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Administratieve gegevens per steilkant 
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2. Inleiding 
Steile taluds vormen op veel plaatsen in Friesland de tastbare relicten van het commercieel afgraven 

van vruchtbare terpaarde, met name tussen 1870 en 1935.1 Ze verbinden de diep gelegen zool van 

het afgegraven terpdeel met de top van het nog intacte terprestant. Onderzoek in het Friese 

Dongjum (1998), Birdaard (1998) en Peins (1999), en in het Groningse Englum (2000) en Wierum 

(2004), heeft aangetoond dat terplagen direct achter het talud vaak uitstekend geconserveerd zijn.2 

Het machinaal verwijderen van de buitenste laag en het handmatig opschonen van het 

achterliggende profiel (de ‘steilkant’) levert zonder verdere aantasting van het nog aanwezige 

terprestant gedetailleerde informatie op over de ouderdom en groei van het terplichaam. Niet 

zonder belang is dat een steilkant in een periode van slechts enkele weken kan worden onderzocht, 

wat deze vorm van terpenonderzoek betaalbaar maakt. 

Om het eerdere steikantonderzoek in Friesland een vervolg te geven, werd in 2006 een 

succesvol pilot-onderzoek uitgevoerd in Anjum.3 In de jaren 2009-2012 volgde het ‘Terpenproject 

Steilkantonderzoek Friesland’, als samenwerking tussen het Groninger Instituut voor Archeologie van 

de Rijksuniversiteit Groningen en de provincie Friesland.4 Verspreid over Friesland zijn steilkanten 

onderzocht in Achlum (2009), Jelsum (2009), Firdgum (2010) en Dronrijp-Zuid (2011). Gedurende de 

laatste twee jaren van dit project konden twee extra steilkanten worden onderzocht in het kader van 

het Nederlands-Duitse INTERREG-project ‘Land van ontdekkingen’: Oosterbeintum (2010) en 

Dronrijp-Oost (2011).5 Tabel 3.1 geeft een overzicht van de onderzochte steilkanten, met informatie 

over de lengte van de terpprofielen die zijn blootgelegd. 

Sinds de afronding van het veldwerk in 2011 is slechts één van de steilkanten gepubliceerd 

(Achlum).6 Om het grootschalige onderzoek naar laatmiddeleeuwse huisplaatsen in het veengebied 

van De Onlanden (2011) te kunnen afronden, heeft de verdere rapportage van de steilkanten even 

op zich laten wachten.7 Dit betekent niet dat de uitwerking van de steilkanten de afgelopen jaren 

heeft stilgelegen. De complexe profiel- en vlaktekeningen zijn gedigitaliseerd door Sander Tiebackx, 

waarna hij samen met Erwin Bolhuis de nettekeningen heeft gemaakt die als bijlagen zijn 

toegevoegd. Het aardewerk, cruciaal voor het dateren van terplagen, is bekeken door enkele van de 

studenten die ook aan het veldwerk deelnamen: Theun Varwijk en Marco Bakker (Jelsum en 

Firdgum), Paulien Schrijver (Oosterbeintum) en Sophie Thasing, Niels Dekker en Jos Welbedacht 

(Dronrijp-Zuid en Dronrijp-Oost). Over Jelsum is een scriptie geschreven door Theun Varwijk, waarna 

Jos Welbedacht beide opgravingen bij Dronrijp in een scriptie heeft verwerkt.8 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek in Jelsum, Firdgum, Oosterbeintum, 

Dronrijp-Zuid en Dronrijp-Oost gezamenlijk gepresenteerd. Enerzijds is dat jammer, omdat nu niet 

over elke steilkant een eigen publicatie verschijnt. Anderzijds biedt dit de mogelijkheid het proces 

van uitwerking en publicatie te versnellen, en belangrijker nog: om de resultaten van de individuele 

onderzoeken direct onderling te vergelijken. 

 

 

 

                                                           
1 Zie Arjaans 1991, fig. 4. 
2 Bazelmans et al. 1999; Nieuwhof et al. 2006; Nieuwhof 2007; Den Hengst et al. 2010. 
3 Nicolay et al. 2010. 
4 Zie De Langen 2012. 
5 Voor het INTERREG-project, zie Kegler et al. 2013. 
6 Nicolay & De Langen 2015. 
7 Voor De Onlanden, zie Nicolay 2018. 
8 Varwijk 2013; Welbedacht 2018. 
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locatie steilkant jaar opgraving lengte profiel 

Anjum 2006 220 m 

Achlum 2009 120 m 

Jelsum 2010 102 m 

Firdgum 2011 125 

Oosterbeintum 2011 250 m 

Dronrijp-Zuid 2012 76 m 

Dronrijp-Oost 2012 128 m 

                      totaal: 1021 m 

Tabel 3.1. Overzicht van de terpen waar een steilkant in het kader van het ‘Terpenproject Steilkantonderzoek 

Friesland’ en het INTERREG-project ‘Land van ontdekkingen’ is onderzocht, met het jaar waarin het veldwerk is 

uitgevoerd en de totale lengte van de blootgelegde hoofdprofielen. 

