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Basisgegevens

Plangebied  Begraafplaats Zunderdorp
Adres Achterlaan 12, Zunderdorp
Kadaster NWD01 E 00086 G 0000
RD-coördinaten NW X: 126.412 Y: 491.091
 NO X: 126.425  Y: 491.091
 ZW X: 126.412 Y: 491.086
 ZO X: 126.425 Y: 491.086 
TOPO-code BMA ZUN3
OM nummer 43461
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam 
 Stadsdeel Noord 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam
 Stadsdeel Noord
Uitvoerder Gemeente Amsterdam
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam
 Bureau Monumenten & Archeologie 

1  De locatie van de Archeologische Begeleiding Begraafplaats Zunderdorp binnen het Stadsdeel Noord 
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1 Inleiding

In 2010 werden werkzaamheden ondernomen voor een uitbreiding van de begraafplaats 
van Zunderdorp. Aan de zuidkant van het kerkhof achter de kerk zou een betonnen bak 
van circa 110 m2 worden aangelegd met daarin een bodemvulling voor begravingen. De 
bouwlocatie bevond zich op de flank van een laatmiddeleeuwse kerkterp. Aangezien tot 
2 m onder het bestaande maaiveld werd ontgraven, bestond er een kans op verstoring 
van eventuele archeologische resten in de ondergrond. Vanwege de hoge archeologische 
verwachting van Begraafplaats Zunderdorp werd een archeologisch onderzoek in de vorm 
van een Archeologische Begeleiding (AB) in de bouwplanning opgenomen. De AB is in 
twee fasen uitgevoerd door de afdeling Archeologie van Bureau Monumenten & Archeolo-
gie. 
 De eerste fase, op 19 oktober 2010, betrof een booronderzoek ter verificatie van 
de archeologische verwachting. Op basis van de boringsresultaten is het selectiebesluit 
genomen tot een gedeeltelijk vlakdekkend onderzoek, dat binnen de civieltechnische ont-
graving van de bak op 18 en 19 november 2010 werd ingepast.

2  De onderzoekslocatie met de proefsleuven en muurresten binnen de topografische situatie van 2010
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2 Achtergronden en vraagstellingen

2.1 Achtergronden

Zunderdorp is tegenwoordig één van de historische kernen van Landelijk Noord binnen de 
gemeente Amsterdam. Oorspronkelijk maakte het dorp deel uit van de veel grotere regio 
Waterland, die zich uitstrekte tussen de wateren van het IJ en IJsselmeer, de Purmer Ee, 
Purmer, Weer en het Twiske.1  Hierbinnen lagen zes hoofddorpen (Zunderdorp, Schel-
lingwoude, Ransdorp, Zuiderwoude, Broek en Landsmeer, afb. 3 en 4), en drie steden: 
Monnickendam, Purmerend en Edam. 

2.1.1 Waterland

Het huidige landschap van Waterland vindt zijn oorsprong in het veenlandschap dat om-
streeks 3000 v. Chr. was ontstaan. Meanderende veenrivieren (dieën) verdeelden het land 
in eilanden (veenkussens) met voedselrijk bos- en rietveen langs de oevers en voedsel-
arm hoogveen in het midden. Rond het jaar 1000 begon de systematische ontginning van 
Waterland. De belangrijkste veenrivier in het zuidelijke deel van Waterland was toen de 
Waterlandse Die met drie vertakkingen: de Die, de Ransdorper Die en de Holysloter Die. 
Om bruikbaar akkerland te creëren werd de bodem ontwaterd door vanuit de veenrivier 
loodrecht op de veenkussens sloten te graven. Aan de achterzijde van het nieuwe ak-
kerland werd een veendijk opgeworpen om wateroverlast vanuit het nog niet ontgonnen 
achterland te voorkomen. Deze achterkaden worden in Waterland aangeduid als gouwen 
of gouwdijken. De ontginning startte in het oosten rondom Uitdam, Holysloot en Ransdorp, 
vervolgens waren Broek, Schellingwoude en Zunderdorp aan de beurt en tot slot volgden 
omstreeks 1100 de gebieden rond Buiksloot en Landsmeer.2  De oudste archeologische 
vindplaats uit deze ontginningsperiode is een vroeg tot midden 11de-eeuwse huisplaats in 
Poppendam bij Zunderdorp.3 
 De ontginningen hadden als nadeel dat het ontwaterde veen begon in te klin-
ken en er bodemdaling optrad. Vernatting en geregelde overstromingen noodzaakten de 
bewoners om hun huisterpen te verplaatsen naar de hoger gelegen achterkades. In de 
tweede helft van de 12de eeuw nam de wateroverlast toe door een aantal stormvloeden, 
waarvan die van 1164 en 1170 de meeste schade aanrichtten. Grote stukken land werden 
door de zee weggeslagen en wat overbleef was een landschap van eilanden (afb. 3). Om 
de invloed van de Zuiderzee in te dammen werd in de 13de eeuw de Waterlandse Zeedijk 
aangelegd, een stormvloedkering tussen Oostzaan en Monnickendam. 
 In dit nieuwe landschap maakten akkers plaats voor weilanden en schakelden de 
boeren over van akkerbouw op veeteelt en zuivelproductie. Daarnaast werden visserij en 
zeevaart nieuwe middelen van bestaan. 

1 Battjes 2006, 9 en Heidinga 1977, 21. Tegenwoordig valt Waterland binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam,
 Waterland, Landsmeer, Purmerend en Edam-Volendam.
2 Heidinga 1977, 26-27.
3 Bos 1988, 23. Twee houten constructie elementen zijn 14C gedateerd 1000 +/- 25 BP en 1015 +/- 25 BP 
 (Before Present = vόόr 1950). Deze twee uitkomsten werden in 1995 gecalibreerd tot ‘tussen 1006 en 1028 AD’ 
 en ‘tussen 994 en 1036 AD’, zie hiervoor Verhoeven 1998, 65-66.



