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Samenvatting

In 2013 kwam bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) een melding binnen van
een lokale amateurarcheoloog over een
scheepswrakje op Vlieland. Op grond van de
toegezonden informatie en vanwege de acute
bedreiging van de vindplaats besloten archeologen van het Maritiem Programma een
waarderend veldonderzoek te verrichten. Dit
onderzoek draagt bij aan de doelstellingen van
het programma: draagvlakvergroting, kennisoverdracht aan het grote publiek en ondersteuning van andere overheden en Rijkspartners bij
het opstellen van beter beleid.
Het waarderend onderzoek in 2014 bracht de
restanten van een betrekkelijk klein, goed
bewaard bunscheepje uit het midden van de
zestiende eeuw aan het licht. Dit overnaads
gebouwde scheepje, Westerveld 2 gedoopt,
is vermoedelijk een waterschip, waarvan het

5
—

bovenste gedeelte, vanaf de bundeken, is
verdwenen. De restanten zijn intact en zitten
redelijk in verband. In de bun van het wrak
werden vooral resten van schollen en gepen
gevonden
De resultaten van het onderzoek geven het
scheepje een gemiddelde tot hoge waardering
voor de inhoudelijke en fysieke kwaliteit,
waardoor het wrakje als behoudenswaardig kan
worden gekwalificeerd. Door natuurlijke verstoringen en menselijke activiteiten kan het wrakje
echter niet in situ bewaard blijven. Met name
voortschrijdende erosie door een stroomgeul in
de onmiddellijke nabijheid van de vindplaats
vormt een directe bedreiging. Het advies is dan
ook dat de gemeente actie onderneemt om het
wrakje tegen deze erosie te beschermen dan wel
op te laten graven.

1 Inleiding

1.1

Aanleiding voor het onderzoek

In 2013 kwam bij het Maritiem Programma van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een
vondstmelding uit Vlieland binnen. Een plaatselijke amateurarcheoloog, M. Horn, had op de
laagwaterlijn van het wad houten restanten van
een klein scheepswrakje gevonden. Vanuit het
Maritiem Programma is de beslissing genomen
om het wrak verder te onderzoeken. Dat
gebeurde op basis van informatie van (gravende)
amateurarcheologen. De details van constructie
(overnaads, schijnbaar zonder metalen spijkers)
deed de onderzoekers van de Rijksdienst
vermoeden dat dit een historisch wrakje zou
kunnen zijn, mogelijk van een zeer hoge
ouderdom. Aanwijzingen daarvoor waren naast
de overnaadse bouw ook de ligging van de
vindplaats: uit gegevens die waren verzameld
voor de Historisch geo-morfologische kaartenset voor
de westelijke Waddenzee, was op te maken dat het
schip in relatief langdurig onverstoorde grond
lag.1
In de archeologische database ARCHIS 2 zijn in
het ruime gebied van de westelijke Waddenzee
verscheidene goed bewaarde vindplaatsen van
houten zeilschepen opgenomen. Het noordoosten van Vlieland was in het verleden een
belangrijke rede (buitenhaven). Door het
intensieve (maritieme) gebruik van het gebied in
het verleden en de redelijke stabiliteit van de
zeebodem is de kans op het vinden van goed
bewaarde scheepsresten vrij hoog.
Uit de toegezonden informatie kon worden
opgemaakt dat het scheepswrakje wordt
bedreigd, omdat het in de buitenbocht van een
getijdengeul ligt. De sterke stroming van de
getijden in het Waddengebied zorgen voor
erosie van de zeebodem, die het wrak dreigt weg
te spoelen. Vanwege deze bedreiging door
natuurlijke processen, maar ook om inhoudelijke
redenen werd besloten een waarderend
onderzoek naar het wrakje uit te voeren.

7
—

(medewerker De Noordwester en duiker) en
M. Horn (amateurarcheoloog en melder van de
vondst).

1.2

Na het inleidende hoofdstuk begint het rapport
met een korte schets van de geografische en
historische context (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3
behandelt het waarderend onderzoek, waarbij
achtereenvolgens de vondstomstandigheden, de
uitvoeringseisen en de gebruikte methoden en
technieken worden besproken. Hoofdstuk 4
bevat de resultaten van het veldwerk. Hoofdstuk
5 is een samenvatting en synthese van het
onderzoek. In hoofdstuk 6 worden de onderzoeksvragen van het programma van eisen (PVE)
afzonderlijk beantwoord. Het rapport sluit af
met hoofdstuk 7, dat een waardering en advies
voor vervolg bevat. In de bijlagen vindt men een
lijst van gebruikte woorden (bijlage I), een vondstenlijst (bijlage II), de dendrochronologische
rapporten (bijlage III) en de veldtekening en een
mogelijke reconstructie (bijlage IV).

1.3

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van
de inhoudelijke en fysieke kwaliteiten van het
scheepswrak (aard, omvang, datering, gaafheid
en conservering). Doel is te komen tot een waardestelling van de archeologische site volgens de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)
waterbodems 3.2. Het resultaat zal worden
gebruikt voor het opstellen van een onderbouwd
selectieadvies. Deze gegevens zijn onder meer
bruikbaar voor het algemeen beheer van het
maritiem erfgoed of beleidsplannen voor de
gemeente Vlieland.

1.4
Het veldteam bestond uit de volgende personen:
J. Opdebeeck (senior KNA-archeoloog water
bodems), L. Koehler (senior KNA-archeoloog
waterbodems) en G. Schreurs (senior veldtechnicus waterbodems). Namens de plaatselijke
amateurarcheologen waren aanwezig: D. Bruin

Leeswijzer

Dankwoord

De schrijvers van het rapport willen de volgende
mensen bedanken voor hun samenwerking en
hulp gedurende het korte onderzoek op
Vlieland: Gert Schreurs (veldtechnicus RCE),

1

Manders, Van den Brenk & Kosian 2014.
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Michael Horn (melder en lokale amateurarcheoloog), Dirk Bruin (medewerker van het museum
De Noordwester op Vlieland en amateurarcheoloog) en Piety Bouma (lokale amateurarcheoloog). Verder hebben ook binnen de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed verschillende mensen

hun steentje bij gedragen, waarvoor dank.
Specifiek waren dat: Menne Kosian,
Albert Reinstra, Jan van Doesburg,
Frits Laarman, Otto Brinkkemper, Thijs Coenen,
Liesbeth Theunissen en Willemien van der
Langemheen.

2 Geografische en historische
context

2.1 Administratieve gegevens
Provincie

Friesland

Gemeente

Vlieland

Plaats

Waddenzee

Toponiem

Westerveld 2

Kaartbladnummer

04F

Coördinaten

RDX: 133294/RDY: 589496

ARCHIS (CIS-code)

61448

Waarnemingsnummer

440921

Complextype

ESCH

Periode

NTX

Waterkundige gegevens

diepte 0 tot 3 m, zout water,
getijdengebied, sterke
stroming

Huidig grondgebruik

slikken en schorren (Wadden)

Opdrachtgever

Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, Maritiem Programma

– contactpersoon
Bevoegd gezag
– contactpersoon

Martijn Manders
Gemeente Vlieland
Bianca Verheij

Uitvoerder

Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed

Projectleider

J. Opdebeeck

Uitvoering veldwerk

31 maart tot en met 2 april
2014

Beheer en plaats van
documentatie

Scheepsarcheologisch depot
Lelystad

Auteurs

J. Opdebeeck en L. Koehler

Autorisatie

J. van Doesburg

2.2

Geografische context

Vlieland is een van de vijf Nederlandse
Waddeneilanden. Dit laaggelegen gebied is
gevormd door afzettingen en de erosieve
werking van het water gedurende afwisselend
koude en warmere perioden sinds het Saalien
(218.000 jaar geleden).2 Tijdens deze voorlaatste
ijstijd werd in Noord-Nederland een dikke laag
keileem afgezet. Dit mengsel van klei, zand,
grind en keien is zeer erosiebestendig. Het
onregelmatig patroon van het keileem heeft
zowel boven als onder water de huidige
topografie in hoge mate bepaald. Tijdens de
laatste ijstijd, het Weichselien (110.000-11.700
jaar geleden), was Nederland een boomloze
toendra met een vrijwel permanent bevroren
ondergrond.3 Nederland werd toen bedekt met

dikke pakketten dekzand. Het gebied van de
westelijke Waddenzee werd maar beperkt
afgevlakt en uitgeschuurd door de rivieren.
Vanaf het Holoceen (10.000 jaar geleden) stegen
de temperaturen, waardoor landijs afsmolt.
Dat zorgde voor een stijging van de zeespiegel.
Het gevormde landschap van pleistocene
keileemafzettingen, doorsneden door rivierdalen, vormde de basis van de huidige
topografie van de Waddenzee.
Als gevolg van de zeespiegelstijging werden de
uitgeschuurde rivierdalen als eerste overstroomd. In deze periode werd het estuarium
van het Vlie gevormd.4 De vernatting van het
klimaat zorgde voor de ontwikkeling van veenpakketten in de lage gedeelten van het
landschap. Via deze laagten zochten de rivieren
hun weg naar zee. 6000 jaar geleden ontstonden
door de werking van de zee aan de noordkant
van het eiland strandwallen. De continue stijging
van de zeespiegel resulteerde in een geleidelijke
verplaatsing van de strandwallen in zuidelijke
richting. De zee stroomde het achterland binnen
via grote zeegaten en er ontstond een kweldergebied met wadplaten, slikken en schorren.5
De stijgende zeespiegel schoof de convexe
strandboog verder op naar het oosten. Rond
3000 jaar geleden was het huidige
Waddengebied één groot veengebied. Vlieland
was een van de hoger gelegen gebieden daarin
en had een bosvegetatie waarin vooral hazelaar
overheerste.6
Menselijke activiteit kan worden afgeleid uit
pollenanalyses. Daarin wijzen sporen van rogge
en weegbree op vroege landbouwactiviteit7.
Vanaf de late ijzertijd (250 v.Chr.) tot de
Romeinse tijd (12 v.Chr. tot 450 n.Chr.) werd het
Vlie steeds groter, wat leidde tot de vorming van
de latere Zuiderzee. Vanaf deze periode begon
de mens steeds meer invloed te krijgen op de
landschappelijke ontwikkeling van het gebied.
De groeiende bevolkingsdruk leidde tot het
ontginnen van grote veengebieden. Het
afwateren van deze gebieden had als negatief
effect dat de bodem oxideerde en inzakte.
Hierdoor vernatte het gebied weer, waarna de
lokale bevolking wegtrok en nieuwe gebieden in
bezit nam. Op deze manier zijn sommige locaties
dusdanig verlaagd, dat het water via de zeegaten
steeds verder het achterland binnendrong. Door
de grotere openingen van het Vlie en het
Marsdiep (achtste eeuw) trad getijdenwerking
op, die samen met de golfwerking de
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 erendsen 2011, 121.
B
Van Koeveringe, Manders & Opdebeeck
2011, 11.
Oost & Kleine Punt 2004, 11.
Mennens & Wilmink 2014, 7.
Koeveringe Manders & Opdebeeck 2011,
13.
De Jong 1984, 272.
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veenoevers steeds verder deed afkalven. Dit had
als gevolg dat bij hoge (storm)vloeden grote
stukken land verloren gingen.8 In de twaalfde en
dertiende eeuw raakten de eilanden door stormvloeden van het vasteland gescheiden. De
Zuiderzee had rond 1200 zijn maximale omvang
bereikt. De Noordzeekust kalfde steeds verder
af, totdat de waterstaatkundige ingrepen in de
negentiende en twintigste eeuw daaraan een
einde maakte. In de Waddenzee heeft de aanleg
van de Afsluitdijk in 1932 gezorgd voor een
veranderd patroon van erosie en sedimentatieprocessen, waarbij de oude Vliestroom
onderhevig lijkt aan sedimentatie, terwijl de
Texelstroom bij Texel zich verdiept en verplaatst
naar het zuiden.9

2.3
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 e Hoop 2015, 66.
D
Manders, Van den Brenk & Kosian 2014,
59.
Pronker & Van Eck 1972, 17.
Doedens & Houter 2013.
De Hoop 2015, 73.
Pronker & Van Eck 1972, 25.