 

 

Het meerjarige steilkantonderzoek had als doel om inzicht te krijgen in de ouderdom en opbouw van 

terpen, met specifieke aandacht voor de relatie tussen bewoning en landschap. De volgende 

onderzoeksvragen stonden hierbij centraal:9 

 

- Zijn er aanwijzingen voor menselijke activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van ontginningssloten 

of dijken, in de periode voorafgaand aan de eerste bewoning? 

- Wanneer is er voor het eerst sprake van bewoning en welke vorm heeft deze; is er sprake van 

een vlaknederzetting, of van bewoning op een kunstmatig opgeworpen podium? 

- Hoe verhoudt de ligging van de onderzochte terp zich tot de aanwezigheid van een kwelderwal, 

of een naast de terp gelegen stroomgeul?  

- Hoe ziet de ontwikkeling in opbouw van de terp eruit en is er sprake van een ruimtelijke 

uitbreiding/verschuiving van bewoning? 

- Is er sprake van een bewoningshiaat gedurende de 4e eeuw n. Chr. zichtbaar, zoals voor het 

Friese terpengebied wordt aangenomen?10 

- Als er sprake is van een bewoningshiaat, zijn er dan aanwijzingen voor een ander gebruik van de 

terp, bijvoorbeeld als akkerland? 

- Zijn er aanwijzingen voor overstromingen van de terp (overslibbingslagen), en welke maatregelen 

werden hiertegen genomen? 

- Is er gedurende de Karolingische periode een omslag in gebruik van de terp zichtbaar, van 

woonterp naar akkerterp, zoals onlangs is verondersteld?11 

 

In dit hoofdstuk wordt eerst een algemeen overzicht gegeven van de verschillende spoortypen die 

voor de steilkanten zijn onderscheiden. Vervolgens worden per steilkant de archeologische sporen in 

de profielen en aangrenzende vlakken besproken, evenals hun fasering. Eerder of later onderzoek 

dat ter plekke van dezelfde terpen is uitgevoerd, wordt kort besproken en vergeleken met de 

informatie uit de steilkanten. Ook wordt gekeken hoe de jongste sporen samenhangen met de ligging  

                                                           
9 De laatste onderzoeksvraag is na afronding van het steilkantonderzoek toegevoegd; de overige vragen komen 
uit het Plan van Eisen dat voorafgaand aan elke opgraving is opgesteld. 
10 Zie Nieuwhof 2011. 
11 De Langen & Mol 2016. 
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van woonerven op de kadastrale kaarten uit 1832, zoals die digitaal te raadplegen zijn via HisGIS.12 In 

de afsluitende discussie worden de onderzoeksvragen beantwoord door de resultaten van de 

opgravingen onderling te vergelijken. 

 

  

                                                           
12 Zie www.hisgis.nl (kaarten Friesland). Voor kadastrale kaarten tot 1935, waarop de digitale kaarten van 
HisGIS zijn gebaseerd, wordt in onderstaande tekst het algemeen gebruikte jaartal 1832 aangehouden. 

http://www.hisgis.nl/
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3. Spoortypen: beschrijving en terminologie 
De sporen die in een steilkant werden aangesneden, zijn op basis van hun vorm, textuur en kleur aan 

bepaalde spoortypen toe te wijzen. Omdat deze toewijzing vaak objectief is en per veldarcheoloog 

kan verschillen, worden alle spoortypen die in de steilkanten en aangrenzende vlakken zijn 

waargenomen hier kort beschreven.13 De terminologie voor veel van de spoortypen is eerder al 

toegepast in de publicaties over het terpenonderzoek in Leeuwarden, Anjum, Achlum en 

Hogebeintum.14 De afkortingen van de spoortypen, zoals vermeld in tabel 3.2, zijn gebruikt in de 

sporenlijst van de opgravingsdatabases. 

