Friesland.33 
Bouwens beschrijft de uitwatering van het ambacht de Vier Noorder Koggen (figuur 1.9). Beenakker volgde 
met een bestudering van de waterstaatsgeschiedenis van het ambacht de Schager- en Niedorper Koggen. 
Beiden reconstrueerden aan de hand van historische bronnen welke maatregelen tegen wateroverlast werden 
genomen en hoe de afwatering in de 16de eeuw was vorm gegeven. Vanuit de 16de eeuw wordt vervolgens 
terug geredeneerd naar de situatie in de 14de eeuw. Het gaat hier om een reconstructie van de situatie ruim een 
eeuw na voltooiing van de veenontginningen. Een gedetailleerde studie naar de waterstaat ten tijde – of  net na 
voltooiing – van de veenontginningen is nog niet geschreven. 

Vooralsnog ontbreekt ook informatie over de ontstaansgeschiedenis van belangrijke dijken in West-Friesland, 
zoals de Zwaagdijk en de Zomerdijk. De meest bekende dijk, de West-Friese Omringdijk die de grens vormt 
van het West-Friese grondgebied kent een lange onderzoeksgeschiedenis.34 G. de Vries was de eerste die de 
voorlopers van de West-Friese Omringdijk en de ligging van verschillende verdronken dorpen reconstrueerde. 
In 1864 kwam hij – vanuit zijn bestuurlijke activiteiten met de waterschappen – tot een reconstructiekaart van 
het Noord-Hollands Noorderkwartier in 1288. Hij baseerde zijn reconstructie op de 16de-eeuwse kaarten van 
Jacob van Deventer, Christiaan Sgrooten en Joost Beeldsnijder. Beeldsnijder zou volgens De Vries slechts daar 
moeten worden gewijzigd waar kon worden aangetoond dat de toestand in 1288 anders was dan in 1575.35 Na 
een periode van omstreeks vijftig jaar waarin veel historisch onderzoek plaats vond, werd de kaart van De Vries 
herzien. In 1916 verscheen aan de hand van Beekman een nieuwe reconstructie van West-Friesland in 1300 (figuur 
1.10). Een probleemgebied waarmee zowel Beekman als De Vries worstelde, was de Kop van Noord-Holland. 

30 Numan 2005, 15.
31 Edelman 1958.
32 Borger 1975, 207.
33 Beenakker 1988; Bouwens 1985.
34 Braat 1932, De Vries 1865, Beekman 1916, Schoorl 1973, Leek 2016.
35 De Vries 1865, 5.
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Figuur 1.10 | Uitsnede van de reconstructiekaart Hollands Noorderkwartier in 1300. Bron: Beekman 1916.

Figuur 1.9 | De waterstaatkundige werken in de Vier Noorder Koggen. Afgeleid uit historische bron de ‘Mollenacte’ uit 1537. Bron: 
Bouwens 1985.
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Het was bekend dat de zee gedurende de middeleeuwen dramatisch had huisgehouden in het gebied, maar de 
erosie had tal van aanwijzingen voor reconstructies weggevaagd. De problematische Kop van Noord-Holland 
kwam opnieuw in de belangstelling te staan toen de Wieringermeer werd drooggelegd. Na drooglegging van 
de polder constateerde Braat aan de hand van archeologische sporen en vondsten dat verschillende dorpen en 
zeedijken ten noorden van de huidige West-Friese Omringdijk hebben gelegen.36  Stormvloeden en dijkbreuken 

36 Braat 1932.

Figuur 1.11 | De lig ging van voormalige dijken in de Wieringermeer gereconstrueerd aan de hand van zeven gevonden vindplaatsen, 
waarvan vijf vindplaatsen duiden op verdronken dorpen en op twee vindplaatsen resten van een zeedijk is aangetroffen. Tussen 1200 en 
1335 is de zeewerende dijk teruggelegd, tot de huidige lig ging van de West-Friese Omringdijk. Bron: Leek 2016.
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zorgden dat de dijk regelmatig werd ingelaagd en teruggelegd. Door het archeologisch materiaal dat Braat heeft 
verzameld aan een nader onderzoek te onderwerpen, heeft Leek de teruglegging van het noordelijke deel van 
de West-Friese Omringdijk in kaart gebracht (figuur 1.11).37 

Historische geografie
De eerste studie van middeleeuwse veenontginningen werd verricht door de rechtshistoricus Van der Linden 
en de historisch-geograaf  De Cock. Van der Linden beperkte zich tot de ontginningen in Utrecht en Noord-
Nederland. Door het bestuderen van historische bronnen over rechtgegevens en oorkonden, en het analyseren 
van het verkavelingspatroon kwam hij tot het bestaan van cope-ontginningen. Een cope-ontginning kenmerkt 
zich door een strakke organisatie, vaste breedte en ontginningsdiepte. Voorafgaand aan de ontginning werd 
namelijk een vaste maatvoering bepaald door middel van een cope, een contract waarin de overdracht van 
veengronden werd bezegeld tussen een landheer en een groep ontginners.38 De Cock verrichtte onderzoek 
naar de historische geografie van Kennemerland door fysisch-geografische, archeologische, historische en 
waterstaatkundige gegevens te combineren. Volgens De Cock begon de kolonisatie en ontginning van de 
Noord-Hollandse veengebieden vanaf  de strandwallen 
van Kennemerland. Vervolgens zouden natuurlijke 
waterlopen (veenstroompjes) de ontginningsbasis zijn 
geweest voor verder gelegen venen.39

Volgens De Cock zijn de ontginningen in West-
Friesland in de 10de eeuw aangevangen, toen de 
achtergrens van Kennemerland werd bereikt.40 Een 
gedetailleerde studie van Besteman en Guiran duidt 
op een andere ontginningschronologie. Op basis van 
veldverkenningen en het vele vroeg-middeleeuwse 
vondstmateriaal in de omgeving van Wervershoof  
moet de ontginning van West-Friesland eerder zijn 
aangevangen, namelijk vanaf  800 na Chr. en wel vanuit 
het Meer van Wervershoof. Besteman en Guiran 
nemen daarbij Drechterland als voorbeeld. Volgens 
de verspreiding en datering van de archeologische 
vondsten, en het voorkomen van oude kerkhoven op 
historische kaarten is Drechterland vanaf  800 na Chr. 
in zuidelijke richting ontgonnen.41 

Naar aanleiding van de publicaties van De Cock en 
Besteman en Guiran wordt in oostelijk West-Friesland 
de vroegste ontginning in de 9de eeuw geplaatst en in 
westelijk West-Friesland uitgegaan van een 10de-eeuwse 
ontginning. Het is mogelijk dat West-Friesland vanuit 
zowel het oosten als het westen is ontgonnen. In ieder 
geval duidt de verspreiding tenslotte van het 10de-
12de-eeuwse Pingsdorf  aardewerk, dat aangetroffen 
wordt in vrijwel alle ontginningsnederzettingen, dat 
de grootschalige ontginning van de veengebieden in 

37 Leek 2016.
38 Van der Linden 1955. 
39 De Cock 1965; De Cock 1969.
40 De noordelijke grens van Kennemerland werd volgens De Cock gevormd door de Rekere. Zijn beschrijving volgend, van noord 

naar zuid, kwam de oostgrens op de volgende wijze tot stand: vanuit de Leek die naar het westen stroomde, zijn de dorpen 
Spanbroek, Wadway, Wognum en het westelijk deel van de Veenhop ontgonnen. De grens lag bij de kerk van Berkhout. Met 
Kennemerland wordt in deze scriptie het ‘Kennemer gevolg’ aangeduid, de streken in Kennemerland waar het Kennemer recht 
moest worden nagevolgd die binnen de bovenstaand geschreven grenzen lagen. De Cock 1969, 65, 168; Allan 2005, 54-73.

41 Besteman & Guiran 1986.

Figuur 1.12| De ontginning van de veengebieden in Kennemerland. 
1. Duinen en strandwalgronden; 2. Grote Westfriese 
Waterscheiding; 3. Richting van de ontginning; 4. Grens van 
Kennemerland omstreeks 1000 n. Chr.; 5. Moederkerk. De 
zogenaamde Grote Westfriese Waterscheiding ligt op de getijdenrug 
van Spanbroek, Wadway en Wognum. Bron: Cock 1965.
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Noord-Holland tussen de 10de en de 12de eeuw overal op gang gekomen was. Rond 1200 waren de ontginningen 
ver gevorderd of  nagenoeg voltooid (figuur 1.14).42 

Op basis van de studies van Van der Linden, De Cock, Besteman en Guiran, en Borger kon een globaal model 
worden ontwikkeld voor de veenontginningen in Nederland. Dit globale model wordt tegenwoordig nog steeds 
gebruikt om het ontginningsproces te beschrijven. In eerste instantie werden veengebieden bereikt via natuurlijke 
waterlopen. Deze waterlopen dienden als ontginningsbasis. Voor de afwatering van het veen werden sloten 
loodrecht op de hoogtelijnen aangelegd. Was het veen voldoende afgewaterd, dan kon het “drooggevallen” land 
geëxploiteerd worden. Echter, na verloop van tijd daalde de bodem door oxidatie en inklinking van het veen. 
De kolonisten verlegden hun exploitatie activiteiten verder het veengebied in. Zo ontstonden loodrecht op de 
hoogtelijnen langgerekte strokenverkavelingen met soms een meeopschuivende bewoning (figuur 1.15). 

Vrijwel gelijktijdig met het onderzoek van Besteman en Guiran werden in het kader van herinrichtingprojecten 
meer toegepaste historisch-geografische onderzoeken uitgevoerd, door met name de Wageningse historisch-
geograaf  Vervloet en zijn medewerkers. Vervloet’s cultuurhistorisch onderzoek naar ruilverkavelinggebied 
“De Gouw” beslaat een gedeelte van West-Friesland. Uit de resultaten van zijn onderzoek zijn drie kaarten 
samengesteld, die de “Reconstructie van het natuurlijk substraat (800-1000)”, de “Ontginning en bewoning” 
en de “Relicten” tot onderwerp hebben. Vervloet heeft geprobeerd zo geïntegreerd mogelijk te werk te 
gaan door historische informatie, toponiemen en fysisch-geografische kenmerken te confronteren met de 
morfologische inventarisatie van relicten. Conform de opdracht vanuit het ministerie is Vervloet globaal 
ingegaan op de historisch-landschappelijke aspecten en op de genese daarvan. Het onderzoek reikt alleen de 

42 Besteman 1994, 234-236.

Figuur 1.13 | Nederzettingsverplaatsingen in het voormalige veengebied van oostelijk Westfriesland. 1. Mogelijke locatie van een 
11de- of 12de-eeuwse kerk in Gommerkarspel; 2. Locatie van 11de- of 12de-eeuwse kerken; 3. Locatie van kerken vanaf de 13de 
eeuw; 4. Streekweg: bewoningsas vanaf de 13de eeuw; 5. Dijken en andere verbindingswegen; 6. Globale richting van het middeleeuws 
slotenpatroon; 7. Ontginningsgebied in de Karolingische tijd; 8. Meer van Wervershoof. Bron: Besteman en Guiran 1986.
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meest noodzakelijke informatie aan om de wording van het cultuurlandschap in het ruilverkavelingblok De 
Gouw te kunnen begrijpen.43 Het is daarom niet vreemd dat de kaarten nog vragen oproepen. De aanwezigheid 
van een radiaal verkavelingpatroon ter hoogte van Wognum en Spanbroek wijst op de voormalige aanwezigheid 
van een veenmoskoepel, althans volgens Vervloet. Echter, een veenmoskoepel hoeft voor het waaiervormige 
verkavelingpatroon geen vereiste te zijn geweest. De Cock brengt een waaiervormige verkaveling in verband 
met de aanwezigheid van een veenstroompje.44 

In de traditie van De Cock en Van der Linden, en voortbordurend op de ideeën van Vervloet over de manier 
waarop veenontginningen onderzocht konden worden, bestudeerde De Bont middeleeuwse agrarische 
veenontginningen in Midden- en West-Nederland. Hij komt in zijn onderzoek tot drie veenontginningsmodellen 
in verschillende soorten veenlandschappen: de hoogveenkoepel, hoogveenrug en laagveen- en klei-op-
laagveenvlakte. Elk van deze ontginningsmodellen heeft zijn eigen topografische kenmerken.45 De modellen 
van De Bont kunnen in dit onderzoek als hulpconstructie dienen om de ontginning van West-Friesland beter 
te kunnen begrijpen. 

De veenontginningen in West-Friesland: een tussenstand
In de jaren vijftig opperde T. Edelman als eerste het idee dat het West-Friese zeekleilandschap bedekt is geweest 
met veen. Sindsdien zijn steeds meer bewijzen van veengroei in West-Friesland gevonden. Tijdens grondboringen 
en archeologische opgravingen werd veen aangetroffen onder huisplaatsen en dijken. En in bodemmonsters zijn 

43 Vervloet 1982.
44 De Cock 1965.
45 De Bont 2008, 21.

Figuur 1.14 | Chronologie van de middeleeuwse 
bewoning en ontginning van Noord-Holland. 1. 
Bewoond/ontgonnen in de Karolingische periode; 2. 
Idem vanaf de 10de eeuw; 3. Idem vanaf de 11de 
eeuw; 4. Idem vóór 1200. Bron: Besteman 1994.

Figuur 1.15 | Globaal model van een veenontginning. Met de natuurlijke 
waterloop als ontginningsbasis trok men het veengebied in. Afwateringssloten 
werden haaks op de natuurlijke waterloop gegraven. Was de verkaveling ver 
genoeg gevorderd, dan schoof de bewoning op. Door ontwatering van het veen trad 
oxidatie en inklinking op; mariene afzettingen kwamen tevoorschijn. Bron: De 
Bont 2009.
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Figuur 1.16 | De ontginning en bewoning in ruilverkavelingblok De Gouw. Bron: Vervloet 1982.



25

macroresten en pollen van vegetatie typisch voor veenbedekking gevonden. Bovendien kan de maaivelddaling 
in West-Friesland niet alleen veroorzaakt zijn door klink van mariene afzettingen: een veenbedekking zal dus 
wel aanwezig zijn geweest. Door oxidatie en inklinking van het veen daalde het maaiveld en trad wateroverlast 
op. Nederzettingen verhuisden het hogerliggende veen in.  Tegenwoordig worden nog resten van verlaten 
nederzettingen aan de hand van archeologische opgravingen aangetroffen en zijn opschuivende ontginningen 
deels terug te zien in het verkavelingspatroon. 

Voor een deel van West-Friesland heeft Vervloet de kolonisatie en ontginningsgeschiedenis gereconstrueerd. 
Het leverde nieuwe inzichten op, maar het ontbrak binnen het beperkte kader van het ruilverkavelingsonderzoek 
noodgedwongen aan bevredigende verklaringen. De voormalige getijdegeul tussen Spanbroek en Wadway, die 
destijds volgens Vervloet halverwege de hoogveenkoepel lag, zou gefunctioneerd hebben als ontginningsbasis, 
maar hoe kwamen de eerste kolonisten daar? Hoe kwamen zij bovendien terecht bij de ontginningsbasis 
van Benningbroek, dat ongeveer even oud is maar aan de andere kant van de waterscheiding lag? Waarom 
is de verkaveling van Benningbroek spie-achtig, als de verkaveling van het dorpsgebied ouder is dan die van 
Sijbekarspel? 

De Cock, Borger en Besteman hebben zich ook gewaagd aan reconstructies van de ontginningsgeschiedenis 
van delen van West-Friesland. Volgens Besteman zijn de vroegste West-Friese ontginningen in de 9de eeuw 
aangevangen. Vanaf  het Meer van Wervershoof  zou met name in zuidelijke richting zijn ontgonnen. De 
tijdspanne tussen de primaire en de tertiaire as bedraagt volgens Besteman twee eeuwen (figuur 1.13). Deden 
de ontginners zo lang over de ontginning? Of  zijn de sporen uit de 10de eeuw, net als het veen, verdwenen? Of  
werd het pas na de 10de eeuw noodzakelijk om op te schuiven het veen in? De Cock stelt dat West-Friesland 
in de 10de eeuw vanuit Kennemerland is ontgonnen. Waar zijn de Friezen rond het Meer van Wervershoof  
en de Hollanders van de geestgronden elkaar tegen gekomen? Uit de verdeling van kerkelijke bezittingen die 
Schrickx in kaart heeft gebracht, is af  te leiden dat mogelijk in midden West-Friesland de ‘botsing’ heeft plaats 
gevonden.
 
1.3 Probleemstelling
 
Het onderzoek naar veenontginningen in West-Friesland nam een grote vlucht in de jaren vijftig en kende 
een opleving tijdens de ruilverkavelingen in de jaren tachtig. Nadien is nauwelijks meer aandacht uitgegaan 
naar het ontstaan van het West-Friese landschap, terwijl nog vragen onbeantwoord zijn gebleven. Wat was de 
toestand van het natuurlijke landschap direct voor aanvang van de ontginningen in West-Friesland? Kwamen 
de eerste ontginners in een gebied dat volledig bedekt was met veen? Hoe dik was het veenpakket? Was reliëf  
in het veenlandschap aanwezig? Welke stratigrafie kende het veen? Deze punten zijn van invloed geweest op de 
manier waarop de kolonisatie en ontginning plaats vond. 

Over de chronologie en organisatie van de ontginning in West-Friesland bestaat evenmin consensus. Op welke 
wijze werd het veen geschikt gemaakt  voor kolonisatie? Hoe uitgestrekt waren de kolonisaties? Wanneer vonden 
de eerste ontginningen plaats?  Wie waren de initiatiefnemers/opdrachtgevers van de veenontginningen? Waren 
dat de boeren in de dorpsgebieden, vrije Friese elitaire mannen (schouten) of  de abdij van Egmond en de Friese 
kloosters? Hoe waren de ontginningen georganiseerd?

Elders in Nederland zijn sinds de jaren tachtig wel veenontginningen bestudeerd. De benaderingswijze van 
deze onderzoeken veranderde van disciplinair en multidisciplinair naar interdisciplinair.46 Zomer heeft in 
zijn proefschrift over de veenontginningen in het Hunzebekken een bijzonderenswaardige relatie tussen het 
natuurlijke landschap, het cultuurlandschap en het sociale landschap gelegd. Daarbij hanteerde hij de factor 
tijd, in de vorm van een diachrone benadering, als verbindende schakel.47 Deze interdisciplinaire diachrone 
benaderingswijze is een zeer belangrijke grondlegger voor dit onderzoek. Door deze methode te hanteren kan 
dit onderzoek leiden tot een samenhangend beeld van de ruimtelijke opbouw en lange termijnontwikkeling van 
het West-Friese landschap.

46 Denk bijvoorbeeld aan De Bont 2009; Zomer 2016; Worst 2012; Hidding, Kolen en Spek 2001.
47 Zomer 2016.
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1.4  Afbakening van het onderzoek

West-Friesland beslaat een groot gedeelte van de provincie Noord-Holland en is voor het ontstaan van 
de Zuiderzee nog groter geweest. Binnen deze regio zijn talloze onderzoeksvragen te bedenken. Om de 
mogelijkheden enigszins te beperken is het onderzoek afgebakend in ruimte, tijd en thema. 

Ruimtelijke afbakening
Qua ruimtelijke afbakening wordt in dit onderzoek het voormalig ambacht de Vier Noorder Koggen aangehouden. 
Het ambacht de Vier Noorder Koggen grenst in het noorden aan de Westfriese Omringdijk, in het westen 
aan het afwateringskanaal de Langereis, via de Noord-Spierdijkerweg en Zuidermeerweg in het zuidoosten 
aan de Zwaagdijk en in het oosten aan het IJsselmeer (figuur 1.17). De keuze voor dit onderzoeksgebied is 
praktisch van aard, het ambacht ligt binnen het werkveld van Archeologie West-Friesland en is het minst aan de 
herinrichtingmaatregelen als gevolg van de ruilverkaveling onderhevig geweest. Tot slot wordt de 17e-eeuwse 
grens van het ambacht gehanteerd omdat deze invloed kan hebben gehad op de ontginningen. Voor aanvang 
van de 17de eeuw behoorden Obdam en Hensbroek waarschijnlijk ook tot de Vier Noorder Koggen.48 Het 
uittreden van de dorpen uit het ambacht had onder andere als gevolg dat zij niet werden meegenomen in de 
latere karteringen van de Vier Noorder Koggen, zoals in de 1:10.000 bodemkaart.49 Vandaar dat is gekozen om 
de 17de eeuwse grens van het ambacht te hanteren.

48 Huisarchief  Weldam 0964, Westfries Archief.
49 Bovendien kwam ik door het ontbreken van Obdam en Hensbroek op 18de-20ste eeuwse kaarten over de Vier Noorder Koggen 

pas vlak voor het einde van dit onderzoek tot de ontdekking dat de dorpen waarschijnlijk tot de Vier Noorder Koggen hebben 
behoord.

Figuur 1.17 | Het studiegebied van de Vier Noorder Koggen. Op de kaart zijn de namen van de grootste dorpen aangegeven, evenals 
de namen van de kleine droogmakerijen in en ten zuiden van het studiegebied. Het studiegebied wordt doorsneden door de A7 die Den 
Oever met Hoorn verbindt. Tijdens de ruilverkaveling werd het gedeelte van de Vier Noorder Koggen ten westen van de A7 aangeduid 
als De Gouw en het oostelijke deel als de Vier Noorder Koggen. Bron: TOP10NL.
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Chronologische afbakening
Chronologisch gezien is het onderzoek opgedeeld in twee fasen die de middeleeuwse landschapsontwikkeling 
betreffen. De eerste fase betreft het natuurlijke landschap voorafgaand aan de kolonisatie. Voor de Vier 
Noorder Koggen is dit ongeveer de 9de eeuw. De tweede fase gaat over de kolonisatie en ontginning van 
het onderzoeksgebied. Kolonisatie betreft in dit onderzoek de periode waarin kolonisten zich in het gebied 
vestigden. Bij benadering was dit in de 9de eeuw. Met ontginning wordt het in gebruik nemen van het landschap 
en de omslag van een natuurlijk naar een cultuurlijk landschap bedoeld. In het onderzoek wordt de 13de eeuw 
als eindpunt van de ontginning aangehouden. Het landschap van de Vier Noorder Koggen is dan volledig in 
cultuur gebracht. 

Thematische afbakening
Allereerst wordt het natuurlijk landschap ten tijde – en vlak voor aanvang – van de kolonisatie gereconstrueerd. 
Daarbij komt de geologische opbouw van het landschap aan bod, evenals de bodemgesteldheid, natuurlijke 
afwatering en natuurlijke vegetatie. De reconstructie van het natuurlijke landschap kan bijdragen tot een 
reconstructie van de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis. De kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis 
wordt onderzocht door verschillende aspecten van de ontginningen te belichten: de datering van de kolonisatie, 
de fasering en uitbreiding van de ontginningen op basis van de verkaveling. Ter aanvulling wordt de organisatie 
van de ontginningen onderzocht door de sociaalhistorische verhoudingen tussen verschillende politieke en 
kerkelijke structuren bloot te leggen. Door de informatie uit de verschillende thema’s aan elkaar te koppelen 
moet het mogelijk zijn om tot een nader inzicht te komen in het kolonisatie- en ontginningsproces.

1.5 Theoretisch kader

Onderhavig onderzoek richt zich op twee landschappen van de Vier Noorder Koggen. Het eerste landschap 
betreft het natuurlijke landschap ten tijde – en vlak voor aanvang – van de ontginningen en het tweede 
landschap heeft betrekking op het cultuurlandschap dat ten tijde – en vlak na – de ontginningen ontstond. 
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het natuurlijk landschap naar het cultuurlijke landschap 
hanteert Zomer in zijn proefschrift het conceptuele model in figuur 1.18. In het conceptuele model voor zijn 
onderzoek naar veenontginningen, komen zowel de fysieke als sociale aspecten van het landschap aan bod. 
Fysieke karakteristieken van een landschap, zoals geomorfologie en vegetatie zijn zichtbaar en meetbaar. Zij 
kunnen gepaard gaan met verschijnselen zoals kustdynamiek en bodemdaling (natuurlijke krachtenvelden) die 
invloed hebben op het landschap, maar tegelijkertijd kan het landschap invloed hebben op de krachtenvelden. 
Deze wederkerige relatie is ook zichtbaar tussen de maatschappij en het landschap. De bijbehorende sociale 
karakteristieken zijn vaak minder goed zichtbaar en kwantificeerbaar van aard, zij kunnen tot uiting komen in 
de bezit- en machtsverhoudingen die geldig zijn in het veengebied.50 

Het conceptuele model van Zomer wordt in dit onderzoek gehandhaafd om de veenontginningen in de 
Vier Noorder Koggen interdisciplinair en diachroon te kunnen bestuderen. Geologische, bodemkundige 
en paleoecologische bronnen en methoden worden geraadpleegd voor de reconstructie van het natuurlijke 
landschap. Bronnen en methoden uit de archeologie, historische geografie, toponymie en kartografie worden 
benaderd voor een reconstructie van de ontwikkeling die het landschap heeft door gemaakt. Tot slot worden 
historische bronnen bestudeerd om de sociaal-maatschappelijke structuren die gekoppeld zijn aan het landschap 
te achterhalen. Zowel de fysieke als de sociale structuren leiden ten slotte tot de betekenisgeving van het 
landschap in de Vier Noorder Koggen.

De ontginning van het veenlandschap kan op verschillende manieren hebben plaats gevonden. In totaal zijn 
drie gangbare modellen van veenontginningen ontwikkeld, het gaat om: de ontginning van hoogveenkoepels, 
hoogveenruggen en laagveen- en klei-op-laagveenvlakten.51 Hoewel niet elk model daadwerkelijk van toepassing 
zal zijn in de Vier Noorder Koggen, is de theoretische grondslag van belang voor dit onderzoek. 

De ontginning van een hoogveenkoepel
Op voedselrijke bodems zoals klei en laagveen is een hoogveenkoepel normaliter van de voet naar de top 

50 Zomer 2016, 21-22.
51 De Bont 2008, 199-230.
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opgebouwd uit voedselrijk (eutroof) veen, voedselarmer (mesotroof) veen en voedselarm (oligotroof) veen. 
Op voedselarme bodems en/of  plaatsen zoals zandgebieden kan direct oligotroof  veen groeien. Het eutroof  
veen werd vanwege de vruchtbaarheid doorgaans als eerste in gebruik genomen. Vanaf  de randen van de 
koepel startte men de ontginning door afwateringssloten te graven richting het hoogste deel van de koepel. 
De ontginning leidde tot een strokenverkaveling met een convergerende structuur, opgeschoven bewoning en 
bewoning op secundaire ontginningsassen.

De ontginning van een hoogveenrug
De opbouw van het veen op de veenrug is in principe hetzelfde als die van een veenkoepel. De wijze van 
ontginning is echter anders, door de langwerpige vorm van de veenrug. Er was geen top, maar een kam. 
De ontginning startte (ideaaltypisch) vanaf  een waterloop of  andere lineaire structuur (getijderug; stroomrug 
etc.) aan de voet van de veenrug. Afwateringssloten werden loodrecht op de bewoningsas richting de kam 
gegraven. Een convergerend verkavelingspatroon kwam daarbij niet of  nauwelijks voor. Sommige sloten die 
wel een convergerende indruk geven, zijn ontstaan door de beperkte ruimte die de latere ontginners tot hun 
beschikking hadden of  door een bocht in de rivier of  rug die als ontginningsbasis diende. 

De ontginning van een laagveen- en klei-op-laagveen-vlakte
De veenvlakte bestond hoofdzakelijk uit eutroof  veen (laagveen), al dan niet afgedekt door mariene 
afzettingen. De ontginning startte meestal vanaf  de oeverwal van een natuurlijke waterloop. De veelal zware 
moerasbosvegetatie diende te worden verwijderd. Afwateringssloten werden loodrecht op de oeverwal gegraven. 
Net als bij de ontginning van een veenrug en veenkoepel werden achterkades geplaatst om water uit de nog 
niet ontgonnen veengebieden te keren. De achterkade in de veenvlakte liep evenwijdig aan de (kronkelende) 

Figuur 1.18 | Conceptuele model. Het conceptuele model voor veenontginningen waarin fysische en sociale aspecten van het landschap 
aan bod komen. Bron: Zomer 2016.



29

oeverwal. Een langgerekte strokenverkaveling ontstond met bewoningsassen die meerdere keren konden 
verschuiven. Echter, verschillende startpunten kunnen ten grondslag hebben gelegen aan deze ontginning. 
Naast een oeverwal van een rivier, kan ook de rand van een kwelder of  pleisterplaats zijn gebruikt of  heeft de 
ontginning plaats gevonden in een toegewezen afgebakende vlakte. 

In het rivierontginningsmodel vormen natuurlijke waterlopen de basis van de ontginning. Men startte 
stroomafwaarts en reikte, naarmate de tijd vorderde, steeds verder stroomopwaarts. Hoe verder 
stroomopwaarts, hoe jonger de ontginning zou zijn.52

De Langen introduceerde het kwelderrand ontginningsmodel. Hij toonde aan dat in Friesland vroege 
veenontginningen uit de Late IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen die vanaf  de bewoonde 
kwelder opstrekten.53 Evenals in het rivierontginningsmodel geldt hoe verder van de kwelder, hoe 
jonger de ontginning zou zijn.

Zogenaamde pleisterplaatsen (dichtbij de waterloop gelegen dekzandruggen) kunnen ook de basis voor 
een ontginning zijn geweest. In dat geval kunnen ontginningen stroomafwaarts en stroomopwaarts 
gelijktijdig hebben plaatsgevonden. De pleisterplaatsen kunnen een tweezijdige functie hebben gehad; 
ze dienden als basis voor nieuwe ontginningen of  als basis voor opstrekkende ontginningen met 
meeschuivende bewoning.54

Werden voorafgaand aan de ontginning de diepte en oppervlaktematen bezegeld in een cope, dan is 
er sprake van het cope-ontginnningsmodel van Van der Linden. Deze ontginningen worden vooral 
aangetroffen in de laagvlakte van Holland en Utrecht.55

Welke van bovenstaande veenontginningsmodellen in De Vier Noorder Koggen voorkomen, valt op basis 
van het tot dusverre verrichte onderzoek niet vast te stellen. Nader (interdisciplinair en diachroon) onderzoek 
is noodzakelijk om de kolonisatie en ontginningsgeschiedenis van De Vier Noorder Koggen te kunnen 
reconstrueren. Daartoe zijn drie onderzoeksthema’s benoemd.

1.6 Onderzoeksthema’s

Thema A: Reconstructie van het natuurlijke landschap van de Vier Noorder Koggen tijdens de vroege 
middeleeuwen (ca 800 na Chr.)

Om de ontstaansgeschiedenis van het huidige cultuurlandschap te kunnen begrijpen is het van belang om te 
weten hoe het landschap er uit zag toen de eerste kolonisten zich in de Vier Noorder Koggen vestigden. Daarvoor 
is een reconstructie nodig van de geologische ontstaansgeschiedenis, bodemgesteldheid, waterhuishouding en 
vegetatie van het veenlandschap vlak voor aanvang van de middeleeuwse ontginningen. De reconstructie kan 
naast een beter begrip van de ruimtelijke ontwikkeling van de ontginningen ook dienen om de invloed van 
het fysieke landschap op de ontginningen te kunnen duiden.56 Om tot een dergelijke reconstructie te kunnen 
komen worden de volgende vragen gesteld:

Hoe was het natuurlijke landschap van De Vier Noorder Koggen stratigrafisch opgebouwd vlak voor aanvang van de veenontginningen 
(ca 800 na Chr.)?

1. Welke geologische opbouw en bodemgesteldheid kent het landschap? 
2. Hoe verliep de natuurlijke afwatering?
3. Welke stratigrafie had het veen en welke vegetatie kende het natuurlijke landschap? 

 

52  De Bont 2008.
53  De Langen 1992.
54  Veldhuis 2011.
55  Van der Linden 1980.
56  Zomer 2016; Spek 2004.
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Thema B: Reconstructie van de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis in de Vier Noorder Koggen 
tijdens de vroege en volle middeleeuwen (800-1300 na Chr.)

Vervolgens kan de transformatie van natuurlandschap naar cultuurlandschap worden bestudeerd. Rond het Meer 
van Wervershoof  is gebleken dat al in de vroege middeleeuwen sprake was van kolonisatie. Hoe de kolonisatie 
en ontginningen vervolgens in de Vier Noorder Koggen zijn verlopen, wordt in dit thema onderzocht. De 
onderzoeksvraag en ondersteunende deelvragen daarbij zijn:

Welke chronologie en ruimtelijke ontwikkeling kenden de middeleeuwse veenontginningen in de Vier Noorder Koggen?

1. In hoeverre is het kolonisatieproces te reconstrueren aan de hand van archeologisch vondstmateriaal 
en de opgegraven middeleeuwse bewoningsplaatsen (huisterpen)? Wat zegt dit over de ruimtelijke 
uitbreiding en fasering van de ontginningen?

2. Welke verkavelingspatronen zijn te onderscheiden en in hoeverre geven deze een indicatie van de 
ruimtelijke uitbereiding en de fasering van de kolonisatie en ontginningen?

3. In hoeverre is het kolonisatieproces te reconstrueren aan de hand van het historisch-naamkundig 
archief? Wat zegt dit over de ruimtelijke uitbreiding en de herkomst van de kolonisten?

4. In hoeverre reflecteert het fysieke landschap de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis?
 
Thema C: Reconstructie van de maatschappelijke context van de kolonisaties en ontginningen in de 
Vier Noorder Koggen tijdens de vroege en volle middeleeuwen (800-1300 na Chr.)

