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Huizenbouw en percelering in de
late middeleeuwen en de nieuwe tijd
Een onderzoek in Lien steden

In de hedendaagse stad zijn vele gebouwtypen te zien, zoals
huizen, winkels, kantoren, kerken, scholen en ziekenhuizen.
Deze panden zijn uitgevoerd als hoogbouw of laagbouw, breed
of juist smal en met bouwmaterialen zoals baksteen, natuursteen, beton, glas, hout en staal. De meeste gebouwen in de
binnensteden lijken in ieder geval aan de straat samen te vatlen met de percelen waarop ze staan en de panden vormen
vaak Lange, aaneengesloten gevelwanden. Maar hoelang zien
steden er al zo uit? Hoe zagen steden er in het verleden uit?
Kan archeologie bijdragen aan het schetsen van een beeld van
de huizenbouw en de percelering in het verteden? In hoeverre
is de archeologie daartoe geschikt? Hoeveet is er al bekend?

Waarom een onderzoek naar huizenbouw
en percetering?
De stadsarcheologie heeft in Nederland in de tweede helft van
de twintigste eeuw een enorme groei doorgemaakt. Ook voorafgaand aan de Malta-periode is veel opgegraven, maar de Liltwerking ervan is achtergebleven. Waar wel werd uitgewerkt,
ging de aandacht vaak naar een bepaald huistype of naar een
bepaalde periode. Het gevolg is dat tot op heden typologieen,
chronologieen en synthesen over stedelijke huizenbouw en percelering in de middeleeuwen en de nieuwe tijd in Nederland
grotendeels ontbreken. Doel van het hier beschreven onderzoek was dan ook om hierin verandering te brengen; de in de
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V In de tien gesetecteerde steden zijn over het atgemeen nog veet
gebouwen uit de middeteeuwen en de vroegmoderne tijd te vinden. Hier zijn historische gebouwen, waaronder een poort, aan
de Petikaanstraat in Zutphen te zien.

Malta-periode uitgevoerde en uitgewerkte opgravingen boden
hiertoe de mogelijkheid.
Het afgelopen jaar heeft BAAC in opdracht van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed gewerkt aan een synthetiserend
onderzoek naar huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd.1 Naast ondergetekende zijn er bijdragen
geleverd door Antoinette Huijbers, Rob Gruben (beiden BAAC)
en Nikki Brand (Urban Integrity).
Resultaten van opgravingen in tien Nederlandse steden in de
`Malta-periode', van 1997 tot en met 2014, vormen de basis voor
het onderzoek. Het onderzoek wordt gepubliceerd in de reeks
Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) en is na publicatie te downloaden van de website van de Rijksdienst.

De opzet van het onderzoek
Voorafgaand aan het synthetiserend onderzoek zijn geschikte
steden en opgravingen geselecteerd. Daarvoor is een inventarisatie gemaakt van al het archeologische onderzoek in de Maltaperiode in 52 Nederlandse steden. Aan de hand van de uitkomst
van deze inventarisatie, aangevuld met criteria als spreiding
over Nederland, variatie in ouderdom, groei en omvang, zijn
tien steden geselecteerd: Alkmaar, Bergen op Zoom, Coevorden,
Dordrecht, Groningen, 's-Hertogenbosch, Utrecht, Venlo, Vlissingen en Zutphen. Binnen deze groep zijn vervolgens de meest
bruikbare onderzoeken gekozen.
De NAR-rapportage begint met een bespreking van de belangrijkste bestaande archeologische studies naar huizenbouw en
percelering, een presentatie van de onderzoeksvragen en ten
slotte een overzicht van de in de rapportage gebruikte termen
en typologieen. Zo is er een typologie ontwikkeld voor funderingen, voor de opbouw of constructiewijze en voor huisvormen
en huistypen. Dankzij de vooraf opgestelde terminologie konden de zeer diverse gegevens uit de archeologische onderzoeken eenduidig gepresenteerd worden en werd een vergelijking
van de diverse gegevens mogelijk.
Het geselecteerde Malta-onderzoek is in tien afzonderlijke
hoofdstukken per stad beschreven, geanalyseerd en geInterpreteerd. Hiervoor zijn tabellen en diagrammen ontwikkeld,
waarin zoveel mogelijk gegevens uit de opgravingen zijn opgenomen; het gaat onder andere om gegevens over de ondergrond, de funderingen, de omvang, het opgaande werk en de
binnenindeling, en over de locaties van bijvoorbeeld haarden
en kelders. Aan de hand hiervan is per stad een beeld geschetst
van de ontwikkelingen in de huizenbouw en percelering. Vervolgens zijn de gegevens van de tien steden vergeleken. Ook
deze gegevens zijn in het synthetiserend onderzoek in diagrammen, tabellen en beschrijvingen opgenomen, zodat algemene
tendensen duidelijk worden, evenals verschillen tussen de steden. Hierna wordt het blikveld verruimd en worden met behulp
van modellen en theorieen verklaringen gezocht voor ontwikkelingen en tendensen die uit het voorgaande onderzoek naar
voren zijn gekomen. Tot slot worden in het synthetiserende