 

 

aard spoor spoortype 

AKL akkerlaag 

ASL aslaag 

BV moderne bouwvoor 

DIJK dijklichaam 

DRE drenkplaats 

GR greppel 

HAARD haardplaats 

HKL houtskoollaag 

HU hutkom 

KL kuil 

MEST mestlaag 

MESTR mestrijke laag 

NAT/KW natuurlijke laag/kwelder 

NAT/PRIEL of GEUL natuurlijke laag/priel of geul 

NAT/V natuurlijke laag/veen 

NAT/WAD natuurlijke laag/wadzand 

OPH schone ophogingslaag 

ORG organisch materiaal (o.a. turf) 

OVL overslibbings- en spoellaag 

PA paal (hout) 

PAK paalkern 

PK paalkuil 

PLAG losse plag 

REC (sub)recente verstoring 

SCL schelpenlaag 

SL sloot 

VKL verbrande kleilaag 

VT vuile terplaag 

WA waterput of waterbassin 

WO woonlaag 

ZO zodenstructuur 

Tabel 3.2. Spoortypen die in de steilkanten en aangrenzende vlakken zijn onderscheiden. De afkortingen 

verwijzen naar de sporenlijst van de opgravingsdatabases. 

 

 

                                                           
13 Om tot uniformiteit te komen, zijn tijdens het veldwerk de grondsporen in alle profielen en vlakken door 
dezelfde persoon (de auteur) ingekrast én beschreven. 
14 Nicolay 2008 (Leeuwarden); 2010 (Anjum); 2015 (Achlum); Nicolay et al. 2019 (Hogebeintum). 
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Moderne bouwvoor (BV) en (sub)recente verstoring (REC) 

Alle steilkanten zijn aangelegd in terprestanten die ten tijde van het veldwerk als akker of als 

grasland in gebruik waren. De terprestanten met grasland zijn eerder ook als akker in gebruik 

geweest, zodat op alle locaties een bouwvoor is gevormd. Deze moderne bouwvoor bestaat uit 

aangeploegde terplagen die door een combinatie van ploegen en bioturbatie (graafwerk door dieren) 

een sterk homogeen karakter hebben gekregen. In het geval van grasland is in de top van deze 

bouwvoor een graszode aanwezig. Andere (sub)recente activiteiten die tot verstoring van de 

oorspronkelijke terplagen hebben geleid, hangen samen met de aanleg van drainagebuizen, met het 

graven van (paal)kuilen of sloten en soms ook met een eerdere opgraving op dezelfde locatie. 

 

Akkerlaag (AKL) 

Direct onder de moderne bouwvoor kunnen oudere bouwvoren als akkerlagen aanwezig zijn, als 

aanwijzing voor middeleeuwse of eerdere fasen van akkerbouw. Een akkerlaag kan zijn ingesloten 

tussen twee terplagen, wat erop wijst dat een deel van de terp gedurende de periode van 

terpbewoning als akker of wellicht als moestuin is gebruikt. Net als de huidige bouwvoor zijn de 

oudere akkerlagen sterk homogeen van karakter. Dat het inderdaad om akkerlagen gaat, blijkt uit het 

feit dat onderliggende lagen als gevolg van ploegen zijn afgetopt. 

 

Schone ophogingslaag (OPH) en losse plag (PLAG) 

Schone ophogingslagen (ook wel ‘schone terplagen’ genoemd) bestaan uit kweldermateriaal, in de 

vorm van plaggen of plag- en kleibrokken. Deze zijn bewust aangebracht om een eerste huispodium 

(het ‘kernpodium’) mee op te werpen, om het kernpodium, een later huispodium of een verder 

uitgebouwde terp mee op te hogen of uit te breiden, of om een voormalige laagte mee op te vullen. 

Individuele plaggen en plagbrokken vertonen een afwisseling van zand/siltlaagjes en kleilaagjes, net 

als de natuurlijke kwelderlaag waaruit ze gestoken zijn. Bij kleibrokken ontbreken zandlaagjes, een 

aanwijzing dat ze uit dieper gelegen, compactere kleilagen zijn gestoken. Behalve vers gestoken 

kweldermateriaal kan ook het bouwmateriaal van een afgebroken zodenstructuur als ophogings- of 

egalisatielaag zijn aangebracht. Dat schone terplagen vaak iets vuil zijn, is verklaarbaar doordat afval 

(vooral kleine stukjes houtskool en verbrande klei) op de kwelders rond de terp verspreid raakte; met 

het steken van plaggen werd het in de kwelderlaagjes ingesloten afval weer de terp opgebracht. 

Tijdens het afbreken van een zodenstructuur kunnen zoden en afval ook op de terp vermengd zijn 

geraakt; het kweldermateriaal wordt dan tot de vuile terplagen gerekend. 