Ten slotte kan worden afgevraagd wat het motief  van de kolonisten was om de veengebieden te ontginnen. De 
populatiedruk en de zandverstuivingen in het duingebied van Kennemerland zijn reeds als oorzaak genoemd, 
maar misschien speelden politieke, economische of  geestelijke factoren ook een rol. Over de aansturing en 
organisatie van de veenontginningen in West-Friesland is vooralsnog weinig bekend. Ter verheldering zijn 
daarom de volgende vragen gesteld: 

Welk beeld kan worden verkregen van de aansturing van de middeleeuwse veenontginningen van de Vier Noorder Koggen, de 
actoren die daarbij actief  waren en hun motieven? 

1. In hoeverre is vanuit politieke (rechts)verhoudingen af  te leiden hoe het kolonisatie- en ontginningsproces 
was georganiseerd, wie de initiatiefnemers van de ontginningen waren en waar de kolonisten vandaan 
kwamen?

2. In hoeverre hebben kerkelijke verhoudingen invloed gehad op de ontginningsgeschiedenis?
3. In hoeverre reflecteert het sociale landschap de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis?

1.7 Bronnen en onderzoeksmethoden

Elk onderzoeksthema vormt een hoofdstuk in onderhavig onderzoek. De benaderingswijze van een elk 
thema is per definitie interdisciplinair en stelt de voortdurende en complexe interactie tussen mensen en hun 
omgeving centraal. Dit resulteert in een landschapsbiografie. De landschapsbiografie wordt gekenmerkt door 
zijn interdisciplinariteit en diachrone karakter: de loop van de geschiedenis wordt belicht door bronnen en 
methoden vanuit de geologie, bodemkunde, paleoecologie, archeologie, toponymie, historische geografie, 
geschiedenis en kartografie aan elkaar te koppelen.57 In deze paragraaf  wordt per hoofdstuk beschreven welke 
onderzoeksbronnen en methoden zijn gebruikt

Hoofdstuk 2
Gebruikmakend van een interdisciplinaire werkwijze is geprobeerd het natuurlijk landschap van vlak voorafgaand 
aan de kolonisatie en ontginningen te reconstrueren. Hierbij is gebruik gemaakt van geologische, bodemkundige, 
historische, paleoecologische en topografische bronnen zoals de geologische kaart, bodemkaarten, topografische 
kaart, historische kaarten, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), boorstaten van het DINO-loket 
en boorstaten van Alterra. Veel bronnen zijn gedigitaliseerd, wat het mogelijk maakte om verschillende 

57 Hidding, Kolen en Spek 2001; Worst 2012; Zomer 2016.
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kaartanalyses uit te voeren met behulp van de computerprogramma’s ArcGIS en QGIS. Een andere belangrijke 
onderzoeksmethode was het veldonderzoek. Door grondboringen te verrichten is geprobeerd inzicht te krijgen 
in de verbreiding van de voormalige veenbedekking op de getijderuggen in de Vier Noorder Koggen. De 
vegetatiereconstructie is gebaseerd op resultaten van paleoecologisch onderzoek. Naast het gebruik van deze 
primaire en secundaire bronnen zijn voor bepaalde onderwerpen ook vakspecialisten geraadpleegd. 

Hoofdstuk 3
Het verloop van de kolonisatie en ontginningsgeschiedenis komt in dit hoofdstuk aan bod. De kolonisatiemodellen 
uit het Theoretisch kader liggen hieraan ten grondslag. Uiteraard wordt gebruik gemaakt van vakliteratuur 
op het gebied van toponymie, topografie, waterstaat, archeologie en wat dies meer zij. Voorts wordt in 
samenwerking met Archeologie West-Friesland nauwkeurig gekeken naar de vindplaatsen van middeleeuws 
vondstmateriaal zodat op basis daarvan een gedegen reconstructie van de bewoningsfasering kan worden 
gemaakt. Verkavelingspatronen en bewoningsassen worden bestudeerd door topografische- en historische 
kaarten met behulp van ArcGIS en QGIS te vergelijken. In historische bronnen wordt gezocht naar toponiemen. 
Deze historische namen zijn vaak belangrijke aanwijzingen voor het grondgebruik en de ontstaansgeschiedenis 
van een landschap.

Hoofdstuk 4 
Tot slot komt de maatschappelijke context van de ontginningen aan bod. Voor de politieke en geestelijke 
bezitsreconstructie worden historische bronnen geraadpleegd. Aan de hand van deze bronnen wordt geprobeerd 
het bezit van kerken, instellingen en particulieren vanuit de 19e eeuw terug te reconstrueren tot zo vroeg 
mogelijk in de tijd (mogelijk tot 900 na Christus) om de machtsverhoudingen bloot te kunnen leggen. Voor 
een compleet beeld van de kerkelijke verhoudingen worden per kerk de patroonheilige en het patronaatsrecht 
geanalyseerd.



Polder Westerveer (Zandwerven - Spanbroek) na sneeuwval. Bron: Metz , z.d.



Hoofdstuk 2
Het natuurlijke landschap



2. Reconstructie van het natuurlijke landschap van de Vier Noorder Koggen
 tijdens de vroege middeleeuwen (800 na Chr.)

2.1 Inleiding

Het is moeilijk voor te stellen dat het huidige 
zeekleilandschap van de Vier Noorder Koggen ooit 
wijdverbreid bedekt is geweest met veen. Het voorheen 
ongerepte landschap is volledig veranderd sinds men 
startte met grootschalige kolonisatie en ontginningen 
in de vroege middeleeuwen. Een reconstructie van de 
veenbedekking is nodig om inzicht te verkrijgen in het 
landschap ten tijde van de ontginning, zoals de aard 
van het veen, het daarmee samenhangende reliëf  in het 
veen en het natuurlijke afwateringssysteem, en zodoende 
ook om de middeleeuwse veenontginningen te kunnen 
begrijpen.58

Hoe zag het ongerepte landschap van de Vier Noorder 
Koggen er uit toen de kolonisten zich hier vestigden 
in de middeleeuwen? Waren de net wat hoger gelegen 
getijdengeulen volledig bedekt met hoogveen? In dit 
hoofdstuk wordt zo nauwkeurig mogelijk het landschap 
van de Vier Noorder Koggen ten tijde van de vroege 
middeleeuwen (circa 800 na Chr.) gereconstrueerd. Hier-
bij wordt gebruik gemaakt van verschillende disciplines; 
de geologische opbouw van het landschap (geologie), 
de bodemgesteldheid (bodemkunde), de natuurlijke 
afwatering (hydrologie) en de natuurlijke vegetatie 
(paleoecologie).

2.2 De geologische opbouw van het land-schap 
van De Vier Noorder Koggen

Geologisch gezien hebben twee perioden Nederland 
gevormd: het Pleistoceen en Holoceen. In de Vier 
Noorder Koggen worden Pleistocene afzettingen, 
overwegend behorend tot de Formatie van Boxtel, 
niet aan of  nabij het aardoppervlak aangetroffen. De 
bovenkant van het Pleistoceen materiaal ligt in de Vier 
Noorder Koggen op 13 à 20 m onder NAP. 59 Holocene 
afzettingen zijn des te meer bepalend geweest voor het 
huidige landschap. Het Holoceen wordt gezien als een 
interglaciaal; een relatief  warme periode tussen glacialen 
(ijstijden) in. Het Holoceen startte ongeveer 11.700 jaar 
geleden en wordt gekenmerkt door een snelle stijging 
van de zeespiegel.

Afzettingen uit het Holoceen
Door de snelle stijging van de zeespiegel in het 
Preboreaal en Boreaal vernatte het Pleistocene oppervlak 
in het kustnabije achterland. Na verloop van tijd werd 

58 De Bont 2008, 49.
59 Wagenaar & Van Wallenburg 1987, 11.

Figuur 2.1 | Tijdbalk bestaande uit geologische- en 
archeologische schalen. Bron: Zomer 2016.
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Figuur 2.2 | De Holocene wordingsgeschiedenis van de Vier Noorder Koggen tussen 3800 voor Christus en 1850 na Christus. Bron: 
Vos 2015.
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door de aanhoudende vernatting veen gevormd. Wanneer precies de vorming van dit Basisveen in de Vier 
Noorder Koggen startte, hangt af  van de lokale omstandigheden zoals de natuurlijke afwatering. Hoe dieper 
het Pleistocene zand ligt ten opzichte van NAP, hoe eerder de veengroei begon. Aan de veengroei kwam een 
einde door mariene sedimentatie; door de zee werd het veen bedekt met klei. Het Basisveen dat afhankelijk 
van het reliëf  van de ondergrond een dikte had van 1 à 1,50 m werd onder druk van de mariene sedimenten 
samengeperst tot een dikte van enkele decimeters.60

Na de vernatting van het kustnabije achterland, waardoor de vorming van het Basisveen kon plaats vinden, hield 
de zeespiegelstijging aan. Door een zeemonding aan de Noordzeekust van Noord-Holland werden mariene 
sedimenten tot ver in het huidige IJsselmeergebied afgezet (figuur 2.2). Dit sedimentatiebekken verbreidde zich 
tussen 6000 v. Chr. en 3000 v. Chr. van Uitgeest, via Marken, Lelystad en Schokland tot Enkhuizen en Middenmeer 
om weer bij de aanvoerbasis in het kustgebied van de Noordzee uit te komen.61 Dit sedimentatiebekken wordt 
aangeduid als het Centraal Noord-Hollandse getijdenbekken of  als het Hauwert systeem.62 In het meters dikke 
pakket van mariene sedimenten dat ten tijde van het sedimentatiebekken is afgezet, is een afwisseling van 
zandige (lichte) en kleiige (zware) afzettingen met een kreken- en poelenpatroon waar te nemen. De grootte 
van het Centraal Noord-Hollandse getijdenbekken nam gedurende het Subboreaal af  vanwege de verminderde 
zeespiegelstijging en de daarmee veranderende balans tussen sedimentatie en kustbeweging. Met andere woorden 
de kustlijn verplaatste zich geleidelijk aan steeds verder terug in westelijke richting, waarbij het bekken zelf  stap 
voor stap steeds meer werd opgevuld met sediment en later ook veen. In het bekken ontstond hierdoor ook 
een splitsing tussen een zuidelijk gelegen Oer-IJ-systeem en een noordelijk gelegen Westfries getijdensysteem. 
De aanvoerbasis van het Westfriese getijdensysteem lag aan de Noordzeekust ter hoogte van Bergen. Richting 
het oosten vertakte het getijdensysteem ter hoogte van Hoogwoud, met vandaar een getijdengeul lopend via 
Wognum naar Blokker en een getijdengeul in noordelijke richting via Twisk naar Medemblik (figuur 2.3). 

Langs deze getijdengeulen vestigden zich gedurende het Subboreaal de eerste bewoners van West-Friesland. De 
bewoning breidde zich tussen 1700 v. Chr. en 1100 v. Chr. uit toen het Westfriese getijdensysteem langzamerhand 
verlandde. Aan het einde van het Subboreaal (1100 v. Chr.) werd de zeemonding afgesloten door het ontstaan 
van een strandwal. Het grondwaterniveau steeg en opnieuw kon grootschalige veenvorming plaatsvinden. 
Tegelijkertijd ontstonden meren in oosten van West-Friesland. Door deze vernatting trok waarschijnlijk de 
bewoning in West-Friesland omstreeks 800 v. Chr. weg.63 

Aan het einde van het Subboreaal (1700 v. Chr. – 1100 v. Chr.) nam de mariene activiteit in het Westfriese 
getijdensysteem af. Het grondwaterniveau steeg en grootschalige veenvorming kon op gang komen. Vanwege de 
slechte ontwateringsmogelijkheden werd het meeste organische materiaal gevormd op de kleirijke ondergrond 
in de komgebieden van het Westfriese getijdensysteem.64  Het veen vormde zich eerst onder voedselrijke – 
eutrofe – omstandigheden. Naarmate het veenpakket dikker werd, nam de invloed van het voedselrijke 
grondwater af  en die van het voedselarme regenwater toe. De natuurlijke successie werd bij deze opbouw 
– van onder naar boven – gekenmerkt door respectievelijk eutrofe, mesotrofe en oligotrofe plantensoorten, 
wat achtereenvolgens resulteerde in rietveen, zeggeveen en veenmosveen.65 Deze modelmatige opbouw van 
een veenpakket wordt niet overal in de Vier Noorder Koggen aangetroffen. Daar waar mesotroof  veen wordt 
aangetroffen kan voorafgaand aan de ontginning oligotroof  veen aanwezig zijn geweest dat door vertering 
is verdwenen. Voorts kan door eutrofiëring langs bijvoorbeeld veenstroompjes het oligotrofe veen niet tot 
ontwikkeling zijn gekomen. 

In het oostelijke deel van de Vier Noorder Koggen ontwikkelde zich gedurende het Subboreaal (1100 
v. Chr. – 500 v. Chr.) een meer ter hoogte van het huidige Wervershoof. Langs de rand en op de bodem 
van dit meer werd verslagen veen – gyttja – afgezet. Enige tijd na de afzetting van het gyttja ontstond een 
verbinding tussen de Flevomeren en de Noordzee. Mogelijk ontstond deze verbinding omstreeks 500 v. 

60 Du Burck & Dekker 1975.
61 Vos 2015, 294.
62 Ibidem, 294; Jongmans & Van den Berg 2012, 771.
63 Van Zijverden 2017, 62-67.
64 Du Burck & Dekker 1975, 29.
65 Ibidem, 29.
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Figuur 2.3 | Op deze hoogtekaart van de Vier Noorder Koggen zijn in het rood de getijdengeulen van het Westfriese getijdensysteem te 
zien. Vanuit het noordwesten loopt een duidelijke getijderug in oostelijke richting (Twisk, Opperdoes, Medemblik) en een in zuidoostelijke 
richting (Spanbroek, Wognum, Blokker). Bron: Rijkswaterstaat, Actueel Hoogtebestand Nederland.

Figuur 2.4 | Locatie van de afzettingen g yttja en kiekklei. Het g yttja is afgedekt door de kiekklei. Het g yttja is een indicatie voor de 
lig ging van het Meer van Wervershoof. Bron: Topografische kaart 2012.
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Chr.66 Door het ontstaan van deze zogenaamde Vliestroom verbeterde de afwatering van de Vier Noorder 
Koggen. Tien eeuwen later, in de vroege middeleeuwen kon door deze verbinding met de Noordzee een 
handelsroute van Dorestad over de Kromme Rijn, Vecht en Almere naar Friesland en het noorden ontstaan. 
Gelegen aan deze handelsroute ontwikkelde Medemblik zich tot vroeg middeleeuws handelscentrum en vingen 
de (Karolingische) veenontginningen aan. Anderzijds leidde de verbeterde waterverbinding in het Flevo- en 
Vliegebied langzamerhand tot toenemende oxidatie van het veengebied waar, door ontginning, maaivelddaling 
al een rol speelde. De zee kreeg daardoor gemakkelijk toegang tot het veengebied. In het noorden en oosten 
van het studiegebied vond veenerosie en afzetting van mariene sedimenten plaats; op het veen is tegenwoordig 
rond het voormalig Meer van Wervershoof  een mineraal kleidek aanwezig dat ter plaatse wordt aangeduid als 
kiekklei.67 

Toch is niet helemaal zeker of  de overstromingen in de vroege middeleeuwen ongewenst waren. De nutriënten 
die de mariene afzettingen met zich meebrachten kunnen wel eens noodzakelijk zijn geweest om van het 
voedselarme zure veen akkerland te maken. Mogelijk was eerst een overstroming nodig waardoor zich het 
boerenbestaan kon ontwikkelen en sprake was van enige bestaanszekerheid voordat de ontginningen 
grootschaliger van aard werden.68 In de overige delen van de Vier Noorder Koggen vond geen afzetting van 
kiekklei plaats, daar zijn door het oxideren van het veen de afzettingen van het Westfriese getijdensysteem weer 
aan het maaiveld komen te liggen.

Ondanks de voortdurende zeespiegelstijging is de invloed van de zee niet altijd en overal constant merkbaar 
geweest. Perioden met een grote mariene activiteit waarin veel marien materiaal werd afgezet wisselden af  

66 Van Zijverden 2017.
67 Rosing 1995, 30; Ente 1963, 9.
68 Persoonlijke communicatie met B. van Geel.

Figuur 2.5 | Deel van een noord-zuid lopende dwarsdoorsnede tot een diepte van -24 NAP door Noord-Holland. In deze dwarsdoorsnede 
is te zien dat het Pleistocene zand bedekt is met een laag veen. Daarna wisselen veenlagen met mariene afzettingen. Alle Zuiderzee-, 
Almere-, Westfriese- en Beemster afzettingen behoren sinds 2003 tot de Formatie van Naaldwijk. Het reliëf in het landschap is 
grotendeels gevormd door kreekruggen van het Westfriese getijdensysteem. Bron: Pons en Wiggers 1959.
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met perioden van verminderde mariene activiteit waarin de omstandigheden voor plantengroei of  zelfs voor 
de vorming van veen bovenop de mariene afzettingen gunstig was. In De Vier Noorder Koggen wisselen 
daarom diverse mariene afzettingen elkaar af  met verschillende vegetatiehorizonten en veenlagen. In de oude 
lithografische indeling werd onderscheid gemaakt tussen verschillende mariene afzettingen wanneer aan de 
top van de afzetting (A1-horizont) een vegetatielaagje – humusrijke klei tot kleiig veen– werd aangetroffen.69 
Tegenwoordig behoren alle afzettingen tot de Formatie van Naaldwijk. 

Geologische aanwijzingen voor veenbedekking rond 800 na Christus
Een indicator voor de aanwezigheid van veen zijn grondboringen uit het DINO loket (Data en Informatie 
van de Nederlandse Ondergrond). Dit loket geeft alle grondboringen in Nederland weer en voorziet elke 
grondboring van een beschrijving. In de beschrijvingen komen alleen de geologische eenheden klei, veen, gyttja, 
leem en zand aan bod. In 42 van de 1190 boringen in het studiegebied is veen aan de oppervlakte getroffen. 
Boringen met een veenlaag die onder het maaiveld begint, zijn niet in het onderhavige onderzoek meegenomen. 
Van deze bodems kan namelijk niet met zekerheid worden vastgesteld of  de veenlaag omstreeks 800 na Chr. 
aan de oppervlakte lag of  bedekt was met mariene afzettingen. De boorlocaties waar veen aan het maaiveld is 
aangetroffen zijn toegevoegd aan de veenreconstructiekaart als DINO-boringen.

2.3 De bodemgesteldheid van het landschap van De Vier Noorder Koggen

Na de sedimentatie van de geologische afzettingen begint bodemvorming een grote rol te spelen. De 
bodemkaart toont verschillende typen bodems in de Vier Noorder Koggen (figuur 2.6). Op basis van deze kaart 
en de geologische- en geomorfologische kaart, en het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 is het studiegebied 
onderverdeeld in twee hoofdstructuren: hoger gelegen getijderuggen/kreekruggen en de lager gelegen 
getijdebekkens. De bodemkundige beschrijvingen van deze hoofdstructuren zijn gebaseerd op bodemkundige 
kennis uit de literatuur en de toelichting op de bodemkaart, de gegevens van 1190 boringen uit het DINO loket 
en tot slot het eigen booronderzoek. 

De hoger gelegen kreekruggen
In het studiegebied zijn de getijdegeulen van het voormalige Westfriese getijdensysteem nog goed zichtbaar 
(figuur 2.3). De geulen die in het verleden lager lagen dan het omliggende terrein lopen thans als ruggen door 
het landschap. Deze reliëfinversie komt door differentiële klink; de kleiige afzettingen op afstand van de geulen 
zijn ingeklonken en de zavelige (fijnzandige klei) geulopvullingen zelf  niet. Deze klink is onder andere door 
molenbemaling sterk in de hand gewerkt. Vlak na het verdwijnen van de veenbedekking was het hoogteverschil 
in West-Friesland waarschijnlijk minder groot.70 

Tegenwoordig variëren de ruggen in hoogte van 0 tot 1 m –NAP. De meest voorkomende bodemtypen 
op de getijdenruggen zijn kalkrijke of  kalkloze poldervaaggronden bestaande uit zavel (kaarteenheden 
Mn15A/15C/25C) en kalkrijke of  kalkloze leek- en woudeerdgronden (kaarteenheden pMn55A/55C). Het al 
dan niet voorkomen van een donkere humusrijke bovengrond wordt in verband gebracht met de hoeveelheid 
restveen die gemengd is met de onderliggende klei afzetting en in welke mate klei door boeren is opgebaggerd 
en verspreid over het land. Ook wordt aangegeven dat door egalisatie de donkere bovengrond bleker van kleur 
geworden is, omdat deze van hogere naar lagere delen werd geschoven. Door het wegschuiven van de ontkalkte 
bovengrond werden de bodems weer kalkrijk.71 

Op de hoogste en breedste ruggen liggen oude bewoningsplaatsen gezamenlijk met de oude bouwlanden. De 
oude woonplaatsen zijn verhoogd met materiaal rijk aan organische stof. Samen met een diepe grondbewerking 
en bodemleven heeft dit geleid tot de vorming van tuineerdgronden bestaande uit lichte- of  zware zavel 
(kaarteenheden EK19/79). De vorm van deze kaarteenheden in de Vier Noorder Koggen is langgerekt.

Lager gelegen kommen
Tot de lager gelegen kommen behoren de gebieden die tussen de ruggen liggen. Hoewel het gebruikelijk is dat 

69 Rosing 1995, 16; Dekker & De Weerd 1975.
70 Persoonlijke communicatie met Guus Borger.
71 Jongmans & Van den Berg 2012, 773.
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oude bewoningsplaatsen en bouwlanden op de getijdenruggen liggen, komen tuineerdgronden (EK79) in de Vier 
Noorder Koggen ook in de komgebieden voor. Het overgrote deel van de komgebieden bestaat uit kalkrijke en 
kalkloze leek- en woudeerdgronden, alsmede tochteerdgronden bestaande uit lichte tot zware klei (kaarteenheden 
pMn85A/85C, pMo80). In de lager gelegen delen van de komgebieden zijn de tochteerdgronden (kaarteenheid 
pMo80) de norm, omdat rijping in de ondergrond nog niet volledig is. Bij rijping neemt het watergehalte in de 
bodem af  en wordt het sediment steviger van vorm. Bij een hoog klei- en organische stofgehalte treedt bij rijping 
zichtbare scheurvorming op en daalt het maaiveld. De bovengrond van de tochteerdgronden bestaat uit een 
zwarte, minerale eerdlaag (eerdgronden) of  uit een restant van het oorspronkelijke veenpakket (veengronden 
en moerige gronden). De minerale eerdlaag is ontstaan door vertering van de veenbedekking en verrijking  
met minerale bestanddelen uit het opgebrachte baggerdek. Met het opbaggeren werd het uit sloten afkomstig 
kalkrijke minerale materiaal over het veen uitgespreid. Het aanbrengen van een baggerdek was nodig om het lager 
geworden land als gevolg van veenoxidatie op te hogen, een stabiele bovenlaag te creëren en ter bemesting. In 
de laagste delen van de komgebieden, zoals in de Weelpolder bij Aartswoud, ten noordoosten van de Berkmeer 
bij Spanbroek, tussen de Baarsdorpermeerpolder en de Zomerdijk bij Wognum liggen moerige eerdgronden 

Figuur 2.6 | De bodemkaart 1: 50.000. De ruimtelijke verbreiding van de bodems in de Vier Noorder Koggen. De bodem van het 
studiegebied bestaat vooral uit zeekleigronden als leek-/woudeerdgronden (pMn) Bron: Digitale bodemkaart 1:50.000, blad 14 Oost, 
Alterra Wageningen.
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met een niet gerijpte kleiondergrond 
(plaseerdgronden, kaarteenheid Wo), moerige 
eerdgronden met een zware kleiondergrond 
(liedeerdgronden, kaarteenheid pMv81) en 
kleiige eerdveengronden (koopveengronden, 
kaarteenheid hVk). Het gemeenschappelijke 
aan deze gronden is dat ze door het natte en 
laag gelegen milieu in geringe mate aan oxidatie 
zijn blootgesteld. Daardoor zijn deze moerige 
eerd(veen)gronden geconserveerd gebleven.

Bodemkundige aanwijzingen voor 
(voormalige) veenbedekking
In de Vier Noorder Koggen is op verschillende 
plaatsen veen aangetroffen. Daarbij kan een 
onderscheid worden gemaakt in veen waarvan 
wordt vermoed dat ze tot de restvenen behoren 
en veenresten die niet in oorspronkelijke 
toestand worden aangetroffen. 

Restvenen zijn aanwezig in de lager gelegen 
komgebieden. De bodemtypen aldaar relateren 
aan de (voormalige) aanwezigheid van veen. 
De koopveengronden en liedeerdgronden 
duiden op de aanwezigheid van veenmosveen, 
zeggeveen en rietveen. Tochteerdgronden 
kennen een roestige venige klei bovenlaag, het 
type veen valt daar niet uit op te maken.72 De 
drie bodemtypen zijn op de digitale bodemkaart 
geselecteerd en aan de reconstructiekaart 
toegevoegd. 

Naast deze restveengebieden wordt onder oude dijken en wegen een samengedrukte veenlaag aangetroffen, 
terwijl in de omgeving veen ontbreekt. Het samengedrukte veen oxideert niet omdat het is afgedekt door 
een ophogingsdek. Concentraties van veen komen voor onder de Berkmeerdijk, de Westfriese Omringdijk 
en de Spanbroekerweg.73 Bij werkzaamheden aan het wegdek in de kern van Hoogwoud is ook veen in de 
oorspronkelijke toestand aangetroffen.74 Voorts kan onder oude gebouwen zoals kerken en boerderijen 
veen aangetroffen worden. Onder de kerken van Hoogwoud, Aartswoud, Spanbroek en Lambertschaag ligt 
een sterk gecomprimeerde veenlaag.75 Veen bij boerderijen doet zich voor in Oostwoud, Hauwert en in de 
Leekermeer bij Wognum.76 De vindplaatsen van deze veenconcentraties onder dijken en gebouwen zijn aan de 
veenreconstructiekaart toegevoegd (zie bijlage 1 voor een overzicht van de locaties).

Naast de restvenen in situ is veen te vinden in zogenaamde daliegaten en daliebulten. Dit zijn kuilen in het 
landschap gevuld met veen en ander materiaal. Ze zijn ontstaan in de middeleeuwen in een poging om de 
vruchtbaarheid van de bodem te vergroten. In de veenbedekking werd een gat gegraven om uit de onderliggende 
kleilaag klei te winnen. De klei werd vervolgens verspreid over het land en de gaten werden met het overtollige 
veen opgevuld. Mettertijd is het veen in de gaten gaan inklinken en oxideren met als gevolg dat de daliegaten 
tegenwoordig als relatief  lage plekken in het landschap zichtbaar zijn (figuur 2.10). In gebieden waar nog veen 
aan de oppervlakte ligt, tekenen daliegaten zich af  door hun hogere ligging. Dat heeft waarschijnlijk te maken met 

72 Du Burck & Dekker 1975; De Bakker & Schelling 1966. 
73 Vervloet 1982, 13-15; Dekker & Schothorst 1985, 171; Mulder et al. 1983.
74 Gemeenschappelijke Technische Dienst Obdam/Opmeer, werkzaamheden Burgemeester Hoogenboomlaan in 1982. 
75 Halberstma 1967, 29; Roldaan 1972, tabel 1; Havinga & Van der Berg 1992; Edelman 1958; Mulder et al. 1983.
76 Dekker & Schothorst 1985, 171; Bouwens 1983. 

Figuur 2.7 | Bodemkundige dwarsdoorsnede in de Vier Noorder Koggen. 
De doorsnede komt op de bodemkaart niet in zijn geheel voor, maar in 
gedeelten. Op de ruggen komen tuineerdgronden en leek- en woudeerdgronden 
bestaande uit zware zavel voor. In de bijbehorende kommen zijn leek- 
en woudeerdgronden ontwikkeld in (zware) klei. Plaatselijk langs de 
grenzen van het studiegebied komen tocht-, plas- en liedeerdgronden, en 
koopveengronden voor. Bron: vrij naar Jongmans et al. 2012.
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Figuur 2.8 | De kerk van Hoogwoud gezien vanuit het oosten. De kerk staat tegenwoordig op een heuvel die nekele meters boven het 
straatniveau uittorent. Onder de kerk ligt nog een sterk gecomprimeerde veenlaag.

Figuur 2.10 | Het principe van het ontstaan van daliegaten. Door het graven van gaten kon klei worden gewonnen. Het klei werd 
verspreid over de oppervlakte en het onbruikbare veen werd gebruikt ter opvulling van de gaten. Na inklinking en oxidatie is het veen 
in de omgeving verdwenen en lig gen de daliegaten als lage plekken in het landschap. Bron: vrij naar Bouwens 1985.

Figuur 2.9 | Perceel met daliegaten ten zuiden van Zandwerven. Bron: Metz , z.d.
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het verdichten van het veen door het aanstampen bij het terugstorten in de gaten na de kleiwinning, waardoor 
de oxidatie van het teruggestorte veen trager verloopt dan het veen in de omgeving.77 Uit veldverkenningen 
in de Vier Noorder Koggen voorafgaand aan de ruilverkavelingen blijkt dat daliegaten wijdverbreid aanwezig 
zijn.78  Tijdens opgravingen rond Sijbekarspel zijn omgerekend 174 tot 1148 daliegaten per ha aangetroffen.79 
Het is opvallend dat op de getijdenruggen nauwelijks percelen met daliegaten zijn aangetroffen. Misschien 
waren de zavelige bodems van de getijdenruggen minder gewild dan de kleibodems in de komgebieden, was 
het veenpakket op de getijdenruggen dun genoeg om door het graven van greppels en sloten kalkrijke zavel 
te winnen, of  zijn daliegaten wel aanwezig geweest maar zijn ze inmiddels niet meer waar te nemen door 
egalisatiewerkzaamheden en intensief  grondgebruik. 

Verslagen veen is aangetroffen bij een oude doorbraakkolk bij de Veeken in Opmeer. Deze kolk is ontstaan door 
een doorbraak van de binnendijk. Tijdens de doorbraak zal het veen door het water uit de directe omgeving 
zijn meegenomen en gedeponeerd in de kolk. Derhalve mag worden aangenomen dat daar veen heeft gelegen.80 
Uit de voorgaande geologische en bodemkundige aanwijzingen voor (voormalige) veenbedekking kan worden 
geconcludeerd dat een groot gedeelte van het studiegebied bedekt is geweest met veen (figuur 2.11). Onduidelijk 
blijft of  de hoger gelegen getijdenruggen volledig bedekt zijn geweest met veen. Volgens een boring in de 
kerkheuvel van Hoogwoud, Aartswoud en Spanbroek is veen op de getijdenruggen aanwezig geweest, maar 
meer gerichte grondboringen in kerkheuvels en opgehoogde hemen op de getijdenruggen in het studiegebied 
zijn nodig om de maximale laterale uitbereiding van het veen vast te stellen. Daartoe is veldonderzoek uitgevoerd 
in de dorpen Wognum, Wadway, Spanbroek, Hoogwoud, Abbekerk, Twisk en Opperdoes.

77 Mulder 2006.
78 Dekker 1974, 235-238. In aanvulling op Dekker (1974) zijn luchtfoto’s van W. Metz en een bewerking van het Algemeen 

Hoogtebestand Nederland (zg. Openness) van W. Vletter gebruikt om de percelen met daliegaten te karteren. 
79 Arnoldussen, Müller & Mauro 2009, 33.
80 Vervloet 1982, 11.

Figuur 2.11 | Veenreconstructiekaart op basis van geologische en bodemkundige gegevens. Als ondergrond is het Algemeen Hoogtebestand 
Nederland gebruikt.
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Booronderzoek in kerkheuvels en verhoogde hemen op de getijdenruggen
Om na te gaan of  de getijdenruggen bedekt zijn geweest met veen zijn boorlocaties geselecteerd op basis van 
twee criteria. Allereerst is vanzelfsprekend de hoogte t.o.v. NAP bepalend; de locatie moet op het hoogste deel 
van de getijdenrug liggen. Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn de hoogste delen van de 
getijdenruggen bepaald. Verder is de ouderdom van de kerkheuvel/huisplaats van invloed op de selectie van 
boorlocaties. Hoe ouder de kerk of  huisplaats, hoe ouder het ophogingsdek en hoe groter de kans dat het 
ophogingsdek het veen heeft afgedekt. De oudste meest betrouwbare kaart van de Vier Noorder Koggen waarop 
bewoning staat aangegeven betreft de kaart van Dou uit 1651-1652. Door de kaart van Dou te combineren 
met het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn de kerkheuvels en huisplaatsen op de hoogste delen van de 
getijdenruggen geselecteerd. Als veen heeft gelegen op de getijdenruggen, dan zullen hiervan tekenen moeten 
worden aangetroffen tijdens boringen.

Onder de kerkheuvel van Wognum (+ 0,81 m NAP) is onder een ophopingslaag van 130 cm een zwarte humeuze 
kleiige laag van 10 cm dik aangeboord alvorens de zandige geulvulling van de getijdenrug werd aangetroffen. 
Een dergelijke zwarte laag is ook tussen 170 en 180 cm aangeboord bezuiden de kerkheuvel nabij een stolphoeve 
met jaartalstenen uit 1626 (+ 0,48 m NAP). Bij boringen in omliggende huisplaatsen (+ 0,15 m NAP en + 0,53 
m NAP) werd na het antropogene ophogingsdek abrupt het uiterst fijne zand van de getijdenrug aangetroffen. 
Op de zuidelijke getijdenrug wordt bij boringen in Wadway (+ 0,83 m NAP, + 0,11 m NAP), Spanbroek (+ 
0,55 m NAP, + 0,81 m NAP) en Hoogwoud (- 0,02 m NAP, + 0,07 m NAP, - 0,22 m NAP) geen zwarte laag 
aangetroffen, maar volgt na het ophogingsdek van 20 tot 70 cm de zandige vulling van de getijdenrug (zie bijlage 2). 
 
