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Een vervenerswoning of turfschuur
Vragen na vondst bij de Dammerkade te Ankeveen

Sander Koopman en Anton Cruysheer

In de zomers van 2019 en 2020 zijn door Cor Veenman uit Naarden meerdere aardewerk
scherven en enkele andere objecten aangetroffen bij een legakker in de Ankeveense Plassen.
De vondsten zijn gedaan tijdens zwempartijtjes en bevonden zich onder water. Vondsten van
aardewerk zijn zeldzaam in dit gebied, reden voor archeologievereniging AWN Naerdincklant
om een nader onderzoek in te stellen naar de aard en context van de gedane vondsten.
Onderdeel van dit onderzoek was een locatiebezoek in november 202o, waarbij aanvullende
vondsten zijn gedaan. De resultaten van het onderzoek staan in dit artikel beschreven.

De vondstlocatie

De locatie waar de scherven
zijn gevonden, ligt ten zuiden
van de Dammerkade. Daar
bevinden zich de restanten
van een legakker, bestaande
uit twee langwerpige, in el
kaars verlengde liggende, ei
landen (afbeelding 1, 2). Het
zuidoostelijke eiland is het
grootst met een lengte van
ongeveer twintig meter, het
noordwestelijke eiland heeft
een lengte van ongeveer vijf
meter. Beide eilanden zijn
enkele meters breed en dicht
begroeid met riet, braam
struiken en elzen. De groot-
ste concentratie van vondsten bevindt zich bij
de noordwestpunt van het zuidoostelijke (het
grootste) eiland (afbeelding 3, 4). De globale
RD-coördinaten van de vondstlocatie zijn: X:
134,21, Y: 475,97.

Landschaps- en cultuurhistorie

Het gebied van de Ankeveense Plassen be
hoorde oorspronkelijk tot de grote veen
moerassen tussen de Vecht en het Gooi. De
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Afb. 1. Topografische kaart 1:25.000 met weergave van
de vondstlocatie, aangeduid met een rode asterisk
(kaartondergrond Kadaster, 2on1).

vegetatie bestond hier uit zeggevenen die
ontstaan zijn onder invloed van het uittreden
van mesotroof (matig voedselrijk) kwelwater
aan de voet van de Gooise stuwwallen (Van
Raam, 1979). De vroeg-middeleeuwse histo
rie van Ankeveen is nog altijd in nevelen ge
huld. De naam Anke of Anne lijkt te wijzen
op een Friese mannennaam (vergelijk Vinke-



veen met Finne) met een mogelijke
oorsprong in de vroege middeleeu
wen (Fennis, Van der Kolk en Olivier,
1971). De naam zou dan stammen
van vóór de dood van koning Rad
bod in 719, want hierna kreeg de
Frankische hofmeier Karel Martel
het hele Vechtgebied ten noorden
van Utrecht in handen, waarbij de
Friezen werden verdreven (Cruysheer
en Van der Tuuk, 2015). Eventuele be
woning in de vroege middeleeuwen
en misschien al eerder is niet onmogelijk,
gelet op de zandopduiking vlakbij de locatie
waar het huidige Ankeveen is ontstaan. Der
gelijke verhogingen in het landschap waren
van oudsher plekken voor zowel bewoning als
verering. Er is tot nu toe weinig archeologisch
onderzoek verricht in Ankeveen en ook de
kans op waarnemingen (bij graafwerkzaam-

Afb. 3. Restant van de legakker, bestaande uit twee
eilandjes met op de achtergrond de Dammerkade.
De meeste vondsten zijn gedaan bij de linker
(noordwestelijke) punt van het rechtereiland, op de
foto weergegeven (foto Sander Koopman).

heden) is beperkt, dus de tijd zal leren of er
nog vondsten uit de vroege middeleeuwen of
ouder opduiken.
Ook de tijd van de middeleeuwse ontgin

ningen is warrig te noemen. Verschillende
gegevens wijzen erop dat de ontginningen
te Ankeveen (evenals Dorsseveen en Korten
hoef) tussen circa 1050-1125 zijn begonnen

Afb. 2. Detail satellietbeeld van de vondstlocatie. Met
de pijl is de kijkrichting van afbeelding 3 aangeduid
(bron Google Maps).