Historische context

Hoewel de verschillende stormvloeden in de
twaalfde eeuw een ondiepe zee creëerden, was
Vlieland tot in de dertiende eeuw nog te
bereiken via het kweldergebied van NoordHolland. Tijdens de Sint-Luciavloed van 1287
raakten de waddeneilanden echter definitief
afgesneden van het vasteland. In de dertiende
eeuw werd Vlieland bovendien in tweeën
gedeeld, doordat monniken van het
Ludingaklooster een kanaal door de duinen
aanlegden. Hierdoor ontstond het Eierlandsche
Gat ten zuidwesten van het eiland en werd
Vlieland afgescheiden van Eierland. De erosieve
werking van de getijden en golfwerking zorgden
voor een steeds groter wordend zeegat.10 In deze
periode telde Vlieland twee dorpen: West- en
Oost-Vlieland (Westeynde en Osteynde).
Landbouw was aanvankelijk alleen mogelijk bij
het dorp West-Vlieland. Na 1500 werd het landbouwareaal steeds kleiner door zandverstuivingen en kustafslag en was de economie voornamelijk maritiem georiënteerd.
Ten oosten van Vlieland ligt de Vliestroom, die al
langer een goed bevaarbare waterweg was van
het Flevomeer naar de Noordzee. In de late
middeleeuwen was het Vlie de uitvalspoort van
alle schepen die van de handelssteden rond de

Zuiderzee naar de graanproducerende landen
aan de Oostzee voeren. Van de veertiende tot de
zeventiende eeuw liep de Vliestroom recht op
het dorp Oost-Vlieland aan; dicht bij de kust
boog hij iets naar het oosten en stroomde dan
verder door het Stortemelk naar open zee. Net
onder de kust van Oost-Vlieland lag de rede van
Vlieland, waar schepen konden wachten op een
gunstige wind. In 1666, tijdens de Tweede
Nederlands-Engelse Oorlog, vernietigde een
Engels eskader het grootste gedeelte van de
Nederlandse handelsvloot op deze rede.11
Behalve voor handelstransport leenden de
Waddenzee en Noordzee zich ook uitstekend
voor visserij. Het ruime gebied van de Waddenen Zuiderzee kende een grote verscheidenheid
aan scheepstypen, die varieerden naar gelang de
topografische omstandigheden (het type
vaarwater), de soorten waarop werd gevist en
lokale scheepsbouwtradities.
Vanaf de zeventiende eeuw was de westkust van
Vlieland onderhevig aan erosie als gevolg van
veranderingen in de stroompatronen. Door deze
veranderde stromingen ging in de achttiende
eeuw het dorp West-Vlieland letterlijk ten onder.
Ook ontwikkelde zich in die tijd een grote
zandplaat (de Richel) tussen Oost-Vlieland en de
rede. De Vlierede lag hierdoor dichter bij
Terschelling dan bij Vlieland en was veel opener
en minder beschermd dan voorheen. Door de
verzanding van het Stortemelk was Vlieland
vanaf de Noordzee niet langer toegankelijk.
Dat was de doodsteek voor de scheepvaart op
het eiland. Hoewel de doorgang van het
Stortemelk in de tweede helft van de achttiende
eeuw hersteld werd, was door het ontbreken
van een goede en veilige rede de bloeiperiode
voor Oost-Vlieland ten einde.12
Na de ondergang van het dorp West-Vlieland
werden maatregelen genomen ter bescherming
van het eiland tegen de zee. In Oost-Vlieland
werd een haven aangelegd en in 1825 werd het
dorp door een dijk omgeven. Vanaf het midden
van de negentiende tot het eind van de
twintigste eeuw werden strandhoofden en
breuksteendammen geplaatst om het afkalven
van het eiland te voorkomen.13

3 Uitvoering van het waarderend
onderzoek

3.1

Vondstomstandigheden

Ten zuiden van het dorp Vlieland ligt een getijdenplateau dat droogvalt bij laag water. De
lokale bevolking gebruikt deze locatie aan de
Waddenzeekant van het eiland om te wandelen
en pieren te steken. In de zomermaanden
ankeren hier jachten en plezierboten (en vallen
zij droog). Bij heel laag water komt er een strook
van 250 m droog te liggen. Meer zeewaarts gaat
dit plateau steil omlaag in de stroomgeul die pal
naast het eiland loopt. Plaatselijke amateur
archeoloog, M. Horn, bezoekt deze locatie
regelmatig bij laag water, omdat het gebied al
eeuwen in gebruik is als stortplaats van afval.
Door de opeenvolging van erosie en sedimentatie spoelen er regelmatig archeologische
objecten bloot. Door de jaren heen zijn er aardewerkscherven, botten, stukken glas, leer hout en
natuursteen, waaronder maalstenen,
verzameld.14
In 2013 merkte M. Horn op een van zijn zoektochten stukken hout op die bij extreem laag
water uit de bodem staken (afb. 1). Geïntrigeerd
legde hij ze verder bloot. Omdat dit geen losse
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stukken hout bleken te zijn, maar delen van een
schip, deed hij in het najaar van 2013 een
vondstmelding bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Op grond van de toegezonden
informatie en vanwege de acute (natuurlijke)
bedreiging, werd vanuit het Maritiem
Programma besloten een klein waarderend
onderzoek uit te voeren om het archeologisch
belang van de vindplaats vast te stellen.

3.2

Uitvoeringseisen

3.2.1 Onderzoekskader en
onderzoekvragen

De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
Waterbodems 3.2 kent verscheidene protocollen, waaronder de archeologische waardestelling. Onderhavig onderzoek vond plaats
conform dit protocol.
Het resultaat van dit onderzoek zal worden
gebruikt om een gefundeerd selectieadvies op te
stellen. De gegevens die bij een waarderend
onderzoek worden verzameld, dienen niet alleen

Afb. 1 De situatie op de site ten tijde van de vondstmelding (foto: Michael Horn).

14 Gegevens uit Archis2: Westerveld 1.
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ter onderbouwing van een advies, maar vormen
ook het uitgangspunt (nulmeting) voor
eventuele monitoring om de veranderingen van
de vindplaats in kaart te brengen. Het onderzoek
ondersteunt niet alleen het gemeentelijk
(archeologie)beleid in het kader van de
Archeologische Monumenten Zorg (AMZ), maar
zorgt ook voor inhoudelijke kenniswinst
aangaande de maritieme archeologie. Daarnaast
kan het ook een positieve bijdrage leveren aan
de werkzaamheden van de plaatselijke amateurarcheologen en het museum van Vlieland.

3.2.2 Relatie met de NOaA en andere
onderzoekskaders

Ten tijde van het onderzoek in 2014 werd de
Nationale Onderzoeksagenda Archeologie
(NOaA) 1.0 herzien. Sinds 1 april 2016 is de
nieuwe NOaA 2.0 online. In het kader van de
nieuwe NOaA past dit waarderend onderzoek bij
volgende onderzoeksvragen:
• Waar worden uiteenlopende typen scheepswrakken aangetroffen en hoe kan de aanwezigheid van wrakken verklaard worden?
(NOaA 2.0, vraag 12).
• Hoe heeft de visvangst zich technologisch en
economisch ontwikkeld? (NOaA 2.0,
vraag 102)
• Welke infrastructurele en sociaal-economische rol speelden waterwegen en de scheepvaart? (NOaA 2.0, vraag 69)
Voor het Maritiem Programma draagt dit
onderzoek bij aan de doelstellingen kennis
overdracht, draagvlakvergroting en beleidsondersteuning van andere overheden en
Rijkspartners.

3.3

15 Opdebeeck 2014.

Aan de hand van de antwoorden op de onderzoeksvragen kan een waardering van de
vindplaats worden opgesteld. In hoofdstuk 6
worden de onderzoeksvragen beantwoord en
verder besproken. Hieronder worden de onderzoeksvragen puntsgewijs, per onderwerp gepresenteerd.

3.3.1 Algemene vragen over het wrak en
zijn locatie

• Wat is de omvang en verspreiding van de
scheepsresten?
• Wat is de exacte positie/ligging van de site?
• Wat is de positie van het wrak in de bodem?
• Wat is de algemene conservering van het
wrak?
• Hoe stabiel is de omgeving?

3.3.2 Vragen met de betrekking tot de
scheepsconstructie

• Welke delen van het schip zijn (vermoedelijk)
bewaard gebleven?
• Zijn er constructiedetails zichtbaar?
• Wat was het scheepstype en tot welke
scheepsbouwtraditie behoort het schip?
• Liggen de scheepsdelen nog in een goed
onderling verband en indien niet, zegt de
positie van de scheepsdelen iets over het
wrakproces en/of latere natuurlijke/menselijke
processen?

3.3.3 Vragen met betrekking tot de
inhoud

Onderzoeksvragen uit het PVE

Voor het waardestellend onderzoek is een
programma van eisen (PVE) opgesteld. In het
PVE zijn het doel en de reden van het onderzoek
geformuleerd, evenals de randvoorwaarden
waaraan het onderzoek moet voldoen.15 In het
document zijn bovendien de onderzoeksvragen
opgenomen om tot een waardering van de site
te komen.

• Zijn er resten van de uitrusting, scheepsinventaris, lading en persoonlijke eigendommen
aanwezig? Zo ja, kan er een inschatting
gemaakt worden van de archeologische
waarde van deze vondstgroepen?
• Welke materiaalsoorten zijn er aanwezig en in
welke verhouding?
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3.3.4 Vragen met betrekking op behoud
in situ

• Wat zijn de bedreigingen en de eventuele
kansen voor behoud in situ?
−− impact natuurlijke processen;
−− impact menselijke processen.
• Welke (fysieke) beschermingsmaatregelen
kunnen getroffen worden om verdere erosie/
afkalving van de site te voorkomen?

3.4

Methoden en technieken

Het veldwerk is uitgevoerd tussen 31 maart en
2 april 2014 in samenwerking met de plaatselijke
amateurarcheologen van informatiecentrum
De Noordwester. Gedurende deze periode
hebben de onderzoekers gebruik kunnen maken
van drie laagwatergetijden. Door het extreem
lage water en de oostenwind konden zij per
laagwatergetij drie tot vier uur werken (afb. 2).
Het uitgangspunt van het onderzoek was een
prospectie van de vindplaats. Omdat er hierover

Afb. 2 Positie van de site in het waddengebied.

weinig bekend was, was het primaire doel vast
te stellen wat er van het wrak bewaard was
gebleven: afmetingen, constructie, ouderdom,
conservering en gaafheid. In eerste instantie
ging het team van archeologen van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed naar het
wrak om een verkenning uit te voeren naar de
zichtbare delen van het wrak die waren bloot
gespoeld en deels vrij gelegd door plaatselijke
amateurarcheologen.
Bij aankomst ter plaatse bleek het wrakje voor
het grootste deel weer onder het zand en slib te
zijn verdwenen. In het veld werd besloten om
het slib dat door getijdenwerking weer in het
wrak was gespoeld, te verwijderen, zodat de
onderzoekers de structuren van het scheepje
konden documenteren. Om het wrak en de
bundeken niet te verstoren groeven ze naast de
restanten een put om te kunnen vaststellen of
de bakboordzijde van het scheepje nog
aanwezig was (onder de bun). Dit was niet vanaf
de oppervlakte van het wrak zichtbaar, omdat de
volledige bundeken nog aanwezig was. Op die
manier werd het verkennend onderzoek opgeschaald naar een gravend waarderend
onderzoek. Bovendien zochten de onderzoekers
met een prikstok (sondering) het gebied rond
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Afb. 3 Onderzoek van de bodem rond het wrak met behulp van een prikstok (foto: Dirk Bruin).

het wrak af om de afmetingen van de wrakrestanten vast te stellen (afb. 3).
Het onderzoek werd bemoeilijkt door de locatie.
Om het wrak veilig te bereiken waren de kennis
en hulp van plaatselijke mensen noodzakelijk.
De slappe klei- en zandbodems van het gebied
belemmerden het onderzoek, doordat onderzoekers meermaals kniediep in het slik vast kwamen
te zitten.16 Het taaie slib maakte het ook zo goed
als onmogelijk om de delen van het wrak schoon
te krijgen. Hierdoor zijn sommige afmetingen
letterlijk op de tast bepaald en is het mogelijk dat
ze zullen afwijken van toekomstige, betere en
meer volledige documentatie van het scheepje.
16 Deze beperkende factoren voor het
onderzoek werden al in het PVE
voorzien.

Gezien de locatie en de beperkte tijd die
beschikbaar was voor het onderzoek, werd een

onderzoeksstrategie bedacht die het maximum
aan resultaten op zou leveren:
• bepalen van een veilige route naar de
vindplaats;
• verkennen van de locatie;
• grondverzet: verwijderen van recent
ingespoeld materiaal en graven proefput;
• bepalen van de grootte van het wrak en
hoeveel ervan bewaard is gebleven;
• inmeten en tekenen van de blootgelegde
delen van het wrak;
• nemen van houtmonsters voor de datering;
• bergen van eventuele losse objecten voor
verder behoud en determinatie van het wrakje;
• beantwoording van de onderzoeksvragen met
een minimum aan bodemverstorende werkzaamheden.
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4 Resultaten

4.1

Het wrak Vlieland Westerveld 2

4.1.1 Algemeen: het wrak en de
vindplaats

Het wrak Westerveld 2 is een klein, houten
scheepje. Het wrakje ligt in een slikken- en
schorrengebied op de laagwaterlijn, langs een
stroomgeul. Deze geul verschuift onder invloed
van de stroming van de getijden. Het scheepje
heeft een overnaadse bouw. Het grootste
(midden)gedeelte van het schip wordt
ingenomen door een dubbele bun. Voor zover
kan worden vastgesteld, heeft het schip een
ronde voorsteven en een scherp achterschip.
Ook is vastgesteld dat zowel het voor- als het
achterschip een gepiekte vorm had (afb. 4). Een
gepiekt schip is een schip waarbij het vlak nabij
het midden naar beneden buigt. De beide
helften komen bij een vrij smalle en dikke
kielgang of kielbalk samen (afb. 5). De gepiekte
vorm van het voor- en achterschip zorgt ervoor
dat het onderwaterschip vrij rank is.
Het langsverband van het scheepje wordt
gevormd door een rechte kiel met aan de
uiteinden stevens, en verder door huidgangen
en spanten. (afb. 6-7). In het binnenschip is geen

Afb. 4 Gepiekte vorm van het achterschip.

wegering vastgesteld. Doordat de stevens niet
meer op hun plaats zitten en ook omdat niet alle
gangen van de scheepshuid bewaard zijn
gebleven, zal het oorspronkelijke formaat van de
scheepje wel wat groter zijn geweest.
De afmetingen van het redelijk goed bewaarde
scheepje zijn in het veld vastgesteld: 8,10 bij
2,30 m, met in het middenschip (van bundeken
tot kiel) een hoogte van 49 cm.