3  Waterland op de kaart van Noord-Holland door Joost Jansz Beeldsnijder uit 1590. Kopie uit 1662
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In de 15de- en 16de eeuw vond in het Waterlandse weidelandschap opnieuw een ver-
plaatsing van bewoning plaats, ditmaal naar doorgaande (water)wegen en de Waterland-
se Zeedijk. Aan de dijk ontstonden de dorpen Buiksloot, Nieuwendam, Schellingwoude en 
Durgerdam. 
 De oudste historische bronnen over Waterland dateren uit de 13de eeuw. In deze 
periode was het gebied in het bezit van de familie Persijn. In 1282 verkocht Jan Persijn 
de heerlijkheden Waterland en Zeevang aan Floris V graaf van Holland.4  Het grafelijke 
gezag in Waterland werd voortaan vertegenwoordigd door een baljuw in Monnickendam 
en zijn schouten in de zes hoofddorpen. 

4 Heidinga 1977, 31.



De kleinste bewoningskernen vielen onder het rechtsgebied van deze hoofddorpen: Buik-
sloot viel onder Schellingwoude, Holysloot onder Ransdorp, Uitdam onder Zuiderwoude, 
Watergang onder Landsmeer, Nieuwendam onder Zunderdorp en Durgerdam onder zowel 
Schellingwoude als Ransdorp (afb. 4). Samenwerking tussen de verschillende Water-
landse dorpen bestond alleen voor zaken die in ieders belang waren, zoals de waterhuis-
houding. 
 Met deze samenwerking op dorpsniveau werd al voor 1403 de basis gelegd voor 
het latere Hoogheemraadschap Waterland.5 In tegenstelling tot de hoogheemraadschap-
pen Kennemerland en West Friesland, met een bestuur op polderniveau, lag de beslis-
singsbevoegdheid in Waterland bij de afzonderlijke dorpen. In 1619 verenigden de zes 
hoofddorpen zich in de Unie van Waterland, een samenwerkingsverband tegen de baljuw 
ter bescherming van hun rechten en privileges. De Unie van Waterland heeft tot 1811 
bestaan. In de 19de eeuw maakte het baljuwschap Waterland plaats voor afzonderlijke 
gemeenten. Zunderdorp was voortaan onderdeel van de gemeente Nieuwendam. In 1921 
sloten de gemeenten Nieuwendam, Ransdorp en Buiksloot zich aan bij Amsterdam, aan-
gezien ze financieel niet in staat waren om de schade die watersnood in 1916 had aange-
richt te herstellen.6  

5 Battjes 2006, 22.
6 De Rooy 2007, 119.

4  Waterland op de Topografisch Militaire Kaart van 1854 met de hoofddorpen Zunderdorp (1), Schellingwoude 

(2), Ransdorp (3), Zuiderwoude (4), Broek (5) en Landsmeer (6)
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7  Allegorische verbeelding van Waterland, titelblad van de geschiedenis van Waterland 

van Hendrik Soeteboom, 1702
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2.1.2  Archeologie in Waterland Oost

De kennis over de ontginningen en vroege bewoningsgeschiedenis van Waterland is 
aanzienlijk uitgebreid vanwege het archeologisch onderzoek in het kader van het Water-
landproject. Dit project is tussen 1976 en 1988 uitgevoerd op initiatief van het Instituut 
voor Pre- en Protohistorie (IPP) van de Universiteit van Amsterdam. In samenwerking 
met de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) is tot 1979 een syste-
matisch veldkarteringsprogramma gerealiseerd in combinatie met historisch veldnamen 
onderzoek. In de jaren 80 werd de veldkartering uitgebreid met een grootschalig boorpro-
gramma door de Stichting RAAP die toen speciaal was opgericht voor landelijke inventa-
risatieprojecten. Deze gecombineerde onderzoeken resulteerden in een nieuw versprei-
dingsbeeld van de voormalige bewoningskernen van verschillende Waterlandse dorpen 
waarvan de bewoningsassen waren verschoven. De eindrapportage in 1988 baseert zich 
op 811 gelokaliseerde objecten, waarvan 757 woonterpen, verspreid over 13 bannen.7  
 Aanvullende informatie over de ontwikkeling van het landschap en de vroegste 
bewoning in het buitendijkse gebied van de IJdoornpolder bij Durgerdam kwam beschik-
baar vanwege een booronderzoek door BMA in 1999 (afb. 6). Op het meest zuidelijke 
perceel in deze polder is een 13de-eeuwse terp gekarteerd. Dit woongebied lag tot de 
15de eeuw binnen de Zuiderzee zeedijk en houdt naar alle waarschijnlijkheid verband 
met de nederzetting Ydoorningerdam. Aan deze bewoning kwam een einde met de Sint 
Elisabethsvloed van 1421. Vervolgens kwam aan de nieuwe zeedijk, die de IJdoornpolder 
tot buitendijks gebied maakte, de nederzetting Durgerdam tot ontwikkeling.8   
 Het Waterlandproject beperkte zich tot veldkartering en opgravingen zijn feitelijk 
nauwelijks uitgevoerd. Een van de schaarse onderzoeken betrof een gedeeltelijke op-
graving van een huisplaats van de nederzetting Poppendam door het IPP in 1985. Deze 
kan op basis van 14C datering in de eerste helft van de 11de eeuw worden geplaatst.9  In 
2007 is een Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd aan de Zunderdorpergouw. Deze 
locatie lag aan de zuidzijde van de bewoningsassen die bij het booronderzoek van RAAP 
zijn vastgesteld. Het IVO wees uit dat het terrein in de 20ste eeuw dusdanig was opge-
hoogd dat het voorgenomen grondverzet binnen deze zone bleef en hiermee eventuele 
archeologische resten in situ behouden.10 

7 Bos 1988, 7-16, 49-72, 82.
8 Gawronski 2001, 16-17.
9 Bos 1988, 23 en Verhoeven 1998, 65-66. 
10 Gawronski & Veerkamp 2007.