 

Mestlaag (MEST) en mestrijke laag (MESTR) 

Ophogings- en egalisatielagen kunnen tevens bestaan uit compacte mestlagen, of uit licht tot sterk 

mestrijke kleilagen. De compacte mestlagen bestaan uit pure mest, dat veelal is gebruikt om de 

woonplaats mee op te hogen of uit te breiden. Juist mest is hiervoor uitermate geschikt, omdat het 

een isolerende werking heeft en vanwege de vezelige structuur goed vocht doorlaat. Met name in 

Oostergo en Groningen worden dikke mestlagen aangetroffen rond een kernpodium van 

kwelderzoden, om de verhoogde woonplaats juist in de beginperiode van bewoning snel mee uit te 

bouwen.15 Ook kan de mest zich direct buiten de ingang van het staldeel van een woonstalhuis 

bevinden, waar dit materiaal in compacte lagen is gestort.16 Tot slot is mest, net als kwelderzoden, 

uitermate geschikt om voormalige sloten of kuilen mee op te vullen. Vooral ophogingslagen kunnen 

                                                           
15 Zie Nicolay 2008, 92-93, figs. 3.42-42 (Leeuwarden). 
16 Zie Bantelmann 1975, 61, fig. 45 (Elisenhof, Duitsland). 
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(sterk) mestrijk zijn, door vermenging van opgebrachte klei en mest als gevolg van intensieve 

betreding. 

 

Vuile terplaag (VT), inclusief organisch materiaal (ORG) 

Vuile terplagen bestaan uit homogene, meestal donkergrijze tot bruingrijze klei, al dan niet met 

ingesloten plag- of kleibrokjes. Juist deze lagen bevatten relatief veel archeologische resten: stukjes 

houtskool of verbrande klei, evenals fragmenten van aardewerk, (verbrand) bot en mestslak. Ook 

kunnen brokken organisch materiaal, zoals turf of gedroogde mest, zijn ingesloten. De vuile terplagen 

zijn gevormd doordat afval dat op boerenerven of op flanken van de terp verspreid raakte en 

vervolgens door graafwerk of betreding met onderliggende kleilagen vermengd is geraakt. Ook kan 

het gaan om grond die is vrijgekomen bij het graven van een waterput, kuil of sloot door oudere 

terplagen en vervolgens over de terp is uitgespreid. Uit micromorfologisch onderzoek van enkele 

vuile lagen in de steilkant van Achlum is gebleken dat deze op het oog vrij homogene lagen in 

werkelijkheid uit een pakket van dunnere laagjes kunnen bestaan.17 Dit betekent dat vuile terplagen 

in werkelijkheid kunnen bestaan uit een opeenstapeling van loopvlakken waarop gedurende enige 

tijd steeds een beperkte hoeveelheid afval en klei is aangebracht.  

 

Houtskoollaag (HKL), aslaag (ASL) en verbrande kleilaag (VKL) 

Tot de vuile terplagen zijn ook veelal dunne lagen te rekenen die hoofdzakelijk uit houtskool, uit as, 

of uit stukjes verbrande klei bestaan. De lagen zijn respectievelijk zwart, wit tot roze en roze tot rood 

van kleur. Deze lagen worden als apart spoortype benoemd, omdat ze uit materiaal bestaan dat niet 

is vergraven of vertrapt, maar nog in situ ligt. Terwijl de as uit gedumpte resten van een 

opgeschoonde haard- of ovenplaats bestaat, kunnen de houtskool- en verbrande kleilagen met een 

lokale brand samenhangen. Een specifieke vorm van houtskoollaagjes vormen de zogenaamde 

‘brandlaagjes’ die tussen natuurlijke kwelderlagen zijn ingesloten. Vermoedelijk gaat het om de 

resten van kweldervegetatie die in het najaar bewust is afgebrand, waardoor graslanden voor vee 

zich in het voorjaar versneld konden vernieuwen.18 

 

Schelpenlaag (SCL) 

Een schelpenlaag bestaat uit een compacte laag gebroken schelpen, veelal van mosselen. De 

schelpen kunnen als dunne laag zijn aangebracht om een loopvlak mee te verstevigen. Meestal gaat 

het echter om dikkere, sterk compacte lagen die uit de gedumpte resten van een maaltijd bestaan. 