Muurwerk in Utrecht, behorend tot een groot pand daterend uit
het begin van de veertiende eeuw. Het pand werd gestoopt voor
de aanteg van kasteet Vredenburg rond 1630, waarvan de keermuur om de gracht rechts op de foto te zien is.

onderzoek de archeologische gegevens bekeken vanuit de verwante disciplines bouwhistorie en historische geografle, met
als doel nuttige invalshoeken aan te geven voor de studie naar
huizenbouw en percelering in de toekomst.

Een voorbeetd: Hinthamerstraat 163
in 's-Hertogenbosch
De omvang van het onderzoek maakt het onmogelijk hier de
resultaten uit alle steden te presenteren. Als voorbeeld wordt
hierna een van de opgravingen uitgevoerd in 's-Hertogenbosch
besproken.2 De opgraving Hinthamerstraat 163 is illustratief
voor het soort gegevens waarmee het synthetiserend onderzoek is uitgevoerd.
Het terrein aan de Hinthamerstraat werd rond 1225 in gebruik genomen, toen het gebied nog buiten de stadsmuren lag.
In de periode 1225-1250 werd hier een moeilijk te reconstrueren
gebouw aangelegd, waarvan enkele paalkuilen van de dragende stijlen en wandstijlen zijn aangetroffen (H9). Het gebouw
was vermoedelijk ongeveer 4 bij 9 meter groot en stond enkele
meters achter de rooilijn. De perceelsgrenzen zijn voor deze
periode onbekend. Rond 1300 verrees er een nieuw gebouw
(Hio). Er zijn geen sporen van muren aangetroffen, maar wel
leemvloeren en een vrijliggende bakstenen stookvloer, die aangeeft dat het gebouw geen verdiepingen had. Het huis moet afmetingen van minimaal 4 bij io meter hebben gehad, en kende
gezien de doorlopende Ieemvloer waarschijnlijk geen onderverdeling met binnenmuren. Vanaf deze periode zijn ook de
perceelsgrenzen beter te volgen; de perceelsbreedte bedraagt
aan de straat 5,25 meter.
Rond 1350 werd een volgend huis gebouwd, op een fundering van poeren en verbindingsmuren - een fundering voor
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V Op de reeks opgravingsplattegronden zijn de resultaten van het onderzoek aan de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch in fasen onderverdeeld weergegeven.
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houtskeletbouw - met afmetingen van ongeveer 5 bij ii meter
(Hu). Het pand was vrijstaand, maar bestreek wel blind de
breedte van het perceel; er kan slechts weinig ruimte zijn geweest voor een osendrop, een druipstrook tussen twee huizen
om regenwater of te voeren. Mogelijk heeft er een harde dakbedekking (pannen of leien) op het huis gelegen, want een rieten dak steekt in de regel verder buiten de gevels uit. Een deel
van het opgaande muurwerk van de oostelijke zijgevel was van
baksteen; hier waren de haard en de schoorsteen gesitueerd,
terwijl de overige wanden van hout of leem zullen zijn geweest.
Dit huis kan - gezien de aanwezigheid van een schoorsteen meerdere verdiepingen hebben gehad. Op de begane grond
deelde een binnenmuur het pand in een voor- en achterhuis.
Van 1400 tot 1550 stond op het perceel een volgend huis van
5 bij 11 meter op een doorlopende bakstenen fundering (H12).
Ook dit huis was vrijstaand en ook hierbij kan er maar een
smalle osendrop hebben bestaan. Het is onbekend of de opbouw oorspronkelijk weer bestond uit een houtskelet of uit
dragende bakstenen muren. In de periode 1450-1525 werd in
ieder geval de oostwand, waartegen de haard gelegen was, van
baksteen gebouwd. Ook dit pand was verdeeld in een voor- en
achterhuis. In het achterhuis was over de gehele breedte een
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half boven het maaiveld uitstekende kelder aanwezig, die middels een trap in het voorhuis te bereiken was. In de kelder was
primair, dus vanaf omstreeks 1400, een bakstenen beerput met
tongewelf opgenomen, en op het achterterrein werd in het begin van de vijftiende eeuw een waterput aangelegd, die tot in
de negentiende eeuw in gebruik bleef.
Rond 1550 werd een nieuw bakstenen huis gebouwd, dat
grotendeels tot aan de sloop in 2004 bleef bestaan (H13). Dit
huis was wat breder en langer dan de voorgangers, 5,25 bij
17,50 meter. De zijgevels stonden op de perceelsgrenzen, zonder osendrop. Het pand was ingedeeld in een voor- en achterhuis, gescheiden door een brandmuur, waartegen de haard
was gelegen. Er was een half boven het maaiveld uitstekende
overwelfde kelder in het achterhuis, met een gang erlangs aan
de westzijde. In de periode van ongeveer 1600 tot 1900 vonden
vooral kleinere veranderingen en toevoegingen aan de al bestaande situatie plaats.