(Buitelaar, 1993). Maar de eerste schriftelijke
vermelding van Ankeveen dateert pas van
17 april 12go en is afkomstig uit een charter
waarin gesproken wordt over Curtenhove et
Tankeveen (Hovenkamp, 1994).' Het gebied

Afb. 4. Plek met de grootste vondstconcentratie
(foto Sander Koopman).

rond Ankeveen moet als één geheel zijn ont
gonnen, maar er blijken meerdere hoofdrol
spelers bij betrokken: de Utrechtse bisschop,
het kapittel Sint-Marie, de ministerialen
(dienstmannen) Van Wulven én Van Amstel.
De rechtsmacht, tijns en tiend van het Stichts
Ankeveen, lijkt in handen van Sint-Marie en
de parochie in handen van Van Amstel. Van
het Hollands Ankeveen lijkt de macht gedeeld
onder Van Wulven en Van Amstel.
De ontginning van de Stichts-Ankeveense
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polder lijkt in twee stappen te zijn uitge
voerd als een opstrekkende veenontginning
(copeontginning) met een ontginningsrich
ting van west naar oost (De Bont, 2009, Ver
vloet, 2010). Allereerst het westelijk deel van
de polder vanaf een ontginningsbasis bij het
Bergsepad, waarbij Ankeveen als dorp aan
de achterkade ontstond. Vervolgens werd na
1300 het oostelijke deel van de polder ont
gonnen, eindigend ter plaatse van de huidige
's-Gravelandsevaart. De huidige Dammerkade
en Stichtsekade zijn de noordelijke zijkade
van dit ontginningsblok (De Bont, 2009) en
fungeerden tevens als grens tussen Holland
en het Sticht. In eerste instantie was dit hele

eerste eeuwen de voorkeur gaf aan veenmos
veen, zal deze polder aanvankelijk vooral als
landbouwgebied zijn gebruikt. Maar na het
uitgeput raken van de hoogveenvoorkomens
rondom het Gooi in de loop van de zestiende
eeuw ging men op zoek naar alternatieven.
Zo ontstond het slagturven of de natte ver
vening, waarbij veen en bagger uit watergan
gen werden gehaald, op het land gedroogd
en daarna in stukken gesneden. In gebieden
waar geen hoogveen was afgegraven, begon
het slagturven vanuit de tijdens de ontginning
aangelegde sloten. Deze sloten werden door
het voortdurende uitbaggeren en later ook
door erosie vanwege golfslag steeds breder

Afb. 5. Topografische kaart 1:25.000 van rond 1875. De legakkers zijn als smalle stroken weergegeven
(bron Topotijdreis.nl).

gebied Utrechts, maar na verovering van kas
teel Vredelant bij Vreeland in 128o door graaf
Floris V van Holland, kreeg deze de gebieden
van de heren van Amstel in onderpand van
de Utrechtse bisschop. Doordat de pandsom
nooit is ingelost, is het Gooi, inclusief Anke
veen, Hollands gebleven.
Aangezien de ondergrond van de Stichts-An

keveen se Polder oorspronkelijk uit zeggeveen
bestond en men voor de turfwinning in de
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en zo ontstond het kenmerkende landschap
van de langgerekte petgaten en legakkers.
Rond 1676 was men al een flink eind gevor
derd met de natte vervening in de polders van
Ankeveen (Boeve, 1998).
Op de kaart van rond 1875 (afbeelding 5) is

te zien dat delen van de legakkers in de om
geving van de vondstlocatie toen nog relatief
intact waren als langgerekte stroken land. Er
waren toen echter ook al grote oppervlakten



Vondstgroep 1 (zie afbeeldingen 6t/m 8)

Roodbakkend aardewerk

Grijsbakkend aardewerk

Witbakkend aardewerk

Glas

Metaal

Vondstgroep 2 (zie afbeeldingen 9t/m 12)

Roodbakkend aardewerk

Aardewerk, niet determineerbaar

Vloertegel

Baksteen

1 scherven van potten; scherfvan de rand van een deksel; scherfvan een grape
met 1 poot nog aanwezig; 1 poot van een grape; 1 kan met oor; 1 pot (bovenrand
beschadigd); 2 scherven roodbakkend niet determineerbaar