 

Paalkuil (PK), soms met paalkern (PAK) of houten paal (PA)  

Gedurende de ijzertijd en Romeinse tijd werden voor de dakconstructie van woonstalhuizen houten 

palen ingegraven.19 In de volksverhuizingstijd, de Merovingische periode en de Karolingische periode 

werd het dak gedragen door zodenwanden; het gebruik van palen bleef beperkt tot het 

ondersteunen van een vliering.20 In de 9e of 10e eeuw komt deze bouwwijze ten einde en dienden 

houten palen opnieuw voor de dakconstructie.21 De palen van dergelijke dragende of 

ondersteunende constructie zijn soms nog (deels) aanwezig. Vaak zijn ze echter gelicht om te worden 

hergebruikt, of om als brandhout te worden opgestookt. Wat dan resteert zijn de paalkuilen waarin 

                                                           
17 Huisman 2015, 72-76: monsters 4-12. 
18 Exaltus & Kortekaas 2008. 
19 Zie Nicolay 2008, 44-55; zie ook Waterbolk 2009, o.a. figs. 34-36 (type Hatzum), 45 (type Zeijen). 
20 Waterbolk 2009, fig. 62 (type Leens); Postma 2015. 
21 Waterbolk 2009, fig. 67 (type Gasselte); Postma 2015, 233 ff. 
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de palen oorspronkelijke stonden, soms met een nog herkenbare paalkern. Door de kleine vlakken 

die tijdens het steilkantonderzoek zijn blootgelegd, is het veelal niet mogelijk de aangesneden 

palen/paalkuilen aan een huisplattegrond toe te wijzen. Ook is niet altijd zeker of deze sporen 

onderdeel van een hoofdgebouw zijn geweest, of juist van een schuur of spieker. Wel kan uit een 

concentratie van paalkuilen worden afgeleid op welk deel van de terp gedurende een bepaalde 

periode vermoedelijk een woonerf lag. 

 

Zodenstructuur (ZO), inclusief dijklichaam (DIJK) 

Voor een goed begrip van het gebruik van kweldermateriaal als bouwmateriaal is het van belang een 

onderscheid te maken tussen plaggen en zoden. Plaggen kenmerken zich door een afwisseling van 

zand/zilt- en kleilaagjes die, in tegenstelling tot mest of veen, niet of nauwelijks inklinken. 

Doorworteling geeft de kweldergelaagdheid een stevige interne structuur, zodat voor opgaande 

structuren alleen de bovenste zode met een dikte van ca. 10 cm werd gebruikt.22 De kwelders waar 

zoden konden worden gestoken, waren in een uitgestrekte zone rondom de terpnederzettingen 

aanwezig. Nadat een terrein was afgeplagd duurde het hooguit enkele jaren voordat de gegraven 

laagtes met kweldersediment waren opgevuld en de doorworteling zich had hersteld, waarna de 

cyclus van zoden steken en sedimentatie zich kon herhalen. 

Kwelderzoden werden van de volksverhuizingstijd tot in de Karolingische periode (5e-8e eeuw) 

gebruikt voor de bouw van vrijstaande huiswanden.23 De zoden werden liggend op elkaar gestapeld, 

met de begroeide zijde naar onderen gericht; de bovenzijde kon zo eenvoudig worden bijgesneden 

om een horizontaal vlak voor het aanbrengen van de volgende zodenlaag te verkrijgen. Binnenshuis 

kunnen zoden als vloerlaag zijn aangebracht, mogelijk juist met de graszode naar boven. In de 

periode vóórdat zodenhuizen werden gebouwd en in de periode erna, toen de huiswanden uit 

vlechtwerk bestonden dat met leem was aangesmeerd, kunnen zowel plaggen als zoden ter isolatie 

tegen de buitenzijde van deze wanden zijn gestapeld.24 

Zoden werden ook voor andere doeleinden gebruikt. Ter versteviging van huispodia zijn tegen de 

buitenranden vaak zoden aangebracht. De zoden kunnen in horizontale positie zijn opgestapeld, 

maar ook één laag dik tegen de schuine zijden van een podium zijn gelegd.25 Zoden dienden tevens 

als versteviging van de buitenzijde van dijklichamen, eveneens als horizontaal gestapelde zoden of 

als één laag schuin liggende zoden.26 Tot slot kunnen drenkplaatsen en waterputten rondom met 

gestapelde zoden zijn verstevigd. De zoden die in de putschacht waren verwerkt, vertonen soms een 

stapelpatroon in visgraadmotief: de zoden zijn per laag in wisselende richting schuin op hun zijkant 

geplaatst.27 Deze stapelwijze zorgde ervoor dat naden tussen de zoden volledig werden dichtgedrukt, 

waardoor een gesloten schacht tussen zoet drink- en brak grondwater ontstond. 

