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Op 26 oktober en 4 november 2019 zijn, in opdracht van de Gemeente Leeuwarden (Erfgoed), 

boorstalen afgenomen van verschillende houtconstructies van de Piterkerk te Grou voor een 

dendrochronologische ouderdomsbepaling.  

Voor de gemeente zijn de voornaamste aanleidingen voor het onderzoek: 
-          Het verzamelen van ontbrekende informatie over de bouwgeschiedenis van het kerkgebouw; 
-          En het ondersteunen van de Protestantse gemeente bij het verbeteren van de 
cultuurtoeristische informatie over een beeldbepalend historisch gebouw dat gemiddeld genomen 
goed wordt bezocht in het toeristische seizoen. 
In 2000 heeft Albert Reinstra namens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de kapconstructie van 
het schip en het koor bemonsterd. Het hout in de kerktoren is indertijd buiten beschouwing gelaten. 
De aanname nu was, dat onderzoek naar de constructie van de klokkenstoel licht zou kunnen werpen 
op de bouwperiode van de toren. Bovendien leverde Reinstra’s onderzoek geen eenduidige 
conclusies op over de fasering van de kapconstructie(s) op het kerkschip (westelijk deel) en de 
kapconstructie van het koor. De hoop was erop gevestigd dat nieuw onderzoek alsnog sluitende 
conclusies zou kunnen opleveren.” 
Aansluitend is, door het College van Kerkrentmeesters van de St.Piterkerk te Grou, opdracht 

verleend om de diverse houtconstructies schetsmatig te tekenen.  

 

 

Bemonsterd zijn: 

 

De toren     kapjaar   fase 2  fase 3 

- 1a. De klokkenstoel   1492 +- 4    1724  1947 

- 1b.  De onderstoel.     1487 

Het schip van de kerk 

- 2a. Het westelijke deel. (torenkant) 1509 

- 2b. Het oostelijke deel.  (koorkant) 1520 

Het koor 

- 3a. De dakconstructie.   ------ 

- 3b. Onderliggend trekbalkstel.  1467 

 

http://www.houtdatering.nl/
mailto:pdata@borghaerts.nl


Borghaerts Houtdatering,   dendrochronologisch onderzoek St. Piterkerk Grou,    monumentnr. 22894 

Dendrochronologische datering, foto’s tekeningen en tekst Paul Borghaerts©, opnamedatum 26 
oktober en 4 november 2019, www.houtdatering.nl, pdata@borghaerts.nl 06-82939576              

 

De toren:  

 

1a. De klokkenstoel bestaat uit drie dragende bokken waartussen (tot de tweede wereldoorlog) twee 

klokken waren ingehangen (tekening 1). De bokken zijn opgesteld van links naar rechts, (in de zuid-

noord lijn) waardoor de zwaairichting van de klokken gelijk is aan de lengteas van de kerk. De bokken 

bestaan elk uit twee stijlen, verbonden door twee geschoorde gordingen. Op de stijlenparen lagen 

tot kort na de oorlog waarschijnlijk overstekende dekbalken die aan de buitenkant van de stijlen 

waren geschoord. Op deze dekbalken was de draaias van de klokken bevestigd. Vervolgens is er een 

extra kruislingse schoring over de bokken aangebracht die aan de onderkant, ter hoogte van de 

onderste gording, op 90 cm. buiten de bokken samenvalt met een horizontale ligger. Op de liggers 

kon een vlonder gemaakt worden. De horizontale verbinding tussen de bokken bestaat uit twee 

gordingen, één helemaal bovenaan en één in het midden. De laatste is niet meer aanwezig maar de 

dikke ijzeren bevestigingspennen zitten er nog wel. Als schoring tussen de bokken zijn er boven 

elkaar twee lagen kruisen aangebracht. De bovenste kruisen verbinden de drie bokken met het 

middelpunt van het kruis, precies op de middelste bok. De onderste kruisen verbinden alleen de 

buitenste bokken met de middelste. Eén kruis boven, twee beneden. 

