
29122022 Dendrochronologisch onderzoek Hogestraat 19 Loppersum 
 

De stichting Erfgoed Loppersum heeft een dendrochronologisch onderzoek laten uitvoeren naar de 

ouderdom van de houtconstructie van ‘De oude Slagerij’ in Loppersum. Dit onderzoek was 

noodzakelijk om de resultaten uit het bouwhistorisch onderzoek, dat door Marcel Verkerk is 

uitgevoerd, te kunnen duiden. 

Het onderzoek in het pand, dat eind februari a.s. als Wereldwinkel in gebruik wordt genomen, laat een 

interessante ontwikkeling zien met bouwsporen uit verschillende perioden. Het dendrochronologisch 

onderzoek heeft aangetoond dat het hout van de vloerbalken van de verdiepingsvloer, en het hout 

van de muurplaten en daksporen van het achterste deel van het pand dateren uit de tweede helft van 

de 16e eeuw (zie overzicht). Gebruikelijk is dat eikenhout binnen twee jaar na kap wordt verwerkt. 

Daar het om de hoofdconstructie van het pand gaat, kan geconcludeerd worden dat Hogestraat 19 in 

die periode moet zijn gebouwd. 

Uit een vergelijking van de jaarringen van het onderzochte hout met andere monsters kon ook de 
herkomst van het hout worden achterhaald, namelijk uit een gebied dat tussen Lübeck en Hamburg 
ligt. Veel hout dat in deze periode in het noorden van Nederland werd gebruikt is afkomstig uit dit 
gebied. Het hout werd via de Elbe naar Harburg (de stapelplaats aan de Elbe tegenover de stad 
Hamburg) gevlot en van daaruit met schepen naar Groningen vervoerd. 

  

 
 
 
 
 
 
 
De onderzochte houtstalen.  
 
Voor goed onderzoek naar de 
leeftijd van het hout is de 
aanwezigheid van spinthout van 
belang. Daarmee kunnen de 
jaarringen vanaf het hart tot aan de 
buitenzijde van de stam geteld 
worden. Het spinthout is 
herkenbaar aan de afwijkende kleur 
aan de bovenzijde van de staal. 

 

 



Een verklaring van de termen in bovenstaande tabel is terug te vinden in de lijst van termen aan het 

einde van dit artikel  

 

  
De dichtgezette pengaten, links in het voorhuis, en rechts boven het sleutelstuk in het achterhuis 

 

De vier onderzochte sleutelstukken dateren uit het begin van de 17e eeuw, wat overeenkomt met de 

profilering van de sleuteltukken. De aanwezigheid van later dichtgezette pengaten in de balken en het 

afwijkend metselwerk  onder de balken bevestigd het vermoeden dat 16e eeuwse constructie in de 17e 

eeuw is aangepast. 

Het dendrochronologisch onderzoek is uitgevoerd door Paul Borghaerts uit het Friese Skrok (gem. 

Easterain), de heer Borghaerts is een fenomeen op dit gebied. Voor het onderzoek zijn de monsters 

eerst gefotografeerd, waarna met behulp van een speciaal ontwikkeld computerprogramma, de 

jaarringen zijn geteld. Met het programma kunnen de monsters vervolgens vergeleken worden met 

duizenden andere monsters die in Europa zijn opgeslagen in een speciaal ontwikkelde database. Door 

het koppelen van al deze gegevens kan naast de datering dus ook de herkomst van het hout worden 

herleid. 

 

 
Het tellen van de jaarringen 



 
Bovenstaande illustratie is afkomstig uit het boek ‘Houtstromen, Bossen, binten en boerderijen’ van 

Paul Borghaerts (2021, uitgeverij Noordboek) 

 
Onderstaand een overzicht van termen, opgesteld door Paul Borghaerts 
 

Bouwjaar  

Er is een verschil tussen het bouwjaar van een constructie en het kapjaar van het hout. Uit de vergelijking van 

het dendrochronologisch vastgestelde kapjaar van houtconstructies en de geschreven bronnen blijkt dat 

gebouwen over het algemeen binnen één tot drie jaar na de kap van het hout werden opgericht. In een heel 

enkel geval kan dat verschil tot vier à vijf jaar oplopen, met name bij hout uit Zweden.  
 

Correlatiecoëfficiënt  

De correlatie geeft aan hoezeer twee getallenreeksen op elkaar lijken. Gewoonlijk is dat de vergelijking van een 

meetreeks van een houtstaal tegen de gemiddelde cijferreeks van een kalender, maar dat kunnen ook 

samengestelde cijferreeksen uit een bepaald pand tegen een kalender of losse meetreeksen tegen elkaar zijn.  
 