Atte `Matta-gebouwen' in 's-Hertogenbosch
Deze en de overige geselecteerde opgravingen in 's-Hertogenbosch hebben in totaal beschrijvingen van 45 gebouwen opgeleverd. De gegevens over de gebouwen worden in het synthe-
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De Markt van 's-Hertogenbosch omstreeks 1665,
geschilderd door Jan Abrahamsz. van Beerstraten.

tiserend onderzoek beschreven, maar zijn ook opgenomen in
diverse diagrammen. Uit het diagram met de typen opgegraven funderingen, uitgezet in de periode waarin ze gedateerd
zijn, blijkt dat in 's-Hertogenbosch houtbouw - houten gebouwen met ingegraven stijlen - in de Malta-opgravingen voorkomt
tot omstreeks 130o. Deze houtbouw wordt opgevolgd door funderingen voor houtskeletbouw, bestaand uit poeren en verbindingsmuren, vanaf ongeveer 1300 tot in de zestiende eeuw,
met een zwaartepunt in de periode 1300-1450. Doorlopende
bakstenen funderingen, waarop een houtskelet kan hebben
gestaan of dragende bakstenen muren, komen voor vanaf omstreeks 1400 en werden vanaf de vijftiende eeuw de meest gebruikte fundering. Daarnaast werd in twee huizen een funde-

[HI]

ring van poeren en grondbogen aangetroffen, te dateren van
1275 tot 1400; deze fundering werd gebruikt voor grote bakstenen panden.3
Behalve aan de funderingstypen wordt aandacht besteed
aan het opgaand werk. Zonder hier al te diep op in te gaan, kan
worden vermeld dat in 's-Hertogenbosch in de geselecteerde
opgravingen houtskeletbouw werd toegepast tot ongeveer
155o, en dat rond 1400-1450 ook huizen werden gebouwd in
een combinatie van houtskelet- en baksteenbouw. Vanaf het
einde van de vijftiende eeuw werden huizen gebouwd over
de voile breedte van het perceel, waardoor een gesloten gevelwand ontstond. De tegen elkaar gebouwde huizen hadden wel
eigen zijgevels, dus geen gemeenschappelijke oftewel gemene
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muren. Omdat rieten daken alleen mogelijk zijn in combinatie
met een osendrop, is het tegen elkaar plaatsen van de zijgevels
een aanwijzing voor harde dakbedekking. Voorgevels van bebouwing aan de straat werden vanaf omstreeks 1400 sporadisch en vanaf het einde van de vijftiende eeuw altijd op de
rooilijn gezet.