 

 

  

 

 
 

 

 

Hoewel het hout van de klokkenstoel in een goede conditie verkeert en er nog veel spinthout te 

vinden is, is het niet gelukt een wan, de laatst gevormde jaarring, te verkrijgen. Uit de middelcurve 

FR276901  blijkt dat het kapjaar van het hout 1492 +- 4 jaar is. De klokkenstoel is gebouwd in de 

periode 1489-98 met de hoogste waarschijnlijkheid in het jaar 1493.  Het eikenhout correleert met 

een opvallend hoge t-waarde tegen de eigen, niet gepubliceerde, kalender FR QuspWF2019R van het 

gebied van Westfalen in Duitsland. Deze kalender is samengesteld uit de meetreeksen van stalen van 

Friese kerken en stadspanden. Het laat zien dat het herkomstgebied van het hout van Friese kerken 

en stadspanden sterk overlapt. Waarschijnlijk hadden de houthandelaren in Friesland vaste- of eigen 

handelskantoren in het herkomstgebied.  

 

 

 

 
1 FR27690 is de middelcurve van de onderliggende meetreeksen van de klokkenstoel 

IdCode Locatie Hout

FR27601  stijl links voor eiken 113 n j 2 1478 1494 ± 4 0,64 8,8 FRQuspDuitsGr2

FR27603  stijl midden voor eiken 55 n j 1 1476 1493 ± 4 0,71 7,3 FRQuspDuitsGr2

FR27604  stijl rechts voor eiken 84 n j 5 1479 1492 ± 4 0,61 6,9 FRQuspWF2019R

FR27605  stijl rechts achter eiken 90 n j 10 1485 1493 ± 4 0,60 6,9 FRQuspWF2019R

FR27606  boven schoor achter mid-links eiken 55 n j 8 1484 1494 ± 4 0,72 7,4 FRQuspDuitsGr2

FR27608  stijl midden achter eiken 99 n j 9 1484 1493 ± 4 0,56 6,7 FRQuspWF2019R

FR27620  vlonderkruis Links achter-voor eiken 56 n j 14 1487 1491 ± 4 0,75 8,3 FRQuspDuitsGr2

FR27690  .wid 1/2/3/4/5/6/8/20 eiken 118 1487 1492  ± 4 0,74 12,0 FRQuspWF2019R

FR27621  lange schoor rechts achter-voor eiken 104 j j 14 1724 1724 0,56 6,7 SNorQRef

FR27622 lange schoor midden voor-achtereiken 186 n j 5 1711 1725 ± 4 0,43 6,4 SNorQRef
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De krachten van de tussen de bokken vrij zwaaiende klokken in combinatie met de lange stijlen van 

bijna 10 meter leidden ertoe dat er gaandeweg beweging in de constructie kwam en dat deze 

versterkt moest worden. Daarvoor werden in 1725-26 (FR27721 en 22) extra kruisen op de bokken 

aangebracht (tekening 2). Het eikenhout voor deze aanpassing kwam van Zuid-Noorwegen uit de 

regio boven Kristiansand. 

 

Daarmee is het verhaal van de klokkenstoel nog niet uit want ná de tweede wereldoorlog werd de 

constructie nóg een keer versterkt en aangepast. De historische klokken waren in de oorlog gestolen 

om niet meer terug te komen. Ná de oorlog, in 1947, werd de top van de klokkenstoel verlaagd door 

de stijlen op ongeveer anderhalve meter van boven af te zagen. Er werden extra versterkende 

kruisen bovenaan op de bokken aangebracht. Op de afgezaagde stijlen werd vervolgens een houten 

plateau gemaakt en daar staan nu twee ijzeren frames op met de nieuwe klokken die na de oorlog 

zijn gegoten (tekening 3). 

 

 

 
 

De rechter bok van de klokkenstoel. Laag over laag over laag is de klokkenstoel een wirwar aan hout 

geworden.  

 

 

1b. Onder de klokkenstoel is een stabiliserende bouwlaag aangebracht met drie gebinten in de 

breedte van de kerk en drie gebinten in de lengte. De dekbalken liggen een paar centimeter 

ingelaten kruislings over elkaar en vormen een rooster. De bedoeling is ongetwijfeld om met de 

ankers, die aan de dekbalken zijn vastgemaakt, de muren van de kerk te versterken en voor scheuren 

te behoeden. De dekbalken en strijkbalken zitten in de muren ingelaten dus de muurstijlen en 

korbelen onder de dekbalken zullen maar weinig aan de sterkte van het geheel bijdragen. Imposant 

is het daarentegen zeker. Er zijn maar enkele telmerken te vinden op de constructiedelen. 
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Het voor deze bouwlaag gebruikte eikenhout is één partij geweest want de meetreeksen van de 

stalen van dit hout correleren sterk met elkaar en ook met de kalender FRQusp197WFR. De herkomst 

is de regio van Westfalen en het kapjaar 1487. De bouw zal in 1488-89 hebben plaatsgevonden.  

