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Bijlage 6 Vondstenlijst Scheepswrak B 36, IVO 2007 

Grondsporen 5  IVO Scheepswrak B 36, Noordoostpolder          71 

Vondstnr. Beschrijving Materiaal WP X (hoofdlijn) Y (HS/BB/SB) Z (NAP) 

NB36-01 IJzeren nagel, afkomstig uit het achterschip aan BB*. Niet compleet. Lengte is 12,2 cm (niet compleet), kop heeft vermoedelijke 
diameter van 2,6 cm en schacht is 0,6 bij 0,8 cm. 

Metaal (ijzer) 1 13,98 m 0,94 m BB - 4,97 m 

NB36-02 Complete klinknagel, bij plaat omgebogen. Afkomstig uit voorschip aan BB. Totale lengte is 9,5 cm, lengte tussen kop en plaat 
is ca. 7 cm. Diameter kop is 2,8 cm, het klinkplaatje is rechthoekig en 2,8 bij 3,2 cm. De schacht is 0,7 bij 0,8 cm.  

Metaal (ijzer) 3 0,94 m 2,75 m BB - 4,72 m 

NB36-03 Fragment van houten pen van spant. Gevonden in voorschip aan BB. De pen is 7,2 cm lang. De kop heeft een diameter van 
ongeveer 3 cm, het onderste deel van de schacht meet 2,5 cm in diameter. 

Hout 3 1,99 m 2,61 m BB - 4,76 m 

NB36-04 Streng breeuwsel van dierenhaar (schapenwol). Met sterke vergroting zijn kleine schubjes op de vezels te zien, het kenmerk 
van wol. De streng is getwijnd, d.w.z. losjes in elkaar gedraaid uit twee losse bundels ongesponnen wol. Gevonden midscheeps 
BB/HS*. 

Breeuwsel (wol 
schaap) 

2 8,68 m 0,20 m BB - 4,20 m 

NB36-05 Fragment breeuwsel. Gevonden midscheeps BB/HS. Bestaat uit twee strengen in elkaar gedraaid dierenhaar (wol), getwijnd. 
Het fragment is ongeveer 1 m lang en heeft een breedte van 3 cm. Het is afgeplat, aangezien het tussen twee huidgangen was 
aangebracht. 

Breeuwsel (wol) 2 8,31 m 0,03 m BB - 4,37 m 

NB36-06 Fragment van losliggende legger, gevonden midscheeps SB*/HS. Het is 47 cm lang, 23 cm breed en 14 cm hoog. Aan 
onderzijde een loggat van 4 cm breed en 4 cm diep. In het fragment is een houten pen aanwezig (lengte 12 cm, diameter 2,5-
2,8 cm), die aan de bovenzijde voorzien is van een wig (lengte 4,3 cm, breedte 0,9 cm). Fragment komt uit het verstoorde deel 
in de WP 2 en is geborgen voor houtkwaliteitsonderzoek, maar hier niet voor gebruikt. Fragment na documentatie afgevoerd. 

Hout 2 8,25 m 0,18 m SB - 4,21 m 

NB36-07 Klein fragment van losliggende legger, gevonden midsscheeps SB/HS. Het is 32 cm lang, 5 cm breed en 8 cm hoog. Zowel 
lengte als breedte als hoogte zijn niet compleet. Aan onderzijde een loggat van 4 cm breed en 3 cm diep. Fragment komt uit het 
verstoorde deel in de WP 2 en is geborgen voor houtkwaliteitsonderzoek, maar hier niet voor gebruikt. Fragment na 
documentatie afgevoerd. 

Hout 2 8,25 m 0,18 m SB - 4,21 m 

NB36-08 Fragment vuursteen. Gevonden direct naast het achterschip aan BB in pleistocene zand .Dit stuk steen hoort  zeer 
waarschijnlijk niet bij het schip.  

Steen (vuursteen) 1 16,60 m 0,30 m BB - 5,11 m 

NB36-09 Fragment van vermoedelijk een plavuis. Gevonden midscheeps BB/HS. Het fragment is 2,6 bij 1,3 bij 1,5 cm groot. Er is slechts 
een klein stukje van de originele rand te zien. Mogelijk behoort  eze vondst niet tot de inventaris van het schip. 

Baksteen 2 7,80 m 0,06 m BB - 4,55 m 

NB36-10 Klinkplaatje met restant van klinknagel. Gevonden in het voorschip aan SB. Lengte totaal is 4,5 cm en lengte tot aan plaatje is 3 
cm. Het klinkplaatje is rechthoekig en meet 2,8 bij 3,2 cm. De schacht is 0,8 bij 0,9 cm. 

Metaal (ijzer) 3 1,30 m 0,11 m SB - 4,70 m 

NB36-11 Fragment textiel. Gevonden in verbinding achtersteven en kiel. Het fragment is 5 bij 1 cm groot. Het is een wollen weefsel in 
platbinding. Ketting en inslag zijn beide S-getwist. Het ene systeem heeft 6 draden per cm, het andere 5 draden per cm. Het is 
gewoon gebruiksgoed. 