1 scherf

1 kom met oor; 2 scherven, waarschijnlijk van borden

ziel' van een drinkglaasje

1 stuk ijzer, verbindingsstuk van een turfsteekijzer

1 rand van een grape; 1 onderzijde van een grape met twee poten nog aanwezig,
beroet

meerdere scherven, zichtbaar in de waterbodem

meerdere stukken rode vloertegel, zowel onder water als in de zijkant van
de legakker

meerdere stukken rode baksteen, zowel onder water als in de zijkant van
de legakker

hierover contact gezocht met AWN Naerdinc
klant. Volgens de geldende regelgeving zijn de
vondsten vervolgens aangemeld bij PAN (Por
table Antiquities ofthe Netherlands) en bij het
archeologisch depot Noord-Holland. Aange
zien het depot vooralsnog geen interesse heeft
getoond, bevinden de vondsten zich ten tijde
van dit schrijven nog in de privécollectie van
de vinder. Bij een locatieverkenning op 28 no
vember 2020 zijn extra vondsten gedaan, aan
geduid als vondstgroep 2. Van deze tweede
groep zijn twee objecten (die aan de opper
vlakte lagen) geborgen en de rest is gefotogra
feerd en in situ achtergebleven. Tabel 1 geeft
een samenvatting van de twee vondstgroepen
met verwijzing naar de afbeeldingen.
Al het aardewerk is monochroom en de

meeste stukken zijn voorzien van transpa
rant glazuur (vooral loodglazuur). Decoraties
zijn slechts spaarzaam aanwezig en beperken
zich tot eenvoudige lijnmotieven op enkele
wandscherven en een soort bloemachtig mo
tief op een van de grotere potwandscherven.
Bij meerdere objecten is het glazuur wegge-
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Tabel 1. Gegevens van de twee vondstgroepen.

met open water, want al vanaf het begin van
de natte vervening was de slappe veenbodem
van de legakkers zeer vatbaar voor erosie
(vooral bij zware zuidwesterstormen) en re
guleringen die de ondermijning van legakkers
moesten beperken, hadden doorgaans te wei
nig effect. Veel legakkers verdwenen daardoor
in de golven en dat leidde tot het ontstaan
van de Ankeveense Plassen, zoals we die nu
kennen. Het eilandje waar de vondsten zijn
gedaan, is een laatste restant van een van de
twee legakkers die hier tot in de negentiende
eeuw lagen. De natte vervening is op kleine
schaal nog tot in de twintigste eeuw doorge
gaan (Boeve, 1998).

Beschrijving van de gevonden objecten

De eerste groep van vondsten (vondstgroep 1)
is aangetroffen in de zomers van 2019 en
2020. Deze vondsten betreffen objecten die
op de onderwaterbodem lagen of daaruit sta
ken en die door toeval zijn ontdekt. De objec
ten zijn door de vinder geborgen en die heeft



nale makelij zijn. De glasvondst
betreft de ziel van een drink
glaasje met een sobere nopjes
decoratie. Door verwering in
de bodem is het glas iriserend
geworden. Opvallend aan dit
glaasje is de slechte afwerking.
Het sierrandje bij de bodem is
deels geplet en onregelmatig ge
vormd, de onderzijde van de ziel
is oneffen. Het lijkt van eenvou
dige makelij te zijn.
Verder is een sterk verroest

stuk ijzer aangetroffen, gezien
de vorm gaat het hier naar alle waarschijnlijk
heid om een verbindingsstuk (tussen de steel
en het blad) van een turfsteekijzer. Dit type
gereedschap werd gebruikt om de gedroogde
veenmassa op de legakker in stukken (turven)
te steken (afbeelding 13). Naast deze gebruiks
materialen zijn ook diverse bouwmaterialen
aangetroffen. Hierbij gaat het om (delen van)
bakstenen en fragmenten van vloertegels. De
bakstenen zijn niet nader onderzocht. De te
gelfragmenten betreffen delen van rode, oor
spronkelijk vierkante tegels. Deze tegels zijn
tijdens het locatiebezoek in identieke vorm
aangetroffen in de vloer van een van de huis
jes aan het Googpad, waarvan bekend is dat
de oudste delen uit rond 16oo dateren (mon

Afb. 8. Vondstgroep 1, fragment verbindingsstuk van
een turfsteekijzer (links) en ziel (bodem) van een
drink-glaasje, door verwering iriserend geworden (foto
Sander Koopman).