De achterste en waarschijnlijk ook de voorste strijkbalk van de onderstoel is gelijk met de extra 

versterking aan de klokkenstoel in 1726-27 toegevoegd. Het is niet zeker of het een vervanging van 

eerdere strijkbalken betreft. Het eikenhout komt net als het hout van de versterking van de 

klokkenstoel uit de regio van Kristiansand in Zuid-Noorwegen. Op vrijwel alle constructiedelen zijn 

telmerken te vinden (tekening 4) 

 

 
 

De onderstoel hoort mogelijk bij de oorspronkelijke constructie van de toren. Er zijn geen sporen te 

vinden dat de balken later in de muren zijn ingekapt, integendeel, de kloostermoppen van de muren 

zijn netjes rond de dekbalken gemetseld en de onderkant van de dekbalken ligt mooi gelijk met de 

voeg. Reden te meer om aan te nemen dat de toren zelf ook gedateerd kan worden op 1488-89.  

Zowel de St. Vituskerk van Stiens als de Piterkerk van Grou viel onder het bestuur van Oldehove. De 

toren van Stiens (1485-86, dendrodatering dakconstructie P. Borghaerts 2018) lijkt in veel opzichten 

op de toren van Grou en heeft een vergelijkbare ouderdom.   

 

IdCode Locatie Hout

FR27505  dekbalk  2 eiken 73 j j 26 1487 1487 0,61 6,4 FRQusp197WFR

FR27506  dekbalk  3 eiken 60 j j 12 1487 1487 0,67 6,8 FRQusp197WFR

FR27507  korbeel rechts achter eiken 112 n j 1 1467 1488 ±  5 0,54 6,7 FRQusp197WFR

FR27508  korbeel midden achter eiken 91 n j 0 1462 1484 ± 5 0,58 6,6 FRQusp197WFR

FR27509  gording achter eiken 250 j j 17 1725 1725 0,56 9,5 FRQusp2019NorR2

FR27591  .wid 4/5 eiken 73 1487 1487 0,64 7,0 FRQusp197WFR
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Het dak boven het schip van de kerk: 

 

2a. en 2b. De dragende dakconstructie van de Piterkerk bestaat uit twee duidelijk verschillende 

gedeelten. Aan de voorkant of westkant (torenkant) staan vijf gebinten opgesteld en aan de 

achterkant of oostkant vier (tekening 5). In beide delen bestaan de gebinten uit een zogenaamd 

gestapeld juk: twee op elkaar geplaatste schaargebinten, maar terwijl de voorste gebinten boven het 

bovenste schaargebint alleen een topspant met een haanhout hebben, hebben de achterste 

gebinten boven op het bovenste schaargebint ook nog een standvink die op zijn beurt de 

haanhoutfliering draagt. De haanhoutfliering houdt ongeveer in het midden van de lengte van het 

dak op. De voorste gebinten zijn donkerder van kleur en zijn minder zwaar gedimensioneerd dan de 

achterste (tekening 6).  

Het geheel is in 2000 al eens door A. Reinstra onderzocht en beschreven (Keppelstok, Stichting Alde 

Fryske Tsjerken 61 (2000), pp.5-22, inz, 17-20). Reinstra schrijft in het artikel over het kerkdak:  “Het 

oostelijke deel kon hard gedateerd worden op 1520. Het westelijke deel had geen wankant maar wel spint. De 

laatste behouden jaarring daarvan zat in 1502 en op basis van de statistische schattingen van ontbrekende 

hoeveelheden spintringen kwam RING op 1514+- 6 jaar en daarmee zit je heel erg in de buurt van het andere 

kapdeel.” Hij vermeldt verder dat op grond van de verschillende bouwvorm van de twee delen van de 

dakconstructie en op grond van de verschillende telmerken juist verwacht zou kunnen worden dat het 

twee bouwfasen betreft. 

Voor het afnemen van boorstalen wordt tegenwoordig met een slankere boor gewerkt, 19 i.p.v. 21 

mm doorsnede, en er zijn korte, compacte en zeer sterke accuboormachines gekomen. Het voordeel 

daarvan is dat er op allerlei lastige plekken geboord kan worden waar dat vroeger met de grote 

boormachines, die ook nog een netvoeding vereisten, niet mogelijk was. Voldoende reden om te 

proberen om nieuw licht op de onzekere datering van het voorste gedeelte van het schip van de kerk 

te werpen door een paar extra boringen met het moderne gereedschap te doen.   