 

Hutkom (HU) 

Op het erf van een woonstalhuis stonden vaak enkele bijgebouwen, waartoe een deels ingegraven 

hutkom (of kuilhut) kan hebben behoord. Hutkommen zijn eenvoudig te herkennen aan de 

                                                           
22 Zie Postma 2015, 97-102. 
23 Postma 2015. 
24 In Ezinge waren plaggen of zoden tegen de buitenzijde van het vlechtwerk van woonstalhuizen uit de 
Romeinse tijd gestapeld (pers. inf. A. Nieuwhof). 
25 Zie Gerrets & De Koning 1999, 99, fig. 24 (Wijnaldum: schuin liggende plaggen); Nicolay 2010, 99-101, fig. 3.9 
(o.a. Anjum en Englum: gestapelde plaggen). 
26 Zie Bazelmans et al. 1999 (Dongjum, Peins en Wijnaldum: schuin liggende plaggen); Nicolay 2010, 116 
(Anjum: gestapelde en schuin liggende plaggen). 
27 Nicolay 2010, 110-111, figs. 3.10-21 (Anjum en het Duitse Neuwarfen).  
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rechthoekige ingraving met een vlakke, verdiepte vloer. Ze zijn 1,5-3 m breed, 2 tot 4 m lang en tot 

ca. 50 cm diep.28 Vaak wordt aangenomen dat in een hutkom een weefgetouw voor textielproductie 

stond opgesteld, omdat op de vloer soms (rijen) weefgewichten zijn aangetroffen. Een hutkom kan 

echter ook als onderkomen voor andere ambachten hebben gediend, zoals het bewerken van ijzer.29 

 

Woonlaag (WO) 

Woonlagen zijn feitelijk oude loopvlakken die nog in situ bewaard zijn gebleven. Deze lagen hebben 

vaak de volgende eigenschappen: ze zijn veelal dun, ze bestaan uit sterk humeuze klei en ze worden 

gekenmerkt door de aanwezigheid van afval (stukjes houtskool, verbrande klei en (verbrand) bot, 

scherven van aardewerk en vaak ook asresten). Woonlagen kwamen zowel binnen als direct rondom 

woonstalhuizen of bijgebouwen voor, waar ze regelmatig met schone kleilaagjes (vloerniveaus, 

aangeduid als zodenstructuren) kunnen zijn afgedekt. 

 

Haardplaats (HAARD) 

In elk woonstalhuis was in principe een haardplaats aanwezig, voor het opwarmen van de 

woonruimte en het bereiden van voedsel. Ook buitenshuis kunnen haardplaatsen hebben gelegen, 

deels als restant van ovens voor specifieke ambachten, zoals pottenbakken en metaalbewerking.  

 

Sloot (SL) en greppel (GR) 

Het woonareaal op de terp was met sloten en greppels ruimtelijk ingedeeld, in woonerven en 

omliggende ruimtes met een andere functie (o.a. veekraal of moestuin). Daarnaast zijn langs de voet 

van het terplichaam vaak randsloten gegraven, als markering van de grens tussen de verhoogde 

woonplaats en de omliggende kwelder. Het kweldergebied rondom een woonplaats was eveneens 

ruimtelijk ingedeeld, met sloten die akkers, hooilanden en graslanden begrensden. De sloten en 

greppels vertonen in doorsnede een grote variatie in vorm, met een vlakke of iets holle tot een 

halfronde of sterk onregelmatige bodem. Het onderscheid tussen een sloot of greppel is uitsluitend 

gebaseerd op breedte: greppels zijn maximaal 1 m breed, sloten minimaal 1 m. Als een greppel of 

sloot door het profiel schuin is aangesneden, kan de daadwerkelijke breedte alleen uit het vlak 

worden afgeleid. 

 

Kuil (KL), waterput of waterbassin (WA) en drenkplaats (DRE) 

Zowel binnen de terpnederzettingen als in de aangrenzende kwelder kunnen allerlei kuilen zijn 

gegraven, waarvan de exacte functie vrijwel nooit te achterhalen is. De enige uitzonderingen zijn de 

al genoemde paalkuilen, evenals drie typen kuilen die met het verkrijgen van drinkwater 

samenhingen: waterputten, waterbassins en drenkplaatsen. Waterputten bestaan uit omvangrijke 

kuilen die tot op het niveau van zoet grondwater, afkomstig uit de pleistocene ondergrond of een 

zoetwaterbel, zijn gegraven. De putten waren bekleed met een schacht van hout of zoden; samen 

met het verschil in soortelijk gewicht tussen zoet en zout water moest deze bekleding voorkomen dat 

beide vermengd raakten. Tijdens het archeologisch onderzoek in Leeuwarden viel op dat slechts 

enkele van de waterputten tot in het pleistocene zand op een diepte van 5,7 m -NAP waren 

gegraven; de meeste ‘waterputten’ reikten aanzienlijk minder diep (tot ca. 1-4 m -NAP), tot in de 

natuurlijke kwelder.30 Vermoedelijk gaat het bij de ondiepe putten om waterbassins waarin 

                                                           
28 Waterbolk 2009, 122. 
29 Nicolay 2008, 135-136. 
30 Nicolay 2008, 72-80, vooral fig. 3.26. 
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regenwater werd opgevangen, zoals historisch voor de Duitse Halligen is overgeleverd.31 Pas als een 

‘waterput’ volledig is opgegraven, kan worden vastgesteld of deze als echte waterput (grondwater) 

of als waterbassin (regenwater) diende. Omdat dit bij het onderzoek van de steilkanten vrijwel nooit 

het geval was, wordt in dit hoofdstuk voor beide de term ‘waterput’ gebruikt. 