De binnenindeting van de gebouwen
Ook voor de binnenindeling is een diagram opgesteld, met vereenvoudigde plattegronden. Over eventuele verdiepingen kunnen op basis van de archeologische gegevens vaak moeilijk uitspraken worden gedaan. Met name het type haard kan hierover
wel een idee geven. Vanaf omstreeks 1350 werden in 's-Hertogenbosch haarden tegen een van de gevels of een brandmuur
geplaatst; dit betekent dater een schoorsteen was, en dat het
pand verdiepingen kan hebben gehad. Gebouwen die vanwege

H1]

de aanwezigheid van een vrijliggende stookvloer zeker geen
verdiepingen hadden, kwamen voor tot in de tweede helft van
de veertiende eeuw.
Kelders komen in de geselecteerde onderzoeken van 's-Hertogenbosch voor vanaf omstreeks 1400. Hiermee wordt meteen
een beperking van het synthetiserende onderzoek duidelijk; de
gegevens leveren een vertekend beeld op. In ouder onderzoek
is namelijk aangetoond dater al kelders werden gebouwd vanaf de dertiende eeuw.4 De kelders in het Malta-onderzoek bevinden zich nagenoeg allemaal in de achterhuizen en zijn deels
bovengronds aangelegd. Hierdoor ontstond een hoogteverschil
in de verdiepingen van het voor- en achterhuis, of kreeg de eerste verdieping van het achterhuis een geringere plafondhoogte.
Tot in de eerste helft van de zestiende eeuw werden kelders
over de gehele breedte aangelegd. Toch werd ook al rond 1400
een smallere kelder aangelegd, waardoor langs een van de zij-
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V Een uitsnede van de schilderijenreeks 2even Werken van Barmhartigheid' door de Meester van Alkmaar uit 1504
met veel stedelijke bebouwing.

gevels een gang ontstond waardoor men het achterterrein kon
bereiken. Alle onderkelderde panden in het geselecteerde onderzoek zijn verdeeld in een voor- en achterhuis. Een dergelijke
indeling is ook in enkele panden zonder kelder waargenomen;
die onderverdeling lijkt to zijn ontstaan in de eerste helft van
de veertiende eeuw.

Percelen en hun afmetingen
In het synthetiserend onderzoek komt per stad ook de percelering aan bod, waarvoor eveneens een diagram is opgesteld,
met de perceelsafmetingen en veranderingen in de loop van de
tijd. In 's-Hertogenbosch werden de meeste terreinen uit het geselecteerde onderzoek in de eerste helft van de dertiende eeuw
in gebruik genomen; een terrein echter pas aan het einde van
die eeuw en een ander terrein rond 140o. De percelen waren
aanvankelijk vaak in gebruik als akker- of tuinbouwgrond. Op
veel locaties ontstond echter ook al in de dertiende eeuw bebouwing. Het is voor deze vroege periode niet altijd zeker hoe
het verloop van de percelering was, maar het is vaak wel duide-
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In het synthetiserende onderzoek wordt kort de geschiedenis van iedere geselecteerde stad vermeld en verduidelijkt met een uitsnede uit de kaart van Jacob van Deventer; hier gaat het om de
kaart van Vlissingen uit omstreeks 1545. In het kader is de omvang van de stad in 1545 met een grijs
vlak aangegeven en het water met een blauw vlak. Een oranje lijn geeft de omvang van de zeventiende-eeuwse gebastioneerde stad aan en blauwe stippellijnen de na 1545 aangelegde havens.
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♦

Hoewel deze aquarel uit de vroege zestiende eeuw waarschijnlijk gemaakt is om de kraan Swartsenborch
te laten zien, geeft de afbeelding ook informatie over huizen uit die tijd. Enkele huizen naast de kraan,
gelegen in het havengebied van Dordrecht, hebben een deels houten gevel en zijn tegen elkaar gebouwd.

lijk dat deze anders was dan in latere tijden. In de veertiende
eeuw werd de meerderheid van de percelen aangepast; vaak
gebeurde dit al rond 1300 of voor 1350. De meeste percelen hadden vanaf deze periode een breedte varierend van 4,9 tot 6,3
meter. Pas na 180o werden kleinere percelen weer regelmatig
samengevoegd.