Op de noordelijke getijdenrug werd bij boringen in Opperdoes (tussen + 0,23 m NAP en + 0,35 m NAP) een 
ophopingslaag van 70 tot 80 cm aangetroffen, waarna het uiterst fijne zand van de getijdenrug werd aangeboord. 
In Twisk (- 0,12 m NAP tot + 0,79 m NAP) varieerde de ophogingslaag van 40 cm tot 190 cm in de kerkheuvel. 
In drie boorprofielen verspreid over Twisk worden moerige bruine vlekken aangetroffen in het onderste deel 
van de ophogingslaag. De bruine vlekken komen mogelijk voort uit het materiaal dat is gebruikt ter ophoging 
van de woonplaats. In een boring nabij een stolphoeve met jaartalstenen uit 1635 wordt op een diepte tussen 95 
en 140 cm moerig zwart materiaal aangetroffen. De laag bevat geen plantenresten en is als zand geclassificeerd. 
Waarschijnlijk betreft het een slootvulling, omdat ook enkele fragmenten bouwpuin in de laag aanwezig zijn. Te 
Abbekerk (+ 0,61 m NAP, + 0,75 m NAP) varieerde de ophopingslaag tussen 95 en 100 cm. In de kerkheuvel 
ging bruingrijze klei van de ophopingslaag geleidelijk over in de zandige getijdenrug. Nabij een stolp tegenover 
de kerkheuvel werd tussen de bruingrijze klei en de zandlaag tussen 160 en 165 cm een bruinzwarte kleilaag 
aangeboord. 

In totaal is drie keer een zwarte laag aangeboord.81 Uit foto’s van opgravingen in het centrum van Wognum en 
Abbekerk is in het bodemprofiel ook een zwarte laag op te merken. Hoewel tijdens het booronderzoek in de 
kerkheuvel van Spanbroek geen zwarte laag is aangetroffen, is enkele meters ten zuidwesten van de kerk, op de 
flank van de getijdenrug tijdens een opgraving een laag veen bloot gelegd. 

Tijdens de opgraving in Spanbroek zijn in de zwartgekleurde laag  resten van riet aangetroffen. Dat geldt 
niet voor de zwarte laag in de opgravingen te Wognum en Abbekerk en in het booronderzoek. Ondanks 
dat vegetatieresten ontbreken in deze lagen, kan op basis van de duidelijke kleur en structuur aangenomen 
worden dat het een humusrijke laag betreft.82 Als de zwarte laag het eerste stadium van veenvorming is, is het 
daadwerkelijke veen dan geoxideerd voordat de ophogingslaag werd opgeworpen of  heeft zich op deze plaatsen 
geen verdere veenvorming voorgedaan?

Hoe dik de veenbedekking in het studiegebied is geweest is moeilijk vast te stellen. De variatie in veendikte 
wordt gebaseerd op de hoogteverschillen in het huidige landschap. Op de relatief  hoge getijdenruggen zal 
de humusrijke laag niet zo dik zijn geweest als in de relatief  laaggelegen komgebieden. Schattingen van de 
veendikte kunnen slechts voorzichtig worden gedaan. De aangetroffen veenlaag onder de kerk van Hoogwoud 
was circa 0,75 m.83 Deze veenlaag werd aangetroffen in een samengeperste toestand, dat betekent dat de dikte 

81 Tweemaal in Wognum en eenmaal in Abbekerk.
82 Du Burck & Dekker 1975.
83 Halbertsma 1967, 29; Roldaan 1972, tabel 1.
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van het veen groter is geweest. Veen is immers een vrij slap bodemtype en zal onder een gebouw gemakkelijk 
inklinken. Waarschijnlijk is de veendikte ten tijde van de afdekking door de kerkheuvel circa 2 m is geweest.84

84 Volgens Vervloet is het niet onwaarschijnlijk dat het veen circa 3 m is geweest omdat in de profielen van Roldaan de top van het 
veen ontbreekt. Vervloet 1982.  

Figuur 2.12 | De locaties van 25 boringen verricht op de getijdenruggen. De nummering loopt op vanaf Wognum tot Hoogwoud op 
de zuidelijke getijdenrug en vanaf Opperdoes (nabij Medemblik) tot Abbekerk op de noordelijke getijdenrug. Bron: Rijkswaterstaat, 
Actueel Hoogtebestand Nederland.

Figuur 2.13 | Opgraving Kerkstraat 11 Wognum (+ 0,20 m NAP). Op circa 1 m diepte ligt een donkerbruine laag op een zwarte laag 
van circa 1 cm, daarna volgt het uiterst fijne zand van de getijdenrug. De donkerbruine laag dankt zijn kleur mogelijk aan de menging 
van veraard veen en de ophogingslaag. Bron: Archeologie West-Friesland.
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Een andere indicatie voor het vaststellen van de veendikte op de getijdenruggen is de veenlaag die tijdens 
wegwerkzaamheden is aangetroffen onder de Spanbroekerweg. Vlakbij de kerk van Spanbroek is destijds een 
veenlaag van circa 0,50 m aangetroffen. Ook dit veenpakket ligt op de getijdenrug. Ten zuidwesten van de 
vindplaats is tijdens een archeologische opgraving een veenlaag van circa 0,10 m aangetroffen (figuur 2.15). 
Deze opgraving vond plaats op de flank van de getijdenrug.  Uit deze ontdekkingen blijkt dat op de getijdenrug 
ter hoogte van Hoogwoud en Spanbroek een veenpakket heeft gelegen van minimaal 0,10 m tot maximaal 2,0 
m. Of  ook de overige delen van de getijdenruggen met een dergelijk veenpakket bedekt zijn geweest is, kan niet 
zonder meer worden aangenomen. 

Ongeacht of  de getijdenruggen nu wel of  niet volledig bedekt waren met een veenpakket, de vraag waar het 
werkelijk om draait is: was de ligging van de getijdengeulen zichtbaar in het landschap omstreeks 800 na Chr.? 
Indien de getijdenruggen gelijk lagen aan de omgeving, dan nam de eerste bewoning en ontginning mogelijk 

Figuur 2.14 | Opgraving Dorpsstraat 77 Abbekerk (+ 0,29 m NAP). Onder een ophogingsdek van circa 80 cm ligt een zwarte laag 
van circa 5 cm. Bron: Archeologie West-Friesland.

Figuur 2.15 | Opgraving Spanbroekerweg 23 Spanbroek (+ 0,42 m NAP). Onder een ophogingsdek van circa 120 cm ligt een zwarte 
laag van circa 10 cm op een pakket van uiterst fijn zand dat deels is gereduceerd. In de zwarte laag zijn planten resten waargenomen, 
dit kunnen echter ook rhizomen zijn. Bron: Archeologie West-Friesland.
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op andere plaatsen in de Vier Noorder Koggen een aanvang en is men zich pas op de getijdenruggen gaan 
vestigen toen de veenbodem door oxidatie flink daalde ten opzichte van NAP. Indien de getijdenruggen boven 
het landschap uit staken zullen de vroeg-middeleeuwse ontginners en kolonisten de getijdenruggen als baken 
hebben beschouwd en zich daar als eerste hebben gevestigd. De getijdenruggen kunnen ook als ontginningsbasis 
hebben gediend als zij lager lagen dan de omgeving. De getijdenruggen zouden laagten in het landschap kunnen 
zijn geworden als het oligotrofe veen in de komgebieden niet alleen omhoog maar ook zijwaarts groeide. De 
getijdenruggen hebben in dat geval dienst gedaan als slenken die het water afvoerden (figuur 2.17).

Een informatiebron voor het vaststellen van de veendikte in de komgebieden zijn de daliegaten. Gebieden 
waarin daliegaten voorkomen wijzen op een vrij dik veenpakket, want de gegraven sloten – die al gauw een 
diepte van 1,0 m tot 1,5 m bedroegen – waren blijkbaar niet diep genoeg om klei te winnen. Het is aannemelijk 
dat daliegaten daarom gemaakt zijn in een veenlaag met een minimale dikte van 1,5 m.85 In de Vier Noorder 
Koggen liggen de percelen met daliegaten voornamelijk in de komgebieden, variërend in hoogte tussen -1,88 
tot -0,55 m ten opzichte van NAP. Eertijds zal het maaiveld in de komgebieden door het aanwezige veenpakket 
gelijk aan NAP of  iets boven NAP hebben gelegen. Berekeningen aan het veenpakket bij Hauwert komen uit 
op een eertijdse veendikte van 2,77 m. Bij Hauwert zal de bovenkant van het veenpakket op +0,07 m NAP 
hebben gelegen. Elders in de komgebieden van het studiegebied kan het maaiveld hoger hebben gelegen. Uit 
onderzoek naar bodemmonsters van restveen bij Avenhorn en Oudendijk (ten zuiden van Spanbroek) kan 
worden afgeleid dat het maaiveld circa +0,65 m tot +0,67 m NAP heeft gelegen.86

Voorts kan uit de aanwezigheid van daliegaten worden opgemaakt dat het veengebied van de Vier Noorder 
Koggen voornamelijk bestond uit oligotroof  veen. Logischerwijs delfde men alleen minerale klei uit daliegaten 
als de bodemvruchtbaarheid van de percelen te wensen over liet, zoals bij oligotrofe venen. Deze zure 

85 Dekker 1974, 242.
86 Dekker & Schothorst 1985, 178.

Figuur 2.16 | Bodemkundige aanwijzingen voor de voormalige aanwezigheid van veen. Liedeerdgronden zijn, met resten van veen 
waarin veenmos is aangetroffen donkerpaars gekleurd. Koopveen-, weideveen-, broekeerd- en plaseerdgronden zijn gezamenlijk met 
veenresten waarin riet en/of zeg ge is aangetroffen groen gekleurd. In bodemprofielen van tochteerdgronden is het veentype niet op te 
maken, deze gronden zijn net als andere locaties van niet te definiëren veenresten grijs gekleurd.  Bron: Topografische kaart 2012.
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voedselarme venen hadden grote behoefte aan bemesting en bekalking, in tegenstelling tot de voedselrijke 
eutrofe bosvenen.87 Naar aanleiding van de aanwijzingen van metersdikke oligotrofe venen in de komgebieden, 
kan worden geconcludeerd dat de getijdenruggen waarschijnlijk niet opvielen in het landschap. De ruggen, 
die soms maar net boven NAP liggen, zullen door de veenbedekking in de komgebieden met eutroof  en/of  
oligotroof  veen zijn bedekt.88 

2.4 De hydrologie van het landschap van De Vier Noorder Koggen ca. 800 na Chr.

Door het afwateringspatroon van de Vier Noorder Koggen nader te bestuderen en de periode 800 na 
Chr. te reconstrueren kan worden vastgesteld hoe het reliëf  van het veenlandschap er uit heeft gezien. In 
deze paragraaf  wordt gekeken waar natuurlijke veenstroompjes hebben gelopen en in welke richting zij 
afstroomden. Tegenwoordig zijn deze veenstroompjes nauwelijks meer in het landschap terug te vinden. De 
loop van de veenstroompjes en hun afwatering is daarom voornamelijk gereconstrueerd aan de hand van 
het verkavelingspatroon. Hierbij is aangenomen dat ontginners de ontwateringssloten uit lieten monden in 
de veenstroompjes onder een rechte of  een scherpe hoek, zodat het water met de stroomrichting mee kon 
afwateren.

De gangbare gedachte is dat een waaierverkaveling duidt op de bron van een veenstroompje. Vanuit de hoger 
gelegen delen van het veen zal het water naar dit verzamelpunt hebben gestroomd en de ontwateringssloten 
zullen met een zo groot mogelijk hellingshoek zijn gegraven: vanuit het beginpunt van het veenstroompje naar 
het hoger gelegen veen. 89 Deze typische waaier van sloten vanuit het punt waar het stroompje destijds ontsprong 
is zichtbaar in het gebied bij Spanbroek. Centraal daarin is een voormalig veenstroompje (de huidige Molentocht 
in de polder Westerveer) dat waarschijnlijk afwaterde richting de Wogmeer. Een tweede waaierverkaveling vinden 
we tussen Wadway en Wognum. Vanuit Wognum lopen de kavelsloten allemaal in de richting van één punt, 
namelijk tot vlak onder de Zomerdijk bij de Kerkweg. Op dit punt moet een veenstroompje zijn ontsprongen. 
Waarschijnlijk sloot dit veenstroompje in westelijke richting aan op de huidige Molentocht.

De bronnen van de veenstroompjes kunnen zich gedurende de ontginningsperiode stroomopwaarts hebben 
verlegd. De consequentie is dat het patroon van veenstroompjes slechts ten dele een natuurlijk fenomeen is, 
maar deels het resultaat van de voortgang van het ontginningsproces.90 De Wuiver en de Toevlucht (voorheen 
Oosterwuiver) bij Spanbroek kunnen pas later onderdeel zijn gaan vormen van het veenstroompje dat aan de 
basis lag van de waaierverkaveling aldaar.

87 Pons 1987, zoals omschreven door De Bont 2008, 153.
88 Wadway (-0,10 m NAP), Wognum (+0,50 m NAP), Twisk  (+0,50 m NAP ), Opperdoes (+0,60 m NAP ). Bij Hoogwoud 

(-0,40 m NAP) en Spanbroek (+0,40 m NAP) is respectievelijk een 2 m en 0,50 m dik veenpakket aangetroffen. De gemiddelde 
hoogteligging van de dorpen is berekend door de som van de 5 hoogste punten van het dorp te delen door 5.

89 De Cock 1965, 208; Pons en Van Oosten 1974, 62; Vervloet 1982, 18.
90 Persoonlijke communicatie G. Borger.

Figuur 2.17 |Hoogveenvorming. De getijdenruggen raakten overgroeid door oligotroof veen uit de komgebieden. De getijdenruggen deden 
dienst als slenken om het water af te voeren. Bron: Stroeken z.d.
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Aan de grens van de waaierverkaveling van Wognum lag waarschijnlijk een veenrug, die de bron is geweest van 
het veenstroompje de Kromme Leek. Vanaf  daar stroomde de Kromme Leek af  in oostelijke richting. Vanuit 
het veenstroompje lopen de ontwateringssloten in noordelijke en zuidelijke richting. De Kromme Leek mondde 
uit in het Meer van Wervershoof, niet bij Medemblik. Het voorkomen van gyttja langs de Kromme Leek en het 
Meer van Wervershoof  wijst in deze richting.91 Bovendien kan uit de plaatsnaam worden afgeleid dat een ander 
veenstroompje, de Middenleek bij Medemblik uitwaterde. Waar de Middenleek ontstond en heeft gestroomd, is 
vooralsnog onzeker. Alleen in Medemblik is de loop van het voormalige veenstroompje nog te reconstrueren, de 
Middenleek liep daar ter hoogte van de Oude Haven.92 Op basis van de verspreiding van archeologische sporen 
en vondsten wordt gesuggereerd dat de middenloop en bovenloop van het veenstroompje in de Wieringermeer 
hebben gelegen.93 Echter, vroegmiddeleeuwse vondsten zijn vooralsnog niet in de Wieringermeer aangetroffen. 
Mogelijk heeft het veenstroompje zuidelijker gelegen. Bij Twisk en Opperdoes duiden waterstaatkundige 
aanwijzingen op de aanwezigheid van een oude waterloop. Zou deze oude waterloop misschien de Middenleek 
kunnen zijn geweest? 

Door de dorpen Twisk en Opperdoes, op de getijdenrug, loopt een zeer laaggelegen waterloop. In Twisk gaat 
het om de Twiskerdijksloot en in Opperdoes om de sloot grenzend aan het Zuiderpad. Gezien de ligging van de 
sloten op de getijdenrug, moeten de loop van de sloten zijn bepaald voordat de rug als zodanig in het landschap 
herkenbaar was. Beide sloten zijn daarom of  een afwateringssloot die in de eerste fase van de ontginning van 
dit gebied gegraven is of  een vergraven restant van een veenstroompje.94 Voor de reconstructiekaart van de 
veenstroompjes omstreeks 800 na Chr. is gekozen voor de laatste mogelijkheid (figuur 2.22). Het veenstroompje 
is waarschijnlijk ontstaan ter afwatering van een natuurlijk meertje (meerstal) ter hoogte van de Bennemeer. Een 
meerstal is een ingezakte veentop die in een relatief  droge periode is ontstaan en zich vult met regenwater 
tijdens de natte seizoenen.95 Een dergelijk natuurlijk meertje kan ter hoogte van de Bennemeer zijn ontstaan, 

91 Du Burck & Dekker 1975, 21.
92 Van Leeuwen 2014.
93 Molenaar, Soonius & Bekius 2009.
94 Borger 1975, 213-214.
95 De Bont 2008, 112-114.

Figuur 2.18 | Waaierverkaveling rond Wognum. Waar de percelen 
in een punt samenkomen ontsprong mogelijk een veenstroomje. Bron: 
Historische Stichting ‘Cromme Leeck’, 1990.

Figuur 2.19 | De Molentocht in zuidelijke richting vanaf de 
Zomerdijk. De waterloop is een vergraven veenstroompje.
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Figuur 2.20 | De Twiskerdijksloot naast de Dorpsweg in Twisk. De Twiskerdijksloot is misschien het restant van de Middenleek.

Figuur 2.21 | Netals in Twisk ligt in Opperdoes een laaggelegen sloot midden op de getijdenrug.
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omdat de droogmakerij al sinds het verzanden van de getijdenrug relatief  laag ligt. In dit natte gebied moet al 
vroeg veenvorming hebben plaatsgevonden, met dientengevolge oligotroof  veen als eindresultaat.96 De naam 
van het veenstroompje de Middenleek duidt op de aanwezigheid van een noordelijker en zuidelijker gelegen 
veenstroompje. Het zuidelijker gelegen leek zal de Kromme Leek zijn geweest. Zal de noordelijker gelegen leek 
het reeds genoemde veenstroompje zijn dat op basis van archeologische vondsten is gekarteerd? Zeker is het 
niet, maar het veenstroompje is wel toegevoegd aan de reconstructiekaart omdat nu eenmaal een veenstroompje 
ten noorden van Medemblik/de Middenleek heeft gelegen.

Een waterloop die veelal worden gezien als voormalige veenstroompje is de Gouwe.97 De gedachte dat de 
Gouwe een voormalig veenstroompje moet zijn geweest, is gebaseerd op de wuivers die hierop afwateren zoals 
de Groene en Korte Wuiver bij Aartswoud en de Opmeerder Wuiver. Het woord ‘wuiver’ zal duiden op een 
waaierend (kronkelend) stroompje, dat verwijst naar voormalige kleine veenstroompjes.98 ‘Wuiver’ zou ook 
kunnen zijn voortgekomen uit ‘waver’ wat vermoedelijk verwijst naar moerassige grond.99 ‘Waver’ kan ook 
in verband gebracht met ‘wankelen, heen en weer gaan’, waarbij wankelende grond verwijst naar veen en het 
wankelende water naar een veenstroompje.100 Echter, elders in Nederland houden wuivers duidelijk verband 

96 De Baarsdorpermeer en Wogmeer zullen geen voormalige meerstallen zijn geweest. De oude perceelsinrichting lijkt door de 
huidige droogmakerijen namelijk eerder onderbroken te zijn dan dat er enige aanpassing aan lijkt te hebben plaats gevonden, wat 
pleit voor de afwezigheid van grote meerstallen.

97 Vervloet 1982; Bouwens 1985.
98 Vervloet 1982; Verdam: Middelnederlandsch Handwoordenboek 1932.
99 Schönfeld 1955 pp 29
100 Van Berkel & Samplonius 2006, 485; Persoonlijke communicatie met J.A.J. Vervloet.

Figuur 2.22 | De afwatering in het studiegebied circa 800 na Chr. geprojecteerd op het huidige verkavelingspatroon. Het veenstroompje 
de Molentocht stroomde af in zuidelijke richting. Na het doortrekken van het verkavelingspatroon lijkt in de Wogmeer sprake te zijn 
geweest van een veerverkaveling, welke typisch is voor de middenloop van een veenstroompje. Het veenstroompje rechts is de voorloper van 
de Kromme Leek en stroomt af in oostelijke richting. Bron verkavelingspatroon: Archeologie West-Friesland.
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met de zijkades van ontginningen.101 Dit is een reden om te twijfelen aan de gedachte dat de Wuivers een 
natuurlijke oorsprong hebben en de Gouwe een voormalig veenstroompje is geweest.102 De Gouwe doorbreekt 
bovendien niet het verkavelingspatroon. Dit roept de vraag op of  de Gouwe niet een afwateringssloot is 
geweest. Afwateringssloten werden gegraven ter bescherming van de akkers in het ontgonnen veengebied 
tegen het afstromende water van de iets hoger gelegen niet ontgonnen gronden. Het afstromende water werd 
vervolgens zijdelings afgevoerd.103 Waarschijnlijk is de Gouwe niet een veenstroompje geweest, maar heeft ter 
hoogte van de Gouwe een moerassig gebied gelegen. De ontginners kunnen de loop van dit moerassige gebied 
hebben gehanteerd bij het graven van een afwateringssloot. 

2.5  De vegetatie in het landschap van De Vier Noorder Koggen ca. 800 na Chr.

Informatie over de vegetatiegeschiedenis is terug te vinden in veen- en sedimentatielagen. In deze lagen is 
namelijk stuifmeel (pollen) opgeslagen zodra het door de wind werd afgezet. Door microscopisch onderzoek 
aan de bodemhorizonten kunnen paleoecologen bepalen van welke plant- of  boomsoort pollen afkomstig 
zijn. Vandaar dat de vegetatiereconstructie van omstreeks 800 na Christus is gebaseerd op paleoecologisch 
onderzoek in het studiegebied. Helaas mist door oxidatie de cruciale middeleeuwse veenlaag die een uitgebreide 
vegetatiereconstructie mogelijk had kunnen maken. Niettemin geeft paleoecologisch onderzoek van restvenen 
in daliegaten, kerkheuvels, doorbraakkolken, dijken en woonplaatsen een onderbouwd beeld van hoe het 
landschap van de Vier Noorder Koggen rond 800 na Christus uit heeft gezien. Hierbij zijn pollendiagrammen, 
boorbeschrijvingen en referentiegegevens gebruikt.

Micro- en macroresten onderzoek naar daliegaten
De opvulling van daliegaten biedt de mogelijkheid om meer over de toenmalige veenbegroeiing te weten te 
komen, omdat de kuilen vervolgens weer zijn opgevuld met eerder verwijderd veen. In de vulling van de 
daliegaten zijn dus vondsten (artefacten, zaden, pollen) te verwachten die dateren uit de periode van opvulling 

101 Persoonlijke communicatie met C. de Bont.
102 Zie paragraaf  3.3 voor meer over de historisch-naamkundige betekenis van Wuiver en Gouwe.
103 Edelman 1974 54; Vervloet 1982 31.

Figuur 2.23 | Resultaten van het macro onderzoek naar daliegat 1 bij Sijbekarspel. De verticale as geeft de diepte weer van de 
bemonsterde laag. De bovenste horizontale as geeft de aangetroffen macroresten weer. In de eerste kolom is het percentage klei uitgezet 
tegen de hoeveelheid organische stof. Bron: Arnoldussen et al. 2009.
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Figuur 2.24 | Resultaten van het micro onderzoek naar daliegat 1 bij Sijbekarspel. De verticale as geeft de diepte weer van de 
bemonsterde laag. De bovenste horizontale as geeft de aangetroffen boom-, plantensoorten of schimmelsporen weer. Bron: Arnoldussen 
et al. 2009.
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van de daliegaten. Tijdens een archeologische opgraving in de omgeving van Sijbekarspel en Wadway werden 
twee daliegaten bemonsterd voor paleoecologisch onderzoek. De macrorestendiagrammen van één zijn 
weergegeven in figuur 2.23 en 2.24. In beide daliegaten wijzen de aangetroffen botanische macroresten uit de 
veenlagen op matig voedselrijk (mesotroof) veen. Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en diverse zeggesoorten 
(Carex spec.) horen in dergelijke milieus thuis. Hoewel nauwelijks bladresten van veenmos (Sphagnum spec.) 
zijn aangetroffen, wijzen de pollenresultaten van daliegat 1 op de aanwezigheid van hoogveen in het bovenste, 
sterker geoxideerde deel van het profiel. Daarin is het aandeel van bomen uit droge milieus aanmerkelijk lager, 
en vertonen grassen en heide-achtigen (Ericales) aanzienlijk hogere waarden.104 

Micro- en macroresten onderzoek naar veen in kolken, onder dijken en gebouwen
Veen in oude doorbraakkolken, dijken en gebouwen zijn ook paleoecologisch onderzocht. De doorbraakkolk 
bij industrieterrein De Veeken tussen Opmeer en Sijbekarspel bevat afzettingen van verslagen veen. In monsters 
van het veenachtige materiaal zijn resten van riet (Phragmites spec.) zegge (Carex spec.) rus (Juncus spec.) 
dopheide (Erica tetralix) en veenmos (Sphagnum spec.) aangetroffen. In de omgeving van de doorbraakkolk 
moet naast riet- en zeggeveen dus ook tamelijk veel veenmosveen voor zijn gekomen.105 Onder de ringdijk 
van droogmakerij de Berkmeer bleek onder een laag opgebrachte grond een samengeperste veenlaag voor te 
komen. In de veenlaag zijn voornamelijk resten aangetroffen van rus, zegge en riet. Veenmossenblaadjes komen 
weinig voor.106 In de kerkheuvel van Hoogwoud duiden resten wel op een overgang van riet- en zeggeveen in 
veenmosveen, wat er wellicht op wijst dat in de omgeving van deze kerk ooit een veenmoskoepel aanwezig is 
geweest.107

Vegetatiereconstructie
Op basis van de summiere gegevens uit de paleoecologische onderzoeken in het studiegebied is het niet mogelijk 
een gedetailleerde vegetatiereconstructie te maken van De Vier Noorder Koggen omstreeks 800 na Chr. De 
cruciale veenlaag die overeenkomt met de vroege middeleeuwen ontbreekt. Daarnaast is het veenvormingsproces 
zeer complex, want dit proces is volledig afhankelijk van het klimaat en van lokale en regionale omstandigheden. 
Vandaar dat alleen de hoofdlijnen van de vegetatiereconstructie kunnen worden geschetst. 

In de lager gelegen komgebieden kwam in eerste instantie eutroof  tot mesotroof  veen tot ontwikkeling. In de 
natte moerasachtige delen konden dikke pakketten riet- en zeggeveen worden gevormd (koopveen-, weideveen-, 
broekeerd- en plaseerdgronden).108 Het broekbos ontstond op de iets drogere delen en bestond voornamelijk 
uit els en in mindere mate uit berk en wilg. Of  ook heide of  veenmosveen in de komgebieden heeft gegroeid 
is niet zeker, want er zijn maar enkele aanwijzingen voor veenmosveen gevonden. De weinige aanwijzingen 
zijn echter wel treffend. In de Leekermeer is oligotroof  veen tot ontwikkeling gekomen (liedeerdgronden) en 
bij een oude doorbraakkolk op industrieterrein De Veeken is veenmosveen aangetroffen. 109  Beide plaatsen 
liggen in de komgebieden. Waarschijnlijk leidde de vroege veenvorming in de komgebieden tot isolatie van het 
grondwater en afhankelijkheid van regenwater, zodat op het eutrofe en mesotrofe veen oligotroof  veen tot 
ontwikkeling kon komen. De komgebieden worden onderbroken door de stroomruggen. Het hoogteverschil 
tussen de stroomruggen en de lager gelegen gronden varieert van 0,55 m tot 3,20 m. Zeven keer is tijdens een 
grondboring veraard veen aangetroffen op de stroomruggen. Eenmaal is een veenlaag gedetermineerd: onder 
de kerk van Hoogwoud heeft een oligotroof  veenpakket gelegen

2.6 Synthese

Op basis van de veenreconstructiekaart (figuur 2.16) wordt in deze paragraaf  een beschrijving gegeven van de 
laterale veenverbreiding, de stratigrafische opbouw van dit veen, de hoofdlijnen van de natuurlijke afwatering 

104 Bovendien hoeft een afwezigheid van macroresten en pollen in de monsters niet te betekenen dat nooit hoogveen aanwezig is 
geweest. De bovenkant van de veenbedekking, het hoogveen, was het eerste wat verdween als gevolg van oxidatie. Arnoldussen, 
Muller & Mauro 2009, 36-38 hier Brinkkemper, Broekens, Van Geel.

105 Vervloet 1982, 14-15.
106 Vervloet 1982, 16.
107 Roldaan 1972, fig. 7; Havinga, Van den Berg 1992, 185-188.
108 Wagenaar & Van Wallenburg 1987, 50, 53; De Bakker & Schelling 1966, 89, 147-148.
109 Wagenaar & Van Wallenburg 1987, 66.
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en een vegetatiereconstructie van het landschap in de Vier Noorder Koggen omstreeks 800 na Christus. Deze 
beschrijving vindt plaats per geologische hoofdstructuur: de hoger gelegen getijdenruggen en de lager gelegen 
komgebieden.

De hoger gelegen getijdenruggen
De getijdenruggen zijn ontstaan tijdens het Subboreaal, toen waren het geulen van het West-Friese getijdensysteem. 
Aan het einde van het Subboreaal (1700 v. Chr. – 1100 v. Chr.) verlandde het West-Friese getijdensysteem en 
vulden de geulen zich met mariene zavel. Door de beperkte inklinking van zavel – in tegenstelling tot klei 
– kwamen de voormalige getijdengeulen als ruggen in het landschap te liggen. De getijdenruggen worden 
tegenwoordig gekenmerkt door poldervaaggronden (Mn15/25) en leek-woudeerdgronden (pMn55). Leek- en 
woudeerdgronden komen, vanwege hun humusrijke bovengrond voor op de plaatsen waar men nog tijdens de 
veenbedekking de grond in gebruik nam of  waar sprake is geweest van opbaggering. De meeste tuineerdgronden 
(EK19/79) komen ook op de getijdenruggen voor. Blijkbaar zijn deze al vroeg in gebruik genomen door 
de mens. Ondanks hun hogere ligging in het landschap zijn de getijdenruggen waarschijnlijk volledig bedekt 
geweest met veen (figuur 2.26). De getijdenrug die loopt van Hoogwoud via Spanbroek naar Wognum zal 
met oligotoof  veen zijn bedekt. Het deel van de getijdenrug tussen Twisk en Medemblik zal hebben gediend 
ter afwatering. Ter hoogte van Twisk en Medemblik liggen de aangrenzende komgebieden beduidend lager, 
waardoor in de kommen eerder veengroei kon plaatsvinden dan op de getijdenrug. Dit betekende dat de rug 
lager kwam te liggen. Het water van de aangrenzende hogergelegen veenkussens stroomde af  richting de 
getijdenrug en er vormde zich ter plaatse een veenstroompje. Langs de midden- en benedenloop van het 
veenstroompje heeft vanwege nutriëntenrijkdom waarschijnlijk eutroof  of  mesotroof  veen gelegen.

De lager gelegen komgebieden
De lager gelegen komgebieden worden gekenmerkt door de kleiige afzettingen van het West-Friese getijdensysteem 
in het Subboreaal. De kleiige afzettingen zijn onder invloed van klink steeds lager in het landschap komen te 
liggen. Door de verminderde afwatering in de komgebieden was al halverwege het Subboreaal (rond 1500 v. 
Chr.) sprake van veenaanwezigheid. Deze veengroei ging door tot de vroege middeleeuwen toen mede door 
ontwatering deze veenlagen oxideerden of  veraardden. Tegenwoordig worden de komgebieden gekenmerkt 
door bodemtypen als leek-/woudeerdgronden (pMn55) en tochteerdgronden (pMo80). In de laagste delen 
komen plas- en liedeerdgronden en koopveengronden voor. De plaseerdgronden en koopveengronden duiden 
op een afwisseling van broek- en zeggevenen. De broekvenen bestonden uit broekbossen waarin de Els, Berk 
en Wilg voorkwamen. Het is goed mogelijk dat deze eutrofe- en mesotrofe venen zich hebben doorontwikkeld 
tot een veenvegetatie met vooral oligotrofe kenmerken. Deze ontwikkeling heeft zich waarschijnlijk voorgedaan 
ter hoogte van de Bennemeer.110 Van de oligotrofe veenbedekking zijn tegenwoordig weinig restanten terug te 
vinden, omdat deze bovenste laag van het veen door oxidatie als eerste verdween.

110 Dit oligotrofe veenkussen zal zich vergelijkbare wijze hebben ontwikkeld als het Klokkeweel in Drechterland, zie Pals, Van Geel 
en Delfos 1980.

Figuur 2.25 | Het hoogveenlandschap van Soomaa National Park in Estland. Waarschijnlijk zag het landschap in de Vier Noorder 
Koggen omstreeks 800 na Chr. er vergelijkbaar uit. Bron: KuipWagen 2014.
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Het hele studiegebied is in de 9de eeuw bedekt geweest met veen. Voornamelijk bestaande uit oligotroof  veen 
en in de buurt van de veenstroompjes mogelijk uit mesotroof  en eutroof  veen (broek- en zeggemoerassen). 
Op overgangen tussen het eutrofe/mesotrofe en oligotrofe veen zullen naar alle waarschijnlijkheid plaatselijk 
struwelen of  bosvegetaties hebben gestaan. Helaas zijn de veenlagen die overeenkomen met de vroege 
middeleeuwse veenlaag door oxidatie en veraarding vrijwel geheel verdwenen. Hierdoor is het niet mogelijk 
om een gedetailleerdere landschapsreconstructie te maken op basis van paleoecologisch onderzoek naar deze 
veenlagen.