Informatie over de Halligen leert ons verder dat het drinkwater voor mens en dier strikt 

gescheiden werd opgeslagen: terwijl regenwater van de daken van woonstalhuizen via houten buizen 

in waterbassins voor de terpbewoners werd opgevangen, dienden omvangrijke drenkplaatsen voor 

de opvang van regenwater dat door vee werd gedronken.32 Drenkplaatsen waren niet alleen tussen 

de woonstalhuizen, centraal op de terp gelegen, maar ook in de kwelder direct rondom de 

woonplaatsen. Het was niet rampzalig als zoet en zout water in de drenkplaatsen vermengd raakt, 

aangezien koeien (in tegenstelling tot mensen) ook iets brak water kunnen verdragen. 

 

Overspoelings- en spoellaag (OVL) 

Een belangrijke aanwijzing dat het verhogen van de woonplaats in een nog onbedijkt kweldergebied 

noodzakelijk was, vormen overslibbingslagen die uit dunne, doorlopende zand- of siltlaatjes bestaan. 

Deze komen incidenteel voor op de flanken van het terplichaam, als concrete neerslag van een korte 

periode met overstromingen door zeewater. Als spoellagen zijn vergelijkbare lagen vaak aanwezig in 

sloten die als randsloten rondom het terplichaam waren gegraven en tijdens (extreem) hoog water 

met zeewater volliepen. Spoellaagjes zijn ook veelvuldig aanwezig in de drenkplaatsen die buiten de 

terp waren gegraven en in veel gevallen niet met een omwalling tegen zeewater waren beschermd. 

Blijkbaar functioneerden deze drenkplaatsen alleen in de zomermaanden, wanneer het vee op de 

kwelders rond de woonplaatsen graasde en de kans op overstromingen met zeewater het kleinst 

was.  

 

Vertrapte top kwelder (NAT/KW) 

Alleen ónder het kernpodium is de top van de natuurlijke kwelder nog min of meer intact. Rondom 

dit podium is voorafgaand aan het aanbrengen van jongere terplagen veelal intensief gelopen door 

mens en dier, waardoor in de top van de kwelder een rommelige, vaak iets vuile laag is gevormd. Ook 

op een dieper niveau in de kwelder kunnen betredingssporen voorkomen, herkenbaar aan 

onregelmatige, vaak onderbroken zand- en kleilaagjes. Deze sporen zijn ontstaan doordat vee hier 

werd gewijd op het moment dat ter plaatse nog niet gewoond werd en jaarlijks nieuw sediment werd 

afgezet. Naast sporen van betreding kunnen ook graafsporen binnen de kweldergelaagdheid 

herkenbaar zijn, op plaatsen waar zoden en plaggen zijn gestoken. 

 

  

                                                           
31 Bantelmann 1975, 20-26, fig. 15; zie ook Nicolay 2010, 106-108. 
32 Bantelmann 1975, 23.  



14 
 
 

4. Terpopbouw en fasering: de individuele steilkanten 
Het steilkantonderzoek heeft in de jaren 2006-2011 een ongekende schat aan informatie opgeleverd 

over de opbouw en ouderdom van terpen aan weerszijde van de voormalige Middelzee. Van de 

zeven steilkanten die in deze periode zijn blootgelegd, zijn er ondertussen twee gepubliceerd (Anjum 

en Achlum).33 Van een derde zijn alleen het aardewerk en de daaraan gekoppelde fasering 

gepubliceerd (Jelsum).34 In deze paragraaf komen álle zeven steilkanten aan bod, inclusief de nog 

niet gepubliceerde opgravingen. Voor de individuele steilkanten is steeds dezelfde indeling in 

bewoningsfasen aangehouden, waarbij de gepubliceerde fasering van Jelsum als uitgangspunt is 

genomen (tabel 3.3). 