Tien steden vergeteken

♦

In het synthetiserende onderzoek wordt, waar dit relevant is,
de natuurlijke ondergrond van de geselecteerde steden met
een illustratie verduidelijkt; hier gaat het om een schematische
weergave van de ondergrond van Groningen en de rivierlopen
in de elfde eeuw. Ter orientatie zijn de stadsmuren en stadsuitbreidingen aangegeven met respectievelijk een rode en
een oranje lijn. De zwarte stippen geven de locaties van de
geselecteerde opgravingen aan.

De geselecteerde Malta-opgravingen in alle tien steden hebben
naast gegevens over de percelering in totaal 345 (fragmenten
van) gebouwen en opgeleverd. De gegevens zijn opgenomen
in de diagrammen en in een tabel, zodat ze zoveel mogelijk gestandaardiseerd en gekwantificeerd zijn en met elkaar kunnen
worden vergeleken. Hier worden enkele onderwerpen aangestipt en voorbeelden gegeven.
Uit het diagram met funderingstypen blijkt dat in de late middeleeuwen verschillende typen gelijktijdig konden voorkomen,
maar dat aan het einde van de late middeleeuwen of uiterlijk
vanaf de zestiende eeuw in de geselecteerde steden nagenoeg
alleen nog op bakstenen strokenfunderingen werd gebouwd.
Van de opbouw van een gebouw wordt in een opgraving niet
altijd lets aangetroffen. Hierdoor is het vaak onbekend of op
een bakstenen fundering een houtskelet heeft gestaan of dat
het ging om dragende muren van baksteen. Wel kan worden
gesteld dat op poeren met verbindingsmuren en op strokenfunderingen voorzien van penanten een houtskeletconstructie heeft gestaan; het eerste type is vooral in 's-Hertogenbosch
aangetroffen en het tweede in Dordrecht. Dergelijke funderingen werden in een aantal steden tot in de vijftiende of zestiende eeuw aangelegd.
Over het bouwmateriaal van de niet-dragende voor- en achtergevels van de diephuizen blijken maar weinig archeologische
gegevens beschikbaar. Wel kon regelmatig worden vastgesteld
of een voorgevel op de rooilijn stond. In de meeste steden werden de voorgevels vanaf omstreeks 1350 regelmatig en vanaf
de vijftiende eeuw bijna altijd op de rooilijn gezet. Verder is de
locatie van de haard een indicator voor het wel of niet kunnen
voorkomen van verdiepingen. Archeologisch aantoonbare aanwijzingen voor verdiepingen dateren, in de geselecteerde onderzoeken, in Utrecht en Zutphen vanaf 1300, in Alkmaar, Bergen
op Zoom, Dordrecht en 's-Hertogenbosch vanaf 1350 en in Groningen vanaf 1475-1575. Archeologisch aantoonbare aanwijzingen voor de overgang naar harde dakbedekkingen, zoals
het verdwijnen van stegen en osendroppen en het verschijnen
van gemene muren, wijzen op een periode rond 1350 (Alkmaar,
Venlo), rond 1400 (Zutphen) en rond 1450 (Bergen op Zoom,
Dordrecht, 's-Hertogenbosch). Deze overgang zal geleidelijk
zijn geweest.
Ongeveer een derde van de gebouwen werd in de eerste
bouwfase deels of geheel onderkelderd. Bijna de helft van de
geheel onderkelderde panden is te vinden in Venlo. Dit komt
waarschijnlijk doordat in Venlo veel panden met opslagkel-
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Onderzoek op de Aalmarkt
in de binnenstad van Leiden,
te midden van de historische
bebouwing.

ders in de handelswijk aan de Maas zijn onderzocht. Bij gedeeltelijke onderkeldering lagen de kelders vaker in het achterhuis
dan in het voorhuis. Er is echter veel variatie tussen de steden;
in Bergen op Zoom en Vlissingen komt het in het geselecteerde Malta-onderzoek niet of nauwelijks voor dat alleen het achterhuis is onderkelderd, terwijl dit in Dordrecht en 's-Hertogenbosch precies andersom is.