Figuur 2.26 | De Vier Noorder Koggen vlak voor aanvang van de ontginningen. Het studiegebied was voornamelijk bedekt met 
oligotroof veen, alleen langs de veenstroompjes kwam eutroof-mesotroof veen voor.
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Spanbroek (voorgrond) en Opmeer 1590-1591. Bron: Westfries Archief.



Hoofdstuk 3
Kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis



3. Reconstructie van de kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis van de Vier  
 Noorder Koggen tijdens de vroege en volle middeleeuwen (800 – 1300 na Chr.)

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt door middel van interdisciplinair onderzoek een antwoord gegeven op de vraag 
hoe de kolonisatie en ontginning van de Vier Noorder Koggen heeft plaats gevonden. Archeologische 
veldkarteringen en opgravingen geven informatie over het ruimtelijke verspreidingspatroon van nederzettingen 
in opeenvolgende eeuwen en over de locatiekeuze in relatie met de landschappelijke situatie. Plaats-, water- en 
veldnamen, maar ook de historische verkavelingspatronen kunnen aanwijzingen bevatten voor de kolonisatie- 
en ontginningsgeschiedenis van de Vier Noorder Koggen in de middeleeuwen. Elk van deze disciplines komt 
aan bod, waarna een algehele synthese volgt. 

3.2 Archeologie

Ten tijde van de eerste kolonisaties en ontginningen (800 na Chr.) was de Vier Noorder Koggen bedekt met veen. 
Met het verdwijnen van het veen is een deel van de middeleeuwse bewoningssporen verloren gegaan. Alleen bij 
opgravingen is het nog mogelijk om een huisplaats aan de hand van bijvoorbeeld paalgaten, te reconstrueren. 
Bewoningssporen geven samen met vondstmateriaal een globale indicatie voor het kolonisatieproces in de 
Vier Noorder Koggen. Voordat dit aan de orde komt, wordt een globaal overzicht gegeven van de vroeg-
middeleeuwse sporen en vondsten die in West-Friesland en de huidige Wieringermeer zijn aangetroffen.

Middeleeuwse vondsten en sporen in West-Friesland en de Wieringermeer
Eén van de oudste ontginningen in West-Friesland vond waarschijnlijk plaats in of  rondom Medemblik, 
vandaar dat Medemblik in deze regionale context als eerste wordt besproken. Lang werd gedacht dat het 
vroegmiddeleeuwse Medemblik – bekend uit historische bronnen – op de bodem van de Zuiderzee lag, totdat in 
1970 een archeologische opgraving aan de Oude Haven plaatsvond. Tijdens deze opgraving werd botmateriaal 
en importaardewerk aangetroffen. Na determinatie van de 500 verzamelde scherven blijkt een gedeelte van 
het aardewerk uit de 7de en het begin van de 8ste eeuw afkomstig te zijn.111 Bovendien kon uit de hoeveelheid 
importaardewerk worden afgeleid dat in de stad bijzondere producten circuleerden. Aan de hand van deze 
vondsten kan worden gesteld dat het huidige Medemblik op zijn vroegmiddeleeuwse locatie ligt.112 

In 1975 volgden vier andere opgravingen bij de Oude Haven.113 Hierbij werden verschillende werkputten dwars 
op de Oude Haven aangelegd, wat leidde tot de blootlegging van soms meterslange bodemprofielen. Aan 
de hand van de profielen kan worden vastgesteld dat verschillende overstromingen hebben plaats gevonden. 
Mogelijk betroffen dit overstromingen van de Middenleek. De eerste bewoners zullen zich op de oever van 
het veenstroompje hebben gevestigd. Naar aanleiding van de locatie van de vroeg middeleeuwse sporen en 
vondsten kan daarom worden aangenomen dat de Middenleek waarschijnlijk ter hoogte van de Oude Haven 
heeft gestroomd (figuur 3.1).114  

Waarschijnlijk had de Karolingische nederzetting al een kleine kerk, een voorloper van de huidige Bonifaciuskerk. 
In 1992 en 1993 werd archeologisch onderzoek uitgevoerd in en rondom de Bonifaciuskerk. Onder de noordelijke 
zuilenrij, de west- en zuidgevel werden tufstenen funderingsresten uit de 11de of  12de eeuw aangetroffen. De 
voormalige tufstenen kerk was waarschijnlijk 20 m bij 45 m groot en daarmee misschien wel de grootste uit 
de regio.115 Het is niet zeker of  rond 900 na Chr. een kerk op dezelfde locatie heeft gestaan, maar dit lijkt wel 
aannemelijk gezien de nabij gelegen Karolingische bewoning.

Vlak naast de Bonifaciuskerk zijn kuilen en enkele waterputten aangetroffen die ouder zijn dan de tweede helft 
van de 8ste eeuw. De sporen werden afgedekt door een ophopingslaag van klei waarin aardewerk uit de late 

111 Oude Haven – Ridderstraat. Besteman 1979, 215-217.
112 Van Leeuwen 2014, 74-76.
113 Oude Haven 25, Oude Haven 103, Ridderstraat 15-21 en Overtoom 88-118. Van Leeuwen 2014, 76-81.
114 Van Leeuwen 2014, 74-81, 206-213.
115 Alders 1994 in Van Leeuwen 2014, 90.
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8ste en 9de eeuw aanwezig was. Op deze ophopingslaag zijn vervolgens Medemblik’s oudste huisplattegronden 
aangetroffen, uit de 9de of  vroege 10de eeuw.116 Tijdens onderzoek naar bodemmonsters werden resten van 
tarwe en vijgen aangetroffen.117 

De verschillende sporen en vondsten illustreren dat Medemblik in de vroege 8ste eeuw ontstond en zich 
ontwikkelde tot een handelsplaats binnen het grote netwerk van Dorestad, Friesland en het noorden (Scandinavië 
en Britse eilanden).118 Medemblik moet tevens in verbinding hebben gestaan met het achterland, want in het 
omliggende veengebied zijn delen van Karolingische nederzettingen opgegraven.

West-Friesland
Naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van Medemblik werden tussen 1967 en 1969 opgravingen aan 
de Schuitenvoerderslaan verricht. Hierbij werden fragmenten van handmolenstenen, veldkeien, botten en 
aardewerk gevonden. Aan de hand van het gevonden importaardewerk uit de Eifel (Mayen) en het Vorgebirge 
(Badorf) kan worden vastgesteld dat de late 8ste eeuw en vroege 9de eeuw waren vertegenwoordigd. Op basis 
van het ontbreken van Pingsdorf-aardewerk in de omvangrijke collectie van verzamelde scherven (circa 7000 

116 Heidinga 1987 in Van Leeuwen 2014.
117 Van Leeuwen 2014, 83.
118 Besteman 1994, 234-235; Besteman 1974; Van Leeuwen 2014.

Figuur 3.1 | Een reconstructie van Medemblik rond 900 na Chr.. Langs de zuidkant van de Oude Haven liep waarschijnlijk  het 
veenstroompje de Middenleek (donkerblauw). In totaal zijn drie huisplattegronden opgegraven die waarschijnlijk uit de 9de eeuw dateren 
(donkergrijs). Op enkele plaatsen zijn waterputten (oranje stippen) en een greppel (lichtblauw) gevonden. Mogelijk waren ook een 
administratieve (oranje) en een militaire zone (groen) aanwezig. Bron: Van Leeuwen 2014.

Figuur 3.2 | Tufstenen funderingsresten uit de 11de of 12de eeuw in de Bonifaciuskerk te Medemblik. Bron: Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek 1993.
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stuks), kan worden gesteld dat de bewoning vrijwel niet door liep na de 9de eeuw.119 Waarschijnlijk waren de 
bewoners genoodzaakt te verhuizen want het Karolingische lagencomplex werd afgedekt door een laag klei. 
Een overstroming had al eens eerder plaats gevonden, want de vroegmiddeleeuwse sporen werden door een 
circa 8 tot 10 cm dikke kleilaag gescheiden. De aangetroffen sporen bestonden uit greppels, waterputten, 
brandplekken en afvalkuilen. Sporen van bebouwing zijn niet aangetroffen, mogelijk zijn deze samen met het 
veen verdwenen. De diepere sporen (afvalkuilen en greppels) zijn wel bewaard gebleven, wat het waarschijnlijk 
maakt dat de bewoning niet veel hoger ten opzichte van NAP heeft plaats gevonden en het veenpakket ter 
plaatse niet meters dik was.120 De greppels duiden op een actieve ontwatering van het veen. Deze ontginningen 
zijn de vroegst aangetoonde in West-Friesland.121

In 1976 werd tijdens de ruilverkaveling bij de Molenweg te Wervershoof  een archeologische opgraving verricht. 
De locatie ligt circa 80 m ten noorden van de Kromme Leek. Op een sterk vergane veenlaag werden scherven 
van Karolingisch aardewerk aangetroffen. Deze vondstenlaag was afgedekt met een kleilaag waarop weer 
Karolingisch aardewerk in combinatie met Pingsdorf  aardewerk werd gevonden.122 

Afgezien van de huisplaatsen in Medemblik, aan de Schuitenvoerderslaan en de Molenweg is nog nergens 
in West-Friesland met enige zekerheid een vroegmiddeleeuwse huisplaats aangetoond. Wel kwamen tijdens 
een opgraving aan de Droge Wijmers veel scherven van kogelpot en importaardewerk naar boven.123 Het is 
onduidelijk wat precies de datering van het aardewerk is, maar als hier bewoning heeft plaats gevonden, dan begon 
deze waarschijnlijk al in de Merovingische of  vroeg-Karolingische periode.124 Tot slot is bij Andijk een vondst 
aangetroffen waarvan de context bekend is. Bij de aanleg van een gasleiding ten zuiden van de Spaarbekkens 
werden in 1938 in totaal 9 scherven vroegmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. De concentratie bestond uit 
4 scherven Badorf-aardewerk, 3 scherven van waarschijnlijk Karolingische bolpotten uit Mayen en 2 scherven 

119 Van Regteren Altena & Bakker 1968, 204.
120 Van Leeuwen 2014, 71.
121 Van Leeuwen 2014, 91-92.
122 Hallewas 1977, 51-52.
123 Hallewas 1978.
124 Van Leeuwen 2014, 170-171.

Figuur 3.4 | Scherven kogelpot met op de schouder stempelindrukken 
met wafelpatroon, aangetroffen tijdens de opgraving aan de Schuitevoer-
derslaan. Bron: Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek 1967.

Figuur 3.3 | Bolpot, gedrongen rand en lensvormige bodem. Mayen 
aardewerk, aangetroffen tijdens de opgraving aan de Schuitevoerderslaan. 
Bron: Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek 1967.
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kogelpot. In totaal zijn te weinig scherven verzameld om van een vroegmiddeleeuwse huisplaats te spreken.125 
Verder zijn vooral losse vondsten aangetroffen waarvan niet meer dan de vondstmelding bekend is. Wanneer 
de losse vondsten op de kaart worden geprojecteerd, is direct duidelijk dat de vroegmiddeleeuwse bewoning in 
oostelijk West-Friesland rond het voormalige Meer van Wervershoof  was geconcentreerd. Mogelijk lagen aan 
de rand van het meer diverse kleine nederzettingen. Naar aanleiding van het importaardewerk dat veelvuldig 
langs het meer gevonden is, kan verwacht worden dat de kleine nederzettingen nauw contact onderling en 
met Medemblik onderhielden.126  In westelijk West-Friesland zijn losse vondsten bij Warmenhuizen, rond 
Schagen en ten noorden van Barsingerhorn aangetroffen. Mogelijk hebben hier kleine vroegmiddeleeuwse 
nederzettingen gestaan, die vanuit Wieringen of  Kennemerland zijn gesticht. De wijde verspreiding van het 
Pingsdorf  aardewerk illustreert dat West-Friesland tussen de 10de en 12de eeuw op grote schaal is ontgonnen. 
Dit laatmiddeleeuwse aardewerk wordt vrijwel in alle nederzettingen aangetroffen.

Wieringermeer In de huidige Wieringermeer zijn door Braat vlak na de drooglegging in het begin van de 20ste eeuw 
sporen en vondsten van nederzettingen aangetroffen die mogelijk een nauw verband onderhielden met West-
Friesland.127 Braat plaatste de meeste vindplaatsen in de 9de eeuw, maar na recent uitgebreid vervolgonderzoek 
van Leek blijkt dat de vindplaatsen uit de 12de of  13de eeuw dateren.128 In totaal zijn vijf  verdronken dorpen 
gelokaliseerd. De eerste (vindplaats 1) ligt ongeveer 1 km ten noorden van Aartswoud. Braat trof  een restant van 
een vermoedelijk uitgebroken kerk van tufsteen aan, zes deksels van natuurstenen doodskisten en verschillende 
brokken veen. Deze vindplaats is waarschijnlijk het overblijfsel van het dorpje Gawijzend, waarvan bekend 
is dat het na een storm in 1334 werd buiten gedijkt.129 Op basis van het vondstmateriaal dat bij Gawijzend 
en de andere verdronken dorpen (vindplaats 3, 5, 6 en 7) werd aangetroffen, is duidelijk dat bewoning in 

125 Van Regteren Altena & Bakker 1968, 207; Van Leeuwen 2014, 171.
126 Van Leeuwen 2014, 172.
127 Braat 1932.
128 Leek 2016.
129 Leek 2016.

Figuur 3.5 | Middeleeuwse vondsten in West-Friesland die voor 1000 na Chr. dateren. In de kaart zijn alleen meldingen van meer dan 
één vondst opgenomen. Het valt op dat de bewoning zich in het oosten van West-Friesland rond het Meer van Wervershoof concentreerde. 
Het meer is waarschijnlijk iets groter geweest, dan het gebied waarin g yttja is afgezet. Bron: Van Leeuwen 2014; Archis.
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de 12de en 13de eeuw plaats vond. 
Wanneer de dorpen precies zijn ontstaan 
is onduidelijk. Mogelijk werden in de 
vroege middeleeuwen al delen van het 
veengebied ontgonnen, net zoals dit bij de 
Oude Haven en de Schuitenvoerderslaan 
in Medemblik gebeurde. Het noordelijke 
deel van de Wieringermeer zou vanaf  
Wieringen ontgonnen kunnen zijn, maar 
hier is nog geen bewijs voor.130

Als Wieringen de basis is geweest voor 
ontginningen ten noorden van het huidige 
West-Friesland, Kennemerland als basis 
voor de ontginningen in het westen van 
West-Friesland heeft gediend en het Meer 
van Wervershoof  het beginpunt was van 
de oostelijk gelegen ontginningen, dan 
zijn verschillende kolonisten elkaar tegen 
gekomen tijdens de ontginningen. Waar 
en wanneer gebeurde dat? Hoe zijn de 
ontginningen verlopen, chronologisch 
gezien? Mogelijk kunnen antwoorden 
worden gegeven na bestudering van 
het vondstmateriaal in de Vier Noorder 
Koggen.

Middeleeuwse vondsten en sporen in 
de Vier Noorder Koggen
Uit de concentraties van middeleeuwse scherven in en rond het voormalig Meer van Wervershoof, gesitueerd 
aan de oostelijke grens van de Vier Noorder Koggen, valt op te maken dat sprake was van vroeg middeleeuwse 
bewoning op het veen. De randzone van het Meer van Wervershoof  moet het enige deel van de Vier Noorder 
Koggen zijn geweest dat in de 8ste en 9de eeuw bewoond was. Het vroegmiddeleeuwse materiaal dat buiten de 
randzone is aangetroffen, is vooralsnog te onnauwkeurig gedateerd en te verspreid gevonden om te kunnen 
concluderen dat ergens anders in de Vier Noorder Koggen vroeg middeleeuwse bewoning heeft plaats 
gevonden.131

Scherven en sporen uit de 12de of  13de eeuw worden regelmatig tijdens opgravingen in de Vier Noorder Koggen 
aangetroffen. De opgravingen vinden tot op heden plaats nabij de huidige bewoningslinten, want deze hebben 
een hoge archeologische waarde. Naar aanleiding van de archeologische opgravingen kan het een en ander 
geconcludeerd worden over de geschiedenis van de bewoning bij Hoogwoud, Spanbroek, Wognum, Sijbekarspel, 
Benningbroek, Midwoud, Lambertschaag en Abbekerk. De dorpen die tegenwoordig aan hetzelfde lint zijn 
gesitueerd, worden voor een duidelijk overzicht in samenhang met elkaar besproken.

Bewoningsas Hoogwoud – Spanbroek – Wognum
In Hoogwoud is tijdens een archeologische begeleiding een woonterpje op een veenlaag aangetroffen. Uit de 
laag kwamen twee scherven die dateren uit de tweede helft van de 13de eeuw. De veenlaag werd afgedekt door 
verschillende ophopingslagen. De keramiek uit de onderkant van de terpophoging dateert uit de periode 1250-
1325. Op basis van de vondsten kan worden gesteld dat in de tweede helft van de 13de eeuw een lage woonterp is 
opgeworpen.132 Opvallend is dat het ophopingspakket ongeveer 60 cm dik was en oorspronkelijk waarschijnlijk 

130 Van Leeuwen 2014, 173-175.
131 Het kogelpotmateriaal beslaat de periode van circa 750-1300 na Chr. maar is moeilijk exacte te dateren. Ook van het import 

aardewerk kan vaak geen nauwkeurige datering worden gegeven.
132 Duijn 2014.

Figuur 3.6 | Vijf vindplaatsen van verdronken dorpen in de Wieringermeer. 
Bron: Leek 2016.
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dikker was: het perceel lijkt in de 19de eeuw te zijn geëgaliseerd. Het perceel bevindt zich op het hoogste deel 
van een getijdenrug. Waarom werd pas in de tweede helft van de 13de eeuw een huisterp opgeworpen? Bleek 
toen dat de getijdenrug niet hoog genoeg was ter bescherming van overstromingen? Breidde de bevolking van 
Hoogwoud uit? Of  woonde men eertijds elders in het veengebied?

Iets ten oosten van de huidige nederzettingsas van Hoogwoud zijn geen sporen of  vondsten aangetroffen die 
wijzen op de voormalige aanwezigheid van middeleeuwse bewoning. Wel zijn middeleeuwse kuilen en greppels 
gevonden die blijkens het aardewerk dateren uit de 12de of  13de eeuw. De greppels zullen een rol gespeeld hebben 
bij de ontwatering van het gebied, zij zijn overwegend aanwezig in de lagere delen van het opgravingsterrein.133 
Meer naar het zuiden ligt het dorp Spanbroek. In Spanbroek kwam tijdens een proefsleuvenonderzoek aan het 
huidige lint direct onder de bouwvoor, op slechts 35 cm onder maaiveld een middeleeuwse huisterp aan het 
licht. In het ophogingspakket werden 12de- en/of  13de eeuwse fragmenten Pingsdorfaardewerk en Andenne-
aardewerk aangetroffen. Het is onduidelijk of  deze fragmenten onder of  bovenin het ophogingspakket zijn 
aangetroffen. In ieder geval is onder de terp een greppel aangetroffen, wat illustreert dat het perceel in cultuur 
genomen was voorafgaand aan de opwerping van de terp.134

Op het naastgelegen perceel werd zes jaar later tijdens een opgraving ook een middeleeuwse terp aangetroffen. 
Onder de terp zijn twee greppels en een aantal kuilen aangetroffen, deze dateren vermoedelijk uit de tweede 
helft van de 12de eeuw. Uit de ophopingslagen van de middeleeuwse terp werden in totaal 162 scherven 
verzameld. Met uitzondering van één scherf  Pingsdorf  aardewerk dateert het materiaal uit de periode 1250-
1325. Het opwerpen van de terp kan op basis hiervan in de tweede helft van de 13de eeuw worden geplaatst.135 

133 Lohof  & Vaars 2005.
134 Bouma, Ostkamp & Van Zijverden 2008. 
135 Gerritsen 2014. 

Figuur 3.7 | De bodemopbouw ter plaatse van de aangetroffen huisterp in 
Spanbroek. De basis van het profiel bestaat uit zwak siltig zand. Daarop 
bevindt zich kalkrijke zandige klei. De klei wordt afgedekt met een zwarte 
laag welke waarschijnlijk een restant is van de voormalige veenbedekking. 
Daarop lig gen de vlekkerige ophopingslagen van de huisterp. Bron: Bouma, 
Ostkamp & Van Zijverden 2008.

Figuur 3.8| Dit smalle spoor is vermoedelijk het restant 
van een ontginningsgreppel of -sloot. Het spoor was 0,5 m 
breed en slechts 0,1 m diep en bevond zich onder de terp. 
Bron: Gerritsen 2014.
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Vermoedelijk ging het opwerpen van de terp, net als in 
Hoogwoud gepaard met de eerste bewoning.

Weinig verrassend is dat in Wognum, op dezelfde 
getijdenrug als Spanbroek en Hoogwoud ook huisterpjes 
zijn aangetroffen. Voorafgaand aan de opwerping van 
twee huisterpjes werd het perceel al gebruikt. Dit blijkt 
uit de sporen (twee kuilen) die onder de terp werden 
aangetroffen. Uit een van deze kuilen komen enkele 
scherfjes, namelijk drie wandfragmenten Pingsdorf-
aardewerk en Paffrath-aardewerk. Deze vondsten tonen 
aan dat de kuilen uit de 11de of  12de eeuw dateren. Het 
oudste materiaal dat in de ophopingslagen (of  sporen in 
die lagen) is aangetroffen, dateert uit de 12de eeuw. De 
vondsten tonen aan dat de huisterpjes ergens in de eerste 
helft van de 12de eeuw zijn opgeworpen.136 

De kerk van Wognum is mogelijk van hogere ouderdom. 
De kerk werd in 1974 onderworpen aan een archeologisch 
onderzoek. Geconcludeerd werd dat de huidige toren 
op de fundering van een tufstenen voorganger staat, 
evenals delen van de noordelijke en westelijke gevels.137  
De invoer van tufsteen in Holland kwam in de 11de eeuw 
op gang. Aan het einde van de 12de eeuw kwam de lokaal 
vervaardigde baksteen in zwang die langzamerhand de uit 
de Eifel afkomstige tufsteen verving.138 De huidige kerk 
van Wognum staat mogelijk op een voorganger die tussen 
de 11de en 12de eeuw gebouwd moet zijn.

Bewoningsas Sijbekarspel – Benningbroek – Midwoud
Bij de kerk van Sijbekarspel is, net als bij de kerk van Wognum tufsteen aangetroffen. Aan weerzijden van de 
noordelijke en zuidelijke ingang is onderaan tufsteen verwerkt. Tijdens een restauratie in 1965 werden resten 
van een oud doopvont en een brok tufsteen met beschildering gevonden. De aangetroffen resten tufsteen zijn 
niet primair verwerkt. Mogelijk is de kerk daarom niet ouder dan de 13de eeuw.139 

Meer naar het oosten toe ligt het dorp Benningbroek. Gesuggereerd wordt dat de huidige kerk van Benningbroek 
een voorganger kent die 2 km noordelijker ligt, aan de rand van de Bennemeer.140 In 1984 werd melding gemaakt 
van menselijke skeletresten, een waterput en een fundering van rode baksteen. Echter, een archeologische 
veldverkenning leverde veel 16de en 17de eeuws en slechts weinig ouder materiaal op. Alleen een lensvormige 
bodem van Andenne-aardewerk en een randfragment proto-steengoed zijn ouder, beide zijn te dateren in de 
13de eeuw.141 Deze vondsten ondersteunen vooralsnog onvoldoende de veronderstelling dat het hier gaat om de 
oudste kerk van Benningbroek. 

Ter hoogte van Midwoud is een archeologische opgraving verricht in een gebied dat een grote vondstdichtheid 
kent. Van de vlakken en uit de kuilen van de opgraving, die 6.000 m2 beslaat, zijn bijna 18.000 potscherven, 
huttenleem, 12.000 dierenbotten, natuursteen (waaronder slijpstenen en maalstenen), metaal en organisch 
materiaal afkomstig. Op grond van het gevonden aardewerk kan worden aangenomen dat de nederzetting bij 
Midwoud waarschijnlijk bestond tussen 1160 en 1210. In Midwoud bevonden zich toentertijd zeker meer dan 

136 Schrickx 2013.
137 ROB 1974, 36.
138 Numan 2005, 64.
139 Numan 2005, 205.
140 Numan 2005, 197; Alders 1984, 345.
141 Alders, 1984.

Figuur 3.9 | Verspreidingskaart van kerklocaties waarbij 
tufsteen is aangetroffen. Bron: Numan 2005.
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twee gebouwen. De nederzettingsresten waren plaatselijk afgedekt door een dun laagje klei dat direct onder de 
bouwvoor maar op de archeologische sporen lag. Het betreft hier een laag die in de 13de eeuw of  later moet 
zijn afgezet vanuit het Meer van Wervershoof.142 Opvallend is dat tijdens de opgraving geen huisterpen zijn 
aangetroffen. Waarschijnlijk hadden de bewoners door dat hun huizen in het komgebied niet te redden waren 
en zijn zij verder opgeschoven het veen in of  verplaatst naar de kreekrug van Midwoud.

Bewoningsas Lambertschaag – Abbekerk
De noordelijke en zuidelijke zijmuur van de kerk van Lambertschaag bevatten tot aan de plint secundair 
gebruikte tufstenen en bakstenen. In verband met het secundair verwerkte tufsteen werd tijdens een restauratie 
een archeologische waarneming verricht. De fundering van een stenen voorganger, overblijfselen daarvan of  
een grondverbetering in de vorm van een keienbed of  stortingen werden niet aangetroffen.143 Mogelijk is de 
kerk daarom niet ouder dan de 13de eeuw. 

In 2014 vond ten westen van het huidige Abbekerk een inventariserend veldonderzoek plaats. Tijdens het 
proefsleuvenonderzoek werden twee clusters met sporen en vondsten uit de volle middeleeuwen ontdekt 
(1050-1250). Op basis van het aardewerk lijken de vindplaatsen te kunnen worden gedateerd in de periode 950-
1050. De sporen (greppels, forse kuilen, waterput, kringgreppel) lijken te wijzen op een huisplaats  uit de volle 
middeleeuwen.144 Vergelijkbare middeleeuwse locaties zijn vooralsnog schaars in West-Friesland, mede doordat 
archeologisch onderzoek vooral aan de huidige bewoningslinten plaats vindt.

Na bestudering van de resultaten van bovenstaande archeologische onderzoeken kan geconcludeerd worden 
dat vragen over de ontginning van het gebied (bijvoorbeeld: vestigde men zich eerst langs de veenriviertjes of  
op de getijdenruggen? Vanuit welke richting startte de ontginningen? Welke fasering in de ontginning is waar 

142 Guiran & Hallewas, 1979; Verhoeven 1998, 122-143.
143 Halbertsma 1984, 44-45. 
144 Roessingh 2015.

Figuur 3.10 | Overzicht van de locaties van archeologische vondsten en sporen in de Vier Noorder Koggen met datering.
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te nemen?) door de archeologica deels beantwoord kunnen worden. De getijdenruggen waren voor de eerste 
kolonisten en ontginners niet zichtbaar, getuige de nederzettingssporen die zowel op kreekruggen als in de 
komgebieden zijn aangetroffen ten zuiden van Medemblik en nabij Midwoud. Door het oxideren en inklinken 
van het veendek kwamen de getijdenruggen langzamerhand aan het maaiveld te liggen. Op de westelijke 
getijdenrug, waar de veenbedekking dun was, waren tenminste drie percelen in drie verschillende dorpen in 
cultuur genomen omstreeks tweede helft van de 12de eeuw. Men woonde tot die tijd blijkbaar nog niet op de 
hoogste delen van de getijdenrug. Waarom is men zich daar gaan vestigen? Lag daar overbevolking aan ten 
grondslag of  waren dreigende overstromingen leidend? In ieder geval zien we vanaf  de tweede helft van de 
12de eeuw grote veranderingen: terpen worden opgeworpen op de getijdenruggen (Hoogwoud, Spanbroek, 
Wognum) en komgebieden (Gawijzend, nabij Midwoud en nabij Abbekerk) worden verlaten. 

Naar aanleiding van de opgravingen is de vraag vanwaar de ontginningen zijn aangevangen niet sluitend 
te beantwoorden. Rond het Meer van Wervershoof  zijn weliswaar velerlei vondsten uit de 8ste en 9de eeuw 
aangetroffen, maar dat hoeft niet te betekenen dat de ontginning van de Vier Noorder Koggen daadwerkelijk 
vanuit het oosten naar het westen verliep. De sporen uit Wognum (11de of  12de eeuw) zijn mogelijk een eeuw 
ouder dan de sporen en vondsten aangetroffen nabij Midwoud (12de of  13de eeuw). Is Midwoud pas na Wognum 
bewoond geraakt na een ontginning vanuit het oosten? In hoeverre moet waarde worden gehecht aan de 
vondsten in Midwoud? Misschien is Midwoud veel ouder dan de locatie die is opgegraven en is de opgraving 
daarom niet representatief  voor het ontginningsmodel. Onderzoek aan naamkundige en topografische gegevens 
zou mogelijk helderheid kunnen verschaffen.

3.3 Historisch-naamkundig archief

Onderzoek aan plaats-, water- en veldnamen kan direct aan archeologisch en topografisch onderzoek gekoppeld 
worden. De bewoners van de Vier Noorder Koggen hebben hun omgeving eeuwenlang namen gegeven ter 
oriëntatie, toe-eigening en representatie. Ter oriëntatie om de onderlinge communicatie tussen inwoners over 
de ligging van plekken duidelijk te maken. Ter toe-eigening om bezit en gebruiksrechten af  te bakenen. Ter 
representatie om belangrijke of  bijzondere gebeurtenissen en/of  collectieve waarden te blijven herinneren, om 
als het ware de culturele identiteit te waarborgen. Plaats- en waternamen zijn vrij bestendig en kunnen daarom 
soms direct in verband worden gebracht met een middeleeuwse betekenis. Veldnamen zijn veranderlijker, maar 
geven sluitend informatie over bodemgesteldheid, landgebruik, reliëf  en waterhuishouding. Door bestudering 
van het historisch-naamkundig archief  wordt ons nader inzicht in de bewoningsgeschiedenis verschaft.

Plaatsnamen
Een zestal nederzettingsnamen in de Vier Noorder Koggen verwijzen naar de kolonisatie- en ontginningsperiode. 
Benningbroek (afstammeling van Benno) is waarschijnlijk een persoons- of  familienaam die verwijst naar de 

Figuur 3.11 | Tijdens het proefsleuvenonderzoek in Abbekerk werden clusters van kuilen aangetroffen. De kuilen hebben in het vlak 
een donkerbruine humeuze buitenvulling. De kern van de kuilen bestond uit grijsbruin zand met veel ijzeroxide. De functie van de 
kuilen is onbekend, uit één van de kuilen is een monster gewaardeerd op macrobotanische resten, maar dit leverde weinig resultaten op. 
Bron: Roessingh 2015.
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aanvoerder of  stamvader van de eerste kolonisten ter plekke.145 Net als Sijbekarspel (Sybout) en Abbekerk 
(Abbe), Wognum (Woggo), Baarsdorpermeer (Baart), Aartswoud (Edaert), Spanbroek (Span).146 Van enkele van 
deze persoonsnamen is bekend dat zij een Friese oorsprong kennen. Abbe komt voor in de plaatsnaam Abbewier 
in Friesland, net als Span dat in de naam van de Friese plaatsnamen Spannum en Spanga voorkomt. Span zou 
echter ook kunnen verwijzen naar een halfronde ontsluiting tussen rivieren.147 Een dergelijke verwijzing naar de 
omgeving waarin het dorp gesticht werd, komt vaker voor. 

In vele gevallen verwijst het tweede lid van plaatsnamen in de Vier Noorder Koggen naar de vegetatie die 
kolonisten en ontginners aantroffen. Benningbroek bezit een uitgang op broek (‘Benningbroec’ 1343). 
Het toponiem broek betekent in deze streken vrijwel altijd ‘moerassig land begroeid met broekbos’.148 Vele 
nederzettingsnamen hebben ook een uitgang op woud, zoals Oostwoud (‘Oestenwoude’ 1245), Midwoud 
(‘Midwoude’ 1312), Nibbixwoud (‘Nuweboxwoude’ 1312), Hauwert (‘Oudeboxwoude’ 1312, ‘Hauwaert’ 1494) 
en Aartswoud (‘Nedartswoude’ 1312, ‘Edaertswoude’ 1342). Het toponiem woud zou ‘moeilijk toegankelijk 
moerasbos, wildernis’ betekenen.149 De precieze betekenis van woud staat ter discussie. Het is waarschijnlijker 
dat woud een meer algemene betekenis heeft van ‘onontgonnen, dicht begroeide wildernis’. Een toponiem om 
streken onontgonnen gronden aan te duiden, waarbij de dichte begroeiing vermoedelijk niet verwijst naar een 
dichtbegroeid bos, maar eerder geldt voor een met heide en schrale dennen en berken begroeid veenmosveen.150

De opeenstapeling van de grondwoorden hout en woud is opvallend in Hoogwoud (‘Hogerholtwal’ 
1289, ‘Houchoucwoude’ 1312, ‘Hogoutwoude’ 1343, ‘Hoochwoude’ 1639).151 Deze ongebruikelijke 
woordencombinatie doet vermoeden dat deze vorm gelezen moet worden als woud gelegen bij of  behorend 
tot een plaatsje Hooghout. Het lid hoog kan geïnterpreteerd worden als ‘(t.o.v. de omgeving) hooggelegen’, 
hoewel de toevoeging hoog ‘hoger gelegen’ doet vermoeden dat er ooit een dorp Nederwoude is geweest.152 
Hetzelfde geldt voor de toevoeging opper in Opperdoes (‘Those’ eind 11de eeuw, ‘Dose’ 1312 ‘Opperdoes’ 
1639), dat ter onderscheiding van de thans verdwenen nederzetting Lagerdoes dient.153 Mogelijk lagen Lagerdoes 
en Opperdoes in elkaars verlengde en werden zij gesticht vanuit het veenriviertje de Middenleek, dat op de 
getijdenrug lag en waaraan Medemblik (‘Medemolaca’ 914-918 kopie 11de eeuw) zijn naam te danken heeft. 
De onderscheidende toevoeging opper en de betekenis van does, dat verwijst naar ‘lichte turf, mosveen’, doen 
niet vermoeden dat Opperdoes op de oever van het veenstroompje de Middenleek is gesticht.154 Vlak voor 
aanvang van de ontginningen zal de getijdenrug lager hebben gelegen dan de omgeving en bedekt zijn geweest 
met eutroof  en mesotroof  veen. Is het onderscheidend element opper pas toegevoegd aan de plaatsnaam toen 
de getijdenrug zichtbaar werd in het landschap? Illustreert het lid does dat de nederzetting eertijds verder bij 
het veenstroompje vandaan lag, op een veenkussen waar oligotroof  veen groeide? Verschillende scenario’s zijn 
mogelijk.