4.1.2 De kiel

De kiel is de algemene term voor het midden
van het vlak en wordt gevormd door een dikkere
plank of een balk. In het veld hebben de onderzoekers niet kunnen vaststellen of het wrak een
kielbalk dan wel een kielgang heeft. Aan de
binnenzijde van het schip zijn de maten
genomen van het zichtbare gedeelte van de kiel.
Ter hoogte van de bundeken heeft de kiel een
breedte van ongeveer 16 cm en bij de stevens
ongeveer 10 cm.17 De afstand van het begin van
de kiel bij het achterschip tot aan het bunschot is
1,6 m en van het begin van de kiel bij het
voorschip tot aan het bunschot 2,8 m. In het
veld werd een knik in het wrak vastgesteld.
Dit kan betekenen dat de kiel gebroken is.

17 Door het slib en instromend water was
het moeilijk exacte maten te nemen.

Afb. 5 Kielvormen (naar: Lunenburg & Haentjes 1972, 8).
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Afb. 6-7 Overzicht.
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4.1.3 De scheepshuid

De huidplanken van het schip zijn overnaads
bevestigd (afb. 8-9). Hierbij liggen de huid
gangen dakpansgewijs over elkaar. Van het
scheepje zijn aan weerszijden van de kiel vier
huidplanken bewaard gebleven (tot aan het
bundek). De aanzet van de vijfde huidplank is ter
hoogte van de bun ook aanwezig. Uit de lengte
en aanwezige sponningen van de voorsteven
kan worden opgemaakt dat er minstens zeven
huidgangen zijn geweest, waardoor de totale
hoogte van het boord in het voorschip aan
stuurboordzijde 80 cm zal zijn geweest. Doordat
de stevens de gangen niet meer op hun plaats

Afb. 8 Overnaadse bouw van het schip.

Afb. 9 Overnaadse scheepshuid.

houden, zijn deze deels achter elkaar weggezakt.
Zo is in het voorschip de bovenste gang aan
bakboordzijde losgeraakt en weggezakt achter
de onderliggende gang.
De onderste huidgang aan bakboordzijde, G1/
BB, heeft een breedte van 23 cm en is 30 mm
dik. De volgende gang, G2/BB, is eveneens 23 cm
breed, maar 20 mm dik. G3/BB is 22 cm breed en
30 mm dik en G4/BB is 19 cm breed en 20 mm
dik. Aan stuurboordzijde is G1/SB 19 cm breed en
30 mm dik, en G2/SB 23 cm breed en 30 mm dik.
De afmetingen van de bovenste twee gangen
konden hier niet worden bepaald, maar deze
komen hoogstwaarschijnlijk overeen met die
aan bakboordzijde.
Het land (de overlapping tussen overnaadse
huidplanken) is gemiddeld 4 cm breed en elke
gang is door middel van één pen met een
diameter van 25 mm aan de spanten bevestigd.
De gangen zijn onderling vastgezet met houten
pennetjes met een diameter van 10 mm met een
hart-op-hartafstand van ongeveer 25 mm.
Ze zitten op een afstand van 30 mm uit de
bovenrand van de gang.
In gang G4/BB is bij het voorschip een las
gemaakt van 15 cm lang (afb. 10). Deze schuine
las laat zien wat het voor- en achtereinde van het
schip is. Op deze huidgang G4/BB werd net naast
het bunschot in het voorschip een verlaging van
de huidplank vastgesteld. Of dit een (verdwenen)
reparatie is of een functionele verlaging van het
boord, kon niet worden vastgesteld.
Ter hoogte van het midden van het schip, bij de
bun, is een proefput gegraven om vast te stellen
of de huidgangen ter hoogte van de bun nog
intact waren. De bovenste gang aan bakboordzijde bleek niet meer aanwezig (afb. 11). Door de
beperkte onderzoekstijd en het instromende
water konden de onderzoekers geen andere
observaties doen.

Afb. 10 Een las in de buitenhuid.
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Afb. 11 Ontbreken van de eerste huidgang van de bun.

Afb. 12 Uiteinde van de huidgangen die wijze op een rechte achtersteven.

Afb. 13 De gekromde voorsteven in situ.

Afb. 14 De gekromde voorsteven voor conservering in het depot.

Afb. 15 Pengat ter hoogte van de plaats waar de voorsteven en de kiel met
elkaar verbonden waren.
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4.1.4 De stevens

De achtersteven is niet meer aanwezig en is ook
niet gevonden door met de prikstok in de
omgeving van het wrak afte zoeken (afb. 3). Het
uiteinde van de planken bij de scheepshuid doet
vermoeden dat het scheepje een steile, rechte
achtersteven had (afb. 12).
De voorsteven lag los naast het wrak. Vanwege
de korte veldwerktijd en informatiewaard van
dit element werd besloten om de voorsteven te
bergen. Deze steven is na het veldwerk verder
gedocumenteerd in het scheepsarcheologisch
depot te Lelystad. De voorsteven is wat in het
zeiljargon een ‘kromsteven’ wordt genoemd,
waarbij de voorstevenbalk een kromming heeft

0

40 cm
1:10

Afb. 16 Tekening van de voorsteven.

(afb. 13-14). De onderkant van de stevenbalk rust
op de kiel van het schip. Een houten pengat
markeert de plaats waar de kiel en de
voorsteven met elkaar verbonden waren
(afb. 15). In het hout van de kromsteven zitten
zeven sponningen waarin de huidplanken van
het scheepje werden geplaatst. De huidplanken
waren met spijkers aan de steven bevestigd
(afb. 16). Op de afbeeldingen 17 en 18 kan men
goed zien hoe deze huidplanken de curve van de
steven volgen, dit in tegenstelling tot de huidplanken bij de achtersteven. In de sponningen
van de voorsteven werd tijdens het onderzoek in
Lelystad ook breeuwsel gevonden. Er zijn geen
aanwijzingen voor een scheg gevonden.
Op drie plaatsen zijn dwars door de steven gaten
geboord met een diameter van 3 cm. Twee gaten
zijn duidelijk zichtbaar in het midden van de

Breeuwsel
Teer
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Afb. 17 De gebogen uiteinden van de huidplanken. De planken aan bakboordzijde zijn over elkaar heen geschoven.

Afb. 18 De gebogen uiteinden van de huidplanken bij de voorsteven.
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stevenbalk, één is nog net te zien aan het
verweerde uiteinde. Deze dwarsgaten werden
vermoedelijk gebruikt om trossen aan de steven
te kunnen bevestigen.18

4.1.5 De spanten

Naast de gewone spanten van het scheepje
werden aan stuurboordzijde op de bundeken
twee liggers in situ gevonden (afb. 19). Deze
spanten zijn niet direct structurele balken om de
scheepshuid bijeen te houden, maar fungeren
meer als een (zittende) knie- annex dekbalk voor
de bundeken; ze werden toepasselijk ‘scheenbrekers’ genoemd.19 De bundeken werd stevig
verankerd aan deze balk. In tegenstelling tot de

Afb. 19 Scheenbreker op de bundeken.

Afb. 20 Oplanger in het achterschip.

andere spanten van het wrak zijn deze spanten
gezaagd. Gezaagde spanten zijn minder stevig
dan natuurlijk gegroeide spanten, doordat de
vezels van het hout zijn doorgesneden. Het
gebruik van gezaagde spanten op de bundeken
kan wijzen op een lagere structurele belasting
dan bij de spanten van de romp. Deze spanten
of balken maakten het schip extra stevig.
Alle andere spanten van het scheepje zijn
natuurlijk gegroeide spanten, met uitsparingen
voor de overnaadse gangen, waardoor ze goed
passend tegen de huid konden worden
geplaatst. Vijf spanten zijn in situ aangetroffen,
maar er moeten er meer zijn geweest. Tijdens de
verkenning was aan stuurboordzijde in het
achterschip nog de afdruk van een spant
zichtbaar. De vier resterende huidgangen van het
wrak zijn aan de bewaarde leggers en wrangen
bevestigd. Uit het onderzoek van de voorsteven
blijkt dat het schip minstens zeven huidgangen
had. Deze waren bevestigd aan de oplangers,
die de leggers en wrangen verlengden tot aan
het binnenboord.
Het eerste spant in het achterschip is vermoedelijk een oplanger (afb. 20). De oplanger aan
bakboordzijde is niet bewaard. Tussen deze
oplanger en het bunschot van het achterschip
bevindt zich nog een zwaar uitgevoerde wrang in
situ. Van het voorste bunschot tot aan de
voorsteven zijn er drie spanten bewaard,
waarvan de voorste een losliggende wrang is.
Van de andere twee spanten is alleen het
bovenste gedeelte van de oplanger aan
bakboordzijde waargenomen. De spantafstand
varieert tussen 40 en 60 cm. De breedte van de
spanten varieert tussen 10 en 14 cm, de dikte
tussen 8 en 10 cm.
Daarnaast is tijdens het vrij leggen van het
wrakje een losliggend spant gevonden (afb. 21).
Ook dit spant is meegenomen naar het
scheepsarcheologisch depot te Lelystad. Dit
onderdeel is een oplanger en heeft een lengte
van 1,78 m. De breedte en dikte van de oplanger
zijn vergelijkbaar met die van de andere spanten
van het schip. Op dit spant zijn sponningen of
inkepingen zichtbaar van een overnaadse
bouwstijl, zodat het spant goed aansluit tegen
de scheepshuid. De S-vormige lijn van de
oplanger sluit goed aan bij de gepiekte vorm van
het wrak. Op het spant werden verscheidene
houten pennen en ijzeren spijkers gevonden.
De diameter van de pennen is 25 mm. In een
paar pennen zat nog een wig. Aan één uiteinde

18 R
 einders 1986, 14.
19 Braaksma 2014, 19.
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Afb. 21 Tekening van het spant.

Afb. 22 Dubbele bun.
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van het spant zijn twee spijkers aangetroffen.
Aan de bovenkant van het spant is een gat uitgespaard van 5 cm breed en 2 cm hoog. De functie
van dit gat is niet geheel duidelijk. Hoewel dit
spant zich niet in situ bevond, kan door de vorm
en kenmerken vermoed worden dat het een
onderdeel vormde van het scheepje.

4.1.6 De bun

Het grootste gedeelte van het schip wordt
ingenomen door een zeer goed bewaard
gebleven dubbele bun van 3,70 m lang (afb. 22).
De hoogte van de bun van de bundeken tot aan
de kiel is 49 cm. Aan stuurboordzijde is een
liggend spant (scheenbreker) bewaard gebleven.
Aan de beide zijden van de bun is een houten
verdikking aangebracht op de bundeken. Deze
houten plank is 3 cm hoog en 8 cm breed. De
bundeken zelf bestaat uit vier planken, elk met
een dikte van 4 cm. De aanzet van de trog is ook
nog aanwezig en bestaat uit planken van 4 cm
dik. De trog is 65 cm breed en 1,3 m lang. In het
midden is de trog gescheiden door een bunschot
van 6 cm dik. Dit bunschot verdeelt de bun in
tweeën.

Afb. 23 Takelblokje uit het wrak (foto: Michael Horn).

4.2

Lading en scheepsinventaris

4.2.1 Veldwerk

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden hebben de onderzoekers tijdens het
veldonderzoek een kleine hoeveelheid vondstmateriaal verzameld. De objecten die werden
geborgen bij het vrij leggen van het wrak, dienen
ter identificatie en datering van het scheepje.
Het gaat om:
• vier ijzeren spijkers (mogelijk van het wrak) en
een steel van een tinnen lepel;
• een lap leer die op de bundeken werd
gevonden;
• fragmenten van houten tonduigen, die in het
voorschip werden gevonden tussen de
spanten op de kiel;
• aardewerkscherven (drie stuks roodbakkend
aardewerk) in het voor- en achterschip (al dan
niet ingespoeld);
• enkele plavuizen en bakstenen, gevonden in
het voorschip en mogelijk afkomstig van een
haardplaats;
• verscheiden turfblokken, die werden gevonden
in de buurt van de haardplaats en die mogelijk
onderdeel waren van de kookplaats of lading
(dit kon niet worden vastgesteld);
• ballaststenen, zowel uit het voor- als het
achterschip.
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4.2.2 Eerder gevonden objecten

Toen amateurarcheologen het wrakje vrij
legden, hebben zij verscheidene objecten
geborgen:
• takelblok (afb. 23);
• plavuizen;
• aardewerkscherven;
• ijzeren bootshaak (uit de bun, afb. 24).
• Daarnaast hebben de amateurarcheologen
houtmonsters genomen.