 

 
 

De boorstalen in het schip zijn afgenomen van de bovenste schaargebinten. Van de sterk met elkaar 

correlerende meetreeksen van de boorstalen FR27702 en 03 is de middelcurve FR27790 gemaakt. 

Hoewel zowel het hout van de oostzijde als het hout van de westzijde uit de regio van Westfalen 

afkomstig is, zijn het toch duidelijk twee verschillende partijen hout.  

 

De boorstalen van de westkant geven 1508-1509 als kapjaar met een te verwachten bouwjaar in 

1510-11 en de stalen van de oostkant hebben het al bekende 1520 als kapjaar en bouwjaar 1521-22. 

Daarmee wordt bevestigd dat de constructie van het dak van het schip in twee bouwfasen tot stan 

kwam en dat er een bouwstop is geweest gedurende een tiental jaar.  

 

 

 

IdCode Locatie Hout

FR27701  dekbalk 2 eiken 85 j j 18 1508 1508 0,62 7,1 FRQusp197WFR

FR27702  korbeel 2 rechts eiken 50 j j 17 1509 1509 0,77 8,3 FRQuspDuits2018R

FR27703  korbeel 3 rechts eiken 63 n j 8 1506 1511 ± 4 0,66 6,9 FRQuspDuits2018R

FR27790  2/3 eiken 66 1509 1509 0,73 8,6 FRQuspDuits2018R

FR27706  korbeel 5 links eiken 95 j j 25 1520 1520 0,58 6,9 FRQusp197WFR

FR27707  standbeen 6 rechts eiken 94 j j 17 1520 1520 0,56 6,5 FRQuspDuits2019R
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Prachtig vormgegeven krommers aan de achterkant van het schip. De korbelen van met name de 

onderste jukken zijn wat aan de korte kant en daarom heeft men voor de sterkte in de dwarsrichting 

extra kruisen toegevoegd.  
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Het koor: 

 

3a. De dakconstructie van het koor bestaat in het rechte gedeelte uit drie achter elkaar opgestelde 

schaargebinten en in de ronding uit twee halve schaargebinten. Via de flieringen ondersteunen de 

schaargebinten de door een haanhout verbonden sporenparen in het rechte gedeelte en de losse 

sporen in de ronding. De schaargebinten op de zolder blijken op trekbalkstellen te staan.  

 

3b. Onder de vloer van het koor bevinden zich drie trekbalkstellen, bestaande uit trekbalken met 

sleutelstuk, muurstijl en korbeel in het rechte gedeelte, en vijf! halve stellen die de ronding van het 

koor volgen. De korbelen en waarschijnlijk ook de muurstijlen van de stellen onder de vloer zijn er 

niet meer (tekening 7)  

 

 
 

In overeenstemming met de bevindingen van Dhr. Reinstra is het niet mogelijk gebleken de 

houtconstructie op de zolderverdieping te dateren. Het hout heeft onvoldoende jaarringen. De 

trekbalken onder de vloer konden niet geboord worden, omdat alles is weggetimmerd en de situatie 

onder de vloer alleen via een luikje bekeken kon worden. Het voorste trekstel daarentegen, boven 

een gedeelte van het orgel, bleek uitstekend te dateren. De middelcurve van twee boorstalen gaf 

een hoge t-waarde bij 89 jaarringen. De laatste jaarring is ook de wan en het kapjaar van het hout is 

1467. De trekstellen, en zeer waarschijnlijk ook de constructie van de zolderverdieping, zijn gebouwd 

in 1468-69. 

 

 

Voorste trekbalkstel onder de zolder van het koor. Spint met wan geeft als kapjaar 1467. Verborgen 

sleutelstuk onder de vloer.  

 

 

 

IdCode Locatie Hout

FR27405 koor schaar 2 standbeen rechts eiken 21 j j 5

FR27407 koor dekbalk 2 eiken 41 j j 8

FR27410 koor standbeen rechts eiken 29 j j 7

FR27420 koor dakspoor 4R eiken 39 j j 6

FR27401 koor Trekbalk 1 eiken 89 j j 18 1467 1467 0,66 8,2 FRQuspWF2019R

FR27422 koor Trekbalk 1 eiken 82 j j 18 1467 1467 0,68 8,2 FRQuspWF2019R

FR27491 .wid koor  1/22 eiken 89 1467 1467 0,70 9,2 FRQuspWF2019R
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Tekening 1  

Oorspronkelijke situatie 

(1489-98). De 

klokkenstoel is iets te 

smal gemaakt waardoor 

de stijl links niet goed 

boven het linker 

schaargebint van de 

onderstoel staat. Tussen 

de stoel en de 

onderstoel bevindt zich 

een vloerlaag die hier 

voor de doorkijk 

opengehouden is. De 

kruisen (roze) op de 

bokken dragen niet 

alleen bij aan het 

verband in de 

constructie maar 

vormen met de liggers 

meteen ook een 

draagconstructie voor 

een vlonder tot buiten 

de stijlen. Deze 

constructie is origineel! 