In het zuidoosten van de Vier Noorder Koggen zijn ook relaties tussen plaatsnamen waarneembaar. De 
nederzettingsnaam Midwoud (‘Midwoude’ 1312) lijkt verklaarbaar in samenhang met Oostwoud (‘Oestenwoude’ 
1245) en Westwoud (‘Westenwoude’ 1336) dat ten zuiden van de Zwaagdijk ligt.155 Hoewel het jaartal van de 
eerste vermelding niet doet vermoeden, zal Oostwoud later zijn ontstaan dan Midwoud, omdat er geen sprake 
is van een ‘Oostwoud’ zonder dat er al een ander dorp met een woud-naam in de buurt lag. De relatie met 

145 Berkel en Samplonius 2006, 50.
146 Berkel en Samplonius 2006, 17, 18, 310, 407, 508; Karsten 1951. 
147 Persoonlijke communicatie T. Spek.
148 Persoonlijke communicatie met T. Spek.
149 Numan 2006, 212; Berkel en Samplonius 2006, 407.
150 Zomer 2016, 103.
151 Berkel en Samplonius 2006, 208.
152 De aangrenzende nederzetting Aartwoud (‘Nedartswoude’ 1312) komt hiervoor in aanmerking. Waarschijnlijk bestond Aartswoud 

al voordat Hoogwoud werd gesticht.
153 De plaats Lagerdoes heeft volgens Kronieken in de Wieringermeer gelegen.  In 1966 is Lagerdoes, als plaats in de Wieringermeer 

opgenomen in de  nationale naamlijst van plaatsen, in het jaarboek van Ministerie van Financiën. Burger van Schoorel 1767; 
Wumkes 1966; Berkel en Samplonius 2006, 343.

154 Berkel en Samplonius 2006, 343.
155 Berkel en Samplonius 2006, 297, 342, 496.
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Westwoud is onduidelijk. Geografisch gezien ligt Oostwoud westelijk van Westwoud. Mogelijk hoort Westwoud 
bij een ander ontginningsblok.

De naamgeving van Hauwert (‘Oudeboxwoude’ 1312, ‘Hauwaert’ 1494) en Nibbixwoud (‘Nuweboxwoude’ 
1312) doet vermoeden dat Nibbixwoud is gesticht vanuit Hauwert. De ontginning zal dan vanuit oostelijke 
richting hebben aangevangen. De naam Boxwoude is samengesteld uit woude ‘onontgonnen wildernis’ en 
een eerste lid dat teruggaat op buks ‘bukshout’. De huidige naam Hauwert is te verbinden met houwen ‘hout 
kappen’. Een houw(e) was een plaats waar men regelmatig hout haalde. Waarom de naam Oudeboxwoude naar 
Hauwert is veranderd, blijft onbekend. In ieder geval is een duidelijke relatie tussen de nederzettingen via de 
oudere plaatsnamen af  te leiden. 

Niet zo duidelijk is de relatie tussen Lambertschaag en Wadway met omliggende dorpen. De geografische ligging 
van beide dorpen is in combinatie met de naamgeving opmerkelijk. Lambertschaag (‘Lambrechtscoch’ 1312) 
ligt tussen Abbekerk en de West-Friese Omringdijk. Het eerste lid van de plaatsnaam is genoemd naar de in de 
7de eeuw levende heilige Lambertus, kerkpatroon van het naburige Abbekerk. Het tweede lid bevat het woord 
koog of  kaag ‘buitendijks land’, wat later is opgevat als schaag (onder invloed van de voorafgaande s).156 Hoe 
komt een plaats op de flank van een getijdenrug in binnendijks gebied aan het grondwoord kaag? Gebruikten 
dorpsbewoners buitendijks land? Of  heeft het dorp in het verleden ten noorden van de huidige West-Friese 
Omringdijk gelegen? De ligging van het dorp Wadway (‘Waddeweye’ 1156) is eveneens opvallend. Wadway kan 
worden verklaard als samenstelling van wadde ‘ondiepte’ (vergelijkbaar met waden) en way wat het Friese wei 

156  Berkel en Samplonius 2006, 257; Numan 2006, 184.

Figuur 3.12 | Nederzettingen met datering van de eerste vermelding. In het achterhoofd moet worden gehouden dat de nederzettingen 
reeds bestonden voordat zij voor het eerst vermeld werden. Bovendien is de huidige locatie van de nederzetting niet perse de locatie waar 
het dorp lag ten tijde van de eerste vermelding.



71

‘weg’ betekent.157 Een ondiepe doorwaadbare plaats doet vermoeden dat Wadway in een nattere omgeving was 
gesitueerd. Kent Wadway net als Lambertschaag een ‘verplaatsingsverleden’? Lag het dorp voorheen zuidelijker, 
in de natte omgeving tussen de Wogmeer en de Baarsdorpermeer? Afgaande op het perceel dat de ‘Kerkenbouw’ 
wordt genoemd en aan de huidige Molentocht ligt, lijkt dit geen vreemde gedachte.

Waternamen
De veenstroompjes in de Vier Noorder Koggen die voorafgaand aan de ontginning dienden ter afwatering 
van het veengebied, heten tegenwoordig Twiskerdijksloot, Kromme Leek en de Molentocht. Van de 
andere veenstroompjes is de naam niet te achterhalen. De veenstroompjes hebben sinds 800 na Chr. grote 
veranderingen ondergaan. Het voorheen kronkelige stroompje vanwaar Spanbroek is ontgonnen, is inmiddels 
rechtgetrokken en heeft de naam Molentocht gekregen. Molentocht verwijst naar ‘trekken, reizen’ van water, 
langs de molen. De Twiskerdijksloot is eveneens recht getrokken. Alleen de Kromme Leek is nog kronkelig van 
aard. Met leek wordt oorspronkelijk een natuurlijke waterloop aangeduid, het behoort bij het werkwoord leken 
‘druppelen, doorsijpelen’, synoniem van lekken. Hoewel tot nu toe wordt aangenomen dat de Kromme Leek 
als veenstroompje heeft gediend, is dat niet helemaal zeker. Etymologisch gezien zou leek ook synoniem zijn 
aan lee, wat behoort bij het werkwoord leiden en betrekking heeft op een geleide dat wil zeggen vergraven of  
gegraven waterloop.158

Vrijwel alle waterlopen in de Vier Noorder Koggen zijn in verband te brengen met menselijke invloeden, wat 
niet gek is voor een ontginningsgebied. Sloten, tochten, vaarten: alle duiden op een ‘gegraven waterloop’. Alleen 
de veelvoorkomende waternamen Gouw, Wijzend en Wuiver dragen een andere betekenis. In de Vier Noorder 
Koggen dragen waterlopen de naam wuiver (Groene Wuiver voorheen Hoogwouder weijver genoemd, Korte 
Wuiver voorheen Eertswouder weijver genoemd, Opmeerder Wuiver, Ooster Wuiver, Twuiver), maar de 

157 Numan 2006, 184; Berkel en Samplonius 2006, 480.
158 Berkel en Samplonius 2006, 181, 281.

Figuur 3.13 | Waterlopen met de naam Gouw, Wijzend of Wuiver in de Vier Noorder Koggen. Bron: vrij naar Dou 1651-1652.
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parallelgrenzende wegen ook. Dat is niet vreemd wanneer blijkt dat de betekenis van wuiver vrij algemeen is: 
het kan worden gerelateerd aan de plaatselijke bodemgesteldheid. Wuiver zou zijn voortgekomen uit waver, 
wat vermoedelijk verwijst naar ‘moerassige grond’.159 Waver kan ook ‘wankelen, heen en weer gaan’ betekenen, 
waarbij wankelende grond verwijst naar veen en het wankelende water naar een veenstroompje.160 Echter, 
wuiver zou ook in verband gebracht kunnen worden met een bajonetaansluiting – een aansluiting van twee op 
ongelijke hoogte liggende ontginningsassen via hun gemeenschappelijke zijkade. Daar waar de wuivers liggen 
kan sprake zijn geweest van opschuivende ontginningsfasen met volgende bewoning.161

De naam wijzend(Redwijzend, Oosterwijzend, Hoge Wijzend) hangt nauw samen met de omgeving. Wijzend 
is de naam van vele wateren in West-Friesland, maar ook van de daarlangs lopende dijken, en aangrenzende 
dorpen: Wijzend, Binnenwijzend, Koewijzend. De oorsprong van het woord is onzeker.162 In de Vier Noorder 
Koggen gaat het om een waterloop, dijk en/of  weg die in meerdere woordcombinaties langs een bannengrens 
loopt.

De oorsprong van de Gouw is eveneens onzeker. De Gouw (‘Leczatergawech’ 1319, ‘de Oude Gouw’ 1652, 
‘de Gouw’ 1682) begint in de Papenveersloot (‘de Ooster Gouw’ 1652), loopt vervolgens in oostelijke richting 
langs Benningbroek en Sijbekarspel, en verlaat de Vier Noorder Koggen vervolgens in het noorden ter hoogte 
van Aartswoud.163 De Gouw verwijst naar een weg of  een dijk langs een sloot. Gouw zou zijn te vinden in de 
samenstelling gaweg, goweg ‘streekweg’ of  ‘dorpsweg’. Aangezien een dergelijke belangrijke weg vaak langs 
water liep, zou ga-, go- als ‘water’ zijn opgevat, zodat gaweg, goweg ‘weg langs water’ ging betekenen. Toen weg 
in de onbeklemde lettergreep afsleet bleef  de vorm gauw, gouw over.164 In de literatuur wordt de Gouw ook 
wel Ouden Leczaterghawech genoemd, een naam die afkomstig is uit een 14de-eeuwse bron.165 De vraag is of  
in dit geval meer dan het lid weg is afgesleten. Leczaterghawech lijkt te verwijzen naar hen die aan het riviertje 
de Leek zaten of  woonden. Is de voorloper van de Gouw een Leek geweest? Liep ter plaatse een natuurlijke 
waterloop? Leczaterghawech lijkt verband te houden met het verdronken dorp Gawijzend (‘Gawysende’ 1312) 
dat ten noorden van Aartswoud lag. Ter hoogte van Gawijzend kwamen ook samengetrokken vormen Gou(w)
send voor.166 Kan het lid gawech synoniem zijn aan Gawijzend? Is daarmee de oorsprong van de waternaam 
Wijzend gevonden? 

Werpen we een blik op de andere vormen van Gouw die in de Vier Noorder Koggen voorkomen, dan valt de 
ligging van een sloot parallel aan het dorp De Weere op. De sloot waarvan de hedendaagse naam onbekend 
is, heette Duyckel Gouw tussen 1680 en 1732. Nog eerder, in 1650 heette de sloot Wateringe. Wateringe kan 
in verband worden gebracht met wetering ‘afwatering, sloot’, een afleiding van wêteren ‘(doen) afwateren’. 
Mogelijk kan dus geconcludeerd worden dat Gouw geen betrekking heeft op een natuurlijke afwatering, maar 
dat het net als vele andere West-Friese waternamen in verband kan worden gebracht met een vergraven of  
gegraven waterloop.

Veldnamen
Veldnamen zijn vaak gebaseerd op de specifieke eigenschappen en het gebruik van deze velden. Soms ook 
hebben veldnamen te maken met de manier waarop de bewoners van een regio dachten over de wereld om zich 
heen, hun belevingswereld. Zo zijn in de Vier Noorder Koggen percelen genoemd naar hun vorm (de trechter, 
hakbijl, vleugel), grootte (4 morgen, kleine stik), kwaliteit (goudmijn, vette woid, woestijn), ligging (voorstuk, 
achterstuk, zuidkant), flora en fauna (onkruid, de ooievaar, ’t zwaantje, unjerwoid), en sommige namen zeggen 
iets over de belevingswereld (Brazilië, Oost-Indië, de verwoesting, duivelshoek, hel). Verder komen veldnamen 
die samenhangen met grondgebruik en bodemgesteldheid veelvuldig voor.167

159 Persoonlijke communicatie met C. Schrickx; Schönfeld 1955, 29.
160 Van Berkel & Samplonius 2006, 485; Persoonlijke communicatie met J.A.J. Vervloet.
161 Persoonlijke communicatie met C. de Bont; De Bont 2008, 171-172.
162 Schönfeld 1955, 24; Berkel en Samplonius 2006, 340.
163 Schönfeld 1955, 24; Dou 1651-1652; Dou 1682.
164 Schönfeld 1955; Zomer 2016.
165 Registers van de Hollandse grafelijkheid 1320; Cock 1969, 154-170. 
166 Karsten 2012, 133.
167 Opname van de veldnamen vond plaats in 1960 onder leiding van J.A. Bakker. 
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Figuur 3.14 | Veldnamen tussen Zandwerven en de Baarsdorpermeer. Langs het verlengde van ’t War ligt een perceel met de veldnaam 
Veenland. Bron: Bakker 1960, Meertens Instituut.

Figuur 3.15 | Maantjes- of Kadetjesland bij Benningbroek. De percelen worden ook wel Hollebollig genoemd. De relatief grote 
hoogteverschillen die door de pijlen worden aangegeven, zijn de zichtbare restanten van het voormalige krekensysteem dat door verdwijnen 
van het veendek aan het maaiveld is komen te lig gen.
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In veldnamen die samenhangen met het gebruik van de bodem is vooral de term woid vaak aan te treffen (in 
samenstellingen, bijvoorbeeld unjerwoid, kerkewoid, ouwe woid). Het woord heeft in oorsprong de betekenis 
van ‘weide’. Betreft het perceel bouwland, dan ontbreekt deze naam. Een tweede veelvoorkomende naam 
die op het grondgebruik betrekking heeft is dres. Dres verwijst naar ‘braakliggend, blijvend buiten productie 
bouwland’. De Vier Noorder Koggen heeft een overgang gekend van bouwland naar grasland toen het 
veengebied door oxidatie en inklinking te nat werd om te bewerken. Of  dres verwijst naar het bouwland ten 
tijde van de ontginningen is niet met zekerheid vast te stellen. Het is aannemelijker dat toen de ontwatering van 
de streek verbeterde, enkele boeren deels overstapten op akkerbouw en de naam dres in zwang raakte. 

Hoezeer de getijdenruggen karakteristiek waren voor het gebied blijkt uit verschillende veldnamen. In de eerste 
plaats zijn een vrij groot aantal percelen met hoog aangeduid en liggen deze nabij de twee grote getijdenruggen 
die in de Vier Noorder Koggen voorkomen. Daarnaast worden meerdere percelen aangeduid als maantjesland 
of  hollebol, wat verwijst naar de hoogteverschillen die op één perceel waar te nemen zijn als gevolg van het 
krekensysteem. 

Het voorkomen van de vele veldnamen die verwijzen naar het reliëf  wat pas tijdens verdwijnen van het veen 
goed zichtbaar werd, bevestigt dat veldnamen veranderlijk zijn. Bestendiger zijn de water- en plaatsnamen. De 
oudste namen in de Vier Noorder Koggen zijn de plaatsnamen Medemblik (‘Medemolaca’ 914-918 kopie 11de 
eeuw) en Wognum (‘Wokgunge’  993-1049).168 Alle andere dorpen hebben een eerste vermelding in schriftelijke 
bronnen uit de late middeleeuwen. Het is aannemelijk dat de dorpen reeds voor de eerste vermelding bestonden. 
De plaatsnamen informeren helaas niet wanneer de dorpen precies zijn gesticht, waar ze precies lagen en hoe de 
ontginning is verlopen.169 De verspreiding van plaatsnamen met een Friese herkomst zou kunnen suggereren dat 
de Vier Noorder Koggen grotendeels is ontgonnen door Friezen. Echter, West-Friesland en Friesland vormden 
aanvankelijk een aaneengesloten gebied. De aanwezigheid van Friese plaatsnamen hoeft niets te zeggen over 
de herkomst van de kolonisten. De vraag is van waar de ontginningen zijn aangevangen. Vanuit Medemblik? 
Vanuit Wognum? Heeft de Kromme Leek bij de ontginningen een rol gespeeld? Wat was de rol van de Gouw? 
Zijn sommige nederzettingen in de Vier Noorder Koggen verdwenen of  verplaatst? Mogelijk zijn deze vragen 
te beantwoorden door verkavelingspatronen en nederzettingsassen te onderzoeken.

3.4  Topografisch archief

Al decennia lang maken historisch-geografen gebruik van het zogenaamde topografisch archief  om de 
geschiedenis van het landschap te reconstrueren. Het topografisch archief  is het geheel aan kavelpatronen, sloten, 
dijken en wegen, welke als sporen van de middeleeuwse ontginningswijze door ontginners in het landschap is 
nagelaten.170 Door bepaalde vormen in het landschap te relateren aan hun fysisch-geografische ligging, aan 
hun functie binnen de context van het cultuurlandschap en de totstandkoming binnen de historische context, 
kan soms nauwkeurig de ontginning van een veengebied worden gereconstrueerd. De huidige verkaveling 
is echter niet zondermeer representatief  voor de verkaveling ten tijde van de ontginning (8ste – 12de eeuw), 
want vele recente en/of  historische ingrepen hebben na de ontginning plaats gevonden. Toch wordt door 
bestudering van de oudst bekende verkavelingspatronen en nederzettingsassen getracht uitspraken te doen 
over de middeleeuwse ontginningswijze, nadat is stil gestaan bij de dynamiek waaraan het topografisch archief  
onderhevig is. 

Verkavelingsdynamiek in de Vier Noorder Koggen
De analyse van het topografisch archief  is ten eerste gericht op een reconstructie van primaire 
verkavelingspatronen.171 Na vergelijking van verschillende historische kaarten met de hedendaagse topografische 
kaart kan geconcludeerd worden dat tussen het begin van de 19de eeuw en het begin van de 21ste eeuw weinig 

168 De kerk van Wognum wordt al in 993-1049 genoemd. Aan de hand van archeologisch onderzoek is (nog) niet aangetoond dat de 
huidige kerk  even oud of  ouder is dan deze eerste vermelding, zoals in voorgaande paragraaf  is beschreven. Numan 2006, 188.

169 Alleen globaal kan het ontstaan van dorpen worden vastgesteld doordat uit historische bronnen (zoals de lijst van Echternach) zou 
kunnen worden afgeleid welke plaatsen nog niet bestonden.

170 De Bont 2012, 15-26. 
171 Zomer 2016, 243.
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Figuur 3.16| Postmiddeleeuwse topografische ruis in het recente topografisch archief. De derde verandering die De Bont noemt zou 
ook kunnen hebben geleid tot een verdichting van het slotenpatroon. Een vierde verandering die een veengebied kan ondergaan is het 
samenvoegen van percelen tot grotere eenheden ten behoeve van de schaalvergroting. De Bont 2009.

Figuur 3.17 | Door subtiele hoogteverschillen is in de Kolk van Dussen het voormalig verkavelingspatroon te onderscheiden. De pijlen 
wijzen naar de lig ging van één van de vele voormalige perceelsgrenzen. Het verkavelingspatroon komt overeen met de verkaveling ten 
zuiden van de Kolk van Dussen. De stippen zijn voormalige daliegaten. Wateroppervlakten zijn niet meegenomen in de hoogtescans, deze 
zijn wit gekleurd. Bron: bewerking van het Actueel Hoogtebestand Nederland, Rijkswaterstaat door W. Vletter.
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aan het verkavelingspatroon veranderd is.172 Hier en daar zijn smalle percelen samengevoegd, maar over het 
algemeen is de verandering te verwaarlozen. Voorafgaand aan de 19de eeuw zijn wel sinds de ontginning 
veranderingen opgetreden, want sommige percelen lijken bijvoorbeeld eerder blokvormig dan strookvormig. 

Drie veranderingen die een veenontginningsgebied kan ondergaan, zijn in beeld gebracht door De Bont (figuur 
3.16). De eerste verandering die na de ontginning gebruikelijk optrad, was een omslag van gemengd bedrijf  
naar veenweide. Deze verandering leidde nauwelijks tot aanpassingen in de verkavelingsstructuur. De tweede 
verandering trad op door verdwijnen van het veendek. Het maaiveld kwam aanzienlijk lager te liggen en het 
land viel gemakkelijk ten prooi aan overstromingen. De boeren vertrokken naar de randen van hoger gelegen 
gronden en/of  vestigden zich op terpen of  tegen de inmiddels aangelegde dijken. Volgens De Bont werd het 
topografisch archief  door deze verandering amper aangetast, op enkele sloten na die dichtslibden en niet meer 
werden opengetrokken. Een derde veelvoorkomende verandering trad op doordat vanonder het verdwijnende 
veendek een golvend ouder zeekleilandschap aan het oppervlak kwam. Dit frustreerde een goede afwatering 
van het gebied, waardoor boeren het slotenpatroon veranderden en het verkavelingspatroon ‘verrommelde’.173 
Zomer heeft vastgesteld dat deze ‘verrommeling’ ook door overstromingen kan zijn veroorzaakt. Afzetting van 
een laag klei zou kunnen leiden tot herverkaveling en verandering van het slotenpatroon om de afwatering op peil 
te houden.174 Naar aanleiding van problemen met de afwatering zou ook een verdichting van het slotenpatroon 
hebben kunnen plaatsgevonden. In dat geval groef  men meerdere sloten om het water te herbergen. Een vierde 
verandering die De Bont niet beschrijft – maar die zich wel kan hebben voorgedaan – is de verandering van 
het verkavelingspatroon ten behoeve van de schaalvergroting. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat in de Vier 
Noorder Koggen al in de 13de eeuw percelen werden samengevoegd tot grotere eenheden.175 

Het is aannemelijk dat in de Vier Noorder Koggen alle vier veranderingen hebben plaatsgevonden. Het vroeg 
Holocene zeekleilandschap met zijn vele kreekjes kwam door het verdwijnen van het veen tevoorschijn. 
Bovendien werd het oosten van de Vier Noorder Koggen bedekt met een laag klei door overstromingen vanuit 
het Meer van Wervershoof. Afhankelijk van de ligging van kleine kreekruggen en de dikte van het kleipakket 
moesten aanpassingen worden gedaan aan de verkaveling. In het gebied grofweg ten oosten van Midwoud heeft 
dit geleid tot een herverkaveling die veel weg heeft van een blokverkaveling, maar waarbij de oude oriëntatie 
leidend was. De oude oriëntatie was niet leidend tijdens de verkaveling van de polders die in het noorden 
aan de Westfriese Omringdijken grenzen. Niettemin is door subtiele hoogteverschillen onder deze rationele 
verkaveling de primaire verkaveling waar te nemen die aansluit op de zuidelijk aangrenzende strokenverkaveling 
(figuur 3.17). In het westelijk deel van de Vier Noorder Koggen, waar geen klei is afgezet, is het veen op veel 
plaatsen verdwenen waardoor de relatief  hoog liggende getijdenruggen aan het maaiveld kwamen te liggen. 
Hier is de opstrekkende verkaveling nog duidelijk zichtbaar, maar kunnen de boerderijen naar  de getijdenrug 
zijn verplaatst. Hieruit valt op te maken dat een groot deel van het topografisch archief  van de Vier Noorder 
Koggen te maken heeft gehad met verstoring van de verkaveling. De huidige verkaveling kan niet als primair 
worden beschouwd.

Ontginningsblokken
Ondanks de topografische ruis die zich voordoet in de Vier Noorder Koggen kan op basis van de vroeg 
19de-eeuwse kadastrale kaart gesteld worden dat de Vier Noorder Koggen een opstrekkende verkaveling 
heeft gehad. In het zuidwesten is deze verkaveling waaiervormig en in de rest van het ambacht strookvormig. 
In sommige veenontginningen zijn aan de hand van ‘verspringingen’ in nederzettingsassen verschillende 
ontginningseenheden te onderscheiden. De Bont noemt deze verspringingen ‘bajonetaansluitingen’. Hij 
verklaart dit verschijnsel door te stellen dat groepen ontginners binnen hun ontginningsblok sneller werkten of  
net iets verder doorgingen met hun ontginning. De achterkaden sloten niet op elkaar aan en kregen de vorm van 
een bajonet. Dit patroon zou terug te zien zijn in de nederzettingsas indien de nederzetting opschoof.176 In de 
doorgaande as van Hoogwoud naar Aartswoud is een dergelijke bajonetaansluiting waar te nemen (figuur 3.18).
Een dergelijke bajonetaansluiting doet zich ook voor tussen de nederzettingen Benningbroek en Midwoud, en 

172 Vergelijking tussen de Kadastrale kaart van 1823, de TMK van omstreeks 1850 en de topografische kaart 1:10.000 van 2010. 
173 De Bont 2008, 210.
174 Zomer 2016, 243-244.
175 Persoonlijke communicatie C. Schrickx.
176 De Bont 2008.
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Figuur 3.18 | Een bajonetaansluiting tussen de nederzettingsassen van Aartswoud en Hoogwoud. De bajonetaansluiting is niet 
landschappelijk bepaald, dus is waarschijnlijk een grens tussen twee ontginningseenheden geweest. Bron: Google Maps; J. Dou 1651-
1652; Actueel Hoogtebestand Nederland, Rijkswaterstaat.

Figuur 3.19 | Verspringingen tussen nederzettingsassen zijn niet altijd aanwijzingen voor verschillende ontginningseenheden. Tussen 
Twisk en Opperdoes houdt de verspringing verband met de loop van de getijdenrug. Bron: Actueel Hoogtebestand Rijkswaterstaat.
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tussen Midwoud en Oostwoud. In de Vier Noorder Koggen zijn meerdere verspringingen in nederzettingsassen 
te onderscheiden. Deze lijken echter niet het gevolg van de snelheid van eventuele ontginningseenheden, maar 
van het reliëf. Op de hoogtekaart gaat de verspringing tussen Twisk en Opperdoes gepaard met een bocht 
in de voormalig getijdengeul van het Westfriese Getijdensysteem (figuur 3.19). Waarschijnlijk zijn sommige 
verspringingen dus landschappelijk bepaald.

Een andere aanwijzing voor de grenzen van de ontginningseenheden zou kunnen worden afgeleid van de 
juridische eenheden in de Vier Noorder Koggen die bekend zijn uit historische kaarten. Deze zogenaamde 
rechtsgebieden werden bannen genoemd. Het is goed mogelijk dat de juridische indeling in de Vier Noorder 
Koggen gebruik maakte van een reeds bestaande onderverdeling die de bewoners zelf  hanteerden. De oudst 
bekende historische kaart waarvan de ligging van de bannengrenzen kan worden afgeleid dateert uit 1680.177 
Na digitalisering van de bannengrenzen lijkt van een relatie tussen de bannen en ontginningseenheden niet 
altijd sprake. De ban van Wognum kent drie verschillende verkavelingspatronen (figuur 3.20) en ook in de ban 
van Medemblik en de ban van Nibbixwoud komen meerdere – tegenstrijdige – ontginningseenheden voor. 
Sommige grenzen lijken daarentegen wel weer samen te vallen: de zuidelijke grens van het bangebied van 
Aartswoud valt samen met de Aartswouder Wuiver en de bajonetaansluiting.

De grenzen van de ontginningseenheden zijn niet gemakkelijk aan de hand van bajonetaansluitingen en 
juridische grenzen of  het verkavelingspatroon te onderscheiden, daarom zal eerst de ligging van grotere 
ontginningsblokken worden bepaald. Ter reconstructie van de ontginningsblokken is gekozen om de 
verkaveling te markeren waarbij de sloten parallel aan elkaar lopen of  in één punt uit komen. In totaal zijn vijf  
grote ontginningsblokken te onderscheiden. Allereerst is ten oosten van Oostwoud een duidelijke oost – west 
georiënteerde verkaveling waar te nemen. Aan de westzijde wordt het blok begrensd door een noord-zuid 
georiënteerd verkavelingspatroon. Dit blok kent een lichte knik in de verkaveling ter hoogte van de nederzetting 

177 Dou 1682.

Figuur 3.20 | Aan de hand van globale perceelsgrenzen zijn vijf ontginningsblokken te onderscheiden. De bannengrenzen zijn niet gelijk 
aan de ontginningseenheden, soms komen twee of drie verkavelingspatronen voor binnen één ban.
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Twisk en iets ten zuiden van Opperdoes. Vanaf  deze knik strekt de verkaveling zich 5,2 km in rechte lijnen uit 
naar het zuiden. Iets ten noorden van Nibbixwoud en Hauwert volgt een tweede knik in de verkaveling. Deze 
knik van bijna 45 graden hangt niet samen met het huidige hoogteverschil of  het bodemtype. Waarschijnlijk is 
dit een grens met een ander ontginningsblok. Het is goed mogelijk dat het grote ontginningsblok bestaat uit 
kleinere ontginningseenheden. 

Het ontginningsblok waarin de nederzettingen Nibbixwoud en Hauwert liggen, lijkt grotendeels te zijn 
georiënteerd op de Kromme Leek. Alleen waar de Kromme Leek in het oosten naar het noorden toestroomt 
om uit te wateren ter hoogte van Wervershoof, lijkt de verkaveling zich niets aan te trekken van de waterloop. 
Waarschijnlijk is het randgebied van het Meer van Wervershoof  sterk aan herverkaveling onderhevig geweest, 
want uit het topografisch archief  is de vroegmiddeleeuwse kleinschalige verkaveling niets meer af  te leiden. 

Het naastgelegen blok van Wognum, Wadway en Spanbroek lijkt ook gekoloniseerd of  ontgonnen te zijn vanaf  
een waterloop. Afgaande op de verkaveling lijkt dit een andere waterloop te zijn geweest dan de Kromme Leek, 
want de ontginningsblokken sluiten niet aan. Binnen het blok zijn duidelijk twee kleinere ontginningseenheden 
te onderscheiden: Wognum en Spanbroek. Elk is ontgonnen vanaf  een andere tak van een veenstroompje. 
Tot slot is in het noordoosten een groot ontginningsblok te onderscheiden. De parallel lopende sloten zijn 
hier circa 9,7 km lang. Vooralsnog is onbekend waar vandaan de ontginning van dit blok is aangevangen. Op 
enkele punten lijkt in dit blok sprake te zijn van een lichte divergerende verkaveling. Waarschijnlijk is dit een 
aanwijzing dat het ontginningsblok bestaat uit meerdere ontginningseenheden. De grenzen van deze kleinere 
ontginningseenheden kunnen nader worden gereconstrueerd door restvenen, zijdwendes en nederzettingsassen 
te bestuderen.

Restvenen en zijdwendes
Uit de kaart met ontginningsblokken (figuur 3.20) blijkt dat enkele kleine delen van ontginningsblokken een 
afwijkend verkavelingspatroon hebben. Zij zijn spie-achtig van vorm, hiervan is sprake bij Benningbroek en 
ten zuidoosten van Oostwoud. Dit zijn gebieden die na het uitzetten van de primaire ontginningsblokken 

Figuur 3.21 | Het principe van de 
zijdwende. Bron: De Bont 2008.

Figuur 3.22 | De zijdwende 
tussen Opmeer en Hoogwoud. 
Deze zijdwende loopt parallel 
aan de bannegrens. Het perceel 
en het aangrenzende water hebben 
dezelfde naam: Opmeerder Wuiver.
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aanvankelijk onberoerd zijn gebleven.178 De restvenen 
kunnen ook rechthoekig van aard zijn, in dat geval 
zullen zij hebben gefunctioneerd als ‘zijdwende’. 
Een zijdwende is een brede strook veen die bewust 
onontgonnen werd gelaten. Hierdoor kwam de 
strook na verloop van tijd hoger te liggen dan de 
omgeving en ontstond een grensscheiding tussen 
twee ontginningseenheden. Pas later werden deze 
zijdwendes in bezit genomen en verkaveld.179 

Ter hoogte van Hoogwoud liggen drie langgerekte 
onverkavelde stroken land. Het noordelijkste perceel 
wordt – net als de aangrenzende waterlopen – op de 
oudst historische kaart beschreven als ‘Eertswouder 
weyver’, de middelste heet ‘Hooghwouder Weyver’ 
en tussen Hoogwoud en Opmeer ligt de ‘Opmeerder 
Weyver’.180 Uit de naamgeving van deze percelen is 
al af  te leiden dat deze percelen mogelijk eertijds 
hebben gediend als zijdwende.181 In andere delen 
van de Vier Noorder Koggen kan niet uit het 
topografisch archief  de ligging van zijdwendes of  
restvenen worden opgemaakt. 