4.2.3 Dendrochronologische monsters

Tijdens het veldwerk in 2014 zijn van het hout
van het wrak vier monsters genomen voor het
bepalen van de ouderdom door middel van
dendrochronologisch onderzoek. Twee monsters
zijn van de constructie van het scheepje wrak
genomen, één van een plank die al was
geborgen door een amateurarcheoloog, en één
van de huidplank die voor onderzoek was
meegenomen naar Lelystad. Verder zijn de twee
duigen van het houten tonnetje uit het

voorschip geselecteerd voor dendrochrono
logisch onderzoek.
In 2016 heeft de plaatselijke amateurarcheoloog,
M. Horn, enkele aanvullende houtmonsters
genomen van het scheepswrakje, omdat dit
door natuurlijke erosie uit elkaar aan het vallen
was (zie ook 5.2.2). Het ging om twee planken
van de bundeken en een constructieplank onder
de bundeken. Het dendrochronologisch
onderzoek van het scheepshout dat in 2014 was
verzameld, heeft in eerste instantie geen
resultaten opgeleverd. De monsters van de
duigen konden wel worden gedateerd en wezen
op een kapdatum in de tweede helft van de
zestiende eeuw, 1537 ± 7 jaar (bijlage III, rapport
1). Het hout van deze duigen is afkomstig uit het
Baltische gebied. De monsters uit 2016 konden
wel worden gedateerd en leverden een terminus
post quem op van 1537 ± 5 (bijlage III, rapport 2).
Op basis van de resultaten van het dendrochronologisch onderzoek in 2016 zijn de monsters uit
2014 opnieuw bekeken. Een plank die tijdens het
onderzoek werd gevonden in het schip tegen de
zandstrook aan stuurboordkant; leverde nu wel
een datering. De boom waarvan het hout werd
gebruikt als plank van het scheepje is omgehakt
in de winter van 1552/1553. Het hout is afkomstig
uit de Belgische Ardennen (bijlage III, rapport 2).

Afb. 24 Bootshaak uit de bun van het wrak (foto: Michael Horn).

5 Interpretatie

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staan de fysieke kwaliteit
(gaafheid en conservering) van het wrak en de
duiding van het scheepje centraal. Bij de fysieke
kwaliteit wordt zowel gekeken naar de algemene
conditie van de vindplaats als naar de staat van
de scheepsresten en daarmee geassocieerde
mobilia. Vervolgens wordt stil gestaan bij de
interpretatie van het scheepje. Hierbij komt
tevens aandacht besteed aan de inhoudelijke
kwaliteit.

5.2

Gaafheid en conservering van de
vindplaats

5.2.1 Conditie van de vindplaats

Algemeen
Het wrakje Vlieland Westerveld 2 ligt in een
slikken- en schorrengebied, dat alleen bij heel
laag water vrij komt te liggen. Het scheepje is tot
zijn bovenste huidplanken volledig begraven in
het slik. Het wrakje is vrij goed bewaard: vier van

Afb. 25 Pierenstekers op het wad (foto: Michael Horn).
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de vermoedelijk in totaal zeven huidgangen zijn
intact, evenals de volledige bun en een aanzet
van de trog. Alleen de achterstevenbalk
ontbreekt. Het wrak wordt echter zeer sterk
bedreigd, deels door de natuurlijke processen
die op een getijdenvlakte spelen, maar voor een
groot deel ook door menselijke activiteiten.
Hoewel de vindplaats alleen bij zeer laag water
bereikbaar is, gebruiken sportvissers het gebied
om pieren te steken. Hierbij graven zij gaten tot
50 cm diep (afb. 25). Naast deze onopzettelijke
verstoringen is er de aantrekkingskracht die het
half onder slib begraven scheepswrak op voorbijgangers uitoefent.
Om het wrak te beschermen heeft
Rijkswaterstaat in samenspraak met de
gemeente voor de locatie van het wrak een
ankerverbod geplaatst. Desondanks vallen in de
zomer bij laag water tientallen jachten droog in
de baai. Het ankeren zelf en het droogvallen van
een jacht op het kwetsbare hout van het wrak is
niet bevorderlijk voor het behoud van de
vindplaats (afb. 26-27).
Organische resten
De wraklocatie bevat een grote hoeveelheid
organische resten. Het gaat hierbij allereerst is
om het scheepshout: steven, kiel, spanten,
huidgangen, dekbalken, dekplanken en schotten.
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Afb. 26-27 Op en rondom de site gaan veel plezierjachten voor anker; sommige laten zich droogvallen
(foto’s: Michael Horn).
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Afb. 28 De ligging van het wrak ten opzichte van de getijdengeul (foto: Google Earth).

Naast dit constructiehout is er nog iets anders
gevonden dat verband houdt met constructie
van het schip: breeuwsel. Andere vondsten die
op de vindplaats zijn gedaan, horen thuis in
verschillende materiaalcategorieën:
• hout: takelblok en duigen;
• leer;
• turfblokken;20
Na het waarderend onderzoek hebben plaatselijke amateurarcheologen uit de vulling van de
bun van het wrakje verschillende monsters
genomen, omdat het wrak door de natuurlijke
werking van het water volledig vernietigd
dreigde te raken. In deze monsters troffen zij
verscheidene organische resten aan, zoals
botresten en plantrestanten (waaronder
vermoedelijk pruimpitten). Het grootste deel
van het organische materiaal wordt gevormd
door visbeentjes, graten en schubben. Uit het
archeozoölogische onderzoek van deze resten
blijkt dat in de bun platvissen (schollen) en
gepen hebben gezeten.21 De schollen waren van
wisselende grootte. De gepen waren allemaal
ongeveer even groot. Deze twee soorten zijn
endemisch in zowel de Wadden- als de
Noordzee. Resten van grote Noordzeevissen,
zoals kabeljauw en wijting, zijn slechts in zeer
kleine aantallen aanwezig en zijn waarschijnlijk
intrusief.

Anorganische resten
In het wrak zijn verscheidene ijzeren spijkers
aangetroffen die waarschijnlijk deel hebben
uitgemaakt van de scheepsconstructie.
Daarnaast werd ook een steel van een tinnen
lepel gevonden. In het voorschip lagen verscheidene plavuizen, die waarschijnlijk een vuurplaats
hebben gevormd. Ook werden in het voor- en
achterschip enkele scherven roodbakkend
aardewerk gevonden22. Of deze scherven in situ
lagen of later zijn ingespoeld, kon niet worden
vastgesteld. Ten slotte lagen zowel in het voorals in het achterschip verscheidene ballaststenen.

5.2.2 Conditie van het wrak

Het wrakje ligt in een waddengebied en komt
alleen bij laag water vrij te liggen. De afdekking
door slib zorgt voor een vrij goede bewaringstoestand van zowel het hout van het wrak als de
andere organische en anorganische vondsten.
Door biologische aantasting zijn de houten
restanten van matige kwaliteit. Hierdoor zullen
de houten onderdelen aan de oppervlakte
sneller onderhevig zijn aan andere vormen van
verval, zoals uitdroging, erosie door stromend
water en aantasting door paalworm.23

20 Determinatie Otto Brinkkemper,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

21 Determinatie Frits Laarman, Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Bijlage V.

22 Het gaat om kleine fragmenten. Omdat
niet duidelijk is of ze tot het scheepje
behoorden, zijn deze niet verder
gedetermineerd.
23 Meer informatie bij de projecten: MoSS,
MACHU, wreckprotect.
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Afb. 30 De site in mei 2014 (foto: Michael Horn).

Afb. 29 Het wrak tijdens het onderzoek in april 2014.

Afb. 31 De site in november 2014 (foto: Michael Horn).

Afb. 33 De site in mei 2016 (foto: Michael Horn).

Afb. 32 De site in juni 2015 (foto: Michael Horn).
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Afb. 34 De site in juni 2016 (foto: Michael Horn).

Afb. 35 De site in september 2016
(foto: Michael Horn).

Afb. 37 De site in november 2016 (foto: Michael Horn).

Afb. 36 De site in oktober 2016
(foto: Michael Horn).
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De grootste bedreiging voor de wraklocatie is
een slijpgeul van waaruit het opkomende water
de getijdenvlakte overstroomt en waar het
wegtrekkende water weer in terugvloeit
(afb. 28). Het wrakje ligt aan de buitenbocht van
de slijpgeul die recent aan het opschuiven is
(afb. 29-37). Hierdoor dreigt de vindplaats in de
stroomgeul te verdwijnen en verloren te gaan.
Foto’s van M. Horn tonen aan dat de slijpgeul in
2016 al een deel van het wrak had bereikt.

5.2.3 Onderling verband

Hoewel delen van het schip, zoals de bovenste
huidplanken en de achterstevenbalk, ontbreken
en de stevens niet meer in verband liggen, is het
onderlinge verband van de overige restanten
nog vrij goed. De spanten en het onderlinge
verband tussen de overnaadse huidgangen
zorgen samen met de bun (balken, planken en
schotten) voor structurele integriteit. Tijdens het
onderzoek is wel vastgesteld dat delen van de
huidgangen ter hoogte van de bun ofwel
ontbreken ofwel zijn verzakt (afb. 17-18).
De korte duur van dit waarderend onderzoek
maakte verdere beoordeling van het onderlinge
verband onmogelijk. Het vrij spoelen van het
wrakje zorgt wel voor een snelle achteruitgang
van zowel de kwaliteit van de resten als het
onderlinge verband hiervan.

5.3

24 B raaksma 2014, 5.
25 Reinders 1986, 30.

Interpretatie van het wrak

Het ligt voor de hand het overnaads gebouwd
scheepje met een dubbele bun te interpreteren
als een vissersschip. Schepen met een bun zijn
echter niet per definitie vissersschepen. Een bun
diende voor het transport en de opslag van verse
vis. Vis was in de veertiende eeuw een belangrijk
deel van het voedsel van Jan Modaal. De groei
van Amsterdam in deze periode zorgde dan ook
voor een stijgende vraag naar dit product.
Vishandelaren maakten gebruik van hun
machtspositie en zorgden er vaak voor dat
vissers geen eigen bunschip mochten bezitten.24
Het gebruik van bunschepen was alleen
toegestaan aan handelaren die de viswaren
rechtstreeks bij de vissers ophaalden om ze op
de Amsterdamse markt te verkopen. Behalve

voor het transport van levende vis naar de markt
werden bunschepen gebruikt om de vis op te
halen bij de vissersschepen op volle zee, zodat zij
langer op zee konden blijven vissen. Nog later,
tegen het eind van de zestiende eeuw, werd dit
type schip gebruikt als sleper voor de ondiepte
(Pampus) te Amsterdam. Doordat een bunschip
dieper (en dus stabieler) in het water lag, was dit
scheepstype uitermate geschikt voor het slepen
van grote of zware vrachtschepen. In de eerste
helft van negentiende eeuw verdween het
waterschip doordat zijn laatste functie als sleper
overbodig werd met de aanleg van het
Noordhollands Kanaal.25
Westerveld 2 is een klein bunscheepje dat op
basis van het dendrochronologische onderzoek
in het midden van de zestiende eeuw kan
worden gedateerd. Het scheepje had een
grootte van vermoedelijk ongeveer 9 bij 3 m.
De ranke vorm van het onderwaterschip doet
vermoeden dat het schip uitstekend geschikt
was voor de zeilvaart. In tegenstelling tot
overnaadse platbodems, zoals een ‘pink’, is de
vorm van het wrak Westerveld 2 minder geschikt
om op ondiepten droog te vallen. Dit maakte
het scheepje dus minder geschikt voor het vissen
op de Wadden, maar meer voor op de Noordzee.
Hieruit volgt de vraag of het scheepje werd
gebruikt voor visserij op de Noordzee of dat het
diende voor het transport van verse vis? De
organische vondsten uit de bun van het schip
geven hierover geen uitsluitsel. De visresten zijn
niet specifiek voor de Noordzee, maar alle
soorten komen hier wel voor. Of de soorten
samenstelling het gevolg is van de locatie waar
is gevist of het gevolg is van latere processen,
omdat de bun leeg was toen het scheepje werd
verlaten, is niet op te maken uit de resultaten
van dit onderzoek.
De grootte van het schip maakte het minder
geschikt voor visserij op de Noordzee. We
kunnen daarom redelijkerwijs aannemen dat het
scheepje waarschijnlijk werd gebruikt voor het
transport van levende vis van de vissers naar
stedelijke klanten.
Resteert de vraag tot welk scheepstype het wrak
gerekend kan worden? Door de veelheid aan
lokale scheepsbouwtradities en de grote
regionale verscheidenheid die daarvan het
gevolg was, is moeilijk te bepalen tot welk type
de scheepsresten behoren. Hoe verder men in
de tijd teruggaat, hoe minder geschreven en
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pictografische bronnen er zijn en hoe moeilijker
het is eenduidige typen te (her)kennen.
De hoofdkenmerken van het scheepje zijn:
• gekromde voorsteven en rechte achtersteven;
• overnaadse huidplanken met breeuwsel;
• open wegering;
• tweedelige bun;
• gepiekt voor- en achterschip;
• kielplank of -balk als centraal element voor
het vlak.
Als men de scheepsclassificatie van Schutten26
gebruikt, dan komt men op basis van de

gepiekte vorm bij het type ‘waterschip’ uit.
De kenmerken van het wrakje komen ook sterk
overeen met opgegraven waterschepen als
W10,27 Mz 2228 en Zn 42.29 Het gebruik van de
‘scheenbrekers’ en dunne bunschotten is een
kenmerk van vroegere type van waterschepen.30
Het enige afwijkende van Westerveld 2 ten
opzichte van andere waterschepen is het kleine
formaat van het scheepje (9 bij 3 m). Of dit een
gevolg is van zijn vroege datering (midden
zestiende eeuw), specifieke functie (uitsluitend
het vervoer van levende vis) of lokale bouw
traditie, is voer voor speculatie.

26 S chutten 2004.
27 R
 einder 1986.
28 h
 ttp://www.verganeschepen.nl/schip.
php?wrakid=121.

29 P edersen 1996.
30 B raaksma 2014, 15.
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6 Beantwoording van de
onderzoeksvragen

Voorafgaand aan het onderzoek zijn in het PVE
onderzoeksvragen opgenomen. Op grond van
de beantwoording van deze vragen kan een
uitspraak worden gedaan over de inhoudelijke
en fysieke kwaliteit van de vindplaats en te
komen tot een gefundeerd selectieadvies.

