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Op 27 januari 2021 zijn er voor een dendrochronologische ouderdomsbepaling boorstalen
afgenomen in het pand aan de Bagijnestraat 56K te Leeuwarden. De boorstalen zijn afgenomen van
de dwarskap aan de straatkant, van de zolderbalklaag onder de dwarskap en van de achterste
zolderbalklaag.
De opdracht tot het onderzoek werd verleend door dhr. Reitse de Vries, bouwhistoricus, als
onderdeel van zijn bouwhistorische rapportage.

Situatie:
Het pand bestaat bouwkundig uit twee verschillende gedeelten. Het voorste (en oudste) deel met
een dwarskap, waarbij de nok van het dak parallel aan de straat loopt, en het achterste deel waarbij
de nok van het dak haaks op de straat staat. De constructie van de dwarskap bestaat uit drie spanten
waarbij van het middelste spant de spantbenen net onder het wurmt zijn afgezaagd. Aan de voorkant
is dit geeurd om een dakkajuit te kunnen maken en aan de achterkant om een doorgang naar het
achterste, en later aangebouwde, gedeelte te kunnen maken. De kapconstructie van het achterste
gedeelte bestaat uit vier spanten. De dwarskap kon uitstekend worden bemonsterd net als de
zolderbalklaag daaronder.
De achterste kap kon niet worden bemonsterd. Het hout van de dakconstructie is te diep
gekantrecht. Er is geen wan te vinden en een absolute datering is daarmee onmogelijk. De
zolderbalklaag daaronder is op een balk na diep geprofileerd. De niet geprofileerde balk kon
bemonsterd worden net als de raveelbalk boven de haard.

Bemonsterd zijn in het voorste deel van het pand:
Vier spantbenen.
De dekbalk van het rechter spant (gezien vanaf de straat).
Het wurmt aan de achterkant.
Zolderbalklaag.
In het achterste deel van het pand:
De tweede balk van de zolderbalklaag (gezien vanaf de straat).
Het raveel rechts in de zolderbalklaag.
Conclusie:
Eindjaar
Voorste deel:
Spantbenen
Dekbalk
Wurmt
Zolderbalklaag
Achterste deel:
Zolderbalklaag
Raveel

Kapjaar

Bouwjaar

1641
1640
1641

1642-44
1641-43
1642-44
ná 1640

1740
1595

1741-43
1596-98 (hergebruik)

1640
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T-waarde

1641
1632
1637
1640

1641
ná 1632
ná 1637
1640

0,46
0,48
0,51
0,68

6,6
7,5
7,5
13.3

j
n
n

1641
1637
1640

1641
ná 1637
ná 1640

0,58
0,49
0,56

8 FRPisyScand985CR
6,2 FRPisyVauAaseralCR
8,3 FRPisyScand351CR

Kalender

CC

Kapjaar

j
n
n
j

Hout

grenen 163
grenen 194
grenen 161
grenen 211
grenen n.v.t.
grenen 129
grenen 120
grenen 157

Eindjaar

Locatie

zolder standbeen midden voor
zolder standbeen rechts achter
zolder standbeen rechts voor
zolder dekbalk rechts
zolder standbeen links achter
zolder wurmt achter
zolderbalklaag balk 2 van rechts
zolderbalklaag balk 4 van rechts

Wan

IdCode

FR32901
FR32902
FR32903
FR32904
FR32905
FR32906
FR32907
FR32908

Ringen

Bagijnestraat 56K 8911 DS Leeuwarden, voor
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FRPisyVauAaseralCR
FRPisyScand985CR
FRPisyVauAaseralCR
FRPisyNoorsT5Ref

De constructie van de dwarskap aan de voorkant en de zolderbalklaag daaronder is gemaakt van een
hoge kwaliteit Noors grenenhout met fijne jaarringen. Het kapjaar is 1640-41 en de bouw heeft
plaatsgevonden in 1642-44, ervan uitgaande dat het hout binnen één tot drie jaar na de kap in de
bouw werd verwerkt.

T-waarde

1740
1740

1740
1740

0,54
0,43

8 FRPisyNarvaCR
5,7 FRPisyNarvaCR

j
j

1595
1740

1595
1740

0,44
0,53

5,6 FRPisyNoorsCR
7.7 FRPisyNarvaCR

Kalender

CC

j
j

Kapjaar

156
148
135
130
156

Hout

grenen
grenen
grenen
grenen
grenen

Eindjaar

Locatie

zolderbalklaag 2 van voren
zolderbalklaag 2 van voren
zolderbalklaag 3 van voren
zolderbalklaag raveel rechts
.wid 33001/02

Wan

IdCode

FR33001
FR33002
FR33003
FR33004
FR33090

Ringen

Bagijnestraat 56K 8911 DS Leeuwarden, achter

Er kon maar een balk van de zolderbalklaag van het achterste gedeelte gedateerd worden. De balk
heeft een wan dus de datering geeft het kapjaar van de balk. De middelcurve, van de twee
boorstalen die van deze balk zijn afgenomen, geeft een t-waarde van 7,7 bij een overlap van 156
jaarringen tegen de eigen niet gepubliceerde kalender voor Narva. Dat is een dermate solide
datering dat, ondanks dat het maar om een enkele balk gaat, met grote zekerheid kan worden
aangenomen dat deze balklaag in 1741-43 is aangebracht. Het grenenhout van de raveelbalk boven
de vroegere haard heeft een wan en als kapjaar 1595. Het is duidelijk dat het om hergebruikt hout
moet gaan.

Opnamedatum 27 januari 2021, Borghaerts Houtdatering ©, www.houtdatering.nl,
pdata@borghaerts.nl, 06-82939576.

Dendrochronologisch onderzoek Bagijnestraat 56K, 8911 DS Leeuwarden.

Rm-nr. 24103

Vanuit de dwarskap naar achteren gezien. Het wurmt buigt vervaarlijk door. Het spantbeen (te zien
in het midden boven het wurmt) is afgezaagd om een doorgang naar achteren te kunnen maken.
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De balken van de achterste zolder zijn te diep gekantrecht om absoluut gedateerd te kunnen
worden.
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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 9.6

Opnamedatum 27 januari 2021, Borghaerts Houtdatering ©, www.houtdatering.nl,
pdata@borghaerts.nl, 06-82939576.