Huistypen
In het synthetiserende onderzoek is ook aandacht voor het
voorkomen van verschillende huistypen, zoals woonhuizen,
versterkte huizen, patriciershuizen en kamerwoningen. Deze
kamerwoningen of kameren, bestaand uit een enkele ruimte
met een oppervlak van ongeveer 20 m2, zijn in de geselecteerde
Malta-onderzoeken 52 keer aangetroffen. De verschillen per
stad zijn relatief groot; in vijf steden zijn geen kameren aangetroffen, in 's-Hertogenbosch slechts een, in Venlo twee en in
Alkmaar vier. In Utrecht zijn echter twintig kameren gevonden
en in Zutphen 25. Het is riskant om in deze verschillen meteen
demografische oorzaken te zien. Een groot aantal kamerwoningen werd zowel in Utrecht als in Zutphen aangetroffen in slechts
twee onderzoeken en er passen nu eenmaal veel kameren op
een onderzoeksterrein. loch is het misschien niet helemaal toevallig; in Utrecht zijn ook tijdens oudere onderzoeken al veel
kamerwoningen gedocumenteerd.5 En de twee onderzoeksterreinen in Zutphen zijn gelegen in de Spittaalstad, waarvan uit
historische bronnen bekend is dat hier het armere deel van de
bevolking woonde. De negentiende eeuw is duidelijk de eeuw
van de kamerwoning te noemen; bijna de heift van de opge-

graven kameren dateert uit deze periode. Het lijkt aannemelijk
dat dit samenhangt met de enorme bevolkingsgroei in de steden in die tijd.

Percelering
Met betrekking tot de percelering konden meestal indicaties
worden gegeven over de ingebruikname van een perceel, de
locatie van de hoofdbebouwing, de perceelsbreedtes, het gebruik in verschillende perioden en de verdichting van de bebouwing. Ook konden veranderingen in de percelering worden
vastgesteld. In de geselecteerde opgravingen werden de meeste
percelen in de loop van de tijd wel een keer aangepast; de opgraving aan de Hinthamerstraat in 's-Hertogenbosch is daarop
een uitzondering. In Alkmaar zijn echter de meeste percelen,
voor zover bekend, sinds omstreeks 1450 ongewijzigd gebleven. Om het thema percelering als geheel goed te kunnen beIichten, bleek de hoeveelheid informatie in kwantitatieve en
kwalitatieve zin echter niet altijd voldoende.

Verkiaringen en reflecties
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn methoden beschreven om bij toekomstig onderzoek tot verklaringen van ontwikkelingen in de huizenbouw en de percelering te komen. Bij deze
methode spelen ook immateriele factoren zoals maatschappelijke en sociale processen een rol. In het onderzoek zijn verklaringen gezocht voor afzonderlijke kenmerken van huizen. Als
voorbeeld dient de veel voorkomende indeling in een voor- en
achterhuis. Een bestaande verklaring voor het ontstaan van deze tweedeling is de overgang van een vrijliggende stookplaats

Huizenbouw en percetering in de late middeteeuwen en de nieuwe tijd

► Muren, vloeren, kelders en
beerputten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd,
aangetroffen tijdens een opgraving in de Stoofstraat te
's-Hertogenbosch.

naar een haard met rookkanaal. Omdat een rookkanaal zorgt
voor trek in het huis, moest volgens bouwhistoricus Zantkuill
de haard worden afgeschermd met muren, waardoor het huis
werd onderverdeeld.6 Een tweede verklaring voor het ontstaan
van het voor- en achterhuis is de versmalling van de percelen,
voortkomend uit een toenemende druk op de ruimte door stijgende inwonertallen. Ruimten konden niet meer naast elkaar
worden gebouwd, maar alleen nog achter elkaar. Een derde
verklaring is dat de indeling in voor- en achterhuis voortkwam
uit een indeling die elders al bestond, bijvoorbeeld in gebouwen
op het platteland.