6.1

Algemene vragen over het wrak en
zijn locatie

Wat is de omvang en verspreiding van de scheepsresten?
De afmetingen van het scheepswrakje zijn 8,10
bij 2,3 m. In de onmiddellijke omgeving van het
wrak zijn geen andere resten in situ gevonden die
men direct kan koppelen aan het scheepswrak.
Wat is de exacte positie/ligging van de site?
Het wrak ligt bij de buitenbocht van een
stroomgeul. De RD-coördinaten zijn: RDX 133294
/ RDY: 589496.
Wat is de positie van het wrak in de bodem?
Het wrak staat bijna rechtop in de bodem, met
een lichte slagzij naar stuurboord. De stuurboorkant is lichtjes opengevallen doordat de stevenbalken niet meer in verband liggen.
Wat is de algemene conservering van het wrak?
Hoewel het wrak vrij goed bewaard is gebleven,
werd in het veld vastgesteld dat het scheepshout
van matige kwaliteit was31. Het hout is vrij zacht
en dus sterk aangetast door biologische
degradatie (bacterieel). Deze biologische degradatieprocessen zorgen ervoor dat het hout dat
vrij komt te liggen, zeer snel zacht zal worden en
eroderen onder invloed van de stroming of zal
uitdrogen en barsten wanneer het periodiek
droog komt te liggen.

31 Dit onderzoek is in het veld gebeurd
door het prikken van een naald in het
scheepshout om de structurele
stevigheid vast te stellen.

Hoe stabiel is de omgeving?
Het wrak ligt in de buitenbocht van een
stroomgeul die zich langzaam aan het
verplaatsen is. Bij de melding van het wrak in
2013 was deze geul enkele meters van het wrak
verwijderd. De laatste melding uit 2016 in de
vorm van foto’s door plaatselijke amateurarcheologen tonen dat deze getijdengeul zich nu
pal naast het wrak bevindt. Gezien de snelheid
waarmee de geul zich verplaatst, zal het wrak
naar verwachting in 2017 volledig verdwijnen.

6.2

Vragen met betrekking tot de
scheepsconstructie

Welke delen van het schip zijn (vermoedelijk) bewaard
gebleven?
Het schip ligt nog vrij volledig in het slib. Op de
achterstevenbalk na is het schip waarschijnlijk
compleet vanaf de bundeken. Wat vermoedelijk
ontbreekt zijn het opboeisel (de bovenste huidplanken), oplangers en tuigage, zoals de mast.
Door de beperkte tijdsduur van het onderzoek
kon niet worden vastgesteld of alle huidgangen
bij de bun aanwezig zijn.
Zijn er constructiedetails zichtbaar?
In het veld zijn verscheidene constructiedetails
waargenomen en vastgelegd. Tevens zijn in
Lelystad constructiedetails gedocumenteerd van
het geborgen voorsteven. Het is een overnaads
gebouwd schip met een gepiekt voor- en achterschip. Aan bakboordzijde is in huidgang G4/BB
een las gevonden.
Wat was het scheepstype en tot welke bouwtraditie
behoort het schip?
Het betrekkelijk kleine formaat van het schip en
de bun doen vermoeden dat het hier gaat om
een transportschip dat levende vis van de vissers
naar de markt vervoerde. Het lijkt geen visserschip te zijn geweest. De kenmerken sterk
denken aan een waterschip. Het enge wat
hiervan afwijkt zijn de betrekkelijk kleine
afmetingen. Uit de overnaadse bouw en
gegroeide spanten kunnen we veronderstellen
dat het scheepje werd gebouwd volgens het
principe ‘huid eerst’.
Liggen de scheepsresten nog in goed onderling
verband en indien niet, zegt de positie van de scheepsdelen iets over het wrakproces en/of latere natuurlijke/
menselijke processen?
Hoewel de stevens niet meer in verband zitten,
is de algehele toestand van het wrak goed. De
spanten en bun hebben het scheepje vrij goed in
verband gehouden. Het schip is vrijwel rechtop
weggezakt in de modder. Het scheepje is tot aan
de bundeken weggezakt. De delen die boven het
slib uitstaken, zijn verdwenen door erosie of
door menselijk handelen.
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6.3

Vragen met betrekking tot de
inhoud

Zijn er resten van de uitrusting, scheepinventaris,
lading en persoonlijke eigendommen aanwezig?
Zo ja, kan er een inschatting gemaakt worden van de
archeologische waarde van deze vondstgroepen?
Tijdens het onderzoek en gedeeltelijk vrij leggen
van het wrakje zijn verscheidene vondsten
gedaan. Samen met de vondsten die eerder door
lokale amateurarcheologen zijn gedaan, vallen
ze in verschillende categorieën. De takel behoort
tot de uitrusting van het schip. De duigen van de
ton, aardewerkscherven en plavuizen kunnen tot
de scheepsinventaris worden gerekend.
Hetzelfde geldt voor de bootshaak uit de bun.
Van de turfblokken is niet met zekerheid te
zeggen of ze een deel van de lading vormden,
dan wel tot de scheepsinventaris behoorden.
Het schip had meerdere ballaststenen aan
boord. Het enige voorwerp dat tot de categorie
van persoonlijke eigendommen zou kunnen
behoren, is de steel van een tinnen lepel.
De waarde van deze objecten is vooral gelegen
in het feit dat ze, in combinatie met het wrakje,
een verhaal vertellen over het leven en werken
aan boord van een klein transportscheepje uit
het midden van de zestiende eeuw.
Welke materiaalsoorten zijn er aanwezig en in welke
verhouding?
Omdat slechts enkele delen van het schip zijn
onderzocht, is het niet nodig de verhoudingen
tussen de verschillende materiaalgroepen weer
te geven. Vanwege lacunes in de vondsten zou
dat kunnen leiden tot verkeerde interpretaties.
Aanwezig zijn:
• organisch materiaal: visresten, leer, hout en
turfblokken;
• anorganisch: aardewerk, keramisch bouw
materiaal (plavuizen) ijzer (spijkers,
bootshaak), tin, natuursteen ( ballaststenen,);

6.4

Vragen met betrekking tot behoud
in situ

Wat zijn de bedreigingen en de eventuele kansen voor
het behoud in situ?
Zoals in het vorige hoofdstuk is toegelicht, zijn
de kansen om dit wrakje in situ te behouden
nihil. Doordat het gebied in de zomer wordt
gebruikt als ankerplaats en als terrein waar
zeepieren worden gestoken, is er zeker een
menselijke bedreiging. De voornaamste reden
waarom het scheepje niet bewaard kan blijven,
is echter het getijdenregime van de Waddenzee.
Doordat het wrakje in de buitenbocht van een
stroomgeul ligt en deze geul zich de laatste jaren
sterk verplaatst, is de voorspelling dat de
vindplaats met het wrak in 2017 zal wegspoelen.
Welke (fysieke) beschermingsmaatregelen kunnen
getroffen worden om een verdere erosie/afkalving van
de site te voorkomen?
In 2015 hebben de gemeente Vlieland,
Rijkswaterstaat en lokale amateurarcheologen
gezamenlijk verscheidene pogingen
ondernomen om fysieke beschermingsmaat
regelen te nemen. De locatie werd afgedekt door
geotextiel, dat op zijn plaats werd gehouden
door zandzakken. Rijkswaterstaat heeft in de
onmiddellijke omgeving van het wrak ook een
ankerverbod uitgevaardigd.
De praktijk leert echter dat het ankerverbod niet
altijd wordt opgevolgd en dat de winterstormen
van 2015/2016 de beschermingsdoeken en
zandzakken hebben weggesleurd. Indien het
wrak niet wordt opgegraven, zal het in 2017 in
de getijdengeul verdwijnen.
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7 Waardering en advies

7.1

Waardering van de vindplaats

7.1.1 Inhoudelijke waarde

Het wrakje Vlieland Westerveld 2 is een klein,
overnaads gebouwd bunscheepje, vermoedelijke uit het midden van de zestiende eeuw.
Het scheepje heeft veel kenmerken van het type
waterschip. Al in de eerste helft van de
veertiende eeuw is er in geschreven bronnen
sprake van waterschepen voor het transport van
vis.32 In de loop van de zestiende eeuw werd het
waterschip ook gebruikt voor de visvangst en er
zijn uit die tijd verscheidene afbeeldingen van dit
type bekend. Er zijn op verschillende plaatsen in
Nederland waterschepen opgegraven. In de
Flevopolder zijn 39 waterschepen gevonden,
waarvan twaalf met een overnaadse bouw.33
Deze overnaadse schepen worden tot het oudste
type waterschip gerekend. Westerveld 2 is ook
overnaads gebouwd en bevindt zich midden in
de periode waarin een langzame overgang
plaatsvond van overnaads naar karveel
gebouwde schepen. Wat dit wrakje echt uitzonderlijk maakt, is dat het veel kleiner is dan alle
andere waterschepen. De kleinere omvang en de
ranke bouw zouden erop kunnen wijzen dat het
scheepje puur was bedoeld voor het transport
van vis naar de stedelijke markt. Hiermee onderscheidt het zich van de bekendere vissersschepen. Hoewel er veel waterschepen bekend
zijn, is de inhoudelijke waarde van dit wrakje
daarom toch gemiddeld.

7.1.2 Fysieke waarde

Tijdens het veldwerk is vastgesteld dat het hout
door bacteriële werking van matige kwaliteit is.
Toch zijn de meeste delen van het schip goed
bewaard gebleven, doordat het wrakje al die tijd
begraven is geweest in het slib. Ook de structurele integriteit van het schip is nog goed, hoewel
de stevenbalken niet meer in situ liggen.
Gezien de volledigheid van het schip is de fysieke
waarde van het wrak gemiddeld tot hoog.
32 R
 einders 1986, 30.
33 Braaksma 2014, 8.

7.1.3 Belevingswaarde

Het wrakje is een van de oudste restanten van
het verleden van Vlieland. Of het schip daar zijn
thuisbasis had of toevallig op het eiland is
gestrand, kan niet worden opgemaakt. Het een
tastbare getuige van de handel en vindingrijkheid van de mensen rond de Waddenzee in de
zestiende eeuw. De belevingswaarde is niet van
toepassing op scheepswrakken (omdat ze onder
water liggen), maar het enthousiasme en de
interesse van het lokale museum en amateur
archeologen geven aan dat, hoewel het wrak uit
vervlogen tijden dateert, het verleden de
eilanders nog steeds inspireert. Daarom is de
belevingswaarde van dit wrakje gemiddeld.

7.1.4 Conclusie van de waardering
(tabel 7.1)

Op fysieke kwaliteit scoort het wrakje Vlieland
Westerveld 2 ‘gemiddeld tot hoog’: hoewel het
bovenste gedeelte van het schip is verdwenen,
is het grootste deel nog in situ aanwezig (op de
achterstevenbalk na). De belevingswaarde is hier
op ‘gemiddeld’ gezet, aangezien de lokale
aandacht en enthousiasme feitelijk ook een
indicatie zijn voor de belevingswaarde. Als er
budget beschikbaar zou zijn voor opgraving en
conservering van het wrakje, zou het zeker een
verrijking zijn van het lokale museum De Noord
wester.
De inhoudelijke waarde van het wrak is
‘gemiddeld’. Het wrakje komt uit een periode
waarin de huid van schepen een overgang
doormaakt van overnaads naar gladwandig
gebouwd. Ook is het relatief kleine formaat
vergeleken met andere waterschepen mogelijk
een aanwijzing voor een lokale bouwtraditie of
de bouw voor een specifiek doel (vistransport).
De datering in het midden van de zestiende eeuw
maakt het wrakje tot een van de oudere voorbeelden van dit type. Omdat wrakken als
Westerveld 2 die informatie bevatten die niet uit
de historische en iconografische bronnen
gehaald kunnen worden, vertegenwoordigt het
wrak een kennislacune en is hiermee behoudens
waardig.
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Tabel 7.1 Waardering van het scheepswrak Vlieland Westerveld 2.
Waarden

Criteria

Inhoudelijke kwaliteit

1.1 zeldzaamheid

3

1.2 informatiewaarde

2

Fysieke kwaliteit

Beleving

Scores

1.3 ensemblewaarde

1

1.4 representativiteit

2

2.1 gaafheid

3

2.2 conservering

2

3.1 schoonheid

n.v.t.

3.2 herinneringswaarde

7.2

Advies: toekomstperspectieven

Het wrak ligt op een plaat in een slikken- en
schorrengebied ten noordoosten van het eiland
Vlieland. Tijdens extreem laag water valt deze
plaat droog. Behalve aan de gebruikelijke
natuurlijke verwering (ten gevolge van onder
meer stroming golfslag en uitdroging), biolo
gische en bacteriële degradatie, hebben de
resten te lijden van bezoekjes van nieuwsgierige
wandelaars en pierstekers. Ook wordt dit gebied
in de zomer als ankerplaats gebruikt voor
plezierjachten die tijdens het lage water droogvallen.
Aangezien er op dit moment geen plannen zijn
die de vondstlocatie dreigen te verstoren, zou
het wrak in aanmerking komen voor behoud in
situ. De natuurlijke verstoringen maken dit
evenwel onmogelijk. De grootste bedreiging is
de voortschrijdende erosie van een stroomgeul
in de onmiddellijke nabijheid van de vindplaats.
Deze geul is de laatste jaren ettelijke meters
opgeschoven en bevindt zich nu pal naast het
wrak. De prognose is dat de restanten in 2017
volledig zullen verdwijnen.