Afb. 6. Totaaloverzicht van vondstgroep 1.
P=potscherf; 1=poot van grape; 2=fragment van deksel;
3=fragment bord, witbakkend; 4=fragment aardewerk,
grijsbakkend7; 5=fragment grape; 6=fragment bord,
witbakkend; 7=kop, witbakkend; 8=kan; 9=pot; 10=ziel
van drinkglas; 11=fragment turfsteekijzer (foto Sander
Koopman).

sleten, waardoor het onderliggende biscuit
zichtbaar is geworden. De grapen zijn aan de
onderzijde niet geglazuurd. Bij de grapen valt
op dat één exemplaar (afbeelding 6 rechts)
vrijwel schoon is aan de onderzijde, terwijl
het andere exemplaar (afbeelding 9) geheel
beroet is, een aanwijzing voor het veelvuldig
boven een haardvuur hangen.
Op basis van de vormkenmerken is vastge

steld dat de aangetroffen objecten dateren uit
de periode 1575-1675 en alle van lokale/regio

Afb. 7. Vondstgroep 1. pot (links) en kan (midden)
van roodbakkend aardewerk met /oodglazuur en een
kop (rechts) van groen geglazuurd (loodglazuur)
witbakkend aardewerk (foto Cor Veenman).
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Afb. 9. Vondstgroep 2, wandfragment (links) en
fragment onderzijde van een grape met twee beroete
pootjes. Gevonden op de onderwaterbodem tijdens het
locatieonderzoek (foto Sander Koopman).

Afb. n. Vondstgroep 2, fragmenten van bouwmaterialen
op de onderwaterbodem en in de veenbodem van de
legakker. Omcirkeld, in de oever, een fragment van een
vloertegel (foto Sander Koopman).

delijke mededeling van Rie Boeve). De bij de
legakker aangetroffen tegelfragmenten stam
men dan ook zeer waarschijnlijk eveneens uit
de zestiende/zeventiende eeuw.

Depositiemodel

Het aangetroffen vondstcomplex is tot nu toe
uniek, doordat er nog niet eerder vergelijk
bare vondsten zijn gedaan in de plassenge
bieden. Onderscheidend zijn het grote aantal
objecten en de combinatie van verschillende
typen objecten van heel diverse aard (ge
bruiksvoorwerpen, bouwmaterialen) in één
vondstcomplex, waarbij er sprake lijkt van
een samenhang tussen de objecten; we spre
ken dan van een vondstassociatie. De date-

Afb. 1o. Vondstgroep 2, aardewerkscherven in situ op
de onderwaterbodem. Omcirkeld, onder water, een
fragment van een pot (foto Sander Koopman).

Afb. 12. Vondstgroep 2, baksteenfragmenten in de
veenbodem van de legakker (foto Sander Koopman).

ring van de vondsten sluit een middeleeuwse
veenontginningsnederzetting zoals Keveren
uit. Blijft de vraag wat de meest aannemelijke
verklaring is voor de depositiewijze van het
aangetroffen vondstcomplex. Vier mogelijk
heden liggen voor de hand: een concentratie
van (resten van) bemesting (met stadsafval),
de stort van afval, overblijfselen van een ver
dwenen gebouw ofeen combinatie van beide
(afvalstort bij een verdwenen gebouw).
Resten van bemesting zijn niet waarschijn

lijk, omdat zulke resten doorgaans vooral uit
klein scherfmateriaal bestaan, terwijl tussen
de vondsten ook grote stukken vaatwerk zit
ten. Ook de aanwezigheid van een stortplaats
zonder gebouw lijkt minder aannemelijk. In
de pre-industriële tijd was het doorgaans de
gewoonte om zich zo veel mogelijk in de di
recte omgeving van het afval te ontdoen. Zo
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I'

is uit onderzoeken in Amsterdam bekend, dat
afval in die periode veelal op ofdirect rondom
de erven terechtkwam (Jayasena, 2020). De
vroegere aanwezigheid van een gebouw op de
vondstlocatie is zeer wel mogelijk. In de peri
ode van de natte vervening kwamen verspreid
in het landschap rondom Ankeveen turfschu
ren en vervenerswoningen voor. Uit histori
sche bronnen zijn hier namelijk afbeeldingen
van bekend (zie bijvoorbeeld Boeve (1998) en
Daams, 1984). De datering van de vondsten

Afb. 13. Turfsteekijzer in gebruik. Het verbindingsstuk is
aangeduid met een rode pijl (foto Evert Boeve).