6  BMA-booronderzoek in de IJdoornpolder, 1999
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2.1.3  Zunderdorp

Zunderdorp is ontgonnen vanuit twee assen; de Loetsloot in het noorden (afb. 7: nr 4) en 
de Waterlandse Die in het zuiden (afb. 7: nr 8). In het noordelijke deel ontstond bewoning 
langs de Termietergouw (afb. 7: nr 10), de Broekergouw (afb. 7: nr 12) en het Nopeind 
(afb. 7: nr 15). Het zwaartepunt van de nederzetting lag in het land dat vanuit de Water-
landse Die (afb. 7: nr 8) was ontgonnen. Bij het archeologisch booronderzoek van RAAP 
in 1985-1986 zijn aan de oostzijde van de Zunderdorpergouw laatmiddeleeuwse huis-
plaatsen gelokaliseerd.11 De oudste lintvormige terpbebouwing lag naar wordt aangeno-
men 160 m ten oosten van de Zunderdorpergouw (de achterkade, afb. 7: nr 11, in groen). 
De terp met daarop de huidige kerk vormde de noordelijke begrenzing en is daarmee 
onderdeel van het oudste bebouwingslint van Zunderdorp. Tussen de 13de en de 15de 
eeuw verplaatste de nederzetting zich naar de Zunderdorpergouw (afb. 7, rechts), maar 
de kerk verhuisde niet mee.12 Vanaf de 16de eeuw verschoof de nederzetting weer, waar-
bij de bebouwing langs de Zunderdorpergouw geheel verdween en de dorpskernen bij de 
kerk en langs het Nopeind kwamen te liggen (afb. 7: nr 15 en afb. 8). 
 Historische bronnen over Zunderdorp zijn spaarzaam. Uit de beschrijving van 
het dorp door de 17de-eeuwse geschiedschrijver Hendrik Soeteboom komt naar voren 
dat Zunderdorp in zijn tijd een belangrijke leverancier van zuivel was voor Amsterdam; 
dagelijks werd er melk over het IJ vervoerd.13 Over de vroegste geschiedenis van de kerk 
van Zunderdorp in de 13de-15de eeuw is historisch weinig bekend: ook Soeteboom maakt 
van het ontstaan van de kerk geen melding. De huidige toren van drie geledingen is een 
restant14 van een driebeukige bakstenen kerk die in de tweede helft van de 15de eeuw 
was gebouwd.15 Tijdens de Reformatie in 1583, waarbij het katholiek bestuur en de ker-
kelijke instellingen overgingen in protestantse handen, viel de kerk toe aan de Hervormde 
Gemeente van Zunderdorp. In 1583-1598 was de kerkgemeente gecombineerd met die 
van Ransdorp en Holysloot, in de periode 1598-1623 met de kerkgemeente van Schelling-
woude, en vanaf 1623 werd de kerkgemeente Zunderdorp zelfstandig.16 In 1710 werd het 
kerkgebouw na een blikseminslag, op de toren na, geheel in de as gelegd. Een nieuwe 
zaalkerk werd al in het daaropvolgende jaar in gebruik genomen. Volgens de historische 
gegevens zou deze kleiner zijn dan zijn voorganger. Op de plek van het koor van de oude 
kerk werd een kerkhof ingericht.17 Dit is tegenwoordig de Begraafplaats Zunderdorp.  De 
kerk onderging in 1824 een gedeeltelijke verbouwing en is in 1854 geheel herbouwd.18  
De huidige piramidale torenspits dateert van 1927, gebouwd twee jaar nadat weer een 
blikseminslag de oude had verwoest. 

11 RCE monumentennummers 5970, 5971, 5972, 5973, 5974 en 5975; zie Bos, Brongers & Janzen 1986.
12 Bos 1988, 111-117.
13 Soeteboom 1702, 16-17 (herziene druk van de Soet-stemmende Zwaane van Waterland uit 1658).
14 Stenvert et al 2006, 554-555; monumentenregister Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (monumentnr. 6790).
15 Bruigom 1979, 106.
16 Groen 1965, 165.
17 Stenvert et al 2006, 554-555.
18 In het monumentenregister Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (monumentnr. 6789) en Stenvert et al 2006,
 554-555 wordt het huidige kerkgebouw als het in 1826 verbouwde 18de-eeuwse gebouw beschouwd, in  
 Bruigom 1979, 108 en Groen 1965, 165 wordt gesproken van sloop en nieuwbouw in 1854.
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7  Zunderdorp in de 11de-12de-eeuwse ontginningsfase (links) en na de verschuiving en clustering van de be-

bouwing in de 15de- en 16de eeuw (naar Bos 1988, 109-116). De lintbebouwing is aangegeven in dikke zwarte 

lijnen, de Zunderdorpergouw (11) in groen en de kerk is rood omcirkeld
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8  Zunderdorp op het kadastrale minuutplan van 1832, met bewoningskernen langs het Nopeind (boven) en bij 

de kerk (rechtsonder) 

9  Zunderdorp en omgeving op de kaart van de Dienst der Publieke Werken uit 1929. De bewoningskernen 

komen overeen met die van 1832 (de boerderij links midden aan de Broekergouw is de huidige zorgboerderij 

Ons Verlangen)

S
tadsarchief A

m
sterdam
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2.2 Vraagstellingen en methodiek

Begraafplaats Zunderdorp geldt als een terrein met een hoge archeologische verwachting. 
De kerkterp waarop het is gelegen is het noordelijke uiteinde van een terpenlint aan de 
oostzijde van de Zunderdorpergouw. De veldkartering van het Waterlandproject heeft hier 
archeologische aanwijzingen voor voormalige bewoning opgeleverd die verder niet zijn 
geverifieerd. Ook over de bouwgeschiedenis, opbouw en fasering van de kerk zijn geen 
archeologische gegevens voorhanden aangezien hier nooit archeologisch onderzoek heeft 
plaatsgevonden. In het kader van de uitbreiding van de begraafplaats zou een betonnen 
bak van circa 110 m2 worden aangelegd aan de zuidkant van het kerkhof achter de kerk. 
Gelet op de daarmee gepaard gaande verstoring van de bodem werd een archeologisch 
onderzoek ter plaatse ingelast in de vorm van een Archeologische Begeleiding (AB) van de 
civieltechnische ontgraving van de bak. 