2

Daarom adviseren we om adequate beschermings
middelen aan te brengen óf het wrak op te graven
om de archeologische gegevens veilig te stellen.
Gezien de matige conditie van het hout is het
wenselijk om de nog aanwezige delen te lichten en
ex situ te onderzoek.
Er kunnen dan ook mogelijk de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:
• Zijn bij het opgraven naast het wrak nog
andere delen van het schip gevonden?
• Zijn er nog andere objecten gevonden tot de
lading of uitrusting van het schip behoren?
• Is de kiel van het wrak een balk of een plank?
• Is er een mastspoor op -voet aanwezig?
• Zijn de planken vastgemaakt met klinknagels
en klinkplaatjes?
• Bevat de bun restanten van de lading en/of
objecten?
• Hoe is de bun binnenin opgebouwd?
• Wat is de vorm van het schip bij de bun (rond
of gepiekt)?
• Wat is de samenstelling van het breeuwsel?
• Zijn er mosplaatjes of moslatten aanwezig?
• Zijn er meer structurele details die iets kunnen
zeggen over het scheepstype?
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Bijlage I:
Woordenlijst

Ballast
Zwaar materiaal, vaak in de vorm van zwerfkeien,
dat in het ruim wordt geplaatst ter verlaging van
het zwaartepunt van de romp, waardoor de
stabiliteit wordt verhoogd. Ballast zorgde voor
de juiste trim van het schip en zorgden ervoor dat
de bun vol stond met water, tot aan de
bundeken, zodat het water in de bun niet zou
gaan klotsen en de vis beschadigd zou raken.

Kim
De ronde of hoekige overgang van het vlak naar
de boorden. In het eerste geval spreekt met van
een harde kim, in het tweede van een zachte kim.

Breeuwsel
Materiaal waarmee naden, scheuren, gaten,
lassen en dergelijke in de scheepshuid worden
gedicht. Dit kan zijn: mos, geplozen touw of
hennepafval.

Las
Verbinding tussen twee houten verbanddelen of
planken die in de lengterichting aan elkaar zijn
bevestigd.

Deutel
Vierkante houten plug die in het uiteinde van
een houten pen wordt geslagen om deze beter
vast te zetten.
Inhouten
Verzamelterm voor de constructie-elementen
binnen de scheepshuid die (meestal) het
geraamte van het schip vormen, zoals leggers,
knieën, wrangen en oplangers.
Karveel/gladwandig
Constructiewijze waarbij de huidplanken op
elkaar aansluiten (niet overnaads) en zodoende
een gladde scheepshuid vormen.
Kiel
Centraal langsscheeps verbanddeel dat het vlak
in tweeën deelt: een horizontale dikke plank of
balk (of een horizontaal samenstel van zulke
planken of balken), waartegen en waarop de
huid en de inhouten zijn geplaatst.
Kielbalk
Zware langsscheepse balk die midscheeps de
onderzijde van het schip vormt en de basis
uitmaakt voor het opbouwen van de stevens en
het vlak.
Kielplank
Bij schepen zonder kiel een centraal geplaatste,
langsscheepse plank die het vlak in tweeën
deelt: horizontaal.

Klinkplaatje
Vierkant tot ruitvormig ijzeren plaatje waarmee
bij middeleeuwse schepen de klinknagel werd
samengeklonken.

Legger
Een (vrijwel) horizontale balk of plank dwars op
de hartlijn. Onderdeel van het vlak, dat de
verbinding tussen (de kiel en) de vlakgangen
vormt. Een legger kan tezamen met oplangers
deel uitmaken van het spant.
Loggat
In de onderzijde van een inhout (spant of legger)
uitgekapte, meest driehoekige sleuf die het
transport van buis- en regenwater mogelijk
maakt. Het loggat bevindt zich vrijwel altijd
boven de onderliggende planknaden.
Mastspoor
Een mastspoor wordt algemeen gezien als een
zware houten klos, geplaatst op de bovenkant
van het zaathout.
Moslat
Latje of spaan, meestal gemaakt van rechtdradig
(vers) eikenhout, waarmee het mosbreeuwsel in
de naden van de scheepshuid werd gedrukt en
die vervolgens werd vastgezet met sintel(nagel)s.
Oplanger
Staand spantelement, ter verlenging van legger
of wrang.
Overnaads
Constructiewijze waarbij de huidgangen overlappend worden geplaatst en onderling zijn
verbonden door spijkers die aan de binnenzijde
van de hout zijn teruggedreven.
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Scheepshuid/huid
In de scheepsarcheologie gebruikelijke
benaming voor de uit huidplanken samen
gestelde buitenzijde of -bekleding van de
scheepsromp.
Scheg
Onderste gedeelte van de achtersteven dat
onder het langzaam oplopende vlak uitsteekt.
De scheg vergroot het laterale oppervlak,
waardoor de drift wordt beperkt en het schip
beter bestuurbaar is.
Sintel
Middelnederlandse en Middelnederduitse
benaming voor een ijzeren, kramachtig plaatje
dat werd gebruikt voor het vastzetten van
breeuwsel.
Spant
Een dwarsverbinding binnen een scheepsromp,
die mede het geraamte daarvan vormt.
Een spant bestaat meestal uit meerdere delen
(zoals leggers en oplangers).
Terminus ante quem
Een term die wordt gebruikt in de relatieve chronologie, ofwel de datering van gebeurtenissen of
objecten ten opzichte van elkaar. Met terminus
ante quem bedoelt men het meest recente tijdstip
waarop een gebeurtenis kan hebben plaats
gevonden of een object kan zijn gemaakt.
Terminus post quem
Een term die wordt gebruikt in de relatieve chronologie, ofwel de datering van gebeurtenissen of
objecten ten opzichte van elkaar. Met terminus
post quem bedoelt men het vroegste tijdstip
waarop een gebeurtenis kan hebben plaats
gevonden of een object kan zijn gemaakt.

Vlak
In de scheepsbouw en scheepsarcheologie
gebruikelijke benaming voor de bodem, de min
of meer horizontale onderkant van een schip, tot
waar deze naar boven buigt bij de kim. Het vlak
is feitelijk het samenstel van vlakplanken,
inhouten (met name leggers) en eventuele
wegering.
Zandstrook
Aan weerszijden van het schip de eerste plank
(‘gang’) tussen de kielbalk en de verdere
scheepsromp. De zandstrook loopt van voor- tot
achtersteven en werd vaak zwaarder uitgevoerd.
Zitter
Verbindend spantdeel over de kim van het schip.
Wegering/buikdenning
Beplanking aan de binnenzijde van de romp, op
of tegen spanten en leggers gespijkerd. Bij tegen
elkaar geplaatste planken spreekt men van een
dichte wegering, bijeen beplanking met tussenruimtes van een open wegering.
Wrang
V-vormig spant in voor- of achterschip.
Zaathout
Zware balk in de lengterichting van het schip,
op de inhouten en boven de knie, ter versterking
van het langsscheepse verband. Het zaathout
bevat vaak een of meer gaten voor de mast.
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Bijlage II:
Vondstenlijst

Objecten

VW2-1
turf
VW2-2
plavuizen
VW2-3
aardewerk
VW2-4
baksteen
VW2-5
natuursteen
VW2-6
leer
VW2-7
touwfragment
VW2-8
blok
VW2-9	fragmenten van een tonduig en een
hoepel
VW2-10
cilindrisch voorwerp van hout
VW2-11
steel van gereedschap
VW2-12
handvat
VW2-13
object van beukenhout met een gat
VW2-14
heideboender
VW2-15
spijkers
VW2-16
slijpsteen

Structurele elementen van het wrak

Voorsteven
Spant
Deel van gang G4/BB
Diverse fragmenten van naaldhout
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Bijlage III:
Dendrochronologische rapporten

Rapport 1, 22 mei 2014

RING Rapport 2014004
Esther Jansma, 22 mei 2014

Schip Westerveld II
Samenvatting van de dendrochronologische onderzoeksresultaten
Wij onderzochten voor u vier stukken scheepshout en twee duigen, afkomstig van
scheepswrak Westerveld II.
Helaas was het niet mogelijk het scheepshout van de Westerveld II te dateren (Tabel 1,
elementen 1 t/m 4). Elementen 2 en 3 zijn afkomstig uit dezelfde boom (Afb. 1).
De beide duigen hebben een gezamenlijke einddatering in AD 1516 (Tabel 2). Bij ontbrekend
spinthout geeft dit een terminus post quem datering in 1536 ± 7 jaar (Tabel 1). Deze duigen
komen uit een enkele boom (Afb. 2). Rekening houdend met een ruime marge van
ontbrekende kernringen direct onder de (eveneens ontbrekende) spintzone wijst dit op een
kapdatum in het midden van de 16de eeuw of zelfs nog iets later. De match met onze
standaardkalenders wijst op een niet-Poolse herkomst in het Baltisch gebied (Fig. 3).
Tabel 1. Uitslag dendrochronologisch onderzoek
Monster- Houtsoort Metingcode
nummer

Datering Datering van de
jongste
van oudste
jaarring
jaarring

Gebruikte
Referentie-chronologie

Terminus post quem
datering

Element 1

Eik

W2S0001

-

-

-

-

Element 2

Eik

W2S0002

-

-

-

-

Element 3

Eik

W2S0003

-

-

-

-

Element 4

Eik

W2S0004

-

-

-

-

Duig 1

Eik

W2S0005

1379

1516

Duig 2

Eik

W2S0006

1376

1516

NLARTP2
(Jansma et al. 2004)
NLARTP2
(Jansma et al. 2004)

1536 plusminus 7
1536 plusminus 7

Tabel 2. Onderliggende statistiek
Omschrijving

RINGs
Dendrocode

Element 1

W2S0001

Element 2

W2S0002

Element 3

W2S0003

Element 4

W2S0004

Duig 1

W2S0005

Duig 2

W2S0006

n

Kern

Spint

Wankant

1e jaar

ne jaar

Kapdatum*

t

%PV

116

-

4

-

-

-

-

-

-

116

-

20+1

winter

-

-

-

-

-

91+1

-

-

-

-

-

-

-

-

52+1

4+1

-

-

-

-

-

-

-

138+1

-

-

-

1379

1516

Na 1536

141+1

-

-

-

1376

1516

Na 1536

* Kapdatum geschat volgens Jansma (2007).
Tabel 3. Boomcurves

P:2014006
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Zie Tabel Zie Tabel 3
3
Zie Tabel 3
- Zie
Tabel 3
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Omschrijving RINGs Dendrocode

Element 2 W2S_021_030
en 3
Duig 1 en 2 W2S_050_061_T

n

Kern

Spint

Wankant

1e jaar

ne jaar

Kapdatum*

t

%PV

P

115

-

20+1

-

-

-

-

-

-

-

141

-

-

-

1376

1516

Na 1536

7,86

63,50

0,005

* Kapdatum geschat volgens Jansma (2007).
Afbeelding 1. Visuele match tussen W2S00020 (rood) en W2S00031 (blauw). Y-as: jaarringbreedte in mm*10-2; xas: kalenderjaar. Het grijze gebied toont de Gleichläufigkeit (percentage van parallelle ringbreedte variaties (%PV) van beide
patronen. Beide scheepselementen komen uit één boom. Hun patronen zijn gemiddeld tot dendroreeks W2S_020_031_T.

Afbeelding 2. Visuele match tussen W2S00050 (rood) en W2S00061 (blauw). Y-as: jaarringbreedte in mm*10-2; xas: kalenderjaar. Het grijze gebied toont de Gleichläufigkeit (percentage van parallelle ringbreedte variaties (%PV) van beide
patronen). Beide duigen komen uit één boom. Hun patronen zijn gemiddeld tot dendroreeks W2S_050_061_T.

Afbeelding 3. Visuele match tussen W2S_050_061_T (rood) en referentiechronologie NLARTP2 (blauw). Y-as:
jaarringbreedte in mm*10-2; x-as: kalenderjaar. Het grijze gebied toont de Gleichläufigkeit (percentage van parallelle
ringbreedte variaties (%PV) van beide patronen. Zie tabel 3 voor de statistische onderbouwing.
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Toelichting op de resultaten van de dendrochronologische analyse

Houtsoort =

Het hout wordt door ons enkel gedetermineerd ten behoeve van de datering. Alleen de genus, bijv. Den
(Pinus), wordt bepaald. Verdere soortbepaling, zoals bijv. grove den (Pinus sylvestris), blijft in principe
achterwege, tenzij deze eenvoudig vastgesteld kan worden. Een uitzondering hierop is Abies alba
(Zilverspar), de enige soort Abies die in het verleden in Nederland is toegepast.

Kern

=

(Geschatte afstand tot) de eerstgevormde (oudste) jaarring in de stam.

Spint

=

Aantal gemeten ringen spinthout. Volgens Hollstein (1980) heeft eik een gemiddeld aantal spintringen
van 16 ± 5 bij een boom tot 100 jaar oud, 20 ± 6 bij een boom van 100 tot 200 jaar oud, en 26 ± 8 bij een
boom ouder dan 200 jaar. Wij gebruiken een nieuwe, bijgestelde spinthoutberekening voor
archeologisch/ historisch constructiehout dat dateert met Nederlandse en Duitse chronologieën (Jansma
2007). Bij eikenhout uit het Baltische gebied is het gemiddelde aantal spintringen iets lager dan in West
Europa, 15 (+9/-6) (Wazny, 1990). Grove den, (Pinus sylvestris) heeft weliswaar ook duidelijk zichtbaar
spinthout, maar doordat het aantal spinthoutringen onregelmatig is, is een schatting van de velddatum
niet mogelijk. Fijnspar, (Picea abies) heeft geen spinthout. Uiteraard geeft een aanwezige wankant wel
de precieze kapdatum van de boom.