De top van de 

klokkenstoel (grijs) met 

de klokken is een 

benadering van hoe het 

geweest kan zijn en zoals 

het in veel kerken nog te 

zien is.  
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Tekening 2. 

In 1726-27 werden voor 

de stevigheid extra 

kruisen (oranje) 

aangebracht op de bijna 

10 meter lange stijlen. 

Onder de stijlen werden 

nieuwe strijkbalken 

geplaatst.  
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Tekening 3.  

Na de tweede 

wereldoorlog werd 

in 1947 de top van 

de klokkenstoel 

afgezaagd en 

werden de bokken 

bovenaan nog een 

keer met extra 

kruislingse schoren 

versterkt. Er werd 

een houten 

vlondertje op de 

stijlen aangebracht 

en daar staan nu 

twee ijzeren frames 

op met de na de 

oorlog gegoten 

nieuwe klokken.  
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Tekening 4. De versterkte bouwlaag onder de klokkentoren, gebouwd in 1488-89, bestaande uit 

kruislings geplaatste gebinten met dekbalken, muurstijlen en korbelen.  De strijkbalken voor en 

achter (bruin) zijn van 1726-27.  De onderste balkenlaag waar de gebinten op staan is recent. 

 
Tekening 5. De gebinten aan de achterkant of oostkant hebben een geschoorde standvink en 

haanhoutfliering. (geel). Rechts een doorsnede van de onvolledige gespannen met een enkel 

haanhout, blokkeel en standzoon zoals die tussen de gebinten staan opgesteld. 
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Tekening 6. Duidelijk is het constructieve verschil te zien tussen de achterkant (koorkant) met zijn 

geschoorde standvinken onder de haanhoutfliering en de voorkant van het schip die dat niet heeft. 

De binten staan bij de overgang tussen 5 en 6 opmerkelijk dicht bij elkaar. Deze overgang valt niet 

gelijk met de overgang van tufsteen naar kloostermoppen in de buitenmuur. 

 

 
Tekening 7. De constructie van de zolderverdieping van het koor (bruin) kon door te weinig 

jaarringen niet gedateerd worden. Dat lukte wel met het voorste trekbalkstel (groen) waardoor de 

balkenlaag en zeer waarschijnlijk ook de zolderverdieping op 1468-69 gedateerd kon worden. De 

andere trekbalken waren voor een gedeelte wel te zien via een luikje maar konden zonder grote 

schade te maken niet bemonsterd worden. 
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Voor de locatiebepaling van de afgenomen 

boorkernen is het gebruikelijke systeem van 

windrichtingen losgelaten. Voor panden die niet op 

een windrichting zijn georiënteerd, is het 

windrichtingensysteem niet heel handig.  

 

Dakconstructies van historische kerken en 

stadspanden zijn over het algemeen op een 

vergelijkbare manier gebouwd met gebinten 

bestaande uit trekbalkstellen (moerbalken) met 

daarop een enkel of dubbel juk in de kap. Soms heeft 

het gebint ook nog een standvink of makelaar, of is er 

maar één enkel juk met een topspant. 

 

De basis voor de oriëntatie is het gebouw zelf. 

Staande in bijvoorbeeld een kerk is de toren de 

voorkant en het koor de achterkant. Rechts en links 

spreken dan vanzelf. Je hoeft je dan niet meer 

voortdurend af te vragen waar het noorden is.  

 

 

 

 

Gebinten worden per ruimte van voren naar achteren genummerd. Een juk heeft een dekbalk, een 

korbeel links en rechts, standbenen, en windschoren aan de voor en achterkant van het standbeen. 

 

“Standbeen 4 rechts” is dan het standbeen aan de rechterkant van het vierde juk.  

