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Bouwsporen onder
NatuurmuseumNatuurm
ERWIN BOERS

LEEUWARDEN De Leeuwarder Werk-
groepg Archeologie heeft eeuwen-
oude bouwsporen, beenderen en
potscherven gevonden onder het
Natuurmuseum Fryslân.

De onderzoekers kregen de afgelo-
pen dagen de kans om een kijkje te
nemen onder het gebouw. Het mu-
seum aan het Schoenmakersperk
krijgt namelijk een grote verbou-
wing voor Friesland Onder Water
(FOW 3.0). In een karretje rijden be-
zoekers in de toekomst door een
spannende kust- en waterwereld.

,,We hebben nu al een grote kelder
onder ons binnenplein’’, zegt direc-
teur Gerk Koopmans. Straks wordt
de ondergrondse ruimte een stukje
doorgetrokken naar de achterzijde
van het museum. Vanuit de muse-
umhal kunnen bezoekers dan in een
karretje stappen dat per lift de span-
nende kelder binnenrijdt.

,,De bodem moet hier 4 meter
worden uitgegraven.’’ Omdat het

historische binnenstadsgrond be-
treft, klopte Koopmans aan bij voor-
malig Fries Museum-conservator
Evert Kramer, die samen met vrijwil-
ligers van de Werkgroep Archeolo-
gie aan het graven sloeg.

,,Onze verwachtingen waren niet
zo hoog, maar we stuitten meteen
op kloostermoppen’’, zegt Kramer,
terwijl hij op de werkkuil wijst. Er is
een ondergrondse constructie te
zien, die lijkt te hebben gediend als
fundering van ‘iets’.

,,Vroeger was dit het Nieuwe Stads
Weeshuis’’, vertelt Kramer. Mogelijk
heeft het fundament gediend als on-
dersteuning van een zuil of een on-
derdeel van de keuken. ,,Maar we
weten het nog niet precies.’’ De mid-

deleeuwse stenen lijken afkomstig
van een ander gesloopt gebouw en
zijn later op deze plek hergebruikt.

Naast het ‘fundament’ werd histo-
risch botafval gevonden. ,,We heb-
ben bijvoorbeeld de kaak van een
lam’’, zegt vrijwilliger Akkie Visser.
,,En veel ander slachtafval.’’

Het zouden zomaar de resten
kunnen zijn van het voedsel dat de
weeskinderen vroeger te eten kre-
gen. Er lagen ook veel mosselschel-
pen.

Andere vondsten betreffen een
glazen zalfpotje, een schaal en veel
scherven van roodbakkend aarde-
werk, zoals dit bijvoorbeeld in de ze-
ventiende of achttiende eeuw werd
gebruikt. In een latere fase van het
werk krijgen de onderzoekers waar-
schijnlijk nog een tweede kans om
de bodem te onderzoeken.

De expositie Friesland Onder wa-
ter groeit van 100 naar 570 vierkante
meter. Veertig bezoekers per uur
kunnen straks een 15 minuten du-
rende rit maken tussen de waterdie-
ren en -planten.
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Tom Sandijck van de Werkgroep Archeologie Leeuwarden legt de kloostermoppen bloot onder het Natuurmuseum.
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