Wankant

=

Het geschatte aantal jaarringen tot de wankant, d.w.z. tot de laatstgevormde jaarring (direct onder de
bast), nodig voor een absolute datering van de veldatum.

Sterfdatum =

Het jaar waarin de boom is doodgegaan. Als er wankant aanwezig is, is er een absolute datering mogelijk.
Als er spintringen aanwezig zijn, of zelfs alleen spintgrens, wordt de veldatum berekend door het aantal
ontbrekende spintringen te berekenen. Als er bij een eik van 100 tot 200 jaar oud b.v. 4 spintringen
gemeten zijn, is het geschatte aantal ontbrekende spintringen dus 16 ± 6. Dit getal wordt bij de datering
opgeteld. Als er geen spintringen meer op het monster aanwezig zijn, is het onbekend hoeveel
kernhoutringen er nog ontbreken . De veldatum ligt dan een onbekend aantal jaren ná de datering van de
laatste (jongste) ring + de schatting van het ontbrekende aantal spinthoutringen. Bij een boom, die 100 tot
200 jaar oud is, is de veldatum dus xxxx AD + 20 (± 6) + X.

n

=

Totaal aantal jaarringen in het houtmonster.

x

=

Geschat aantal missende ringen (kernhout en/of spinthout) tot de wankant.

%PV

=

“Gleichlaufigkeit” (Duitse term) of “Percentage of Parallel Variation” (Engelse term); het percentage
van de ringen in het onderzochte jaarringpatroon die aan de referentiechronologie identieke toe- en
afnames van de breedte vertonen op de door de datering van het patroon aangegeven positie t.a.v. de
referentiechronologie. De significantie van dit percentage is een functie van de lengte in jaren van het
onderzochte jaarringpatroon en de referentie chronologie.

t

=

De waarde die resulteert uit een Students t-test op de kruiscorrelatie die behoort bij de beste “match”
tussen het onderzochte jaarringpatroon en de referentiechronologie.

P

=

De kans (uitgedrukt als een fractie van 1) dat de gevonden waarde voor %PV per toeval optreedt, dus
niet op een datering duidt.

Gebruikte referentiechronologieën
NLARTP2

P:2014006
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BIJLAGE - GENERAL CONDITIONS OF USE FOR DANS
The person to whom Data Archiving and Networked Services (DANS) makes one or more dataset files available
(hereafter 'the Data User'), declares that he/she is in agreement with the following conditions of use of DANS.
1. Clear acknowledgement of sources
The user shall always include an acknowledgement of sources in the research results that he/she publishes, in
which ever form, where use is made of digital data originating from one of the datasets of DANS. The
acknowledgement of sources at least consists of the following:
•
•
•
•

the name or names of the person(s) to whom, in accordance with the Databases Act (Databankenwet)
and/or the Copyright Act (Auteurswet), the right of ownership to the dataset is registered;
the title of the dataset;
the date on which or the period in which the dataset was created;
the unique and permanent digital identification of the dataset (persistent identifier).

The user shall also at all times state that the dataset originates from the DANS archives.

2. Archiving new datasets
The user who (partly) creates a new dataset with the aid of a dataset originating from DANS, undertakes to
deposit this own dataset with DANS.
3. Publications
The Data User must provide DANS with the bibliographical details of all printed or digital publications that
contain data from a DANS dataset and are not available via the Internet. Issues with an internationally
recognised standard identification number, such as ISBN, ISSN or DOI are understood as publications. If the
publication is available via the Internet, the data user shall forward the URL to DANS.
4. Distribution of the dataset
The dataset may not, regardless of the form and/or medium, be further distributed or made public without the
prior written consent of the depositing party.
5. Intended use of the dataset
The datasets may not be (re)sold or used for commercial purposes.
6. Personal data protection
Datasets that contain personal information as referred to in the Personal Data Protection Act (Wet Bescherming
Persoonsgegevens) may be used only for historical, statistical or scientific research. Persons who use datasets
containing personal data are required to comply with the Code of Practice for the use of personal data in
scientific and scholarly research (Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk
onderzoek) published by the VSNU (Association of Universities in the Netherlands). The user undertakes to
maintain confidentiality of all personal data that he/she processes.
Additional requirements may be set regarding the use of datasets that contain special personal data, such as
amongst others, data concerning religion, health or race.
7. Content liability
DANS is in no way whatsoever liable for the content or accompanying documentation ofthe dataset. DANS is
not liable for substantive errors or for incorrect conclusions based on the data. The user is requested, however, to
inform DANS of any found errors immediately after discovery of these.

P:2014006

5/6

46
—

8. Non-compliance with the Conditions of Use
a. In the case of non-compliance with one of these Conditions of Use, the use of the dataset must be terminated
immediately at the initial demand by DANS. DANS reserves the right, in such an event, to inform the user's
employer. In the event of improper use of personal data, DANS also has the right to inform the Dutch Data
Protection Authority (College Bescherming Persoonsgegevens). These measures do not prejudice the
competence of DANS, in the event of non-compliance or insufficient compliance withthese Conditions of Use,
to bring an action against the user.
b. The user indemnifies DANS against all claims other parties may bring against DANS as a direct or indirect
result of the fact that the user has not or has incompletelytaken these Conditions of Use into consideration.
9. Compelling reasons
In the event of any compelling reasons, DANS has the right to prohibit the further use of the dataset by the user.
10. Displaying personal data of user
The user agrees that his or her personal data shall be used for internal user research at DANS. On the part of the
DANS website that is accessible to registered users, it shall be made known which users (stating name,
organization and position) downloaded which dataset, with the exception of users who have objected to the
displaying of their details.
11. Applicable law
Dutch law is applicable to this user agreement and these Conditions of Use.

Notice has been given of these Conditions of Use to the Personal Data Officer (Functionaris voor de
Gegevensbescherming) of the KNAW on April 22th 2009.
Version 3.3 UK 28 July 2009
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Rapport 2, 8 december 2016

Esther Jansma
Nederlands Centrum voor Dendrochronologie RING
Postbus 1600
NL-3800 BP Amersfoort
Aan:

dhr. Drs. J.(Johan) Opdebeeck
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Afdeling Maritiem Archeologie
Postbus 16200
3500 CE Amersfoort

RING Rapportnummer: 2016010
DCCD identifyer P: 2016010

Betreft: Datering houtmonsters Scheepswrak Westerveld II, Vlieland
8 december 2016
Amersfoort

Geachte heer Opdebeeck, beste Johan
Hierbij ontvangt u de resultaten van een daterend onderzoek dat door Stichting RING is
uitgevoerd aan drie houtmonsters van eiken (Quercus sp.) afkomstig uit het scheepswrak
Westerveld II, gezonken nabij Vlieland (archis nr. 440921). De jaarringpatronen van drie
houtmonsters zijn dendrochronologisch opgemeten en twee houten pennen zijn
onderzocht op de houtsoort te bepalen (Tabel 1).
Scheepswrak Westerveld II is eerder dendrochronologisch onderzocht (RING project nr.
2014004). Het dendrochronologisch onderzoek uit 2014 naar zes houtmonsters leverde
twee meetreeksen (W2S00010 en W2S00041) en twee boomgroepen (W2S_021_030_T
en W2S_051_061_T) op. Vergelijkingen met de referentiekalenders resuleerde in een
datering van één boomgroep (W2S_051_061_T) waarbij het vroegst mogelijk kapjaar
dateert ná 1540 ± 7.
De drie metingen van P: 2016010 en de zes metingen van P: 2014006 zijn onderling met
elkaar vergeleken om gelijkvormige jaarringpatronen te clusteren tot een boomserie of
boomgroep. Er is geen vergelijking vastgesteld tussen materiaal uit project P: 2016010 en
P: 2014006. Twee meetreeksen uit het huidige onderzoek zijn wel tot een boomgroep
geclusterd. De twee meetreeksen representeren twee planken van eik (Quercus sp.)
representeren (Tabel 2; Afb. 1). De vergelijking reduceert de totale dataset van beide
onderzoek tot twee meetreeksen (W2S00010 en W2S00041) en drie boomgroepen
(W2S_021_030_T, W2S_051_061_T en W2S_071_080_T).

RING Rapportnummer 2016010
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De ongedateerde meetreeksen en boomgroepen uit beide projecten zijn vergeleken met de
door ons beschikbare referentiekalenders (Jansma 2006, sectie 1.4.3; Jansma
ongepubliceerde gegevens). Het dendrochronologisch onderzoek naar de drie de nieuw
toegezonden houtmonsters heeft geresulteerd in de datering van alle drie de monsters
(Tabel 3, Afb. 2, 3 en 4). Het kapjaar van de eikenboom die verwerkt is in de planken
constructie van de bundeken (W2S00071 en W2S00080; Monster 1 en 2) dateert ná 1537
± 5. Het kapjaar van de eikenboom die gebruikt is voor de constructie onder de bundeken
(W2S00090; Monster 3) is te plaatsen ná 1532 ± 5. De geografische herkomst van de
eikenbomen ligt in de regio van de Belgische Ardennen. Het hout is via de Maas
aangevoerd.
Evaluatie van de ongedateerde meetreeksen uit het voorgaande dendrochronologisch
onderzoek resulteerde in de datering van één boomgroep. Het sterfjaar van de eikenboom
die wordt gerepresenteerd door boomgroep W2S_021_030_T is exact te bepalen op basis
van de aanwezigheid van een wankant. Het kapmoment ligt tussen oktober 1552 en maart
1553.
De meetwaarden van de drie nieuw onderzochte houtmonsters zijn opgenomen in deze
rapportage. De meetreeksen worden samen met de onderzoeksbeschrijvingen en
rapportage gearchiveerd in het dendrochronologische e-depot DCCD
(http://dendro.dans.knaw.nl; Jansma et al 2012; Jansma 2013) onder onderzoeksidentifyer
P:2016010, conform de internationale best practices op het terrein van de daterende
dendrochronologie (Brewer & Jansma 2016).

Vriendelijke groeten van,

ing. P. Doeve MA (dendrochronoloog)
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Tabel 1. Materiaaloverzicht project P: 2014006 (grijs) en P: 2016010 (wit).

Elementtype

Vondstnummer

Houtsoort

n

Kern

Spint

Wankant

Dendrocode
RING/DCCD

Meting 1

eik

116

-

4

-

W2S00010

Meting 2
Meting 3

eik

115

-

20+1

winter

W2S00021

eik

91+1

-

-

-

W2S00030

Meting 4
Meting 5

eik

52+1

4+1

-

-

W2S00041

eik

138+1

-

-

-

W2S00050

Meting 6

eik

141+1

-

-

-

W2S00061

Plank bundeken

Monster 1

eik

99

-

-

-

W2S00071

Plank bundeken

Monster 2

eik

82

-

-

-

W2S00080

Monster 3

eik

91

-

-

-

W2S00090

Monster 4.1

wilg

n.v.t.

ja

n.v.t.

ja

niet van
toepassing

Monster 4.2

wilg

n.v.t.

ja

n.v.t.

ja

niet van
toepassing

Plank constructie
onder bundeken
Pen houtverbinding
bundeken
Pen houtverbinding
bundeken

Tabel 2. Resultaten Boomgroep project P: 2014006 en P: 2016010 (zie Afb. 1).

Omschrijving

Plank bundeken
monster 1 en 2

Dendrocode
RING/DCCD

Houtsoort

n

W2S_021_030_T

eik

115

-

20+1

winter

W2S00021;
W2S00030

W2S_051_061_T

eik

141

-

-

-

W2S00051;
W2S00060

W2S_071_080_TG

eik

110

-

-

-

W2S00071;
W2S00080

RING Rapportnummer 2016010

Kern Spint Wan- Individuele
kant meetreeksen

3/8

Onderlinge
vergelijking
%PV = 92,80
t = 27,40
OL 91
%PV = 77,50
t = 14,00
OL 138
%PV = 82,10
t = 15,2
OL 70
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Tabel 3. Resultaten dendrochronologisch onderzoek project P: 2014006 (grijs) en P: 2016010 (wit) (zie Afb. 2, 3, 4 en 5)
Dendrocode
RING/DCCD

Houtsoort

n

Kern

Spint

Wankant

1ste
ring

W2S00010

eik

116

-

4

-

-

-

-

-

-

W2S_021_030_
T

eik

115

-

20+1

winter

1437

1551

okt 1552 –
maart 1553

%PV = 70,90
t = 5,83
OL 115
P < 0,000004

EUPLNW01
(EU Contractnr.
ENV4-CT950127)

W2S00041

eik

52+1

4+1

-

-

-

-

-

-

-

W2S_051_061_
T

eik

141

-

-

-

1376

1516

na 1540
±7

W2S00071

eik

99

-

-

-

1409

1507

ná 1527
±5

W2S00080

eik

82

-

-

-

1438

1518

ná 1537
±5

W2S00090

eik

91

-

-

-

1422

1512

ná 1532
±5

Laatste Sterf- datum
Statische
jaar
jaar*
onderbouwing

* Spintberekening volgens methode Jansma (2007)
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Kalender

%PV = 63,50
NLARTP02
t = 7,86
(Jansma et al.
OL 141
2004)
P < 0,000673
%PV = 71,7
Meuse import EJ
t = 4,21
version 21-3-2015
(Jansma
OL 99
P < 0,000008
ongepubliceerd)
%PV = 71,7
BENAMUR1
t = 5,16
(Hoffsummer
OL 99
1989)
P < 0,000008
%PV = 77,8
Meuse import EJ
t = 6,60
version 21-3-2015
(Jansma
OL 81
P < 0,0000003 ongepubliceerd)
%PV = 71,4
Meuse import EJ
t = 6,26
version 21-3-2015
(Jansma
OL 91
P < 0,000022
ongepubliceerd)
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Grafieken

Afbeelding 1: Visuele match van W2S00071 en W2S00080 (grijs) tot boomgroep W2S_071_080_T (rood). Yas: jaarringbreedte in 0,01mm; x-as: aantal jaarringen.