Nederzettingsassen
Veel middeleeuwse veenontginningen zijn gefaseerd verlopen.182 Veenstroompjes dienden als ontginningsbasis 
en het achterliggende land werd ontgonnen volgens een bepaald stramien (figuur 3.23). Na verloop van tijd 
verdween het veen door oxidatie en inklinking en werden bewoners gedwongen om hun agrarische activiteiten 
te verleggen. Op deze manier ontstond een langgerekte strokenverkaveling met haaks op de verkaveling een 
nederzettingsas die verschillende malen kon verschuiven. Wanneer een (natuurlijke) grens werd bereikt, kon niet 
verder worden opgeschoven en moesten andere oplossingen worden gevonden. Ontginningen werden verlaten, 
terpen werden opgeworpen en dijken bewoond. In de Vier Noorder Koggen verplaatsten mogelijk sommige 
nederzettingsassen naar getijden- en kreekruggen. Dat de verplaatsing van nederzettingsassen na voltooiing van 
de ontginning plaatsvond, valt op te maken uit de verkaveling die reliëfonafhankelijk is. Bovendien liggen enkele 
huidige nederzettingsassen niet haaks op de verkaveling. De vraag is of  in het vroeg 19de-eeuwse topografisch 
archief  van de Vier Noorder Koggen patronen zichtbaar zijn die verband kunnen houden met voormalige 
nederzettingsassen. 

Aanwijzingen voor de ligging van voormalige nederzettingsassen kunnen worden gegeven door het 
verkavelingspatroon in samenhang met oude kerkhoven. Het gaat hier om oude achterkaden die later als 
secundaire ontginningsbasis (nederzettingsas) dienst deden. Op historische kaarten zijn ze terug te vinden als 
oude weteringen, wegen of  doorlopende verkavelingsstructuren.183 Dergelijke opvallende structuren zijn van 
historische kaarten af  te leiden. Helaas werken doorgaande verkavelingsstructuren soms ook erg misleidend. 
Waar de afwatering door het tevoorschijn komende zeekleilandschap werd bemoeilijkt, zullen nieuwe sloten 
zijn gegraven en bestaande sloten zijn verbreed. Of  een doorgaande structuur tijdens de ontginning dienst 
heeft gehad of  pas na de ontginning is ontstaan, is niet van historische kaarten af  te leiden. Dergelijke patronen 
zouden ondersteund moeten worden door informatie uit voorgaande paragrafen: archeologische sporen en 
vondsten en toponiemen. 

178 Zomer 2016, 149.
179 De Bont 2008, 177-198.
180 Dou 1651-1652.
181 Zie vorige paragraaf  Historisch-naamkundig archief  – waternamen.
182 Zomer 2016, 246; De Bont 2008; De Cock 1965.
183 De Bont 2008, 163-171 en 212-219.

Figuur 3.23 | Opschuivende bewoning in een veengebied. Bewoning 
langs de ontginningsas van het oudste ontginningsblok (boven) kan 
verschuiven naar de oorspronkelijke achterkade, die daarmee een 
secundaire ontginningsas wordt (onder). Bron: De Bont 2008.
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Het ligt voor Hoogwoud en Opmeer in de lijn der verwachting dat zij een relatie hebben met de dorpen in 
het noordoosten: De Gouwe en De Weere zouden voorgangers van Hoogwoud en Opmeer geweest kunnen 
zijn. Het voorkomen van oud kerkhoven zou daar een duidelijk signaal over afgeven, maar deze komen niet 
op oude kaarten voor en zijn zover bekend ook niet aangetroffen tijdens veldverkenningen, opgravingen of  
ruilverkavelingswerkzaamheden. Niettemin wordt in een historische bron uit 1668 melding gemaakt van een huis 
met land aan de Gouwe onder Hoogwoud met een kerkhof  ten noorden.184 Bovendien kan de plaatsnaam ook 
in verband worden gebracht met een opstrekkende verkaveling. De plaats De Weere duidt op de aanwezigheid 
van een perceel tussen twee afwateringssloten: een achterkade. Tegenwoordig ligt de nederzetting op circa 400 
m afstand van een waterloop die Wateringe of  Duyckel Gouw wordt genoemd.185 In het verlengde van deze 
waterloop ligt een buurtschap dat op de oudst historische kaart van Dou uit 1651-1652 wordt aangeduid als 
‘Trop were eynde’.186 Waarschijnlijk vormde dit buurtschap het einde van het dorp De Weere en heeft De Weere 
eertijds aan de waterloop gelegen. Na het verdwijnen van het veendek is een deel van het dorp verplaatst naar 
een nabij gelegen getijdenrug. Naast de Gouwe en De Weere kan Hoogwoud in verband hebben gestaan met 
het nog oostelijker gelegen Lambertschaag. Opvallend genoeg staan de kerk van Hoogwoud en de kerk van 
Lambertschaag precies in elkaars verlengde. Een nader onderzoek naar grondbezit zal interessante gegevens 
kunnen opleveren. 

Dat geldt ook voor eventueel nader onderzoek naar de voorganger van de nederzettingen Midwoud en 
Spanbroek. Midwoud heeft vermoedelijk ook noordelijker gelegen. Uit een aantekening in een belastingregister 
uit omstreeks 1700 stond de kerk ‘eertijts op het oosteijnde van de Broerdijk, wat bewesten daar nu de koornmolen 
staat’.187 Spanbroek heeft vermoedelijk ook op een andere plaats gelegen. In een historische bron uit 1732 wordt 
melding gemaakt dat resten van een kapel liggen tussen Spanbroek en de Baarsdorpermeer.188 De precieze locatie 
van deze kapelresten is niet bekend, maar ten zuidoosten van het dorp is een afwijkend verkavelingspatroon 

184 Persoonlijke communicatie met Jan de Bruin. Alkmaar, Regionaal archief, Oud-rechterlijk archief  Harenkarspel 5984.
185 Zie vorige paragraaf.
186 Dou 1651-1652.
187 West-Fries Archief, Dorpsarchief  Midwoud 40.
188 Bruins 1732; Tirion 1750.

Figuur 3.24 | De kerk van Hoogwoud en Lambertschaag lig gen in elkaars verlengde. Aan de Gouwe heeft een oud kerkhof gelegen. 
De precieze locatie van dit kerkhof is vooralsnog onbekend. De Duyckel Gouw ligt in het verlengde van het buurtschap Trop weren eynd. 
Mogelijk lag De Weere eertijds langs de Duyckel Gouw. Bron: Dijkgraafschap 1732, Westfries Archief.
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waar te nemen (figuur 3.25). Zou hier een kapel hebben 
gestaan? Uit vondstmeldingen en nader onderzoek 
middels hoogtekaarten kunnen aan beide zijden van de 
Molentocht geen sporen van bebouwing worden vast 
gesteld, maar pas na archeologisch onderzoek kan de 
voormalige aan- of  afwezigheid van een kapel definitief  
worden bewezen.

3.5 Synthese

In totaal zijn op basis van het topografisch archief  vijf  
ontginningblokken te onderscheiden (figuur 3.20). Voor 
een duidelijk overzicht van de ontginningsgeschiedenis 
van de Vier Noorder Koggen wordt elk blok apart 
toegelicht. 

Blok I
Vanaf  de 8ste en 9de eeuw start de kolonisatie van het 
oostelijk deel van de Vier Noorder Koggen. Dit blijkt 
uit vondstmateriaal dat in de randzone van het Meer 
van Wervershoof  is aangetroffen. Vanuit het Meer van 
Wervershoof  trok men naar het zuiden om Drechterland 
te ontginnen en naar het westen de Vier Noorder Koggen 
in. Resten van deze vroegmiddeleeuwse vondsten en 
sporen zijn niet tot nauwelijks terug te zien in het verkavelingspatroon. Waarschijnlijk is het ontginningsblok 
sinds de vroegmiddeleeuwse ontginning sterk aan herverkaveling onderhevig geweest, want ook de ligging 
van het voormalige Meer van Wervershoof  is niet van het verkavelingspatroon af  te leiden. Desalniettemin 
illustreert de aanwezigheid van vroegmiddeleeuwse vondsten dat dit blok als eerste is ontgonnen. De ontginning 
vond waarschijnlijk vanuit het oosten – waar eertijds het Meer van Wervershoof  lag – plaats, want geen enkele 
andere natuurlijke landschapsvorm die als ontginningsbasis zou kunnen hebben gediend (veenstroompje of  
kreekrug) ligt in de buurt.

In het ontginningsblok kunnen drie ontginningseenheden worden onderscheiden. De middelste ontginnings-
eenheid (I – A) is waarschijnlijk het oudst, want hier lopen de sloten recht door. De spie-achtige vorm van de 
zuidelijkere ontginningseenheid (I – C) doet vermoeden dat deze als laatste van het blok is ontgonnen. 

Blok II
Net als Blok I is Blok II waarschijnlijk sterk aan herverkaveling onderhevig geweest. Tijdens de archeologische 
opgraving aan de Oude Haven van Medemblik zijn geen anders georiënteerde sloten of  greppels aangetroffen. 
De oudst gevonden huisplaatsen van Medemblik zijn eveneens noord-zuid georiënteerd. Alleen bij de opgraving 
aan de Schuitenvoerderslaan zijn anders georiënteerde greppels aangetroffen, deze waren noordoost-zuidwest 
georiënteerd. Hier is tegenwoordig aan de oppervlakte niets meer van terug te zien.

Waarschijnlijk vond de eerste ontginning van dit blok plaats rond Medemblik. Waarschijnlijk startte de planmatige 
ontginning rond Medemblik later dan de zuidelijkere ontginning vanuit het Meer van Wervershoof, want de 
percelen ‘botsen’ op de doorgaande lijnen van Blok I. Aan de basis van deze ontginning lag waarschijnlijk de 
zogenaamde Middenleek. Dit veenstroompje waterde uit ter hoogte van Medemblik, zoals uit de naamgeving van 
de stad valt af  te leiden. De midden- en bovenloop van het veenstroompje zouden in de huidige Wieringermeer 
hebben gelegen. Echter bij Twisk zou een vergraven restant van een voormalig veenstroompje kunnen liggen: de 
Twiskerdijksloot. Deze zeer diep uitgegraven sloot ligt midden op de getijendrug. De ligging van de waterloop 
moet dus zijn bepaald voordat de getijdenrug herkenbaar was. Bovendien kan de naam Twisk vertaald worden 
als ‘grenswater’.189 Als het dorp Twisk op zijn ‘oorspronkelijke’ plek ligt, zal de Twiskerdijksloot het grenswater 
zijn geweest waar het dorp zijn naam aan ontleent. De hoge ouderdom en naam van de sloot doen vermoeden 

189 Schönfeld 1955, p. 284-285.

Figuur 3.25 | Opvallende verkavelingspatronen tussen 
Spanbroek en de Molentocht (zie kaders). De huidige kerk 
van Spanbroek staat in het noordwesten. Mogelijk heeft de 
huidige kerk een voorganger gehad. Bron: Google Maps.
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dat de Twiskerdijksloot een restant is van een veenstroompje: misschien wel van de Middenleek. In ieder geval  is 
zeker dat bij Twisk een vroege ontginning heeft plaatsgevonden. Men zal vanaf  de oever van het veenstroompje 
in zuidelijke richting zijn gaan ontginnen. Tijdens de ontginning is sprake geweest van opschuivende bewoning. 
Ongeveer 2,2 km ten zuiden van Twisk heeft mogelijk de voorganger van het tegenwoordige Midwoud gelegen. 
Alleen de ligging van de waterloop Nieuwe Gouw boven de Oude Gouw is in tegenspraak met de noord-zuid 
georiënteerde ontginningswijze. Echter, de Nieuwe Gouw zou later kunnen zijn gegraven dan de Oude Gouw 
om de afwatering na het verdwijnen van het veendek op peil te houden.

Blok III
Voordat de ontginning van Blok II is afgerond, ontstond in het westen Wognum. De eerste vermelding van 
Wognum dateert tussen 993 en 1049. Of  Wognum toentertijd al op de huidige locatie lag, kan vooralsnog 
niet uit archeologisch onderzoek worden afgeleid. De historische verkaveling rondom Wognum lijkt gericht 
te zijn op een voormalig veenstroompje dat ter hoogte van de Baarsdorpermeer stroomde. Vanuit hetzelfde 
veenstroompje, maar vanaf  een andere tak, is Spanbroek gesticht. Het is de vraag of  Spanbroek eertijds dichter 
bij het veenstroompje heeft gelegen. In een historische bron uit 1732 wordt melding gemaakt dat resten van 
een kapel liggen tussen Spanbroek en de Baarsdorpermeer.190 De precieze locatie van deze kapelresten is niet 
bekend, maar ten zuidoosten van het dorp is een afwijkend verkavelingspatroon waar te nemen. Het is niet 
ondenkbaar dat Spanbroek voorheen zuidoostelijker, dichter bij het veenstroompje lag. Het tweede lid van 
de plaatsnaam, broek, verwijst naar het laag gelegen moerassige gebied dat in de directe omgeving van het 

190 Bruins 1732; Tirion 1750.

Figuur 3.26 | Kijkend naar het globale slotenpatroon (lichtgrijze lijnen) zijn per blok kleinere ontginningseenheden te onderscheiden 
(zwarte grenzen). In het oosten zijn de Middenleek en het Meer van Wervershoof als ontginningsbasis gebruikt. Later volgde de ontginning 
vanaf de oevers van de Kromme Leek. In het westen werden andere veenstroompjes als ontginningsbasis gebruikt. De ontginningsbasis 
voor het blok in het noordoosten is mogelijk een tweede veenstroompje bij Twisk geweest. Ter hoogte van de Langereis heeft waarschijnlijk 
een veenrug gelegen (donkerpaars), evenals langs de achtergrens van Blok III en Blok IV.
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veenstroompje heeft gelegen. Net als Spanbroek kan Wadway ook eertijds bij het veenstroompje gelegen. Hier 
zijn vooralsnog geen archeologische aanwijzingen voor, maar zal de naam van de plaats verklaren: ‘ondiepe 
doorwaadbare plaats’.

De waaierverkaveling van Spanbroek en Wognum wordt abrupt begrensd door de waterloop Wijzend. De 
vraag is waarom het verkavelingspatroon hier ophoudt. Botste men op de grenzen van ontginningsblokken 
uit het noorden en noord-oosten? Was het de ontginners reeds duidelijk dat zij op de hoogste delen van 
het zeekleilandschap woonden? Hadden zij niet behoefte aan meer landbouwgrond? Of  was de Wijzend een 
waterscheiding en vormde deze dus een natuurlijke hindernis voor verdere ontginning? In ieder geval geeft de 
Wijzend de grens aan van de ontginning die vanuit het zuidwesten is aangevangen. 

Blok IV
De ontginning van Blok IV is waarschijnlijk later gestart dan de ontginning van Blok I, Blok II en Blok 
III. De noordelijke grens van het ontginningsblok wordt gevormd door de hoek van bijna 45 graden in het 
slotenpatroon. Mogelijk lag op deze grens een hoogveenrug tijdens de ontginning, die vanuit het noorden en 
vanuit de Kromme Leek werd ‘aangesneden’. Tussen de dorpen Nibbixwoud en Hauwert en de Kromme Leek 
zijn enkele lichte knikken in het verkavelingspatroon zichtbaar. Waarschijnlijk heeft geen voormalige bewoning 
plaatsgevonden ter hoogte van deze knikken, daar lijkt de afstand tussen de Kromme Leek en de huidige 
dorpen te kort voor. Mogelijk zijn de lichte knikken resultaat van een veranderde oriëntatie op de hoogste delen 
van de hoogveenrug tijdens de ontginning.

Blok V
Wat betreft het ontginningsblok waarin de dorpen Aartswoud, Hoogwoud, Opmeer, Sijbekarspel, De Weere, 
Abbekerk en Lambertschaag zijn gesitueerd, is over de ontginningsrichting nog onduidelijkheid. Heeft men de 
Middenleek, de Langereis, de Gouwe of  de getijdenrug als ontginningsbasis gebruikt? De lichte knikken in de 
verkaveling tussen de huidige nederzettingsassen van Hoogwoud en Opmeer en de Langereis doen vermoeden 
dat de Langereis een hoogveenrug is geweest. Deze gedachte wordt bevestigd door de historische naamgeving 
van de waterloop. De Langereis werd in de 14de eeuw Wijzend genoemd.191 Het is niet waarschijnlijk dat de 
Langereis dus een ontginningsbasis is geweest. Waar lag de ontginningbasis dan wel? Meerdere scenario’s zijn 
mogelijk. 

In het eerste geval kan een tweede veenstroompje zijn ontsprongen aan het veenkussen ter hoogte van de 
Bennemeer. Dit veenstroompje zal vanuit het zuiden richting het noorden hebben afgewaterd. De ligging van 
een tweede veenstroompje ter hoogte van Twisk is niet vreemd: naast ‘grenswater’ zou de plaatsnaam ook 
‘tussen’ of  ‘splitsing’ kunnen betekenen.192 Vanaf  de oevers van het veenstroompje zal men in zuidwestelijke 
richting zijn ontgonnen. De eerste achterkade lag waarschijnlijk iets ten oosten van de huidige nederzettingsas 
Lambertschaag-Abbekerk. De tweede achterkade ter hoogte van de Duyckel Gouw. Daarna is het moerassige 
gebied ter hoogte van de Gouwe aangegrepen om een derde achterkade te graven. Tot slot volgde bewoning 
ten westen van Hoogwoud en Opmeer. De nederzetting Aartswoud kon daarentegen niet verder opschuiven 
het veen in. Door oxidatie van het veen werden de getijdenruggen in het landschap zichtbaar. De bewoning 
ten westen van Hoogwoud en Opmeer schoof  circa 1,5 km terug en vestigde zich op de getijdenrug. Ook 
de dorpen De Weere en Abbekerk trokken zich terug tot de nabij liggende getijdenrug. Tot slot werd de 
nederzetting Lambertschaag vanuit de Wieringermeer verplaatst naar de huidige locatie. De stichting van 
het huidige Sijbekarspel volgde eveneens later. Misschien ligt de nederzettingsas van Sijbekarspel schuin ten 
opzichte van het verkavelingpatroon omdat men delen van kreekruggen opzocht, maar het zou ook kunnen dat 
men zich pas bij de Gouwe vestigde toen waterlopen en wegen economisch gezien belangrijk werden. 

Het tweede scenario gaat uit van een ontginningsbasis ter hoogte van de Gouwe. Vanaf  de Gouwe, een 
veenstroompje of  een vroeg gegraven waterloop ontgon men in zuidwestelijke richting en in noordoostelijke 
richting. In zuidwestelijke richting werd de oostelijk nederzettingsas van Hoogwoud en Opmeer gesticht, tot 
slot volgde een nederzettingsas 1,5 km ten westen van de dorpen. In noordoostelijke richting diende de Duyckel 

191 De Wijzend werd voor het eerst vermeld in de ‘Generale Stoelinge’ uit 1337-1345. De naam Langereis komt na 1463 in zwang. 
Persoonlijke communicatie met J. de Bruin.

192 Berkel en Samplonius 2006, 450.
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Gouw als eerste dwarssloot. Een nederzettingsas bij Abbekerk volgde. Tot slot werd de ontginning van het 
blok in het noordoosten voltooid met de loop van een tweede Duyckel Gouw. Na oxidatie van het veen 
verplaatsten ook in dit scenario enkele dorpen: ten westen van Hoogwoud en Opmeer trekt men zich terug naar 
de getijdenrug, met het ontstaan van de Koningspade als gevolg. De verplaatsing van De Weere, Abbekerk en 
Lambertschaag verloopt op dezelfde manier als in het eerste scenario wordt geschetst. Sijbekarspel heeft in dit 
scenario waarschijnlijk altijd op dezelfde plaats gelegen, aan ontginningsbasis de Gouwe. 

Het is de vraag welk scenario van toepassing is geweest. Beide scenario’s bevatten onzekerheden. Misschien 
wijst de korte afstand tussen de Gouwe en Aartswoud en de loop van de Gouwe naar de haven van Aartswoud 
er op dat de Gouwe pas ge- of  vergraven is toen wateren en wegen economisch gezien belangrijk werden 
(vanaf  de 13de eeuw). Misschien lag de eerste bewoning verspreid over de ontginningen en vormde zich pas 
later de lintdorpen. Misschien wordt nu te modelmatig over de chronologie van de ontginningen gedacht. Het 
eerste scenario lijkt vooralsnog het meest waarschijnlijk. De verkaveling aan beide zijden van de Gouwe sluiten 
zó nauw op elkaar aan dat een ontginning in beide richtingen haast onmogelijk kan zijn geweest.

Einde van de ontginningen
Op basis van scherven van 11de-12de eeuws keramiek, die verspreid over het studiegebied voorkomen, mogen 
we de voltooiing van de kolonisatie in de 12de eeuw plaatsen. Na verloop van tijd verdween het veendek door 
oxidatie en inklinking. Het maaiveld daalde waardoor waterlopen overstroomden en meren ontstonden. 
Nederzettingsassen verplaatsten naar de tevoorschijn gekomen getijden- en kreekruggen, zoals misschien met 
de dorpen Spanbroek en De Weere is gebeurd. Waar men niet kon verhuizen naar getijden- of  kreekruggen, 
werden terpen opgeworpen. Opvallend genoeg bleven daarbij de kenmerkende langgerekte vorm van de 
nederzetting bestaan: Oostwoud, Midwoud en Hauwert zijn (inmiddels) lintdorpen van terpen. Soms waren 
de getijdenruggen niet hoog genoeg om woonplaatsen te beschermen tegen een overstroming. In Wognum 
werden in de eerste helft van de 12de eeuw terpen opgeworpen, in Spanbroek en Hoogwoud gebeurde dat in de 
tweede helft van de 13de eeuw. 





Hoofdstuk 4 
Maatschappelijke context



4.  Reconstructie van de maatschappelijke context van de kolonisaties en 
 ontginningen in de Vier Noorder Koggen tijdens de vroege en volle   
 middeleeuwen (800-1300 na Chr.)

4.1 Inleiding

Na bestudering van het topografisch archief  lijken enkele achterkades van verschillende ontginningseenheden 
op elkaar aan te sluiten. Bovendien zijn de ontginningen zeer gestructureerd, waardoor het lijkt alsof  de 
ontginningen planmatig zijn uitgevoerd en dus door hogerhand gestuurd werden. In dit hoofdstuk zal de 
vermeende inbreng van bovenaf  – de graaf  van Holland of  de bisschop van Utrecht – nader toegelicht 
worden door de politieke en kerkelijke rechtsverhoudingen te beschrijven die van toepassing waren tijdens de 
kolonisatie en ontginning van de Vier Noorder Koggen. Na een regionaal kader van het politieke en kerkelijke 
recht- en grondbezit, zal ingegaan worden op de vragen in hoeverre de rechtsverhoudingen invloed hadden op 
de organisatie van het kolonisatie- en ontginningsproces in de Vier Noorder Koggen en wie de initiatiefnemers 
van de ontginningen kunnen zijn geweest.

4.2 Politieke rechtsverhoudingen

Frisia
In de 7de eeuw ontstonden in Noord-Holland enkele kleine nederzettingen, waaronder Medemblik. Waar deze 
vroegmiddeleeuwse kolonisten vandaan kwamen is vooralsnog niet met zekerheid vast te stellen, maar een 
migratie uit het Friese en Groningse terpengebied lijkt waarschijnlijk.193 In ieder geval kan uit een wetstekst uit 
circa 750-800, de Lex Frisonium, worden afgeleid dat de Friese invloedssfeer reikte van het Zwin in Zeeland, 
langs de kust tot de Weser in Noord-Duitsland. Het gebied werd ook wel aangeduid als Frisia. Waarschijnlijk 
behoorden hiertoe ook Utrecht en het rivierengebied, waaronder Dorestad. In 689 worden Utrecht en Dorestad 
door de Franken heroverd. Langzamerhand volgden meerdere delen van Frisia, totdat in 785 het hele Friese 
gebied onder Karolingisch gezag stond.194 

Het Frankische gezag ging gepaard met de instelling van graafschappen en de opkomst van het christendom. 
Graafschappen werden de belangrijkste territoriale eenheden. Ze overlapten grotendeels de voormalige 
gouwen: de sociale eenheden waarin Frisia was opgedeeld. Aan het hoofd van het graafschap stond een graaf  
die meestal door de Frankische, later Ottoonse, koning was aangesteld en deze ook vertegenwoordigde.195 
In Noord-Holland lagen vier graafschappen: Kinheim (Kennemerland), Wiron (Wieringen), Texla (Texel) en 
Westflinge. Dit laatste graafschap wordt op basis van een oorkonde uit 1064 ten westen van het Vlie geplaatst, 
zoals ook uit de naam valt op te maken.196 Mogelijk werd met Westflinge de bewoonde streek langs het Meer van 
Wervershoof  aangeduid. Met de aanstelling van de graven vond een bepaalde decentralisatie van rechten plaats. 
In de Karolingische periode werden bezittingen van de Frankische koningen, het zogenaamde koningsgoed, 
regelmatig geschonken aan aristocraten en geestelijken.197 Op deze manier werd de kerstening van Frisia door 
het koningshuis in materiële zin ondersteund. Goederen werden gegeven aan bekeerde edelen en het werd 
verplicht gesteld dat de kerk een deel van de agrarische opbrengsten ontving, de zogenaamde tiend. Hierdoor 
kon onder andere de Sint Maartenskerk te Utrecht – lees: de bisschop van Utrecht – in het bezit komen van vele 
rechten en goederen, die het begin vormden van haar latere rijkdom.

Vanaf  circa 800 werden de voormalige handelspartners van Frisia steeds vijandiger. Verschillende plundertochten 
door Vikingen vonden aan de Nederlandse kust plaats, ook in Frisia. Al lijken nederzettingen in het noorden 
van Frisia minder vaak doelwit te zijn geweest dan de zuidelijke regio, met name Dorestad en Walcheren.198 
De Scandinavische plunderingen zouden tot in de 11de eeuw sporadisch blijven plaatsvinden.199 Door de 

193 Van Leeuwen 2014, 34.
194 Van Es 1994, 90.
195 Mostert 2009, 150.
196 De Cock 1965, 29; Van Leeuwen 2014, 37.
197 Besteman 1974, 46; De Boer et al. 1992, 19; Heidinga & Verhoeven 1992, 3.
198 Van Leeuwen 2014, 48.
199 Mostert 2009, 196; Van Leeuwen 2014, 51.
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plunderingen werd de macht van de Frankische 
koningen aangetast. In de 10de eeuw vonden vele 
machtschommelingen tussen de koningen, graven 
en bisschoppen plaats. De wereldlijke macht van 
de bisschop van Utrecht nam toe. Het bisdom 
kreeg meer rechten en daarmee meer middelen om 
de macht uit te breiden. Het betekende ook voor 
de graafschappen een periode van bloei. Met de 
opkomst van Dirk I (circa 875-923/939) als graaf  
over westelijk Frisia, Kinheim en het Rijnland, en 
rond 980 Dirk II (circa 932-988) als graaf  over 
Texla, Kinheim en Masalant, kwam de directe 
invloed van de Frankische koning in Noord-Holland 
tot een einde.200 Omstreeks het jaar 1000 verkregen 
de graven tenslotte de koninklijke rechten op de 
wildernis in het later Hollandse gebied.201  Vanaf  het 
moment dat de graven dit recht, het zogenaamde 
foreestrecht in handen kregen, bestond de moge-
lijkheid om de veengebieden op grote schaal te 
ontginnen.202 

In de tweede helft van de 11de eeuw werden de 
Hollandse graven officieel benoemd tot zelfstandige 
rijksvorsten, die het land direct in leen van de 
Duitse keizer kregen.203 Tegelijkertijd werden de 
graafschappen in het westelijke kustgebied in 
toenemende mate verenigd onder de naam Holland. 
De vereniging van deze gebieden, die eerder onder 
sterke Frankische invloed stonden, maakte een einde 
aan het zogenaamde Frisia.204 Bekend is dat vanaf  
circa 1100 tot 1150 het gebied ten zuidwesten van 
waterloop de Rekere als Holland wordt aangeduid 
en het gebied ten noordoosten als West-Friesland 
(figuur 4.2).205 

Verschillende graven van Holland trachtten in de volle middeleeuwen West-Friesland te veroveren. Waarschijnlijk 
nam de opbrengst van de landbouw af  door inklinking en oxidatie van het veengebied. Graan kon niet meer 
worden verbouwd en moest worden geïmporteerd, waardoor oostelijk West-Friesland wederom een centraal 
onderdeel van een handelsnetwerk vormde en aantrekkelijk was om te bezitten.206 In 1282 lukte het graaf  
Floris V van Holland, nazaat van Dirk VII om West-Friesland te onderwerpen. Na de overwinning gaf  de 
graaf  opdracht tot de bouw van dwangburchten om blijvend controle over het gebied te krijgen. Een van de 
dwangburchten werd in Medemblik tussen 1282 en 1287 gebouwd.207 Na eeuwen van wisselende machten werd 
West-Friesland vanaf  1289 definitief  onderdeel van het graafschap Holland.208

Onder het gezag van de Hollandse graaf  bestond West-Friesland uit vier ambachten: het Geestmerambacht, de 

200 Van Leeuwen 2014, 52.
201 TeBrake 1985, 139; Van Leeuwen 2014, 52.
202 Wever 2016, 19-27.
203 Mostert 2009, 218.
204 Van Leeuwen 2014, 52.
205 Ibidem; Bakker 1969, 54; Allan 2005.
206 Van Leeuwen 2014, 53; De Boer et al. 1996, 82.
207 Van Leeuwen, 55-56.
208 Ibidem, 57; Bakker et al. 2010, 52; De Boer et al. 1996, 177-178.

Figuur 4.1 | Frisia in de vroege middeleeuwen. Bron: Heidinga 
1997.
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Figuur 4.2 | West-Friesland rond 1350. De rode lijn is rivier de Rekere, die West-Friesland van Kennemerland scheidde. De zwarte 
lijn is de Westfriese Omringdijk, zoals die tegenwoordig bestaat. Bron: vrij naar Molenaar, Soonius en Bekius.

Figuur 4.3 | Kasteel Radboud gezien vanuit het oosten. De dwangburcht is tussen 1282 en 12887 gebouwd in opdracht van graaf Floris 
V van Holland. Bron: Van Leeuwen 2014.
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Schager- en Niedorper Koggen, de Vier Noorder Koggen en Drechterland. Ambachten waren de rechtstreeks 
onder de graaf  staande schoutendistricten. Bestuur en rechtspraak in de ambachten werden behartigd door 
schout en schepenen die bevoegd waren tot de lage justitie: het beslissen in geschillen, bestraffen van plegers van 
delicten, vaststellen van verordeningen (keuren) en het nemen van bestuurlijke maatregelen.209 De ambachten 
bestonden op hun beurt weer uit koggen, een eenheid van meestal vijf  dorpen die samen in tijden van oorlog 
een legereenheid moesten aanleveren. De kogge-indeling werd in de 13de eeuw van belang voor het onderhoud 
van de West-Friese Omringdijk.210 De bannen (dorpsgebieden) vormden tenslotte de kleinste territoriale 
eenheden. De indeling in ambachten, koggen en bannen ontstond mogelijk al tijdens de ontginningen van 
West-Friesland.211

De Vier Noorder Koggen
De eerste historische vermelding van de oudste nederzetting in de Vier Noorder Koggen, te weten Medemblik, 
is te vinden in een goederenregister van de Sint Maartenskerk van Utrecht. De originele versie van het 
goederenregister dateert uit 885-896 en was bedoeld om de rechten en goederen die de Utrechtse kerk bezat 
vast te leggen.212 In het register wordt vermeld dat in Medemblik de koninklijke tiend en alles wat men rekent 
tot het water Viuwarflet toebehoord aan Sint Maarten.213 De vermelding van de koninklijke tiend bewijst dat 
Medemblik rond het jaar 900 al koningsgoed kende. Het is niet zeker waar het koningsgoed toentertijd uit 
bestond. Mogelijk ging het om een domein (het land en de onvrijen) of  om de inkomsten van handel, tol of  
cijns (grondbelasting).214 Het ‘alles’ wat men rekende tot het Viuwarflet bestond uit bouwlanden, bossen, weiden, 
wateren en visserij. Dit zijn typische foreestrechten. Mogelijk bezat de kerk van Utrecht naast de koninklijke 
tiend ook zeggenschap over het koninklijk wildernisregaal.