"Historisch bekende oortogsverwoestingen
en stadsbranden waren vaak veel minder verwoestend dan de historische beschrijvingen
doen geloven"
Een deel van de geschetste ontwikkelingen kon worden bevestigd door gegevens uit bouwhistorisch onderzoek; bij andere
konden juist kanttekeningen worden geplaatst. Een belangrijke
conclusie is dat de archeologische gegevens in nauwe relatie
staan tot de bouwhistorische en dat het noodzakelijk is om de
archeologische informatie te relateren aan bouwhistorische

kennis. Het kan voor archeologen bijvoorbeeld nuttig zijn om
in te zien dat historisch bekende stadsbranden vaak veel minder verwoestend waren dan de historische beschrijvingen
doen geloven; hetzelfde geldt voor historisch bekende oorlogsverwoestingen. Zowel in Zutphen als in Maaseik heeft bouwhistorisch onderzoek aangetoond dat nog veel meer middeleeuws muurwerk overeind staat dan op grond van historische
bronnen werd gedacht.7
Enkele in de historische geografie gebruikelijke functieprofielen bleken te kunnen worden gespiegeld aan de beschikbare
archeologische gegevens, wat aandachtspunten voor toekomstig onderzoek heeft opgeleverd. In dergelijke functieprofielen
worden historische gegevens verzameld, die kunnen worden
getoetst aan de archeologische informatie. Dit levert bijvoorbeeld in het geval van Venlo zowel verwachte resultaten als
tegenstrijdigheden op. In Venlo kan, gezien de ligging aan de
Maas en de internationale handel, een snelle verstedelijking
worden verwacht. Dat klopt ook op basis van de archeologische
gegevens: vanaf omstreeks 1200 werden in de handelswijk aan
de Maas grote stenen panden gebouwd. Maar tegen de verwachtingen in zette het proces van stedelijke groei in de vorm
van steeds meer aanzienlijke steenbouw zich in de archeologische gegevens in de zestiende eeuw voort, terwijl in deze periode volgens het historisch-geografisch functieprofiel van de
stad de economie sterk verslechterde.

Een onderzoek in tien steden
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Een `legertje vrijwilligers'
schoont het vlak op in de
binnenstad van Helmond.

De beknopt beschreven resultaten van het synthetiserende onderzoek geven een eerste indruk van de ontwikkeling van huizenbouw in steden en de veranderingen in perceleringen zoals
uitgebreider beschreven in de NAR-rapportage. Natuurlijk heeft
het onderzoek ook nieuwe vragen opgeworpen. Toekomstige

studies kunnen helpen het beeld verder te verfijnen en waar
nodig aan te passen. Deze nieuwe archeologische en bouwhistorische inzichten kunnen leiden tot een steeds grotere en
beter vergelijkbare dataset op het gebied van huizenbouw en
percelering.

Verantwoording
Het project `Oogst voor Malta' organiseert de
uitvoering van synthetiserend archeologisch
onderzoek op basis van de resultaten van Maltaonderzoek. Drijfveer hierbij is in de eerste plaats
het verbeteren van de archeologische mon umentenzorgpraktijk, zodat daar scherpere keuzes gemaakt kunnen worden. `Oogst voor Malta' is een
initiatief van het Ministerie van OCW en wordt
uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in samenwerking met bedrijven,
universiteiten en gemeenten. De onderzoeksresuLtaten vormen input voor het actualiseren van
de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie
2.0 en worden toegankelijk gemaakt voor wetenschap en publiek. Concreet Levert dit twaalf
Nederlandse Archeologische Rapporten op en
een publiekswebsite archeologieopdekaart.nl.
Noten
1 Cleijne e.a. (2017).
2 Cteijne (2007).
3 Van de Vrie en Janssen (1997), 122-129; Janssen (2002), 142-144
4 Van Drunen (2006), 54-55.
5 [Cluck (1981;1990; 2013).
6 Zantkuijl (1993), 82.
7 Glaudemans (2001), io; voor Zutphen zie
http:/ /185.27.141.91/-historie/zinc/wzw.htmt,
geraadpleegd i september 2016.
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