Afbeelding 2: Visuele match tussen W2S00071 (rood) en de referentiekalender Meuse Import EJ (blauw). Y-as:
jaarringbreedte in 0,01mm; x-as: kalenderjaar. Het grijze gebied markeert de gelijkvormige parallelle variatie
van beide patronen: %PV (percentage van parallelle ringbreedte variaties ofwel Gleichläufigkeit).

Afbeelding 3: Visuele match tussen W2S00081 (rood) en de referentiekalender Meuse Import EJ (blauw). Y-as:
jaarringbreedte in 0,01mm; x-as: kalenderjaar. Het grijze gebied markeert de gelijkvormige parallelle variatie
van beide patronen: %PV (percentage van parallelle ringbreedte variaties ofwel Gleichläufigkeit).
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Afbeelding 4: Visuele match tussen W2S00090 (rood) en de referentiekalender Meuse Import EJ (blauw). Y-as:
jaarringbreedte in 0,01mm; x-as: kalenderjaar. Het grijze gebied markeert de gelijkvormige parallelle variatie
van beide patronen: %PV (percentage van parallelle ringbreedte variaties ofwel Gleichläufigkeit).

Afbeelding 5: Visuele match tussen W2S_021_030_T (rood) en de referentiekalender EUPLNW01 (blauw). Yas: jaarringbreedte in 0,01mm; x-as: kalenderjaar. Het grijze gebied markeert de gelijkvormige parallelle variatie
van beide patronen: %PV (percentage van parallelle ringbreedte variaties ofwel Gleichläufigkeit).
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Gemeten waarden
Onderstaande dendrochronologische meetwaarde van de jaarringbreedtes zijn weergegeven in het zogenoemde
Heidelberg format. De eerste regels tonen de beschrijving van de meetreeks. De gemeten jaarringbreedtes zijn
van links naar rechts weergegeven, met tien jaarringen per regel. De oudste opgemeten ringbreedte staat links
bovenaan, de jongste gemeten waarde staat rechts onderaan. De geregistreerde waarden vertegenwoordigen
honderdste millimeters; een waarde van 87 staat dus gelijk aan 0,87 mm.
Keycode=W2S00071
Length=99
DateEnd=1507
Species=QUSP
Location=Scheepswrak
87
88
121
210
349
310
157
175
201
246
323
264
316
278
294
205
206
162
145
177
140
203
204
184
125
162
117
150
120
140
Keycode=W2S00080
Length=81
DateEnd=1518
Species=QUSP
Location=Scheepswrak
558
462
481
269
314
253
274
300
293
214
187
231
184
256
248
202
188
218
158
231
154
127
214
175
127
Keycode=W2S00090
Length=91
DateEnd=1512
Species=QUSP
Location=Scheepswrak
onder bundeken
131
270
198
179
176
136
92
94
90
94
84
110
76
84
81
97
93
84
77
85
144
71
63
118
104
72
87
102
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Westerveld 2 Vlieland archis nr. 440921, monster 1 plank bundeken
120
144
138
217
232
185
150
268
281
222
254
229
180
117
256
335
277
322
234
257
291
318
371
298
277
280
300
242
228
199
266
115
178
138
228
180
208
168
146
162
170
156
178
156
219
199
210
172
130
180
152
212
181
142
215
152
93
144
164
138
195
132
127
110
117
106
109
111
116

Westerveld 2 Vlieland archis nr. 440921, monster 2 plank bundeken
453
435
403
341
308
276
292
275
259
222
297
136
229
175
238
278
256
202
183
199
243
186
252
209
304
310
302
177
216
185
147
223
232
183
292
136
92
193
237
195
260
173
178
145
147
136
168
183
152
266
266
227
222
246
207
107

Westerveld 2 Vlieland archis nr. 440921, monster 3 constructie
156
141
86
148
95
88
101
89
77

212
156
88
159
88
75
88
91
57

172
102
91
101
81
54
138
97
89

232
128
84
116
108
66
94
65
98

218
78
112
102
63
78
93
103
90
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132
126
94
124
94
93
111
90
106

190
120
104
88
106
72
102
139
83
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Toelichting op de resultaten van de dendrochronologische analyse
Zie http://vkc.library.uu.nl/vkc/dendrochronology/SiteCollectionDocuments/Dendro_variabelen.pdf
voor een toelichting op de gebruikte variabelen.

Variabele
Houtsoort

Kern

Spint

Wankant
Sterfdatum

n
%PV

t
OL
P

Toelichting op de resultaten van een dendrochronologische analyse
Esther Jansma, versie 18 juni 2015 (Nederlands)
Toelichting
Het hout wordt door dendrochronologen meestal alleen gedetermineerd ten behoeve van
de datering. Alleen de genus, bijv. Den (Pinus), wordt bepaald. Verdere soortbepaling,
zoals bijv. grove den (Pinus sylvestris), blijft vaak achterwege, tenzij deze eenvoudig
vastgesteld kan worden. Een uitzondering hierop is Abies alba (Zilverspar), de enige soort
Abies die in het verleden in Nederland is toegepast.
(Geschatte) afstand tot de eerst gevormde (oudste) jaarring in de stam, meestal uitgedrukt
als het aantal jaarringen dat in het hart van het hout ontbreekt tot aan de merg (de
binnenste ring).
Aantal gemeten ringen spinthout. Spinthout is de zone levende jaarringen tussen het dode
kernhout en de bast van een boom. Volgens Hollstein (1980) heeft eik een gemiddeld
aantal spintringen van 16 ± 5 bij een boom tot 100 jaar oud, 20 ± 6 bij een boom van 100
tot 200 jaar oud, en 26 ± 8 bij een boom ouder dan 200 jaar. Jansma (2007) heeft
gemiddelde spintaantallen berekend voor eikenhout uit Nederlandse contexten. Bij
eikenhout uit het Baltische gebied is het gemiddelde aantal spintringen iets lager dan in
West Europa, 15 (+9/-6) (Wazny, 1990). Grove den, (Pinus sylvestris) heeft weliswaar
duidelijk zichtbaar spinthout, maar doordat het aantal spinthoutringen onregelmatig is, is
een schatting van de velddatum op basis van enkele geobserveerde ringen spinthout niet
mogelijk. Fijnspar (Picea abies) heeft geen spinthout. Uiteraard geeft een aanwezige
wankant wel de precieze kapdatum van de boom.
Het geschatte aantal jaarringen tot de wankant, d.w.z. tot de laatst gevormde jaarring direct
onder de bast.
Het jaar waarin de boom is doodgegaan. Als er wankant aanwezig is, is er een absolute
datering mogelijk. Als er spintringen aanwezig zijn, of zelfs alleen spintgrens, wordt de
veldatum berekend door het aantal ontbrekende spintringen te berekenen (Jansma 2007).
Dit aantal wordt bij de datering opgeteld. Als er geen spintringen meer op het monster
aanwezig zijn, is het onbekend hoeveel kernhoutringen er nog ontbreken . De veldatum
ligt dan een onbekend aantal jaren ná de datering van de laatste (jongste) ring + de
schatting van het ontbrekende aantal spinthoutringen.
Totaal aantal jaarringen in een houtmonster, boomcurve of kalender.
“Gleichlaufigkeit” (Duitse term) of “Percentage of Parallel Variation” (Engelse term): het
percentage van de ringen in het onderzochte jaarringpatroon die aan de
referentiechronologie identieke toe- en afnamen van de breedte vertonen op de door de
datering van het patroon aangegeven positie t.a.v. de referentiechronologie. De
significantie van dit percentage is een functie van de lengte in jaren van het onderzochte
jaarringpatroon en de referentie chronologie.
De waarde die resulteert uit een Students t-test op de kruiscorrelatie die behoort bij de
beste “match” tussen het onderzochte jaarringpatroon en de referentiechronologie.
Het aantal overlappende jaarringen dat twee reeksen hebben.
De kans (uitgedrukt als een fractie van 1) dat de gevonden waarde voor %PV per toeval
optreedt, dus niet op een datering duidt.

RING Rapportnummer 2016010

8/8

Bijlage IV:
Veldtekening en mogelijke reconstructie

Veldtekening
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Mogelijke reconstructie

Bijlage V:
Botmateriaal Westerveld 2

Zoologische resten Westerveld 2, Vlieland
F. Laarman
Inleiding

Op verzoek van J. Opdebeeck zijn visresten
onderzocht uit een bunscheepje uit het midden
van de zestiende eeuw bij Vlieland.
De resten zijn afkomstig uit de bun van het wrak.
De vissenbotten zijn door een amateurarcheoloog deels handverzameld en voor een deel
afkomstig uit zeefmonsters. De botten werden
gedetermineerd met behulp van de vergelijkingscollectie van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.

Resultaten

Er zijn in totaal 548 vissenbotten geanalyseerd.
Hiervan waren er 319 op soort te brengen.
Tabel 1 laat de aantallen bot per soort zien.

Tabel 1 De visresten geordend naar soort
Vissoort

De stekelbaars is aanwezig met een botje en een
stekel. Van de doornhaai zijn twee kalklichaampjes van wervels gevonden. De mogelijke
zeedonderpad wordt vertegenwoordigd door
een kapot operculum. Tussen alle vissenbotjes
zat één schub van een rivierbaars en een wervel
van een niet nader te bepalen vogel.
De 229 niet determineerbare vissenbotten zijn
onder te verdelen in: 7 botten uit de kieuwboog,
13 schubben, 16 branchiostegalen, 91 sprieten
van graten en 102 stukjes bot (meest uit de
schedel).
In de zeefresiduen zaten verder talloze schelpen
en enkele krab- of kreeftresten.
De conservering van de vissenbotten is
uitstekend, maar bij schol en geep lijken de
botten “verser” dan een aantal botten van de
andere soorten. De kleur van de botten van deze
soorten is lichtbruin, terwijl die van met name
schelvis, kabeljauw, wijting en zeedonderpad
zijn veel donkerder zijn.
Als we kijken naar het meest gevonden element
per soort, dan zijn er minimaal 10 schollen en 4
gepen geweest en van alle andere soorten één
exemplaar. Bij de schollen zijn er zowel grote als
zeer kleine exemplaren. De gepen zijn van
ongeveer gelijke grootte.

Aantal

Schol

232

Geep

47

Schelvis

14

Haring

8

Kabeljauw

7

Wijting

5

Stekelbaars

2

Doornhaai

2

Baars

1

Zeedonderpad?

Tabel 2 laat van de zes belangrijkste vissoorten
de aantallen per skeletelement zien.

1

Vis indet.

229

Totaal

548

Opvallend zijn de grote aantallen van schol en
geep (respectievelijke 232 en 47 fragmenten).
Andere vissoorten, zoals schelvis, haring,
kabeljauw en wijting, zijn met kleinere aantallen
vertegenwoordigd.

Conclusie

Op grond van aantallen, conservering en
verdeling over de skeletelementen kunnen we
concluderen dat tijdens het afzinken van het
scheepje de bun gevuld was met minimaal
10 schollen en 4 gepen. De overige visresten
moeten tijdens latere inspoeling met zand zijn
meegekomen.
Ps. Negentien botjes van de geep zijn
opgenomen in de vergelijkingscollectie van
de RCE.
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Tabel 2 De aantallen per skeletelement van de zes belangrijkste vissoorten
Element

Schol

Geep

Neurocranium

7

1

Schelvis

Basioccipitale

2

1

Ectopterygoideum

2

1

Haring

1

Parasphenoid

5

Posttemporale

2

1

Pteroticum

2
2

Palatinum

1

Quadratum

6

2

Maxillare

7

2

Praemaxillare

4

4

Articulare

6

2

Dentale

9

4

Interoperculum

13

3

3

4

1

Operculum

1

1

1
1

Praeoperculum

19

3

2

Suboperculum

5

2

1

Epihyale

3

1

1

1

Ceratohyale

6

2

1

1

Hyomandibulare

8

3

Hypohyale
Urohyale
Kieuwboog

29

1

3

1
14
3

Postcleithrum

2

Supracleithrum

1

Atlas

5
53

Urophore

1

Os anale

9

Totaal

1
1

Coracoïdeum

Wervels

1

4

Os pharyngeum inf.
Cleithrum

Wijting
1

Epioticum

Vomer

Kabeljauw

232

5

1

7

1

1

2

2

47

14

8

7

5

Dit rapport bevat de resultaten van een waarderend onderzoek dat in 2014 is
uitgevoerd naar een scheepswrakje op Vlieland. Het betreft een klein, overnaads
bunscheepje uit het midden van de zestiende eeuw dat ligt op de laagwater lijn.
Door natuurlijke processen en menselijke activiteiten wordt het wrakje aangetast
en is vanuit het maritiem programma besloten een waarderend veldonderzoek
uit te voeren. Hieruit blijkt dat het om een behoudenswaardige vindplaats gaat.
De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden door de gemeente om
een selectieadvies op te stellen.
Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de
toekomst een verleden.