 

10  De kerk van Zunderdorp, gezien naar het noorden, gefotografeerd door Jacob Olie in 1899. De toren heeft 

hier nog de oude spits 

S
tadsarchief A

m
sterdam



De AB is in twee fasen uitgevoerd. Als eerste vond een booronderzoek plaats. Dit richtte 
zich specifiek op: 
• de aanwezigheid, samenstelling, omvang, datering en fysieke kwaliteit van eventuele 

archeologische structuren en vondsten,
• de ruimtelijke verspreiding van sporen en structuren zowel horizontaal als verticaal,
• de mogelijkheid tot behoud in situ van archeologische resten of alleen behoud ex situ 

(opgraving),
• het belang, in locaal, regionaal en landelijk opzicht, van de binnen het plangebied aan-

wezige archeologische resten. 
Hieruit volgde dat er aan de westzijde van het terrein muurresten in de bodem zaten en 
dat de terpophoging van goede fysieke kwaliteit was, maar dat graven verder ontbraken. 
Deze uitkomst leidde tot het selectiebesluit om aan het booronderzoek een gedeeltelijk 
vlakdekkend onderzoek te koppelen. Dit onderzoek richtte zich op:
• de aanwezigheid, lokalisering en verspreiding van nader definieerbare archeologische 

overblijfselen uit de 10de tot en met de 19de eeuw, zoals sporen van terpophogingen 
en bebouwing, in het bijzonder de (mogelijk grotere) 15de-eeuwse kerk,

• de datering van de archeologische vondsten en de identificatie van vondsttypen of 
vondstcategorieën waartoe zij behoren,

• de periodisering en diachrone ontwikkeling van de vindplaats.

Het booronderzoek bestond uit 6 boringen met een 3 cm guts in twee raaien tot op de 
maximale ontgravingsdiepte van de bouwput (2 m ÷ NAP). De boringen zijn gezet op een 
onderlinge afstand van 5 m in oost-westrichting en 2,5 m in noord-zuidrichting. 
In de tweede fase van de AB zijn twee werkputten aangelegd, één parallel aan de noord-
zijde van het terrein (werkput 1, 12 x 1,20 m) en één loodrecht hierop aan de westzijde 
langs het pad naar de begraafplaats (werkput 2, 5,90 x 2,30 m). In werkput 1 is het zuid-
profiel (profiel 1) getekend, in werkput 2 het westprofiel (profiel 2) en een vlak. 
De AB is uitgevoerd door het veldteam van de afdeling Archeologie van BMA volgens de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2. Sporen zijn gedocumenteerd 
door middel van digitale fotografie en tekeningen op schaal 1:20.  
. 
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11  Het archeologisch onderzoek naast de Begraafplaats Zunderdorp met rechts de kerk
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3 Sporen en structuren

3.1 Booronderzoek

Er zijn drie boringen uitgevoerd aan de noordzijde (afb. 12, boringen 1, 4 en 6) en drie aan 
de zuidzijde van het terrein (boringen 2, 3 en 5, zie bijlage 3). Binnen de maximale ge-
plande ontgravingsdiepte tot maximaal 1 m onder maaiveld kon een intact bodemopbouw 
van de terp tot op de natuurlijke ondergrond worden gedocumenteerd. Op het natuurlijke 
veen (S 17: op 2,59 m ÷ NAP) lag een 0,85 m dikke ophogingslaag van venige klei (S 7). 
Hierop waren weer verschillende zand- en kleilagen met baksteengruis, mortel en lei-
steengruis aangebracht (tezamen S 3). De bovenste laag tot aan het maaiveld was 0,5 tot 
0,6 m dik en bestond uit vondstloos donkerbruingrijs zand (S 15). De aanwezigheid van 
menselijke begravingen kon worden uitgesloten, daarvoor was het aantal van twee losse 
botfragmenten te gering. Deze waren afkomstig uit een ophogingslaag van puingruis, die 
op basis van de stratigrafie van het vlakdekkende onderzoek kon worden gedateerd in 
de ruime periode 1000-1450 (ZUN3-1 en 2, S 3). In boring 1, en een aanvullende boring 
direct ernaast, werd op 0,5 m onder het maaiveld (op 0,50 m ÷ NAP) gestuit op muurwerk. 

3.2 Sleuvenonderzoek

Deze vondst van muurwerk in de noordwesthoek van het ontgravingsterrein leidde tot de 
aanleg van twee proefsleuven in respectievelijk oost-west en noord-zuid richting vooraf-
gaand aan de ontgraving van de begravingenbak. Dit onderzoek (Archeologische Begelei-
ding) heeft geresulteerd in 15 sporen in twee profielen en één vlak. Met deze sporen kon 
het beeld van de terpophogingen dat de boringen hadden opgeleverd meer in detail en 
met een duidelijkere chronologie worden ingevuld. Tevens gaven de sporen in het profiel 
informatie over een 18de-eeuwse knekelkuil en het muurwerk van het laatmiddeleeuwse 
kerkgebouw (afb. 12 en 13). 

