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,,Deze plek is vreselijk belangrijk
voor Leeuwarden’’, zegt projectlei-
der Cuno Koopstra van bureau
MUG. ,,Hier woonden de Camming-
ha’s, de belangrijkste familie van de
stad.’’ Hun kasteel werd op kaarten
vaak als Cambuur aangeduid. De
voetbalclub en veel straten in de
wijk zijn hier later naar genoemd.

MUG voert op dit moment een
groot archeologisch onderzoek uit
bij de Schoppershofstraat, de Kalver-
straat en het Cambuursterpad. Cor-
poratie Elkien sloopte hier 29 wo-
ningen en wil er 24 nieuwe huizen
voor in de plaats bouwen. Vooraf-
gaand aan de bouw werd MUG inge-
huurd om proefsleuven te graven.

Hierbij werd duidelijk dat de bo-
dem veel historische vondsten be-
vat. Daarom mag MUG het gebied de
komende weken verder uitkammen.
De plek van de burcht zelf wordt niet
doorzocht, want die stond noordelij-
ker bij de Schapestraat.

Voorlopig richten de onderzoe-
kers zich vooral op een historische
gracht langs de zuidelijke oprijlaan,
aan de buitenzijde van het slotter-
rein. ,,We halen er het ene na het an-
dere muntje uit’’, vertelt archeoloog
André Pleszynski. ,,Meestal zijn het
koperen duitjes uit de zestiende of
zeventiende eeuw. We hebben ook
al vier zilveren munten.’’ verschil-
lende andere metalen voorwerpen
komen tevoorschijn.

Pleszynski toont een opvallend
groot stuk metaal: ,,Kijk, dit lijkt een
lakenloodje. Meestal zijn die heel
klein, maar deze is enorm.’’ Op het
loodje staat Leeuwarden met een
leeuwtje en het jaartal 1644. Moge-
lijk hoorde het loodje bij een lading
stof die bij de familie Cammingha
werd afgeleverd, maar dit moet nog
verder worden onderzocht.

Op een zestiende-eeuwse kaart
van Jacob van Deventer is te zien dat
er vroeger twee grachten langs de

oprijlaan liepen. ,,Welke van de twee
we nu gevonden hebben, is nog niet
helemaal duidelijk’’, zegt Koopstra.
,,Hij is wel opvallend breed.’’ De op-
rijlaan en het water kwamen uit bij
een sierpoort. Sommige brokstuk-
ken in de gracht kunnen hiervan af-
komstig zijn, bijvoorbeeld een stuk
bewerkt natuursteen en een dakpan.

Of de poort zelf ook opduikt, is
niet duidelijk. Koopstra hoopt er wel
op, ,,maar op dit moment denk ik dat
die verderop gestaan heeft.’’ Hij
wijst richting Camminghastraat,
waar geen onderzoek plaatsvindt.

De onderzoekers stuitten gisteren
op een gaaf stuk metselwerk, waar-
van de functie niet duidelijk is. Ze
vonden ook houten beschoeiing van

de gracht en vele kloostermoppen.
Deze grote middeleeuwse bakste-
nen zouden zelfs uit het oude kas-
teel kunnen komen. ,,Heel bijzonder
vind ik dat er een paar kleine vloer-
tegels gevonden zijn’’, zegt Koop-
stra. ,,Het gaat om een oud type pla-
vuis, waarschijnlijk middeleeuws.’’
In de sloot zijn talrijke botten gevon-
den, vooral van runderen en gevo-
gelte, maar ook een kattenkaakje.

Tot nu toe komen de meeste
vondsten uit de zestiende en zeven-
tiende eeuw. Dat geldt ook voor vele
scherven van oude kookpotten en
van steengoedkruiken, die bijvoor-
beeld voor bier werden gebruikt.
Ook de vele Goudse pijpen uit de
gracht komen vooral uit de zestien-

de eeuw, zegt Koopstra: ,,Ze hebben
heel kleine kopjes.’’

Iets westelijker in het zoekgebied
van de gracht stuitten de onderzoe-
kers op een sloot, die middeleeuws
lijkt. Mogelijk hoorde die bij een
boerderijterrein uit de periode voor-
dat het kasteel van de Cammingha’s
gebouwd werd, denkt Koopstra.

De opgraving duurt nog twee tot
drie weken. Hierbij komt het weste-
lijk deel bij de Kalverstraat nog aan
de buurt. Na het onderzoek gaat de
woningbouw van start. Elkien hoopt
de nieuwe huizen voor de bouwvak
van 2021 gereed te hebben, meldt
Marjolein Raemaekers van Elkien.

Bekijk op www.lc.nl/video

Schatten uit Cambuurgracht
ERWIN BOERS

LEEUWARDEN Een gracht bij het ou-
de kasteelterrein van Cambuur in
Leeuwarden zit barstensvol arche-
ologische vondsten: van zilveren
munten tot een kinderschoentje.

Bijzonder hulpje
in de maak voor

sint in Bolsward > 26

BOLSWARD Leerlingen van
de bovenbouw havo-vwo
van het Marne College in
Bolsward zijn deze week
opnieuw aangewezen op
hun laptop. Vanwege een
aantal coronabesmettingen
heeft de school ervoor geko-
zen de ongeveer driehon-
derd leerlingen thuis te
houden. Het ging in princi-
pe om een gering aantal
besmettingen, zo stelt Anne
Leijenaar, voorzitter van het
bestuur van scholenkoepel
CVO Zuid-West Fryslân.
„Maar omdat er op een
gegeven moment zoveel
leerlingen in quarantaine
moesten, is ervoor gekozen
om het onderwijs deze week
online te geven.” Eventueel
gemiste toetsen kunnen
volgende week worden
ingehaald.

Havo-vwo van
Marne College
thuis om corona

meer nieuws
> www.lc.nl

NADRUK LIGT OP
ONHERKENBARE
SUPERHELD IN
DE STIJL VAN
BATMAN
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BURGUM De Pleats in Bur-
gum heeft gisteren veel
instemmende reacties ge-
kregen op het besluit om de
wc’s, ondanks de verplichte
sluiting van de horeca we-
gens corona, weer open te
stellen voor winkelend
publiek. Een van die reacties
kwam van burgemeester
Jeroen Gebben van Tytsjerk-
steradiel. De burgemeester
ziet in de coronamaatrege-
len geen belemmering,
zolang er geen grote aantal-
len mensen binnenkomen.
,,As ien omheech sit, haw ik
leaver dat er it by De Pleats
docht as tsjin in beam.’’
Volgens uitbater Eelke
Duursma hebben gisteren
ongeveer zeven mensen
gebruikgemaakt van zijn
toiletvoorzieningen.

Open wc in Pleats
lijkt acceptabel