De koninklijke tiend was een tiende deel van het koningsgoed dat aan de Utrechtse kerk was geschonken. 
Mogelijk kan naar aanleiding van de schenking worden opgemaakt dat het koningsgoed al veel ouder was dan 
het goederenregister. De enige koninklijke schenking aan de Utrechtse Sint Maartenskerk die voorafgaand aan 
de opstelling van het goederenregister plaatsvond, dateert uit 753. Of  in Medemblik al voor 753 sprake was 
van regionale handel kan niet met zekerheid worden vastgesteld, want de nederzetting wordt in de oorkonde 
waarin de schenking is beschreven niet specifiek genoemd.215 In 985 wordt naast de koninklijke tiend ook het 
koninklijke deel van de inkomsten uit tol, munt en cijns uit Medemblik weggegeven. een duidelijk teken van 
het afbrokkelende gezag van de Frankische koning. Graaf  Ansfried kwam in aanmerking voor dit koninklijke 
deel, waardoor in 995, toen hij ook bisschop van Utrecht werd, de Utrechtse kerk het volledige koningsgoed in 
Medemblik bezat.216 Of  de kerk van Utrecht ook recht had op de grond en omliggende onbeheerde gronden 
kan worden afgeleid van een oorkonde uit 985 opgesteld in opdracht van de Duitse koning Otto III. Het 
originele document ging verloren, maar de informatie bleef  grotendeels bewaard in verschillende middeleeuwse 
versies. De oudste versie dateert waarschijnlijk uit 1335-1340 en is opgesteld door iemand uit de grafelijke 
ambtenarij.217 De alinea over het gebied rondom Medemblik gaat als volgt:

[...] Wij willen dat aan al onze getrouwen [...] bekend is dat wij [...] aan onze getrouw graaf  Dirk in eigendom hebben 
gegeven [...] al dat hij van ons in leen houdt tussen de twee rivieren genaamd Medemelacha en Chinnelosa gemarchi, met alle 
toebehoren die bij dat leen behoren, geven wij hem om op gelijke wijze in eigendom te hebben [...] Het teken van heer Otto, de 
roemrijke koning. [...]218

209 Allan 2005, 91.
210 Persoonlijke commmunicatie met J. de Bruin.
211 Schrickx 2013, 11.
212 Het register werd aangevuld tot het jaar 948. Besteman 1989, 17; Schrickx  2016, 15.
213 Etymologisch gezien verwijst het eerste lid van Viuwarflet naar ‘vier’ en het tweede lid naar ‘vliet, waterloop’. Mogelijk wordt 

met ‘Viervliet’ het tegenwoordige Kleine Vliet, Groote Vliet en Narre Vliet aangeduid. In dat geval zal de Utrechtse kerk naast 
Medemblik ook zeggenschap hebben gehad op de nederzettingen langs het voormalige Meer van Wervershoof. Blok 1957; 
Dijkstra 2011, 483-486; Van Leeuwen 2014, 57-58.

214 Schrickx 2013, 13.
215 Besteman 1974a, 47; Van Leeuwen 2014, 58.
216 Schrickx 2013, 13.
217 Gumbert-Hepp et al 2007, L.
218 Gumbert-Hepp et al 2007, 339-341; Van Leeuwen 2014, 59.
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Waar precies de Chinnelosa gemarchi stroomde is niet zeker, mogelijk was het de voorloper van de Rekere.219 In 
ieder geval is duidelijk dat de Medemelacha (Middenleek) de grens vormde van een gebied, waarschijnlijk van 
de gouw Westflinge. De omvang en locatie van Westflinge is vooralsnog onderwerp van discussie. De betekenis 
‘ten westen van het Vlie’ en de veelvuldige vermelding van de gouw samen met Kinheim, Wiron en Texla doet 
vermoeden dat het gebied deels overlapte met het huidige West-Friesland. Uit de schenking is niet duidelijk of  
naast de rivier ook de nederzetting Medemblik was inbegrepen. Het verdient aanbeveling om nader onderzoek 
te verrichten naar de ligging van de Chinnelosa gemarchi. Als bekend is welk gebied tot het eigendom van graaf  
Dirk II van Holland behoorde, kan ook worden vastgesteld wie over de foreestrechten van West-Friesland 
beschikte. 

Vooralsnog wordt in dit onderzoek aangenomen dat een waterscheiding de grens vormde tussen het gebied waar 
de graaf  van Holland zeggenschap over had en het gebied dat onder invloed stond van de kerk van Utrecht. 
Deze waterscheiding liep ter hoogte van de Langereis en de Wijzend, de achterkade van de ontginningen van 
Wognum en Spanbroek (figuur 4.4). Het gebied ten zuiden en westen van de waterscheiding waterde af  op de 
Rekere en het gebied ten oosten op de Middenleek, Kromme Leek en het Vliet. 

De foreestheer – de graaf  van Holland of  de bisschop van Utrecht – was gemachtigd om regelend op te 
treden ten aanzien van de onontgonnen gronden. De vraag is nu hoe hij de veengebieden heeft uitgegeven. 
Elders in Nederland is bekend dat onontgonnen gebieden in concessies werden uitgegeven. Dit gebeurde bij 
de cope-ontginningen in het Hollands-Utrechtse veengebied, waar gebieden tegen een relatief  klein bedrag 
werden uitgegeven aan vrije kolonisten. Het kwam ook voor dat veengebieden aan een geestelijke instelling 
werden uitgegeven, die dan de leiding over de ontginningen had en daarover inkomsten verkreeg. Tot slot kan 
de foreestheer de veengebieden in de vorm van een leenstelsel hebben uitgegeven. Alleen in de laatste vorm 
bleef  de grond in eigen bezit. In de andere gevallen kregen de pachters de grond vrij in bezit zolang zij aan 
hun verplichtingen voldeden.220 Mogelijk kan iets over de organisatie van de ontginningen gezegd worden als de 
kerkelijke rechtsverhoudingen nader zijn bestudeerd. 

219 De Cock 1965, 33; Allan 2005, 55-57.
220 Zomer 2016, 253-254.

Figuur 4.4 | West-Friesland rond 850. De rode lijn is een deel van de grens tussen het bezit van de graaf van Holland (in het westen) 
en de kerk van Utrecht (in het oosten). De zwarte lijn is de Westfriese Omringdijk, zoals die nu bestaat. Niet van alle voormalige 
veenstroompjes is de naam bekend. Bron: vrij naar Molenaar, Soonius en Bekius.
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Na voltooiing van de ontginningen bestond het ambacht de Vier Noorder Koggen uit verschillende 
dorpsgebieden. Binnen de eigen dorpsgrenzen had het dorpsbestuur tot 1414 de civiele jurisdictie onder hun 
hoede, zij waren bevoegd over middelbare en lage zaken ‘recht te bannen’.221 Dorpsgebieden werden daarom 
ook wel bannen genoemd.222 De bannen in oostelijk West-Friesland worden voor het eerst allemaal opgesomd 
in een rekening van de baljuw van Medemblik uit 1311.223 De grenzen van de bannen zijn vrij statisch van aard. 
Uit historische bronnen zijn weinig middeleeuwse wijzigingen van grenzen tussen bannen onderling bekend. 
De belangrijkste reden voor wijzigingen in bannegrenzen was het landverlies aan de Zuiderzee, onder andere 
na het leggen van inlaagdijken. De aanleg van inlaagdijken betekende dat de bevolking zich steeds verder terug 
moest trekken op een steeds kleiner wordend achterland, totdat de middeleeuwse lijdzaamheid werd ingeruild 
voor een offensieve houding.224 Voor Lambertschaag was het toen al te laat. De oppervlakte van Lambertschaag 
nam met bijna 40% af, van 127 morgen naar 78 morgen.225 Waarschijnlijk is het oppervlak van de bannen 
van Twisk en Opperdoes eveneens afgenomen en hebben bannen in de Wieringermeer gelegen die volledig 

221 Raat 2005, 6.
222 Na stichting van kerken vielen de parochiegrenzen gelijk aan de bannegrenzen, omdat pastoor, kerk en kerkgang aan de banne 

gebonden waren. Dit betekende dat de grenzen van dorpsgebieden, parochies en bannen gelijk aan elkaar waren. 
223 Westfries Archief, Stede Abbekerk 0795-01.
224 Ibidem.
225 Ibidem.

Figuur 4.5 | De bannen in de Vier Noorder Koggen. Ter onderscheiding zijn de bannen verschillend gekleurd. Bron: Dou 1682, West-
Fries Archief.
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zijn verdwenen. Elders in West-Friesland leidde het landverlies tot een grenswijziging van bannen onderling. 
Ter compensatie voor de kusterosie werd de banne van Enkhuizen in 1387 vergroot ten koste van de meer 
binnenwaarts gelegen banne Bovenkarspel. 

In de Vier Noorder Koggen vond eind 14de eeuw een grenswijziging tussen bannen onderling plaats. De banne 
Abbekerk werd vergroot ten koste van Opmeer, Sijbekarspel en Twisk.226 Door de grenswijziging kwam onder 
andere nederzetting De Weere binnen de banne van Abbekerk te liggen en waren zij niet langer aangewezen 
op de pastoor en het bestuur van het verder gelegen Opmeer. Mogelijk lagen deze – voor inwoners – gunstige 
gevolgen ten grondslag aan de grenswijziging van Abbekerk. De zuidoostelijke grens van de bannen Wognum, 
Nibbixwoud en Hauwert veranderde ook in de middeleeuwen. Tot in de 16de eeuw worden bewoners tussen de 
Kromme Leek en de Zwaagdijk aangeduid als ‘Drechters’, inwoners van het aangrenzende ambacht Drechterland 
en worden zij aangeslagen in de kohieren van Drechterlandse dorpen.227 Waarschijnlijk is de Kromme Leek de 
oorspronkelijke grens van de bannen – en daarmee ook van het ambacht de Vier Noorder Koggen – geweest.

4.3 Kerkelijke rechtsverhoudingen

West-Friesland
Tijdens het Frankische gezag werd Frisia langzamerhand gekerstend. De eerste kerken die werden gesticht 
waren zogenaamde eigenkerken: het gebouw was eigendom van de stichter of  de geestelijke instelling waar 
het aan geschonken was. Deze kerken dienden vooral de zielenheil van de stichters, meestal bisschoppen, 
missionarissen of  lokale adel.228 Waarschijnlijk stond in Medemblik in de vroege middeleeuwen ook een 
eigenkerk. Het recht op Koningstiend dat de Utrechtse kerk al in de 8ste eeuw zou hebben gehad, maakt de 
bouw van een eigenkerk aannemelijk. De kerk zal later als moederkerk hebben gediend voor de kerken die na 
de ontginning in het omliggende gebied werden gesticht.

De oudste historische bron waarin de kerken in West-Friesland worden vermeld, is de kerkenlijst van de abdij 
van Echternach, die waarschijnlijk tussen 993 en 1049 is opgesteld.229 In deze lijst worden onder andere Misna 
(Mijzen), Aldenthorf  (Oudorp) en Wokgunge (Wognum) genoemd. De abdij van Echternach had het recht om 
voor deze kerken de pastoor aan te stellen, het zogenaamde patronaatsrecht, en beschikte over de inkomsten 
van de parochie. Wanneer en op welke wijze Echternach beschikking verwierf  over de Hollandse kerken is 
niet bekend. Mogelijk is dit ruim voor 993 geweest, want sommige kerken waren al in de tijd van Willibrord 
(overleden in 739) aan de abdij geschonken. Dit is voor Wognum echter niet aannemelijk, want er zijn geen 
aanwijzingen dat de nederzetting in de 8ste of  9de eeuw in het midden van het veengebied bestond.230 

De kerkenlijst werd waarschijnlijk opgesteld in het kader van een conflict over de rechten, want uit een oorkonde 
uit 1063 blijkt dat de bisschop van Utrecht een regeling met de abdij van Echternach wilde treffen.231 De helft 
van het bezit van kerken en kapellen bleef  in bezit van de bisschop en de andere helft werd bevestigd aan de 
abdij van Echternach. Het conflict over de rechten was daarmee niet opgelost. Eind 11de eeuw eigende graaf  
Dirk V van Holland zich wederom de rechten over diverse kerken toe. In 1156 zag de abdij van Echternach 
officieel van de rechten af, wat betekende dat graaf  Dirk VI van Holland voorgoed de rechten over de kerken 
verwierf.232 De rechten werden vervolgens door hem geschonken aan de abdij van Egmond. Hierdoor reikte 
het bezit van de abdij die in de tweede helft van de 10de eeuw door graaf  Dirk II was gesticht, tot ver in West-
Friesland. Naast de rechten op kerken bezat de abdij ook grond in West-Friesland.233 

De Vier Noorder Koggen
Om de kerkelijke rechtsverhoudingen in de Vier Noorder Koggen tijdens de ontginningen in beeld te brengen 

226 Dorpsarchief  Abbekerk, 3. Ibidem.
227 Persoonlijke communicatie met J. de Bruin; De Bruin en Jong z.d.
228 Numan 2005; Van Leeuwen 2014.
229 Blok 1974, 173; Numan 2005, 15.
230 Schrickx 2015, 49-54.
231 Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, nr. 84; Blok 1974, 175; Schrickx 2015, 49-54.
232 Numan 2005, 16.
233 Cordfunke 2010, 63-65; Schrickx 2015.
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Figuur 4.6 | De kerk van Wadway, gesticht door de Abdij van Egmond – de graaf van Holland. De eerste vermelding van de kerk 
dateert uit 1156, maar het is niet zeker of de kerk toen al op de huidige locatie stond.

Figuur 4.7 | Locaties van uithoven en andere plaatsen waar de abdij van Egmond en Friese kloosters rechten bezaten. Bron: Schrickx 
2015.
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worden van het patronaatsrecht, de kerkfiliatie en patrocinia van de kerken in de Vier Noorder Koggen nader 
onderzocht. Wie over het patronaatsrecht beschikte mocht de pastoor benoemen. Van de kerkfiliatie kan 
worden afgeleid welke kerken dochterkerken van welke moederkerk zijn. Tot slot kan van het patrocinium, de 
patroonheilige, globaal worden vastgesteld wanneer, en soms ook door wie, de kerk is gesticht.

Patronaatsrecht en kerkfiliatie
In een 12de-eeuwse goederenlijst van de abdij van Egmond komen zover het om het studiegebied gaat niet 
alleen Wognum voor, maar ook Spanbroek en Wadway.234 Alle drie de kerken waren vanwege de gedeelde 
geschiedenis met Echternach waarschijnlijk dochterkerken van de kerk van Heiloo. Mogelijk kwam al voor 
1156 het patronaat bij de abdij van Egmond terecht.235 Verder kreeg de abdij inkomsten uit de opbrengst van 
landbouwgewassen en veeteelt, legerstede (een soort begrafenisbelasting), pachten en tienden. In Spanbroek, 
Wadway en Wognum bedroeg de belasting voor ieder kalf  vier eieren en voor een lam drie eieren en werd een 
legerstede van één denarie geheven.236

Andere kerken in de Vier Noorder Koggen worden tot zover bekend pas genoemd in een oorkonde uit 1245. In 
deze oorkonde verklaart de paus dat hij het vrouwenklooster van Sint-Nicolaas te Hemelum met al zijn rechten 
en bezittingen onder zijn bescherming neemt.237 Dit vrouwenklooster stond onder leiding van een proost en 
was gesticht vanuit de 12de-eeuwse Sint-Odulfusabdij in Staveren die indirect in verband stond met de bisschop 
van Utrecht. In het pauselijk privilege worden de rechten en bezittingen van Hemelum genoemd. Hieruit 
blijkt dat het klooster beschikte over grond, huizen en bezittingen in de plaatsen Benningbroek, Sijbekarspel, 
Wervershoof, Oostwoud, Midwoud en Twisk. Deze bezittingen worden niet genoemd in de goederenlijsten van 
de Sint-Odulfusabdij uit 1132 en zijn dus waarschijnlijk na dat jaar verworven of  gesticht.238 Uit het pauselijk 
privilege van 1245 kan worden afgeleid dat het klooster te Hemelum het patronaatsrecht op de kerk van 
Oostwoud in handen had en over een uithof  in Wervershoof  beschikte. Een uithof  was een goederencomplex 
dat werd geleid vanuit een centrale kloosterboerderij.239 In de andere genoemde dorpen in de Vier Noorder 
Koggen hadden de zusters vermoedelijk bezittingen in de vorm van landerijen die zij verhuurden. De precieze 
bezittingen die het klooster in West-Friesland had, zijn moeilijk te reconstrueren.

Mogelijk was in Hauwert ook een uithof  aanwezig. In 1311 wordt een ‘hofmiester van Oudeboxwoude’ 
genoemd.240 Een hofmeester beheerde een uithof. In de opsomming van het goederenbezit van Hemelum in 
1245 wordt Hauwert niet genoemd. Mogelijk is de uithof  pas na 1245 door Hemelum verworven of  hoorde 
het complex tot een andere proosdij.241 In 1345 werden alle Friese kloosterbezittingen in West-Friesland door 
de graaf  van Holland in beslag genomen. Deze bezittingen zijn helaas niet uit de grafelijke rekeningen te 
reconstrueren.242

Al met al kan worden gesteld dat in de Vier Noorder Koggen de uithof  en bezittingen van de abdij van Egmond 
in het zuidwestelijke deel waren gesitueerd. Uithoven en landerijen van Friese kloosters lagen in het overige 
deel van de Vier Noorder Koggen. Mogelijk is deze bezitsverdeling veroorzaakt door de verschillende periodes 
waarin de geestelijken rechten verkregen. In de periode dat de abdij van Egmond de rechten verkreeg (10de en 
11de eeuw) waren de Vier Noorder Koggen grotendeels nog onontgonnen. In de periode dat het Friese klooster 
Hemelum bezittingen via de bisschop van Utrecht verwierf  (11de en 12de eeuw) was het landschap inmiddels in 
cultuur gebracht.243 Echter, de bisschop van Utrecht bezat in de 10de eeuw al rechten in Medemblik. Mogelijk 
heeft niet de periodisering, maar het verschil in eigenaar (foreestheer) geleid tot de verdeling van het Egmondse 

234 Numan 2005, 17.
235 Schrickx 2015, 52.
236 Ibidem, 51-52.
237 Mol en Van Vliet 1998, 105.
238 Schrickx 2015, 52.
239 Ibidem.
240 Mol 2008, 214-215.
241 Mogelijk behoorde de uithof  bij Hauwert tot de proosdij van Sint Augustinus in Anjum (Friesland). Dit klooster beschikte ook 

over een uithof  in Lutjebroek en Oosterleek. Schrickx 2015, 53.
242 Ibidem, 53.
243 Ibidem, 54.
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en Friese bezit. Op basis van de bisschoppelijke inmenging kan in 
ieder geval worden aangenomen dat de kerken in het overgrote deel 
van de Vier Noorder Koggen gesticht zijn als dochterkerken van de 
kerk van Medemblik.244

Wanneer de dochterkerken van Medemblik in de Vier Noorder 
Koggen precies zijn gesticht, kan vooralsnog niet uit historische 
bronnen worden afgeleid. In de goederenlijsten van de Sint 
Odulfusabdij te Staveren uit 1123 komen nog geen West-Friese 
bezittingen voor.245 Bestonden de kerken toen nog niet of  zijn 
de kerken pas na dat jaar door het Friese klooster verworven? 
Onderzoek naar patrocinia zou nader uitsluitsel over de stichting 
van de kerken kunnen geven. De datering van de kerken kan 
vervolgens in verband gebracht worden met de datering van de 
ontginningen. Al moet hierbij wel in ogenschouw worden genomen 
dat tijdens de ontginning mogelijk nog geen kerk aanwezig was en 
een pas gebouwde kerk niet altijd direct gewijd werd en dus ook nog 
geen patroonheilige had.

Patrocinia
Het patrocinium was de heilige waaraan de kerk was of  is gewijd 
(patroonheilige). Aanvankelijk bepaalde de stichter van de kerk welke 
heilige de beschermer van de kerk werd, later was dat de bisschop. 
De verering van de verschillende heiligen als ook de patrocinia zijn 
chronologisch te ordenen.246 Aan de hand van de patroonheilige zou 
dus globaal de ouderdom van een kerk kunnen worden vastgesteld. 

Van de vroegmiddeleeuwse en volmiddeleeuwse kerken in de Vier Noorder Koggen zijn de patrocinia uit 
historische bronnen bekend (figuur 4.9).247 De oudste kerk, in Medemblik, heeft Sint Martinus bisschop van 
Tours als patrocinium. In de 10de eeuw was Sint Martinus een van de meest gevierde heiligen in West-Europa en 
zeer geliefd door de Frankische koningen. Deze typisch Frankische patroonheilige van de kerk van Medemblik 
bevestigt dan ook dat de kerk al vroeg is gesticht. Bovendien kan vanuit de patroonheilige worden afgeleid dat 
de stichting gebeurde onder leiding van de bisschop van Utrecht, want de beschermheilige verwijst naar de 
patroon van de bisschoppelijke kerk.

In de loop van de tijd nam het aantal heiligen waaruit de stichters van de kerken een keuze konden maken 
verder toe. Vanaf  de 12de eeuw werd nog maar zelden gekozen voor een Frankische heilige, de verering 
van onder andere Sint Nicolaas kwam op. De heilige Sint Nicolaas is typerend voor 12de en 13de-eeuwse 
veenontginningsgebieden.248 Mogelijk is Hauwert dus ouder dan de eerste vermelding van het patrocinium doet 
geloven. 

Een derde opvallende patroonheilige is die van Almersdorp. De kapel van het inmiddels verdwenen dorp was 
gewijd aan Sint Pancratius, een heilige die door de lokale adel voorkeur genoot, omdat hij het ridderideaal van 
strijders voor hulpelozen en zwakken vertegenwoordigde.249 Zou dit betekenen dat de kapel, ondanks dat het 
gebied onder bisschoppelijke invloedsfeer viel, door lokale adel is gesticht? Waarschijnlijk niet, want de feestdag 
van Sint Pancratius stond omstreeks het jaar 1200 ook in het bisdom van Utrecht in hoge eer.250 Net als bij 
Hauwert, heeft ook de kerk van Almersdorp relatief  gezien een oud patrocinium bij een jonge kerk. 

244 Schrickx 2015, 54.
245 Ibidem, 54.
246 Kok 1958, 11.
247 Numan 2005.
248 Kok 1958, 149-198.
249 Numan 2005, 23.
250 Kok 1958, 138.

Figuur 4.8 | Zegel met randschrift: ‘Corpus 
Sigillorum Neerlandicorum’ en afbeelding van een 
heilige. Zegel van de Vier Noorder Koggen, zoals 
het hangt aan een charter van de Grafelijkheid 
van 19 dec. 1319. Bron: Westfries Archief.
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Over andere patrocinia, zoals St. Laurentius, St. Lambertus en St. Hieronimus is bekend dat het om relatief  
oude heiligen gaat.251 Nader onderzoek naar deze patrocinia zou meer informatie kunnen opleveren over de 
stichting van de kerken, maar kon in het kader van deze scriptie niet uitgevoerd worden. De kerken waarvan 
het patrocinium niet bekend is, liggen vooral in het noordwesten van de Vier Noorder Koggen (Aartswoud, 
Abbekerk, De Weere, Gawijzend, Gouwe, Hoogwoud, Opmeer). Over dit ontginningsblok, blok V, is eveneens 
geen informatie over patronaatsrechten en kerkfiliatie uit de middeleeuwen bekend.

4.4 Synthese

Het ambacht de Vier Noorder Koggen is opgedeeld in koggen en bannen. De koggen zijn vernoemd naar de 
nederzetting die binnen het grondgebied ligt: de Medemblikkerkogge, Twiskerkogge, Hoogwouderkogge en 
Spanbroekerkogge. Elke kogge bestond meestal uit vijf  bannen. De Spanbroekerkogge telt er drie, maar Obdam 
en Hensbroek behoorden waarschijnlijk ook tot deze kogge.252 De bannen zijn synoniem aan de dorpsgebieden 
en relateren waarschijnlijk aan de ontginningen van het studiegebied, want de grenzen ervan worden gekenmerkt 
door een grote continuïteit.253 Uit de ligging van de bannengrenzen kan niet worden opgemaakt of  tijdens de 
ontginning sprake was van grafelijke of  bisschoppelijke inmenging. Het is wel waarschijnlijk dat sprake was van 
sturing door de graaf  van Holland of  de bisschop van Utrecht.

De eerste ontginningen binnen de Vier Noorder Koggen, die plaatsvonden langs het Meer van Wervershoof, 
zullen op particulier initiatief  zijn ondernomen. De eerste kolonisten dachten mogelijkheden te zien om de 
bestaansbasis te verbreden en hebben op eigen initiatief  het nabij liggende veengebied ontwaterd. Van deze 
ontginningen is tegenwoordig alleen door middel van archeologische opgravingen iets terug te vinden. De 
grootschalige ontginningen vonden waarschijnlijk plaats vanwege de expansiedrift van de graaf  van Holland 
enerzijds en de bisschop van Utrecht anderzijds. De graaf  van Holland markeerde zijn grondgebied met drie 

251 Kok 1958.
252 Westfries Archief, Huisarchief  Weldam 0964.
253 Persoonlijke communicatie met J. de Bruin.

Parochie Datering Patrocinium
Aartswoud - -
Abbekerk - -
Almersdorp 1414 St. Pancratius
Benningbroek - St. Petrus in Banden
De Weere - -
Gawijzend - -
Gouwe - -
Hauwert 1395 St. Nicolaas
Hoogwoud - -
Lambertschaag - St. Lambertus
Medemblik 1118 St. Martinus/St. Bonifacius
Midwoud - -
Nibbixwoud - St. Odulfus/St. Cunera
Oostwoud 1245? St. Gangolfus
Opmeer - -
Opperdoes - -
Sijbekarspel - St. Laurentius 
Spanbroek 1156 St. Bonifatius
Spierdijk - -
Twisk - -
Wadway 1156 St. Maria Magdalena
Wervershoof  1245? St. Werenfridus
Wognum 993-1049 St. Hieronimus
Zandwerven - -

Figuur 4.9 | De parochies met de patrocinia en de eerste historische vermelding, voor zover deze bekend zijn. 
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kerken in de nederzettingen in het zuidwesten van de Vier Noorder Koggen: Wognum, Wadway en Spanbroek. 
De bisschop van Utrecht stichtte een eigenkerk in Medemblik. Ergens tussen 860-948 breidde het bezit van de 
bisschop in Medemblik uit. In 985 lijken vervolgens alle inkomsten van de nederzetting en de foreestrechten 
naar de bisschop van Utrecht te gaan. De verspreiding van dochterkerken van de kerk van Medemblik – indirect 
door de kerk van Utrecht – doen tenslotte vermoeden dat de graaf  van Holland weinig zeggenschap heeft gehad 
in het overgrote deel van de Vier Noorder Koggen. Verder dan Wognum, Wadway en Spanbroek zal de invloed 
van de graaf  van Holland niet hebben gereikt. Of  zal de graaf  van Holland ook zeggenschap hebben gehad 
over het noordwesten van de Vier Noorder Koggen? Over dit ontginningsblok zijn geen rechtsverhoudingen 
uit patronaatsrechten, kerkfiliatie of  patrocinia af  te leiden. Alleen op basis van het topografisch archief  wordt 
vooralsnog aangenomen dat  het ontginningsblok onder de invloedssfeer van de bisschop van Utrecht stond.

Nu voor het grotendeel van de Vier Noorder Koggen is vastgesteld dat zowel de graaf  van Holland als de 
bisschop van Utrecht in bezit zullen zijn geweest van rechten op onontgonnen gronden, resteert de vraag 
hoe deze gronden zijn uitgegeven. Gebeurde dat door middel van concessies aan vrije kolonisten? Werden 
de gronden uitgegeven aan een geestelijke instelling? Of  werden de gronden in de vorm van een leenstelsel 
uitgegeven? Waarschijnlijk heeft de graaf  van Holland de leiding over de ontginningen overgedragen aan de 
abdij van Egmond. Schenkingen van de graaf  van Holland aan deze abdij in de vorm van grond kwamen wel 
vaker voor. Bovendien bezat de abdij het patronaatsrecht over de kerken in Wognum, Wadway en Spanbroek. 
Hoe de abdij van Egmond vervolgens de ontginningen heeft georganiseerd is onduidelijk. Ook de methode 
die door de bisschop van Utrecht is toegepast is vooralsnog onbekend. Een ontginning waarbij grond werd 
vrijgegeven door middel van concessies zal verklaren waarom na de ontginning zoveel protest was onder de 
West-Friezen tegen de graaf  van Holland: de vrije kolonisten wilden niet overheerst worden door de graaf. 
Hiervoor is echter nog geen enkel bewijs.   

Een beproefde manier om meer te weten te komen over de recht- en bezitsverhoudingen in de Vier Noorder 
Koggen is via de methode van retrospectieve bezitsreconstructie. Binnen deze methode is het allereerst van 
belang om met de beschikbare bronnen het grondbezit zover mogelijk terug in de tijd te reconstrueren.254 
Daarbij wordt uitgegaan van de nationale kadastrale opmeting van 1823. In West-Friesland is dat mogelijk 
door de kohieren van de tiende penning uit de 16de eeuw te bestuderen. De kohieren zijn echter niet zomaar 
te verbinden met de kadastrale kaart. Het ontbreekt in de kohieren aan een geografische duiding. Alleen door 
de ligging van de percelen te koppelen aan de oppervlaktes van de percelen en de namen van de eigenaars aan 
gegevens uit het verpondingsregister, het register van de 40ste penning en de transporten en hypotheken – allen 
uit de 18de eeuw – kan een koppeling worden gemaakt met de gegevens uit de oorspronkelijke aanwijzende 
tafels, behorend bij de oudste kadastrale kaarten.255 Kortom, op basis van de beschikbare bronnen is het 
praktisch onmogelijk om een gebiedsdekkende reconstructie te maken van het 16de-eeuwse grondbezit. Kleine 
gebieden of  erven kunnen wel worden gevolgd door deze registers te combineren. Bovendien is het mogelijk 
een indruk te krijgen van het 17de-eeuwse grondbezit door in de oorspronkelijke aanwijzende tafels op zoek te 
gaan naar het bestendige bezit van religieuze instellingen en adel, en naar grootgrondbezit. Echter, een dergelijk 
onderzoek blijft in het kader van deze scriptie niet haalbaar. 

254 Zomer 2016.
255 In de Vier Noorder Koggen kunnen zelfs de oppervlakten van percelen onduidelijk zijn, aangezien de bannen meerdere quota, 

oppervlakten en plaatselijk geldende landmaten hanteerden bij de centrale inning van de lasten voor het binnenwaterbeheer. Raat 
2015; Schrickx 2015.
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5.  Synthese

Op basis van het conceptuele model voor onderzoek naar veenontginningen zijn aan het begin van dit onderzoek 
drie thema’s met bijbehorende onderzoeksvraag gesteld, te weten: 
• Hoe was het natuurlijke landschap van De Vier Noorder Koggen stratigrafisch opgebouwd vlak voor 

aanvang van de veenontginningen (700-800 na Chr.)?
• Welke chronologie en ruimtelijke ontwikkeling kenden de middeleeuwse veenontginningen in de Vier 

Noorder Koggen (800-1300 na Chr.)?
• Welk beeld kan worden verkregen van de aansturing van de middeleeuwse veenontginningen van de Vier 

Noorder Koggen, de actoren die daarbij actief  waren en hun motieven? 
Deze vragen zijn per hoofdstuk zo volledig mogelijk beantwoord. In dit hoofdstuk zal de ontwikkeling van 
de Vier Noorder Koggen chronologisch en integraal in hoofdlijnen worden beschreven. Tot slot volgen 
aanbevelingen voor nader onderzoek.

5.1 Hoofdlijnen en conclusies

Van een getijdenlandschap naar een veenlandschap
De geschiedenis van de Vier Noorder Koggen begint circa 2000 jaar voor Christus. De Vier Noorder Koggen 
was toen een getijdenlandschap. De invloed van de zee reikte via een grote geul van Bergen naar Hoogwoud. Ter 
hoogte van Hoogwoud splitste de getijdengeul in tweeën, één geul liep via Abbekerk en Twisk tot Medemblik. 
De andere geul liep via Spanbroek en Wognum tot ver in het zuidoosten van West-Friesland.  Naast deze twee 
grote getijdengeulen liepen talloze kreekjes door het landschap. De kreekjes en getijdengeulen zetten met elke 
overstroming mariene sedimenten af  in de aangrenzende komgebieden. Langzamerhand verzandden de kreekjes 
en getijdengeulen. In de Bronstijd vestigden zich de eerste bewoners van de Vier Noorder Koggen langs de 
kreekjes of  getijdengeulen of, als deze al verzand waren, op de waterlopen. De bewoning was kleinschalig en 
heeft maar een geringe en tijdelijke invloed op het landschap gehad. Doordat de getijdenbeweging in de Vier 
Noorder Koggen afnam, kon zich veen vormen. De vorming van veen ging gepaard met een stijging van de 
grondwaterspiegel. Het Meer van Wervershoof  ontstond. De vernatting was voor de bewoning desastreus, aan 
het einde van de Bronstijd vertrok de bewoning uit de Vier Noorder Koggen. Vervolgens heeft de mens tot de 
vroege middeleeuwen nauwelijks een rol meer gespeeld in het studiegebied, hier zijn althans geen aanwijzingen 
voor. Circa 800 na Christus was het landschap van de Vier Noorder Koggen volledig ontstaan door een 
natuurlijk proces: veengroei. 

Aanvankelijk groeide het veen in de voedselrijke komgebieden en het meertje ter hoogte van de Bennemeer. 
Door de veenvorming raakten de moerasplanten in toenemende mate geïsoleerd van het grondwater en werden 
de planten afhankelijk van het voedselarme regenwater. De vegetatie veranderde in een hoogveen vegetatie 
bestaande uit veenmos, heide en hier en daar een schrale den of  berk. Het gehele gebied was in de vroege 
middeleeuwen vrijwel zeker bedekt met een laag oligotroof  veen, inclusief  de getijdenruggen. Op sommige 
plaatsen lag het maaiveld tot 2 m boven het huidige niveau. In het oligotrofe veen was reliëf  te onderscheiden. 
Ter hoogte van de Bennemeer lag een veenkoepel. Door de laagte in dit gebied liep de veenvorming daar 
ver vooruit op de rest van het gebied en kon zich een koepel oligotroof  veen vormen. Op basis van het 
verkavelingspatroon kan geconcludeerd worden dat ter hoogte van de Wijzend en de Langereis een lange 
veenrug heeft gelegen. Langs de randen van deze veenrug, op de overgang naar de eutrofe moerassen langs 
de veenstroompjes, groeiden mogelijk elzen en bukshout. De plaatsnamen Nibbixwoud en Hauwert (Oude 
boxwoud) verwijzen daar nog naar. 