12  Werkputten en boringen (1 t/m 6)



13  Profiel 1
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3.2.1  Ophogingen tot midden 15de eeuw met 18de/19de-eeuwse knekelkuil

De natuurlijke veenbodem, die in de boringen aftekende op gemiddeld 2,60 m ÷ NAP, is 
in de proefsleuven niet aangesneden. De ophogingslagen erboven liepen in de profielen 
vrijwel horizontaal, hetgeen een aanwijzing is dat hier de uiterste randzone van het terpli-
chaam is gesitueerd. De oudste ophoging in profiel 1, die identiek was aan de onderste 
ophoging in de boringen (S 7), lag tussen 2,12 en 2,20 m ÷ NAP en bestond uit een iets 
gelaagde grijsbruine klei met veen (S 7, afb. 13). Hierop volgde een ophogings-laag van 
donkerbruine grijze klei en veenbrokken (S 1, tussen 1,82 en 2,12 m ÷ NAP). De ophoging 
is op basis van een scherf van Paffrath aardewerk (ZUN3-4, zie 4) te dateren in de 11de- 
of 12de eeuw. Deze archeologische datering bevestigt de hypothese dat de kerkterp on-
derdeel was van het oudste bewoningslint van Zunderdorp.19 Ophoging S 1 werd afgedekt 
door een 0,4 m dik ophogings- of overstromingspakket van zware grijze klei (S 2 = S 12), 
plaatselijk vermengd met baksteengruis (profiel 1) en puin (profiel 2). Een mogelijke over-
stromingslaag zou verband kunnen houden met één van de 12de-eeuwse stormvloeden. 
Het terrein was verder opgehoogd met sterk doorworteld grijsbruin zand vermengd met 
klei en hier en daar stukjes puin (S 3 = S 13). Deze laag werd doorsneden door een 3,2 
m brede en 0,9 m diepe knekelkuil (S 6), waarin een grote hoeveelheid losse menselijke 
skeletresten uit 18de/19de-eeuwse geruimde graven waren bijgezet. Aan de westzijde 
werd ophogingslaag S 13 afgedekt door een 0,20 cm dikke, naar het zuiden uitwiggende 
laag van grijs kleiig zand met puin (S 14). Waarschijnlijk betreft het hier een bouwniveau. 
Dit oppervlak werd doorsneden door een 0,75 m brede insteek (S 11), opgevuld met 
bruingrijs zand en puin.   

3.2.2  Kerkgebouw 15de- vroege 18de eeuw

In de puinsleuf S 11 bevonden zich op 0,85 m ÷ NAP twee rechthoekige blokken metsel-
werk (S 8 en S 9) en op 0,89 m ÷ NAP een losstaande muur (S 10). Deze constructies 
waren opgebouwd uit roodbruine bakstenen van 23,5/24 x 11,5/12 x 5/5,5 cm, met een 
tien lagenmaat van 57 cm.20 Op basis van de baksteensoort, de omvang van de blokken 
en de ligging ten opzichte van de huidige kerk zijn de muurresten te interpreteren als de 
steunberen en een muur van de 15de-eeuwse kerk, waarvan de toren het enige boven-
grondse restant is. Beide steunberen waren 1 x 1 m met rechte zijkanten en versnijdingen 
aan de buitenzijden (S 8 oost, S 9 zuid). Omdat de muren, waar ze oorspronkelijk op 
aansloten, geheel waren gesloopt, waren beide steunberen naar binnen weggezakt; S 8 
naar het westen en S 9 naar het noorden. De onderzijde lag op 1,68 m ÷ NAP en rustte 
op langshout en palen. Het hout was slecht geconserveerd en daarom niet geschikt voor 
dendrochronologische determinatie. Het losse muurfragment S 10 was waarschijnlijk een 
restant van de achtergevel van het schip of het dwarsschip van het oude kerkgebouw.  

3.2.3  Bouwfasering en omvang van kerk en toren

Ervan uitgaande dat de steunberen en het muurfragment deel uitmaak-
ten van de oorspronkelijke 15de-eeuwse kerk, wordt de vraag opgeroepen in 
hoeverre deze bouwelementen verband houden met de nog bestaande to-
ren en of hiermee overeenkomsten zijn die op een gelijke bouwfase duiden.                                                                                

19 Bos 1988, 112-114

20 Van beide blokken resteerden 13 baksteenlagen.
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Voor vergelijkend onderzoek zijn bij de toren de baksteenformaten en een tien lagenmaat 
vastgesteld. Ondanks dat veel van het oorspronkelijke metselwerk in de loop der tijd is 
aangetast en de gevels opnieuw met cement zijn gevoegd, waren enkele betrouwbare 
metingen mogelijk. De bakstenen van de kerktoren hadden een gemiddeld formaat van 
23,5 x 10,5 x 4,5 cm21, een gemiddeld volume van 1110,3 cm3 en een tien lagenmaat van 
59,8 cm. De opgegraven steunberen waren van bakstenen van gemiddeld 23,75 x 11,75 
x 5,25 cm, met een gemiddeld volume van 1465,1 cm3 en een tien lagenmaat was 57 cm. 
Hieruit volgt dat in het opgegraven muurwerk bakstenen zijn verwerkt die een fractie gro-
ter waren dan die in de toren. Het is dan ook aannemelijk dat de opgegraven resten on-

21 Dit leverde de volgende baksteenformaten van de toren op: strekken van 24; 22; 23,5 ; 23,5; 23; 22,5; 23 cm; koppen van 11;

 10,5; 10,5; 10,5; 10; 11; 10,5; 11 cm en een dikte van 4,5; 4,5; 4,8; 4; 5 cm.

14  Werkput 2, sporen en profiel
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derdeel zijn van het 15de-eeuws kerkgebouw dat op zijn minst even oud of mogelijk ouder 
is dan de toren. Uit de ligging van de steunberen en het kleine muurfragment kan worden 
afgeleid dat het metselwerk de zuidoostelijke hoek van de oorspronkelijke kerk markeert. 
Dit bevestigt dat in 1710 inderdaad een kleinere kerk is gebouwd (namelijk 25 m, inclusief 
de oudere toren) en dat de voorganger minimaal ca. 30 m lang was (de afstand van de 
hoek tot de 15de-eeuwse voorzijde van de kerk, c.q. de toren), zonder meetelling van het 
koor dat op de plaats van het huidige kerkhof lag (in dat geval in totaal ca. 45 m lang) (afb. 
20).