(periode 1575-1675) valt precies samen met
de hoogtijdagen van de natte vervening. En
de aanwezigheid van een T-stuk van een turf
steekijzer in het vondstcomplex is een sterke
aanwijzing voor een relatie met de natte ver
vening. Ook de combinatie van vondsten van
baksteen, vloertegels en vaatwerk wijst in de
richting van een in verval geraakt bouwwerk.
De meest waarschijnlijke conclusie van dit

onderzoek is dan ook, dat er op de onder
zochte locatie in de zeventiende eeuw een
aan de natte vervening gerelateerd gebouw
heeft gestaan - een vervenerswoning en/of
een turfschuur - dat naderhand is verdwe
nen.4 De aangetroffen gebruiksobjecten kun-
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nen in het gebouw gestaan hebben, dan wel
gestort zijn in de directe omgeving ervan.
Op historische kaarten van het gebied is op
deze locatie geen bebouwing te zien, maar
de oudste topografische karteringen waarop
bebouwing betrouwbaar staat weergegeven,
dateren pas van halverwege de negentiende
eeuw. Dat is een kleine 200 jaar na de termi
nus ante quem?-datering van het vondstcom
plex. Een tijdspanne waarin een eenvoudig
gebouw makkelijk geheel kan vervallen.

Potentieel en perspectiefvan de vindplaats

Tijdens het locatieonderzoek is het duidelijk
geworden, dat er meer objecten aanwezig zijn
op de vindplaats dan in dit artikel zijn be
schreven. Langs de hele noordwestpunt van
het eiland zijn, verspreid over een afstand van
zeker tien meter, onder de waterspiegel meer
dere aardewerkscherven en fragmenten van
bouwmaterialen gezien. Ook in het veen van
de legakker komen vele resten voor. Dat roept
de vraag op wat er verder nog aan voorwerpen
aanwezig is onder water en in de legakker. Ge
zien de ligging onder water en de zeer dichte
begroeiing op de legakker laat dit zich lastig
onderzoeken. Ook is er geen aanleiding voor
een opgraving, daar de vindplaats in een na
tuurgebied ligt en niet direct wordt bedreigd.
Wel valt het te verwachten dat de nog in de
legakker aanwezige objecten in de toekomst
geremanieerd (omgewerkt) zullen worden,
als de legakker door golfslag langzamerhand
onder water verdwijnt. Gezien de aard van de
materialen zullen de objecten ook dan echter
wel in de buurt van hun depositieplek blijven
liggen en nauwelijks verder verspreid raken.

Een fundgrube voor de vervenerscultuur?

De nattevervening heeft een grote rol gespeeld
in het ontstaan van het huidige landschap in
de omgeving van Ankeveen en Kortenhoef.
Vanuit de negentiende en twintigste eeuw
zijn voorwerpen die verband houden met de



natte vervening, bewaard gebleven en aanwe
zig in collecties van de historische kringen
van Kortenhoef en Loosdrecht. De ontdek
king van zestiende- en zeventiende-eeuwse
aan de natte vervening gerelateerde vonds
ten in een archeologische context is echter
betrekkelijk zeldzaam. De vondsten zoals in
dit artikel beschreven, roepen de vraag op
wat voor potentieel de plassengebieden nog
meer hebben op dit vlak, aangezien er, naast
restanten van middeleeuwse ontginningsne
derzett ingen, zonder twijfel meerdere aan de
natte vervening gerelateerde bouwwerken in
het gebied hebben gestaan. De exacte plekken
hiervan zijn veelal niet meer bekend, waarbij
de vondst van zulke bouwsels dus uitsluitend
nog bij toeval kan geschieden. Dat brengt met
zich mee dat zowel beheerders als gebruikers
van de plassengebieden alert moeten zijn op
de aanwezigheid van zestiende- tot achttien
de-eeuwse voorwerpen.
Door de synthese van zulke toevalsvondsten

zal het op de langere termijn mogelijk zijn om
een meer samenhangend beeld te schetsen
van de materiële cultuur van de natte verve
ners. Treffend is de recente vondst bij het eind
van het Bergsepad, nabij het Googpad, van
een scherf Siegburg steengoed en een aar
dewerken knikker, die qua datering eveneens
op de zeventiende eeuw uitkomen en daar
mee mogelijk eveneens samenhangen met de
natte vervening in het gebied (vondstmelding
G. Buhr, 26-12-2020).
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Noten
1. Rijksarchief Utrecht (RAU), archief kapittel

Sint-Marie, inv.nr. 703.
2. een driepotige kookpot
3. bolle bodem van een glas of fles
4. het laatste moment waarop iets kon gebeuren
5. Zie voor een impressie van het uiterlijk van zulke

gebouwtjes: Daams, 1984 (https://www.tussen
vechteneem.nl/wp-content/uploads/2015/09/
TVE1984-02.pdf).
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