 

“Windschoor boven 3 rechts voor” is de windschoor aan de voorkant van het standbeen aan de 

rechterkant van het bovenste juk van het derde gebint. Het lijkt complex maar het is in feite heel 

eenduidig. Veel eenduidiger dan halve windroos richtingen. 

 

Daksporen worden van voren naar achteren geteld, links of rechts. 

  

Klokkenstoel 

“Stijl rechts voor” is de voorste stijl van de klokkenstoel aan de rechterkant. 

“Stijl midden voor” is de middelste stijl aan de voorkant van de klokkenstoel. 

“Bovenste kruis achter links-midden” is het deel van een schorend kruis dat van links boven naar 

rechts onder loopt tussen de linkerachter stijl en de middenachter stijl.  

 

De verbinding links-rechts met een streepje zegt dat het betreffende deel van links boven naar rechts 

onder loopt! 
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Wan: de buitenste, laatste, en dus de jongste jaarring die een boom heeft gevormd 

 

Spint: de buitenste, open houtvaten van een boom waardoor de sapstroom omhooggaat 

 

Eindjaar: het jaar van de laatste ring die nog gemeten kan worden. In het geval dat de laatste jaarring 

een wan is, is het eindjaar ook het kapjaar. Als de laatste ring geen wan is, kan er alleen maar gesteld 

worden dat de boom ná het gemeten eindjaar is geveld.  

Eiken heeft maar een beperkt aantal spintringen. Daarom bestaat bij eiken de mogelijkheid, wanneer 

er geen wan is maar er wel spintringen zijn, dat alsnog met behoorlijke zekerheid bepaald kan 

worden in welk jaar de boom is geveld.  

Bij grenen geeft de overgang naar spinthout te weinig zekerheid om iets over het kapjaar van de 

boom te kunnen zeggen omdat het spinthout van grenen erg veel jaarringen kan hebben.  

 

Kapjaar: het jaar dat een boom is gekapt. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het eindjaar!  

 

Verschil bouwjaar en kapjaar: Uit de vergelijking van het dendrochronologisch vastgestelde kapjaar 

van bomen en de geschreven bronnen blijkt dat gebouwen over het algemeen binnen 1 à 2 jaar na 

de kap van het hout werden opgericht. In een heel enkel geval kan dat verschil tot 4 jaar oplopen. 

 

Jaarringen: Voor een goede datering zijn voor grenenhout minimaal 70 jaarringen nodig en voor 

eikenhout 60, maar liefst veel meer. In het geval dat er maar een 60-tal jaarringen zijn, kan 

geprobeerd worden om meerdere meetreeksen met dezelfde context (meetreeksen uit hetzelfde 

object met eenzelfde herkomst en een hoge correlatie ten opzichte van elkaar) met elkaar te 

verbinden om zo toch een langere reeks te kunnen genereren. 

 

Referentie: De referenties zijn de kalenders aan de hand waarvan het hout gedateerd wordt. Deze 

geven ook een indicatie over de herkomst van het hout. Dit is een dynamisch systeem dat 

voortdurend in ontwikkeling is. De verwachting is dat het land van herkomst (de provenance) steeds 

beter bepaald zal kunnen worden. 

 

Correlatiecoëfficiënt en t-waarde: De correlatie geeft aan hoezeer twee getallenreeksen op elkaar 

lijken. Dat kunnen twee meetreeksen ten opzichte van elkaar zijn of een meetreeks ten opzichte van 

een kalender. De t-waarde combineert de correlatiecoëfficiënt met het aantal jaren dat de te 

vergelijken reeksen met elkaar overlappen. Hoe meer jaren overlap hoe beter. De t-waarde is het 

belangrijkst. 

 

Wid: Een .wid is een datafile van een samengestelde meetreeks als resultante van de samenvoeging 

van meerdere andere meetreeksen. Het is dus geen houtstaal. In het geval dat er meerdere stalen uit 

één stuk hout zijn genomen worden de meetreeksen van die stalen gemiddeld. Het kan ook zijn dat 

er een “middelcurve” wordt gemaakt van meerdere stalen, afgenomen van één onderzoeksobject, 

waarvan meerdere constructiedelen duidelijk uit hetzelfde herkomstgebied komen en een hoge 

correlatie met elkaar laten zien. Door de meetreeksen van sterk op elkaar lijkende stalen samen te 

voegen ontstaat een middelcurve, die wordt opgeslagen in een .wid-file. Deze middelcurven dateren 

over het algemeen beter tegen een kalender.  

 

Software: Cdendro 9.3.1 
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