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Donderdag 12 en vrijdag 13 december 2013 heeft archeologisch 

vervolgonderzoek plaatsgevonden na de vondst van zeer oude 
bewoningssporen vorige week. De paalsporen die donderdag werden 

aangetroffen zijn zeer waarschijnlijk de overblijfselen van een boerderij uit 

de oude bronstijd of zelfs het neolithicum (de oude steentijd). Dat zei 
archeoloog Jan de Koning van Hollandia Archeologen in het Noordhollands 

Dagblad. Klik hier voor de publicaties in het Noordhollands Dagblad en 
Heiloo-online. Hieronder de door Baduhenna genomen foto’s van het 

archeologisch vervolgonderzoek. 

 

In de laag met eergetouwkrassen zijn paalsporen aanwezig, die pas met 

het weghalen van de eergetouwkrassen goed zichtbaar zijn. 

http://www.baduhenna.nl/?page_id=354


Op een hoger niveau, op de top van het veen, zijn hoefafdrukken 

waargenomen. 

Sommige recente vergravingen reiken tot in het strandwalzand. 



              
De eergetouwkrassen zijn afgegraven en de verschillende paalgaten 

worden nog even opgeschaafd voor de foto. Elk paalspoor krijgt een gele 
prikker met daarop een spoornummer. 

              
De paalsporen worden aangekrast. Sommige paalsporen staan op een lijn 

wat mogelijk wijst op een huisplattegrond. 

Toelichting:Een paalgat is een paalspoor. Meestal kom je er pas achter 

of een paalspoor een paalgat is als je het paalspoor hebt gecoupeerd. Het 
kan namelijk ook een vlek zijn in het vlak. 



        
Met een coupe tekent het paalspoor zich duidelijk af van het grijze 

strandwalzand. Hier stonden ooit twee palen naast elkaar. 

 
De archeologische sporen worden afgewerkt en gedocumenteerd. 



Behalve paalsporen zijn ook kuilen gevonden. 

Hier is een kuil te zien waar vroeger mogelijk water uit werd gehaald. 
In de kuil is een stukje bot gevonden van een rund.                                                                                                         

Een specialist neemt grondmonsters uit het profiel. 



Een overzichtsfoto van de werkput. Iedereen is druk in de weer om alles 

op tijd te documenteren. Het aantal gele prikkers geeft aan dat er zeer 
veel paalsporen zijn aangesneden. Op de voorgrond een grote kuil. 

—————————————- 

Tekst foto’s: Koert Salomons (archeoloog bij Hollandia Archeologen) 

Foto’s: Kitty Hoogland (Baduhenna) 

 