Textiel (wol 
schaap) 

1 16,40 m 0 m HS - 4,38 m 

NB36-12 Monster houtkwaliteit, van BB-huid achterschip gang GH. Hout 1 13,55 m 2,42 m BB - 4,96 m 

NB36-13 Monster houtkwaliteit van BB-huid middenschip, boven gangen GG en GH. Hout 2 7,65 m 1,80 m BB - 4,38 m 

NB36-14 Dendromonster huidgang GH/SB uit middenschip SB. Monster is na onderzoek afgevoerd. Hout (dendro) 2 9,20 m 1,35 m SB - 4,78 m 

NB36-15 Monster breeuwsel, tussen achtersteven en gang GB/SB. Breeuwsel (mos) 1 16,50 m 0 m HS - 4,64 m 

NB36-16 Monster breeuwsel, tussen achtersteven en gang GB/BB. Breeuwsel (mos) 1 16,50 m 0,03 m BB - 4,77 m 



 

 

  IVO Scheepswrak B 36, Noordoostpolder       Grondsporen 5 72 

NB36-17 Houten pen van spant, uit losliggende legger in HS midscheeps. De pen is 14,6 cm lang en waarschijnlijk compleet. De kop 
heeft een diameter van 3 cm, het middelste deel van de schacht is 2,7 cm. In onderzijde is een wig geslagen (5,5 cm lang 
(gebroken) en 1,1 cm breed). Vondst is na documentatie afgevoerd. 

Hout 2 8,24 m 0,15 m SB - 4,44 m 

NB36-18 Monster breeuwsel. Tussen land van gangen GG en GH, midscheeps aan SB. Breeuwsel (wol) 2 9,20 m 1,35 m SB - 4,78 m 

NB36-19 Monster breeuwsel. Tussen las van GA1 en GA2, midscheeps aan SB. Tussen het mos ook een blauw-zwarte olieachtige 
substantie, waarschijnlijk teer. 

Breeuwsel (mos) 2 8,84 m 0,14 m SB - 4,48 m 

NB36-20 Monster breeuwsel. Tussen las van GA1 en GA2, midscheeps aan BB. Breeuwsel (mos) 2 8,94 m 0,24 m BB - 4,45 m 

NB36-21 Houten pen van spant. Afkomstig uit losliggende legger in HS midscheeps. Pen is 18,9 cm lang en compleet met een kop van  
2,5 cm in diameter en onderzijde van 3,5 bij 2,5 cm. In onderzijde een wig van 6,7 cm lang en 1,3 cm breed. Ongeveer 4 cm 
vanaf de kop is een verdikking te zien van 1,3 cm breed, waarschijnlijk doordat dit deel tussen huidplank en spant viel. 

Hout 2 8,22 m 0,13 m BB - 4,44 m 

NB36-22 Fragment breeuwsel. Gevonden tussen kiel en GA/BB. Breeuwsel (wol) 2 8,93 m 0 m HS/BB - 4,33 m 

NB36-23 Fragment van rondhout, mogelijk sliet? Aangetroffen in middensleuf, tussen de kiel en de zandstrook aan BB-zijde. Het is 22 
cm lang en 5,5 cm in doorsnede. Een zijde is origineel afgeschuind, het andere is uitgehold en voor een deel gebroken. Vondst 
is na documentatie afgevoerd. 

Hout 2 7,85 m 0,04 m BB - 4,60 m 

NB36-24 Dendromonster huidgang GI/BB uit voorschip. Monster is na onderzoek afgevoerd. Hout (dendro) 3 2,20 m 1,55 m BB - 4,58 m 

NB36-25 Grondmonster tbv houtkwaliteit, genomen boven gang GH/BB achterschip. Sediment 1 13,55 m 2,42 m BB - 4,96 m 

NB36-26 Grondmonster tbv houtkwaliteit, genomen boven huidgang middenschip, in profiel. Sediment 2 7,65 m 1,80 m BB - 4,38 m 

NB36-27 Monster van harpuis of pek, genomen van laag op huidgang GM/BB middenschip. Chemisch 2 8,10 m 2,82 m BB - 4,66 m 

NB36-28 Dendromonster huidgang GH/BB uit voorschip. Monster is na onderzoek afgevoerd. Hout (dendro) 3 2,20 m 1,35 m BB - 4,58 m 

NB36-29 Dendromonster spant S1/BB uit voorschip. Monster is na onderzoek afgevoerd. Hout (dendro) 3 2,20 m 1,15 m BB - 4,58 m 

NB36-30 Dendromonster huidgang GG/BB uit voorschip. Monster is na onderzoek afgevoerd. Hout (dendro) 3 2,20 m 1,15 m BB - 4,58 m 

NB36-31 Fragment breeuwsel. Afkomstig van tussen land van gangen GG en GH aan SB. Fragment bestaat grotendeels uit wol van 
schaap, mogelijk vermengd met een beetje geitenhaar. Het ziet er vervilt uit. Tussen de haren zit een zwarte substantie, 
waarschijnlijk teer of pek. Verder zitten er plantaardige dunne vezeltjes tussen de wol, lichter van kleur met hier en daar 
tussenschotten, mogelijk stro? Aan de buitenkant zijn grotere plantaardige takjes te zien. 

Breeuwsel (wol 
schaap en stro?) 

2 9,20 m 1,15 m BB - 4,78 m 

 

* Afkortingen in vondstenlijst: 

BB = Bakboordzijde van schip 

SB = Stuurboordzijde van schip 

HS = Hart schip, d.w.z. in de lijn van de kiel 