Datering  

Voor een goede datering zijn bij grenen- en vurenhout minimaal zeventig jaarringen nodig en bij eikenhout zestig, 

maar hoe meer hoe beter. In het geval dat er bijvoorbeeld maar een zestigtal 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.  
 

Eindjaar  

Het jaar van de laatste en buitenste jaarring van een houtstaal die nog gemeten kan worden. In het geval dat de 

laatste jaarring een wan is, is het eindjaar ook het kapjaar.  
 

Jaarringen  

Door het verschil in kleur tussen voorjaars- en najaarshout tekenen jaarringen zich af op een dwarsdoorsnede 

van hout. In goede jaren voor de boom zijn de ringen dikker en in slechte jaren dunner.  
 

Kalender  

Kalenders worden opgebouwd door een groot aantal meetreeksen van houtstalen uit een bepaald 

herkomstgebied met elkaar te middelen. De meetreeksen die met elkaar gemiddeld worden, moeten zoveel 

mogelijk met elkaar overlappen en een hoge onderlinge correlatie hebben. Door reeksen overlappend achter 

elkaar te leggen, wordt de kalender langer en kan er verder in de tijd terug worden gedateerd.  



 

Kapjaar  

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

Meetreeks  

Door de afstanden tussen de jaarringen te meten, ontstaat er een reeks getallen, oftewel een meetreeks. Een 

meetreeks is een getalsmatige weergave van het jaarringenpatroon in een houtstaal.  
 

Middelcurve  

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.  

Middelcurven dateren over het algemeen beter tegen een kalender. In feite is een kalender ook een 

samengestelde cijferreeks en dus een middelcurve, maar dan over een langere periode en met een grote 

replicatie. 
 

Provenance  

Aan de hand van kalenders, ook wel referentiecurven of chronologieën genoemd, wordt hout gedateerd. Ze 

geven ook een indicatie van de herkomst van het hout, de zogenoemde provenance, doordat het klimaat niet 

overal gelijk is en de groeicondities voor bomen dus ook niet. Daardoor verschilt het jaarringenpatroon tussen 

bomen die op een zekere afstand van elkaar staan. Kalenders zijn door de alsmaar groter wordende collectie 

meetreeksen voortdurend in ontwikkeling. De verwachting is dat de provenance daarmee ook steeds beter 

bepaald zal kunnen worden.  
 

Replicatie  

Voor een goede kalender moeten er, in alle jaren die de kalender bestrijkt, meerdere meetreeksen naast elkaar 

liggen: de zogenaamde replicatie. Hoe meer meetreeksen er naast elkaar liggen, hoe beter individuele 

afwijkingen in de meetreeksen – die het gevolg van kleine groeiverstoringen in de boom zijn – weggemiddeld 

worden.  
 

Spintgrens  

De overgang van kern- naar spinthout. Eikenhout heeft naargelang de herkomst en de ouderdom van de boom 

gemiddeld een bepaald aantal jaarringen spinthout. Als de spintgrens er nog is of als er nog jaarringen spinthout 

aanwezig zijn, dan kan binnen een zekere marge aangegeven worden hoeveel jaarringen er ontbreken. Bij 

grenenhout kan deze methode niet worden toegepast, omdat het aantal jaarringen enorm kan variëren. De 

spintgrens heeft daarom nauwelijks betekenis voor het bepalen van het kapjaar van de boom. Bij vurenhout is 

er geen zichtbare overgang tussen kern- en spinthout.  
 

Spinthout  

De buitenste, open houtvaten van een boom waardoor de sapstroom omhooggaat.  
 

T-waarde  

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 voor het dateren belangrijker dan de 

correlatiecoëfficiënt.  
 

Wan  

De buitenste, laatste, en dus jongste jaarring die een boom heeft gevormd. Door deze jaarring te dateren, kan 

het jaar dat de boom is gekapt, oftewel het kapjaar, exact worden vastgesteld.  
 

Wid  

Een .wid is een datafile van een samengestelde cijferreeks als resultante van de middeling van meerdere 

meetreeksen. Een meetreeks heeft nog een relatie met een bepaalde houtstaal. De samengestelde cijferreeks 

heeft een relatie met het jaarringenpatroon van het gebied waar de houtstalen van de onderliggende 

meetreeksen vandaan zijn gekomen. 