Vier veenstroompjes ontwaterden het oligotrofe veenlandschap: de Molentocht, Kromme Leek, Middenleek en 
een naamloze waterloop. Langs de veenstroompjes groeiden – door de aanvoer van nutriënten – voornamelijk 
riet- en zeggeplanten. De Molentocht voerde het water af  in zuidwestelijke richting, naar de Rekere. De Kromme 
Leek en Middenleek waterden af  in oostelijke richting in het Meer van Wervershoof. Door de open verbinding 
tussen het Meer van Wervershoof  en de zee was sprake van aanvoer van mariene afzettingen langs de rand van 
het meer en in de benedenloop van de veenstroompjes. 

Kortom, in de vroege middeleeuwen kwamen de kolonisten terecht in een wijds zompig oligotroof  veengebied. 
Alleen langs de rand van het Meer van Wervershoof, op de mariene afzettingen kon men zich vestigen. Voor 
cultivering van het veengebied was ontwatering vereist.
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De organisatie van de ontginning
De eerste kolonisten kwamen mogelijk vanuit het Friese en Groningse terpengebied. Zij vestigden zich 
waarschijnlijk langs de rand van het Meer van Wervershoof  doordat het gebied aan de handelsroute tussen het 
noorden en het rivierengebied lag. De vroegmiddeleeuwse nederzetting Medemblik kon door de nabij gelegen 
handelsroute uitgroeien tot een onderdeel in een groots handelsnetwerk.

Aanvankelijk zullen de kolonisten het veen slechts extensief  gebruikt hebben. De eerste greppels werden 
waarschijnlijk op particulier initiatief  gegraven, net als elders in Frisia het geval was. Juridisch gezien behoorde 
het recht op het veen echter toe aan de koning, die het tussen 860-948 aan de Sint Maartenkerk te Utrecht 
schonk. In 985 ontving ook de graaf  van Holland rechten op een deel van de onontgonnen venen, die hij 
gelijk overdroeg aan de abdij van Egmond. Na het ontvangen van het recht op de woeste gronden werden 
door zowel de abdij van Egmond als de bisschop van Utrecht grootschalige ontginningen ondernomen. 
De vroegmiddeleeuwse greppels zijn tegenwoordig niet meer in het verkavelingspatroon terug te zien: de 
grootschalige ontginningen werden zeer planmatig uitgevoerd. Mogelijk werden de kilometerslange greppels 
gegraven door vrije kolonisten, die daarvoor concessies kochten van de abdij van Egmond of  de bisschop van 
Utrecht. In het kader van deze scriptie is geen mogelijkheid geweest om dat verder te onderzoeken.

De waterloop Wijzend (tegenwoordig deels Langereis, Achterwijzend en Oude Gouw genoemd) vormde de 
grens tussen het bezit van de kerk van Utrecht en de abdij van Egmond. Het gebied dat onder het gezag van 
de kerk van Utrecht stond, werd waarschijnlijk aanvankelijk ontgonnen vanaf  de bewoonde rand van het Meer 
van Wervershoof. De ontginning onder leiding van de abdij van Egmond startte vanuit de machtscentra op de 
geestgronden van Kennemerland.

Het verloop van de ontginningen
Afgaande op de archeologische sporen en vondsten kan geconcludeerd worden dat de Vier Noorder Koggen 
eind 10de eeuw nog bestaat uit woeste, onontgonnen gronden. Alleen rond het Meer van Wervershoof  vond 
bewoning plaats. Vanuit het Meer van Wervershoof  werden lokaal en kleinschalig greppels het met water 

Figuur 5.1 | Het landschap omstreeks 700 – 800 na Chr. Langs de veenstroompjes lig gen eutrofe tot mesotrofe moerassen. De Vier 
Noorder Koggen bestaat voornamelijk uit oligotroof veen.
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verzadigde veen ingegraven. De ontwatering van het veen zorgde voor een snelle maaivelddaling. Dit betekende 
dat de kolonisten al snel te maken kregen met wateroverlast, maar ook met een aanvoer van nutriëntrijke 
mariene afzettingen. Door aanvoer van deze nutriënten ontstond een stevige en relatief  vruchtbare toplaag 
waarop gewoond en geakkerd kon worden. Het is echter de vraag in hoeverre de mariene afzettingen de 
maaivelddaling compenseerde. Mogelijk kwam een moment dat de dreiging van overstromingen te groot werd 
en men toch het arme, maar hogerliggende veen introk. Over dit vroegste stadium van de ontginning is weinig 
bekend. 

Over het daaropvolgende ontginningsstadium, dat globaal vanaf  de 10de eeuw startte, zijn meer gegevens. 
Het lijkt erop dat de kleinschalige plaatselijke ontginningen langs het Meer van Wervershoof  plaats maakten 
voor lange rechte sloten die oost-west waren georiënteerd. In het noorden ontgon men vanaf  de Middenleek 
in zuidelijke richting totdat op de zijkades van een ander ontginningblok werd gebotst. Hetzelfde geldt voor 
de ontginningen die vanaf  de Kromme Leek in noordelijke richting startten. Hieruit blijkt dat de ontginning 
afhankelijk van de ontginningsbasis in verschillende richtingen verliep.

De ontginning vanaf  de Middenleek vond plaats vanaf  beide oevers. Richting de bovenloop van het 
veenstroompje werden de ontginningen in zuidelijke richting verder doorgetrokken. De zijkade van een ander 
ontginningsblok vormde geen barrière, zodat de sloten ver naar het zuiden konden worden verlengd om het nog 
onontgonnen veen te ontwateren. De waterscheiding ten noorden van de Kromme Leek diende als achtergrens. 
Met het verlengen van de sloten ging een opschuivende bewoning gepaard. Ter hoogte van de Broerdijk heeft 
een achterkade gelegen waaraan de kerk van Midwoud was gesitueerd. Oostwoud ligt nog aan deze achterkade, 
maar de nederzettingsas van Midwoud ligt tegenwoordig enkele kilometers zuidelijker. Het is de vraag waarom 
Oostwoud niet is doorgeschoven richting het zuiden. Misschien was dit weinig zinvol in verband met de 
nabij liggende waterscheiding, speelde wateroverlast een rol, of  was er een andere oorzaak. Mogelijk heeft 
het kilometerslange ontginningsblok meer achterkades gekend. Voorts kan ook de bewoning niet op één lijn 
hebben gelegen, maar lag deze – afhankelijk van de graafsnelheid per ontginner  – op verschillende afstanden 
in het veen. Pas toen wateroverlast een rol ging spelen en dijken werden gebouwd, kunnen de welbekende 
langgerekte dorpen zijn gevormd.

Figuur 5.2 | De Vier Noorder Koggen aan het einde van de 10de eeuw. De grootschalige ontginningen zijn begonnen.
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Onder het gezag van de abdij van Egmond begint vanaf  de 10de eeuw ook de ontginning vanaf  de Molentocht 
en diverse zijtakken. In de buurt van de Molentocht, maar op de helling van het oligotrofe veen vond de eerste 
bewoning plaats. De greppels waaierden vanaf  de Molentocht uit in verschillende richtingen. Van een zijtak 
van de Molentocht vond rond Wognum een vergelijkbare ontginning plaats. De sloten werden verlengd tot de 
waterscheiding. 

De planmatige ontginning vanaf  de Kromme Leek was ondertussen ook gestart, maar de ontginners bereikten 
de geschetste bovenloop van de Kromme Leek pas als de ontginning rond Wognum al zijn voltooid. Vanaf  de 
Kromme Leek werden sloten in noordelijke en in zuidelijke richting gegraven. In het noorden kwam men de 
waterscheiding tegen die de grens vormde met het ontginningsblok dat vanuit de Middenleek was aangevangen. 
Onder toeziend oog van de bisschop van Utrecht werd deze natuurlijke grens gehanteerd als achterkade van de 
ontginning vanaf  de Kromme Leek.

Tot slot volgde de ontginning vanaf  de westelijke oever van een naamloze waterloop, die stroomde vanaf  de 
veenkoepel ter hoogte van de Bennemeer richting de Wieringermeer. De eerste achterkade lag waarschijnlijk 
iets ten oosten van de huidige nederzettingsas Lambertschaag-Abbekerk. De tweede achterkade ter hoogte 
van de Duyckel Gouw. Daarna is het moerassige gebied ter hoogte van de Gouwe aangegrepen om een derde 
achterkade te graven. Tot slot volgde bewoning ten westen van Hoogwoud en Opmeer. De nederzetting 
Aartswoud kon niet verder opschuiven het veen in. Met het bereiken van de Langereis vanuit noordoostelijke 
richting was de veenontginning in feite afgerond. Het veengebied in de Vier Noorder Koggen was uiterlijk in 
de 12de eeuw volledig ontgonnen. Hoewel in deze paragraaf  het verloop van de ontginningen wordt geschetst, 
valt niet uit te sluiten dat plaatselijk meer achterkades zijn geweest of  dat de achterkades en ontginningsbasissen 
ergens anders hebben gelegen. 

Gevolgen van de ontginningen
De voortgaande ontginning en de daarbij gepaard gaande maaivelddaling zorgden voor waterstaatkundige 
problemen. Door de lagere ligging werd het gebied vatbaar voor overstromingen vanuit de waterlopen, meren 

Figuur 5.3 | De Vier Noorder Koggen is ontgonnen door verschillende eenheden kolonisten. Enkele grenzen van ontginningseenheden 
zijn nog zichtbaar in het topografisch archief (zwarte lijnen), maar de lig ging van sommige grenzen moest worden geschat (stippellijnen).
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en aangrenzende Zuiderzee. Ten noorden van het studiegebied werd veel landverlies geleden, onder andere na 
het leggen van inlaagdijken. De aanleg van inlaagdijken betekende dat de bevolking zich steeds verder terug 
moest trekken op een steeds kleiner wordend achterland. Lambertschaag is mogelijk een nederzetting die door 
de kusterosie moest worden verplaatst.

Niet alleen de Zuiderzee zorgde voor waterstaatkundige problemen. Binnen de Vier Noorder Koggen kwamen 
de getijdenruggen aan de oppervlakte. Hierdoor werd de afwatering van sommige sloten belemmerd. De 
kolonisten moesten bestaande waterlopen uitgraven en nieuwe waterlopen aanleggen om het gebied voldoende 
droog te kunnen houden. Ter hoogte van de voormalige waterscheidingen kwamen waterlopen te liggen, zoals 
de Langereis en de Wijzend. 

Dergelijke maatregelen waren waarschijnlijk niet voldoende. Rond 1200 werd overgegaan tot het verplaatsen 
van nederzettingen naar de hogere delen in het landschap: de dorpen Wadway, Spanbroek en De Weere zijn 
hier voorbeelden van. Waarschijnlijk lagen de getijdenruggen toen nog niet zo hoog ten opzichte van het 
landschap als tegenwoordig. De natuurlijke hoogte werd door bewoners verder opgehoogd. In Hoogwoud, 
Spanbroek en Wognum zijn tijdens acheologische opgravingen op de getijdenrug terpen aangetroffen. In enkele 
dorpsgebieden was het niet mogelijk om de nederzettingsas te verplaatsen naar kreek- of  getijdenruggen omdat 
deze simpelweg niet binnen de dorpsgrenzen lagen. Als voorbeeld kunnen de dorpen Oostwoud, Midwoud en 
Hauwert worden genoemd. Hier vinden we tegenwoordig vele terpen op een rij.

5.2 Aanbevelingen

Aan het begin van dit onderzoek is gesteld dat er behoefte bestaat aan een nieuwe bestudering van de West-Friese 
veenontginningen. Een nieuwe studie naar zowel de fysische als de sociale facetten van het landschap moest 
leiden tot een samenhangend beeld van de ruimtelijke opbouw en lange termijnontwikkeling van het West-Friese 
landschap. Echter, in de poging om meer antwoorden te krijgen over de ontstaansgeschiedenis van het huidige 
West-Friese landschap, zijn ook veel nieuwe vragen ontstaan. Deze vragen kunnen aanknopingspunten zijn 
voor toekomstig onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van West-Friesland. Een aantal aandachtspunten 
worden hieronder beschreven.

Grondbezitsverhoudingen
Het onderzoek naar de middeleeuwse grondbezitsverhoudingen van West-Friesland is tot op heden beperkt. 
Dit komt onder andere door het historische bronmateriaal dat voorhanden is: weinig materiaal gaat terug tot 
de middeleeuwen en de beschikbare historische bronnen zijn moeilijk te combineren. Het grondbezit zal alleen 
systematisch onderzocht kunnen worden als op zijn minst een legger aanwezig is voor zowel de verbinding met 
het oudste kadaster als het overbruggen van een ruime periode voor 1832 en daarin niet alle bezit bij elkaar is 
opgeteld. Voor sommige bannen geldt dat, ondanks de schaarste aan prekadastrale leggers, de gegevens aaneen 
te sluiten zijn vanwege een uniforme en specifieke groepering van percelen. Dat biedt in combinatie met andere 
overeenkomende gegevens (eigenaar, geografische ligging, etc.) goede mogelijkheden voor koppelingen tussen 
verschillende registers. Een dergelijk historisch onderzoek zou in combinatie met een historisch-geografisch 
onderzoek tot nieuwe inzichten in het sociale karakter van de ontginningen kunnen leiden: waar bevindt zich 
het kerkegoed in de ontginningseenheden? Speelde de kerk aan het begin van de ontginning een rol? Bovendien 
kan op deze manier mogelijk de maatvoering van de ontginningen kunnen worden vastgesteld: hanteerde men 
een vaste breedtemaat? Waren de percelen even breed op de getijdenruggen als in de komgebieden? In de vorm 
van een case study zouden bannen met een rijke boekhouding op basis van de verdeling van het grondbezit 
nader kunnen worden onderzocht. 

Daliegaten
In de Vier Noorder Koggen komen zeer veel daliegaten voor. Sommige percelen zullen door de vele kuilen 
onbruikbaar voor landbouw of  veeteelt zijn geworden. Wat dreef  de eigenaren ertoe om het land op deze 
manier op te geven? Wie profiteerden van de kleiwinning? Aangenomen wordt dat de klei werd gewonnen 
om over de aangrenzende percelen te verspreiden ter verhoging van de bodemvruchtbaarheid. De daliegaten 
zouden een indicatie zijn voor de toestand van het landschap tijdens de kleiwinning: vooral in de zure oligotrofe 
venen was de aanvoer van nutriëntrijke klei noodzakelijk voor cultivering. Echter, voor bewerking van de 
zandige getijdenruggen of  het opwerpen van de terpen was ook klei nodig. Een datering van de daliegaten aan 
de hand van bodemkundig en paleoecologisch onderzoek, kan leiden tot een beter beeld van het landschap 
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tijdens de kleiwinning. De winning van klei heeft mogelijk een grote sociaal-economische betekenis gehad: 
het hoge aantal daliegaten wekt de indruk dat wel eens meer klei zou kunnen zijn gewonnen, dan ter plaatse 
over het land is verspreid. Waar ging de klei naar toe? Bleef  de klei binnen de dorpsgrenzen? Of  hadden de 
daliegaten in de Vier Noorder Koggen een grote regionale functie? Historisch onderzoek naar 17de- en 18de-
eeuwse boedelverkopingen en graantienden kan een indruk geven van de middeleeuwse bedrijfsvoering en de 
sociaal-economische betekenis van de daliegaten.

Overstromingen
Als gevolg van de ontginningen deden zich overstromingen voor. Het is de vraag of  dergelijke overstromingen 
aanvankelijk ongewenst of  juist gewenst waren. Mogelijk was de verrijking met nutriënten noodzakelijk om 
akkerland te krijgen en werkten de kolonisten de overstromingen daardoor bewust in de hand. Onderzocht 
kan worden of  de overstromingen met kleirijk en kalkrijk water vooraf  ging aan de bewoning. Als dat het 
geval is geweest zullen sporen van brak- en zoutminnende planten in het bodemprofiel aanwezig zijn. Vooral 
paleoecologisch onderzoek in combinatie met micromofologisch onderzoek is hiervoor noodzakelijk. Dergelijk 
onderzoek naar bodemhorizonten zou ook antwoorden kunnen geven op de vragen: wanneer eindigde de 
veengroei? Wanneer begon de eerste bewoning, afgeleid van de aanwezige sporen en pollen van cultuurgewassen? 
Is onderscheid in deze dateringen te maken? Wanneer werden terpen opgeworpen? Bodemkundig onderzoek 
naar de locaties waar zich overstromingen hebben voorgedaan zou inzicht kunnen bieden in de opbouw van 
het vroegmiddeleeuwse veenlandschap en dan met name in de locatie van voormalige veenstroompjes. Daar 
waar de mariene afzettingen het dikst zijn, kunnen de beddingen van voormalige veenstroompjes hebben 
gelegen.256 Door verschillende dwarsraaien te zetten zou de loop van de Middenleek en de Kromme Leek nader 
gereconstrueerd kunnen worden.

Veldnamen
Nader onderzoek naar veldnamen kan duidelijkheid verschaffen over de locaties van voormalige achterkades 
en nederzettingen. Laan- en werfnamen en de zogenaamde ‘gankers’, zouden illustreren waar voormalige 
huisplaatsen lagen. Als de ligging van deze veldnamen uit historische bronnen kan worden afgeleid, kan mogelijk 
beter worden vastgesteld of  de nederzettingsassen in de Vier Noorder Koggen gelijk met de ontginningen 
ontstonden of  aanvankelijk sprake was van verspreide bewoning. Door dit toponymisch onderzoek te 
combineren met kartografie en historische geografie kan vervolgens nader inzicht worden verkregen in de 
chronologie van de ontginningen.

Archeologie
Nader inzicht in de chronologie van de ontginningen kan eveneens worden verkregen uit de scherven aardewerk 
die tijdens archeologisch veldwerk verzameld zijn en worden. De verspreiding van het 10de-12de eeuw te dateren 
Pingsdorf  aardewerk illustreert dat de grootschalige ontginning van het veen tussen de 10de en de 12de eeuw 
overal in de Vier Noorder Koggen op gang gekomen was. Door het Pingsdorf  aardewerk, maar ook het vele 
kogelpotmateriaal nader te typeren en te dateren kan mogelijk in kaart worden gebracht waar scherven van 
oude en jonge vormen van Pingsdorf- en kogelpotaardewerk voorkomen. De verspreiding van het Pingsdorf- 
en kogelpotaardewerk kan vervolgens een indicatie zijn voor het verloop van de kolonisatie en ontginningen. 
Bovendien zijn mogelijk voormalige huisplaatsen in de vorm van boerderijen te traceren. En wat levert een 
proefsleuvenonderzoek bij de voormalige locatie van de kerk van Midwoud – zoals die in historische bronnen 
vermeld wordt – op? Kan aan de hand van archeologisch onderzoek worden bevestigd dat Spanbroek en Wadway 
dichter bij het veenstroompje dat tegenwoordig de Molentocht heet, hebben gelegen? Lag de nederzetting De 
Weere eveneens dichter bij het water, de Duyckel Gouw in dit geval? De archeologie speelt een belangrijke rol 
om meer grip te krijgen op het kolonisatie- en ontginningsproces.

De bovenstaande onderzoeksmogelijkheden zijn slechts geschetst. Elk thema dient nog verder te worden 
geconcretiseerd. Bovendien zijn meerdere onderzoeksthema’s denkbaar. Dit interdisciplinair onderzoek biedt 
nog talrijke kansen voor toekomstig onderzoek naar de veenontginningen van West-Friesland. 

256 Zomer 2016.
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75 – 77 Halbertsma, H.,  1967. Hoogwoud. Nieuwsbulletin K.N.O.B. 
afl. 2, 29-30.

Roldaan R.M., 1972. Een nader onderzoek naar het ontstaan van 
de Westfriese Woudgronden n.a.v. een geconserveerde veenlaag onder de 
kerkheuvel van Hoogwoud. Landbouwhogeschool Wageningen.

Havinga A.J., Van der Berg van Saparoea R.M., 1992. 
Pollen and macrofossil analyses of  a unique peat remnant 
of  the former extensive peat bogs in West Friesland, 
The Netherlands: a detailed record of  coastal raised bog 
formation. Vegetation History and Archaeobotany 1 (pp. 185-
188).

Kerkheuvel Spanbroek - - Halbertsma, H.,  1967. Hoogwoud. Nieuwsbulletin K.N.O.B. 
afl. 2, 29-30.

Mulder J.R., Berkum J. van, Pruissen F.G.M. van, 1983. 
Ruilverkaveling De Gouw: bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid. 
Stiboka, Wageningen.

Kerkheuvel 
Lambertschaag

- - Halbertsma, H.,  1967. Hoogwoud. Nieuwsbulletin K.N.O.B. 
afl. 2, 29-30.

Mulder J.R., Berkum J. van, Pruissen F.G.M. van, 1983. 
Ruilverkaveling De Gouw: bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid. 
Stiboka, Wageningen.

Kerkheuvel Aartswoud - - Edelman T., 1958. Oude ontginningen van de veengebieden 
in de Nederlandse kuststrook. Tijdschrift voor economische en 
sociale geografie 49 (239-245).

Mulder J.R., Berkum J. van, Pruissen F.G.M. van, 1983. 
Ruilverkaveling De Gouw: bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid. 
Stiboka, Wageningen.

Kerk Medemblik - - Halbertsma, H.,  1967. Hoogwoud. Nieuwsbulletin K.N.O.B. 
afl. 2, 29-30.

Nabij Berkmeerdijk 29, 
Berkmeer.

Rietzeggeveen 115 Vervloet, J.A.J., 1982. Cultuurhistorisch onderzoek ruilverkaveling 
`De Gouw`. Stiboka, Wageningen.

Dekker L.W. en Schothorst C.J., 1985. Relicten en 
reconstructie oorspronkelijke dikte van het verdwenen 
veenpakket in West-Friesland. Cultuurtechnisch Tijdschrift 25 
(pp. 169-179).

Dijk van de 
Baarsdorpermeer

- - Mulder J.R., Berkum J. van, Pruissen F.G.M. van, 1983. 
Ruilverkaveling De Gouw: bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid. 
Stiboka, Wageningen.

West-Friese Omringdijk, 
tussen Aartswoud en 
Lambertschaag.

- 105 – 130 Rijks Geologische Dienst 1973. Geologisch onderzoek t.b.v. 
wegverbetering Westerdijk tussen Rijksweg 7 en Sec. weg 7. Rapport 
1211, Haarlem.

Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier In: 
Vervloet, J.A.J., 1982. Cultuurhistorisch onderzoek ruilverkaveling 
`De Gouw`. Stiboka, Wageningen.



115

Spanbroekerweg, 
Spanbroek. 

- 50 Gemeentewerken van Obdam In: Vervloet, J.A.J., 1982. 
Cultuurhistorisch onderzoek ruilverkaveling `De Gouw`. Stiboka, 
Wageningen.

Burgemeester 
Hoogenboomlaan, 
Hoogwoud.

- - Gemeenschappelijke Technische Dienst Obdam/Opmeer 
1982 In: Bouwens A.P. 1983. Ruilverkavelingsgebied De Gouw, 
een historisch-geografische studie naar de samenhang tussen het 
verdwenen veen en de waterstaatkundige problematiek in de periode 
van 100 tot 1650. Historisch-Geografisch Seminarium, 
Universiteit van Amsterdam.

Boerderij in Leekermeer - 160 Stiboka/Historisch-Geografisch Seminarium, 1983. 
Universiteit van Amsterdam. In: Bouwens A.P. 1983. 
Ruilverkavelingsgebied De Gouw, een historisch-geografische studie 
naar de samenhang tussen het verdwenen veen en de waterstaatkundige 
problematiek in de periode van 100 tot 1650. Historisch-
Geografisch Seminarium, Universiteit van Amsterdam.

Huisplaats Hauwert - 130 Dekker L.W. en Schothorst C.J., 1985. Relicten en 
reconstructie oorspronkelijke dikte van het verdwenen 
veenpakket in West-Friesland. Cultuurtechnisch Tijdschrift 25 
(pp. 169-179).

Huisplaats Oostwoud - - Dekker L.W. en Schothorst C.J., 1985. Relicten en 
reconstructie oorspronkelijke dikte van het verdwenen 
veenpakket in West-Friesland. Cultuurtechnisch Tijdschrift 25 
(pp. 169-179).
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ruilverkavelingsgebied De 
Gouw.

- - Vervloet, J.A.J., 1982. Cultuurhistorisch onderzoek ruilverkaveling 
`De Gouw`. Stiboka, Wageningen.

Daliegaten nabij 
Sijbekarspel

Veenmosveen en 
rietzegge veen.

Arnoldussen S., Müller A., Mauro, G.V., 2009. Sijbekarspel-
Wadway. Een mogelijk nederzettingsterrein uit de Bronstijd en 
middeleeuwse daliegaten in ruilverkaveling “De Gouw”. Rapportage 
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Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Doorbraakkolk de 
Veeken
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Bijlage 2

1

boring: 10000-1
beschrijver: LT/CSO, datum: 26-8-2016, X: 130.595, Y: 521.470, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Wognum, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Kerkterrein Wognum

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: tuingrond

20 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: ophogingslaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: leisteen, pijpesteel

60 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: ophogingslaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: botresten

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: ophogingslaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: lichte vlekken

125 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn
Opmerking: afgetopt, geen prehistorisch loopvlak

 Einde boring op 140 cm -Mv

boring: 10000-2
beschrijver: LT/CSO, datum: 26-8-2016, X: 130.565, Y: 521.467, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Wognum, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Kerkterrein Wognum

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: ophogingslaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen, mortel

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: ophogingslaag
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: leisteen, kiezel

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: ophogingslaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment bouwpuin, enkel fragment bouwpuin 
(onbepaald)

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, zwart
Opmerking: moerig

140 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv
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boring: 10000-3
beschrijver: LT/CSO, datum: 26-8-2016, X: 130.581, Y: 521.420, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Wognum, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Oude Gouw 1 Voortuin

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Puin, mortel

75 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwart, kalkrijk

77 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Verstoord

100 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, uiterst fijn, kalkrijk
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin 
(onbepaald)
Opmerking: Scher kogelpot. Middeleeuwse laag.

160 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Opmerking: Lijkt schoon

170 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, zwart, kalkrijk
Opmerking: Schoon, successie naar veen

180 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk

 Einde boring op 190 cm -Mv

boring: 10000-4
beschrijver: LT/CSO, datum: 26-8-2016, X: 130.596, Y: 521.386, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Wognum, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Oude Gouw 1 Boomgaard

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin
Opmerking: Baksteen

60 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, uiterst fijn
Opmerking: Rommelig, lichte vlekken

90 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, uiterst fijn

100 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn
Opmerking: Humeuze vlekken, roestig

115 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn

125 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 140 cm -Mv
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boring: 10000-5
beschrijver: LT/CSO, datum: 26-8-2016, X: 130.521, Y: 521.461, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Wognum, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Kerkstraat 1 Tuin

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruin, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: Middeleeuws

160 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn

 Einde boring op 170 cm -Mv

boring: 10000-6
beschrijver: LT/CSO, datum: 26-8-2016, X: 127.545, Y: 522.872, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Wadway, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie West-
Friesland, opmerking: Kerkterrein Wadway

0 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, uiterst fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Mortel

70 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, uiterst fijn
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot
Opmerking: Onderkant iets zwart

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, uiterst fijn
Opmerking: Geul

 Einde boring op 120 cm -Mv

boring: 10000-7
beschrijver: LT/CSO, datum: 26-8-2016, X: 127.545, Y: 522.872, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Wadway, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie West-
Friesland, opmerking: Kerkterrein Wadway

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

65 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

105 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn

 Einde boring op 110 cm -Mv
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boring: 10000-8
beschrijver: LT/CSO, datum: 26-8-2016, X: 125.052, Y: 523.481, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Spanbroek, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Kerkterrein Spanbroek

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruin, uiterst fijn

60 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, uiterst fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin
Opmerking: Leisteen

70 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Glas, mortel. Einde boring door ondoordringbaar puin.

 Einde boring op 80 cm -Mv

boring: 10000-9
beschrijver: LT/CSO, datum: 26-8-2016, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, landgebruik: overige 
(cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Spanbroek, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, 
opmerking: Kerkterrein Spanbroek

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, zwart, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Baksteen en kiezels. 3 boringen gestuit op ondoordringbaar puin.

 Einde boring op 25 cm -Mv

boring: 10000-10
beschrijver: LT/CSO, datum: 26-8-2016, X: 125.046, Y: 523.483, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 19, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Spanbroek, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Kerkterrein Spanbroek

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, zwart, uiterst fijn
Opmerking: Potgrond.

25 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn
Opmerking: Stopzand.

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Veel puin.

 Einde boring op 80 cm -Mv

boring: 10000-11
beschrijver: LT/CSO, datum: 26-8-2016, X: 124.250, Y: 524.840, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Hoogwoud, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Koningspade 3 Tuin

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

90 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn

 Einde boring op 110 cm -Mv
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boring: 10000-12
beschrijver: LT/CSO, datum: 26-8-2016, X: 124.267, Y: 524.847, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Hoogwoud, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Koningspade 3 Tuin

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

65 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

110 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn

 Einde boring op 130 cm -Mv

boring: 10000-13
beschrijver: LT/CSO, datum: 26-8-2016, X: 124.236, Y: 524.844, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Opmeer, plaatsnaam: Hoogwoud, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Koningspade 3 Tuin

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn

20 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, uiterst fijn
Opmerking: Bijna schoon.

50 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: Roestig, houtresten

60 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn

 Einde boring op 85 cm -Mv

boring: 10000-14
beschrijver: LT/CSO, datum: 30-8-2016, X: 134.203, Y: 530.467, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Opperdoes, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Gouw 1

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Baksteen, mortel, kiezel

50 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Minder puin

70 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Geglazuurd aardewerk

80 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

90 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: Donkere vlekken

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv
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boring: 10000-15
beschrijver: LT/CSO, datum: 30-8-2016, X: 134.142, Y: 530.437, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Opperdoes, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Noorderpad 9

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: Vlekkerig, doet middeleeuws aan

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv

boring: 10000-16
beschrijver: LT/CSO, datum: 30-8-2016, X: 134.110, Y: 530.424, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Opperdoes, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Noorderpad 14

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: Donkere vlekken

110 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk

 Einde boring op 120 cm -Mv

boring: 10000-17
beschrijver: LT/CSO, datum: 30-8-2016, X: 134.079, Y: 530.402, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Opperdoes, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Noorderpad 20

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Stopzand

30 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, uiterst fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Stopzand

80 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, uiterst fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag
Opmerking: Vlekkerig

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: Schoon

 Einde boring op 120 cm -Mv
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boring: 10000-18
beschrijver: LT/CSO, datum: 30-8-2016, X: 132.995, Y: 528.605, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Twisk, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie West-
Friesland, opmerking: Dorpsstraat 137

0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: Vlekkerig

40 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: Lichte vlekken

50 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

 Einde boring op 90 cm -Mv

boring: 10000-19
beschrijver: LT/CSO, datum: 30-8-2016, X: 132.896, Y: 528.543, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Twisk, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie West-
Friesland, opmerking: Dorpsstraat 118

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, uiterst fijn, kalkrijk

50 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

95 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, uiterst fijn, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment bouwpuin
Opmerking: Bruine vlekken, moerig

 Einde boring op 100 cm -Mv
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boring: 10000-20
beschrijver: LT/CSO, datum: 30-8-2016, X: 132.909, Y: 528.535, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Twisk, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie West-
Friesland, opmerking: Kerkterrein Twisk

0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Schoner

80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Mortel

100 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin
Opmerking: DY moerige vlekken

120 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin
Opmerking: Geen DY moerige vlekken meer

180 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin

190 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, uiterst fijn
Archeologie: enkel fragment aardewerk
Opmerking: Vondst scherf

205 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn

 Einde boring op 210 cm -Mv

boring: 10000-21
beschrijver: LT/CSO, datum: 30-8-2016, X: 132.841, Y: 528.449, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Twisk, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie West-
Friesland, opmerking: Dorpsstraat 111 Stolp anno 1635

0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs

95 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, uiterst fijn
Bodemkundig: interpretatie: slootvulling
Archeologie: enkel fragment bouwpuin
Opmerking: Moering, stinkt. Rood puin.

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn

 Einde boring op 150 cm -Mv
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boring: 10000-22
beschrijver: LT/CSO, datum: 30-8-2016, X: 132.114, Y: 527.927, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Twisk, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie West-
Friesland, opmerking: Hornderweg 22

0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Baksteen, beton.

40 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Onderin moerige vlekken

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, uiterst fijn

 Einde boring op 100 cm -Mv

boring: 10000-23
beschrijver: LT/CSO, datum: 30-8-2016, X: 130.209, Y: 527.284, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Abbekerk, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Dorpsstraat 89

0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs

100 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: Middeleeuws

160 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruinzwart

165 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, uiterst fijn

 Einde boring op 180 cm -Mv

boring: 10000-24
beschrijver: LT/CSO, datum: 30-8-2016, X: 130.168, Y: 527.307, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Abbekerk, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Kerkterrein Abbekerk

0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs

80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Leisteen, puin. Einde boring door ondoordringbaar puin of leiding.

 Einde boring op 85 cm -Mv
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boring: 10000-25
beschrijver: LT/CSO, datum: 30-8-2016, X: 130.183, Y: 527.312, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Noord-Holland, gemeente: Medemblik, plaatsnaam: Abbekerk, opdrachtgever: Rijks Universiteit Groningen, uitvoerder: Archeologie 
West-Friesland, opmerking: Kerkterrein Abbekerk

0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Leisteen, mortel.

60 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Opmerking: Schoner.

85 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Archeologie: enkel fragment onverbrand bot
Opmerking: Lichte vlekken.

95 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, uiterst fijn

 Einde boring op 125 cm -Mv
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