15  Overzicht van de steunberen van het 15de-eeuwse kerkgebouw gezien richting noordwesten (links) en zuidoosten 

(rechts)
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3.2.4  Ophogingen 18de - 19de eeuw

De muur, de insteek, het bouwniveau en de knekelkuil werden afgedekt door een 0,6 m 
dik pakket van bruingrijs zand dat tot vlak onder het maaiveld reikte (S 15). Deze laag liep 
af in zuidelijke richting. Op basis van vondsten, zoals een munt (duit, Hollandia 1716), is 
deze laag te dateren in de 18de eeuw. Aan de westzijde lag direct onder het maaiveld een 
0,1 m dikke laag van grijsgeel zand (S 16). 

16  De opgegraven steunberen gezien naar de huidige kerk en toren



4  Vondsten

De Archeologische Begeleiding heeft enkele vondsten opgeleverd uit de boringen, de 
profielen en het vlak.   
 Uit de boringen 3 en 4 kwamen menselijke skeletfragmenten, te weten een rib 
(ZUN3-1) en het fragment van een schedeldak (ZUN3-2). Uit boring 3 kwam een fragment 
van een rode plavuis met glazuur aan de bovenzijde (ZUN3-3). 
 Ophogingslaag S 1 bevatte een scherf van handgevormd aardewerk uit het 
Duitse productiecentrum Paffrath (ZUN3-4-1, afb. 17). Dit aardewerk komt in Noord-
Holland voor in de 11de- en 12de eeuw en is herkenbaar aan een zwarte metaalachtige 
oppervlakteglans en (vaak) een gelaagde structuur van het baksel. De aanwezigheid van 
Paffrath-aardewerk in de kerkterp van Zunderdorp sluit aan bij de vondsten uit de nabij 
gelegen ontginningsnederzetting Poppendam, waar deze aardewerksoort ruim vertegen-
woordigd was.22 

Enkele bakstenen uit de 18de- 19de-eeuwse ophogingslaag S 15 zijn in verband te bren-
gen met de in 1710 afgebrande kerk. Het zijn vormstenen van de venstertraceringen.23  
Tot de keramiekvondsten uit deze laag behoren enkele stukken roodbakkend aardewerk 
en een wandfragment van een majolicabord (ZUN3-7, afb. 18). De aanwezigheid van 
deze bordscherf is duidelijk het gevolg van opspit, aangezien dit voorwerp uit 1570-1590 
dateert en aanzienlijk ouder is dan de overige vondsten. Eén object geeft de ophoging-
slaag een terminus post quem. Het gaat om een koperen duit (ZUN3-7-3, afb. 19) met op 
de voorzijde de afbeelding van een leeuw in de Hollandse tuin en op de keerzijde het op-
schrift HOLLANDIA 1716. Een metalen voorwerp dat met het kerkgebouw zelf in verband 
te brengen is betreft een trotseerlood (ZUN3-7-1, afb. 18). Dit is een schildvormig loden 
plaatje van 6,5 x 5,5 cm dat werd gebruikt om spijkers in het loodwerk van een leistenen 
dakbedekking mee af te dekken. Ze waren vaak voorzien van een merkteken. Dit exem-
plaar is gedecoreerd met een kruis met daaronder de letters HD en een pijl.  

22 Verhoeven 1998, 79. Met dank aan Arno Verhoeven voor de determinatie van de scherf.

23 ZUN3-5 #001: 21 x 10,5 x 4,5 cm; ZUN3-5 #002: .. x 11 x 5,2 cm; ZUN3-5 #003: .. x 11 x 5 cm.

17  Buiten- en binnenzijde van een Paffrath scherf (ZUN3-4-1) uit terpophoging S 1 
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18  Ophogingslaag S 15: een scherf 16de-eeuwse majolica (links, ZUN-7#001) en een trotseerlood (ZUN3-7-1)

19  Ophogingslaag S 15: voor- en keerzijde van een Hollandse duit uit 1716 (ZUN3-7-3) 

20  De huidige kerk en toren, het opgegraven muurwerk en een reconstructie van de omvang van de oorspronkelijke 

kerk (blauw)
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5 Conclusies

In oktober en november 2010 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden aan de 
zuidoostkant van de kerk van Zunderdorp. De Begraafplaats Zunderdorp werd hier uitge-
breid met de aanleg van een betonnen bak van circa 110 m2 voor nieuwe begravingen. 
De terp werd daarom circa 2 m diep ontgraven. Voor de bouwlocatie bestond een hoge 
archeologische verwachting aangezien de kerkterp mogelijk deel uitmaakte van de vroeg-
ste middeleeuwse bewoningskern van Zunderdorp. Er is een Archeologische Begeleiding 
van de civieltechnische ontgraving ingepast. Deze AB omvatte een boringsonderzoek en 
aansluitend een deels vlakdekkend onderzoek. 
 Het archeologisch onderzoek was kleinschalig maar heeft verschillende nieuwe 
gegevens opgeleverd waarmee het algemene beeld over de ontwikkeling van de vroege 
bewoning van Zunderdorp nader kan worden ingevuld. Dit beeld dateert uit de jaren 1980 
toen de eerste veldkarteringen van de bewoningkernen uit de Waterlandse ontginningspe-
riode werden uitgevoerd (het Waterlandproject24). Met het archeologisch onderzoek kwam 
informatie beschikbaar over zowel de opbouw en datering van de kerkterp als de bouwge-
schiedenis en het formaat van de oorspronkelijke 15de-eeuwse kerk. 
 De aanwezigheid van 11de-12de-eeuws (Paffrath) aardewerk in de (stratigrafi-
sche opbouw van) ophogingslagen van de kerkterp bevestigt de theorie dat de huidige 
kerklocatie tot het allervroegste 11de-12de-eeuwse bebouwingslint van Zunderdorp 
behoort. Met de huidige opgravingsput was niet te achterhalen of in die beginfase van de 
ontginningen hier al een kerk stond. Daarvoor lag het onderzoeksgebied te ver van de 
kern van de terp af. 
 Er zijn in de bodem muurresten gedocumenteerd die onderdeel bleken te zijn van 
de 15de-eeuwse voorganger van de huidige 18de-eeuwse kerk. Aan de westzijde van het 
terrein bevonden zich twee steunberen van 1 x 1 m en een klein fragment van de achter-
muur van het schip of het dwarsschip van een kerkgebouw dat groter is dan het huidige. 
Een vergelijking van de bakstenen van de steunberen en die in de muren van de toren, 
die uit de tweede helft van de 15de eeuw dateert, wees uit dat de stenen van de opgegra-
ven muurresten een fractie groter waren. Dit maakt aannemelijk dat de opgegraven muur-
resten even oud of ouder zijn dan de toren en dat ze onderdeel zijn van de 15de-eeuwse 
voorganger van het huidige kerkgebouw. Ervan uitgaande dat de steunberen de zuid-
oostelijke hoek van het oorspronkelijke kerkgebouw markeren, is hiervan af te leiden, in 
samenhang met de schaarse historische gegevens, dat het schip (inclusief toren) circa 30 
m lang was, 5 m langer dan de huidige kerk, zonder meerekening van een koor tegen de 
achterzijde van de kerk, waardoor de oudere kerk in totaal ca. 45 m lang zou zijn geweest 
(afb. 20).
 Met het onderzoek is archeologisch bevestigd dat de kerkterp teruggaat tot de 
eerste bewoningskern in de 11de- en 12de-eeuwse ontginningsperiode. Het huidige dorp 
Zunderdorp is in de 15de en 16de eeuw tot stand gekomen met verschillende verschui-
vende bewoningsassen. Deze situatie is tot op heden onveranderd gebleven, zoals op 
19de- en vroeg 20ste-eeuwse kaarten (afb. 8,9) duidelijk is te zien, met de kerkterp als de 
alleroudste bewoningskern. 

24 Bos 1988.
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Bijlage 1  Sporen

S NAP NAP 
onder

beschrijving interpretatie jonger 
gelijk 
ouder

vondstnr datering

1 ÷ 1,82 m ÷ 2,12 m donkerbruin grijze klei + veenbrokken ophogingslaag 7 - - 1000-1200

2 ÷ 1,70 m ÷ 1,82 m bruingrijze zware klei, naar het westen iets 
ruller

ophogingslaag 7 - 3 1000-1200

3 ÷ 1,32 m ÷ 1,70 m grijsbruine klei + iets zand en puinspikkels, 
doorworteld

ophogingslaag 2 - 4 1000-1450

4 ÷ 1,12 m ÷ 1,32 m grijsbruin zand + klei ophogingslaag 3 - 5 1700-1900

5 ÷ 0,62 m ÷ 1,12 m donkerbruingrijs zand + klei bouwvoor 3 16 - 1700-1900

6 ÷ 1,12 m ÷ 2,12 m kuil, doorsnede 3,20 m en diepte minimaal 1 
m, gevuld met grijs zand en grote hoeveel-
heid menselijk skeletmateriaal

knekelkuil 3 - 4 1700-1900

7 ÷ 2,12 m ÷ 2,20 m grijsbruin veen en klei ophogingslaag - - 1 1000-1200

8 ÷ 0,90 m ÷ 1,68 m gemetseld blok, drie rechte zijden, versnij-
dingen aan oostkant, 13 baksteenlagen res-
teren, roodbruine baksteen 23,5 / 24 x 11,5 
/ 12 x 5 / 5,5 cm, 10 lagen = 57 cm, ligt op 
langshout en palen (slechte conservering)

steunbeer - 9 15 1450-1500

9 ÷ 0,80 m ÷ 1,68 m gemetseld blok, drie rechte zijden, versnij-
dingen aan zuidkant, 13 baksteenlagen res-
teren, roodbruine baksteen 23,5 / 24 x 11,5 
/ 12 x 5 / 5,5 cm, 10 lagen = 57 cm, ligt op 
langshout en palen (slechte conservering)

steunbeer - 8 15 1450-1500

10 ÷ 0,89 m muur, gelijktijdig met S 8 en S 9, roodbruine 
baksteen 23,5 / 24 x 11,5 / 12 x 5 / 5,5 cm

muur  - 9 15 1450-1500

11 ÷ 0,94 m ÷ 1,60 m bruingruis zand met puin, snijdt door S 12, 
13, 14

insteek S 8 en S 9 14 - 9 1450-1500

12 ÷ 1,30 m blauwgrijze zware klei + iets puin, doorwor-
teld

ophogingslaag - - 13         -1400

13 ÷ 1,06 m ÷ 1,30 m bruingrijze klei, iets korrellig, bevat iets puin ophogingslaag 12 3 14         -1400

14 ÷ 0,94 m ÷ 1,06 m laag van grijs kleiig zand met veen met 
baksteenpuin en mortel

bouwniveau kerk? 13 - 15 1450-1500

15 ÷ 0,24 m ÷ 0,94 m laag van bruingrijs zand, loopt op richting 
noorden met de top van ÷ 0,70 m (Z) naar ÷ 
0,30 m (N)

ophogingslaag 14 - 16 1710-1900

16 ÷ 0,14 m ÷ 0,24 m bouwvoor van geel zand, top loopt op rich-
ting noorden van ÷ 0,65 m (Z) naar ÷ 0,20 
m (N)

bouwvoor 15 5 1710-1900

17 ÷ 2,60 veen natuurlijk veen - - 7
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Bijlage 2 Vondsten

vnr objectnr S N object archeo object materiaal kenmerken datering
1 3 1 1 rib eco: bot, menselijk rib

2 3 1 1 eco: bot, menselijk schedelfragment

3 3 1 1 plavuis fragment bouwceramiek glazuur op bovenzijde

4 ZUN3-
4-1

1 1 1 kogelpot wand grijsbakkend: Paf-
frath achtig

900-1200

5 1 1 baksteen compleet bouwceramiek vormsteen, montant, 21 x 10,5 
x 4,5 cm

1450-1500

5 1 1 baksteen compleet bouwceramiek vormsteen, montant, - x 11 x 
5,2 cm

1450-1500

5 1 1 baksteen fragment bouwceramiek vormsteen, montant,  - x 11 x 
5 cm

1450-1500

6 8 1 1 baksteen compleet bouwceramiek 24,7 x 12 x 5,2 cm 1450-1500

7 15 1 1 bord fragment majolica: Noorde-
lijke Nederlanden

geel en blauw bladeren, sgra-
fitto rand,

1570-1590

7 15 1 1 bakpan rand roodbakkend 1600-1700

7 15 1 1 bakpan rand roodbakkend 1600-1700

7 15 1 1 pot bodem roodbakkend 1600-1700

7 15 1 1 bord wand faience glazuur ontbreekt 1600-1700

7 15 1 1 rookpijp steel pijpaarde 1600-1700

7 ZUN3-
7-1

15 1 1 trotseer-lood trotseer-lood metaal: lood gemerkt: kruis en pijl met let-
ters HD vorm van wapenschild, 
afm. 6,5 x 5,5 cm

1700-1900

7 ZUN3-
7-2

15 1 1 trotseer-lood trotseer-lood metaal: lood ongemerkt, afm. 4,3 x 4,5 cm 1700-1900

7 ZUN3-
7-3

15 1 1 munt munt metaal: koperle-
gering

duit, vz leeuw in Hollandse tuin, 
kz HOLLANDIA 1716

1716

7 ZUN3-
7-4

15 1 1 knoop knoop metaal: koperle-
gering

afb. wapen Verenigd Koninkrijk 
(of imitatie), d= 1,8 cm

1700-1900

7 ZUN3-
7-5

15 1 1 munt munt metaal: koperle-
gering

1700-1900

7 ZUN3-
7-6

15 1 1 trotseerlood fragment metaal: lood 1700-1900

7 ZUN3-
7-7

15 1 1 kistbeslag fragment metaal 1700-1900

7 ZUN3-
7-8

15 1 1 fragment metaal 1700-1900

7 ZUN3-
7-9

15 1 1 bijl compleet metaal: ijzer 1700-1900

8 8 fragment hout monster houtsoort 1450-1500



Bijlage 3 Boorstaten

Rij 1

Boring 1 (diepte 1,61 m - MV)
+ 0,03 m - ÷ 0,30 m humeus zand (S 15)
÷ 0,30 m - ÷ 0,42 m bruin zand met schelpjes (S 15)
÷ 0,42 m - ÷ 0,60 m baksteen, einde boring

Boring 4 (diepte 2,25 m - MV)
÷ 0,34 m - ÷ 0,56 m humeus zand (S 15)
÷ 0,56 m - ÷ 1,14 m bruin humeus zand met puingruis
÷ 1,14 m - ÷ 1,39 m bruine klei met baksteengruis, mortel en leisteen en stukje
   menselijk bot (S 3)
÷ 1,39 m - ÷ 1,75 m zware grijze klei met puingruis en oxidatievlekken. Op ÷ 1,49 m
   een stukje menselijke schedel (S 2/12)
÷ 1,75 m - ÷ 2,55 m venige klei met brokken klei (S 7)
÷ 2,55 m - ÷ 2,59 m veen, einde boring (S 17)

Boring 6 (diepte 2,22 m – MV)
÷ 0,55 m - ÷ 0,67 m humeus zand (S 15)
÷ 0,67 m - ÷ 1,50 m bruin humeus zand met puingruis (S 15)
÷ 1,50 m - ÷ 2,37 m bruingrijze klei met oxidatievlekken en stukje plavuis (S 3/13)
÷ 2,37 m - ÷ 2,51 m venige klei (S 7)
÷ 2,51 m - ÷ 2,77 m veraard veen, einde boring (S 17)

Rij 2

Boring 2 (diepte 2,38 m – MV)
÷ 0,30 m - ÷ 0,48 m humeus zand (S 15)
÷ 0,48 m - ÷ 0,70 m bruin humeus zand met puingruis (S 15)
÷ 0,70 m - ÷ 1,02 m bruin kleiig zand met baksteengruis, mortel en leisteen (S 3/13)
÷ 1,02 m - ÷ 1,20 m  zware bruine klei met baksteengruis, mortel en leisteen (S 2/12)
÷ 1,20 m - ÷ 1,26 m  baksteenpuin (S2/12)
÷ 1,26 m - ÷ 1,76 m  zware grijze klei met puingruis en oxidatievlekken (S 2/12)
÷ 1,76 m - ÷ 2,68 m  venige klei met kleivlokjes, einde boring (S 17)

 
Boring 3 (diepte 2,56 m – MV)
÷ 0,53 m - ÷ 0,74 m humeus zand (S 15)
÷ 0,74 m - ÷ 1,55 m bruin humeus zand met puingruis (S 15)
÷ 1,55 m - ÷ 1,53 m zware bruine klei met baksteengruis, mortel en leisteen. Op 
   ÷1,38 m een stukje menselijk rib (S 3/13)
÷ 1,53 m - ÷ 1,84 m  zware grijze klei met puingruis en oxidatievlekken (S 2/12)
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÷ 1,84 m - ÷ 2,61 m  venige klei met kleivlokjes (S 1)
÷ 2,61 m - ÷ 3,09 m  veen, einde boring (S 17)

Boring 5 (diepte 2,04 m – MV)
÷ 0,77 m - ÷ 0,84 m humeus zand (S 15)
÷ 0,84 m - ÷ 1,29 m bruin humeus zand met puingruis (S 15)
÷ 1,29 m - ÷ 2,00 m bruine klei met oxidatievlekken (S 3/13)
÷ 2,00 m - ÷ 2,22 m zware grijze klei met oxidatievlekken (S 2/12)
÷ 2,22 m - ÷ 2,57 m venige klei met kleivlokjes en houtskool (S 2/12)
÷ 2,57 m - ÷ 2,62 m venige klei (S 1)
÷ 2,62 m - ÷ 2,74 m veen, einde boring (S 17)
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