 

 

fase periode globale datering Anj Ach Jel Fir Oos Dr-Z Dr-O 

0 bronstijd 1500-700 v.   -     

1a vroege ijzertijd 700-500 v.   -    - 

1b midden-ijzertijd 500-200 v.  + +  - - + 

1c late ijzertijd 200 v. - 0  + +  - + + 

2a vroeg-Romeinse tijd 0-100  + +  + + + 

2b midden-Romeinse tijd 100-250/300 - + +  + + + 

2c laat-Romeinse tijd 250/300-400   +     

3 volksverhuizingstijd 350-550 - - +  + (-) - 

4 Merovingische periode 500-700 + + + - + (+) + 

5 Karolingische periode 700-900 + + + + + - + 

6 Ottoonse periode 900-1000 + + + + + - + 

7 late middeleeuwen A 1000-1200 + + + -  (-) + 

8 late middeleeuwen B 1200-1500 - + - -  (-) - 

9 vroegmoderne tijd 1500-1850 -     (-) - 

10 moderne tijd 1850-heden        

Tabel 3.3. De fasering die voor de Friese steilkanten is aangehouden, met de datering in eeuwen vóór (v.) en na 

Chr. Voor Dronrijp-Zuid zijn tussen haakjes ook de dateringen aangegeven van het aardewerk dat bij een 

kartering op het nog intacte terpdeel direct achter de steilkant is verzameld, voor zover de betreffende 

bewoningsfase niet in de steilkant is vertegenwoordigd (Anj: Anjum, Ach: Achlum, Jel: Jelsum, Fir: Firdgum, 

Oos: Oosterbeintum, Dr-Z: Dronrijp-Zuid, Dr-O: Dronrijp-Oost; +: zekere bewoning, -: mogelijke bewoning of 

bewoning elders op de terp dan waar de steilkant is aangelegd). 

 

 

Bij de fasering moet worden opgemerkt dat de individuele fasen een overlappende datering kunnen 

hebben. Deze overlap ontstaat doordat vooral handgevormd aardewerk niet altijd even scherp 

dateerbaar is, waarbij de gebruiksperiode van een bepaald type aardewerk enkele eeuwen kan 

beslaan. Zo dateert het ‘terpaardewerk’ uit de late ijzertijd (ca. 200 v.Chr.-0) tot het midden van de 

1e eeuw na Chr., overlapt de datering van ‘Angelsaksisch aardewerk’ (volksverhuizingstijd: ca. 350-

550 n.Chr.) met de eerdere en latere periode, en dateert ‘Hessens-Schortens-aardewerk’ 

(Merovingische periode: ca. 500-700 n.Chr.) tot het midden van de 8e eeuw.35 Determinatie van het 

kogelpot- en importaardewerk uit Achlum heeft verder aangetoond dat een strikt onderscheid 

tussen de Karolingisch periode, de Ottoonse periode en de late middeleeuwen A en B vaak niet goed 

                                                           
33 Nicolay et al. 2010; Nicolay & De Langen 2015. 
34 Bakker & Varwijk 2016. 
35 Zie Varwijk & Bakker 2016. 
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te maken is, zodat voor deze perioden feitelijk met een overlap van ca. 100 jaar rekening moet 

worden gehouden.36 

Eerst worden de resultaten van het al gepubliceerde steilkantonderzoek in Anjum en Achlum 

kort gepresenteerd, waarna de vijf nog ongepubliceerde steilkanten aan bod komen. Niet alleen 

worden deze steilkanten in meer detail besproken, ook worden de meest relevante spoornummers 

in de tekst genoemd. Voor de datering van de fasen wordt verwezen naar de definitieve publicatie; 

alleen enkele voor de fasering cruciale scherven worden specifiek genoemd, met hun vondstnummer 

(vnr.) en identificatienummer (id.). 
 

  

                                                           
36 Zie Varwijk et al. 2015; De Koning 2015. 
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4.1 Anjum (2006) 
Het onderzoek in Anjum is opgestart als een pilot-project, waarvan de uitkomst boven verwachting 

was: over een lengte van ruim 220 m werd in een periode van vier weken een prachtig profiel 

blootgelegd, opgeschaafd en gedocumenteerd.37 De onderzochte terp ligt iets oostelijk van de 

dorpsterp. De terp is in ten minste twee fasen (ca. 1910 en 1942) voor ongeveer een derde 

afgegraven, waarbij een verspringend talud is ontstaan dat het centrale deel van de terp doorsnijdt. 

Tijdens de afgraving, en later met een metaaldetector, zijn enkele vondsten verzameld, waarvan de 

vroegste uit de Romeinse tijd (aardewerk uit de 1e eeuw) en de vroege middeleeuwen 

(mantelspelden uit de 5e/7e-10e eeuw) dateren.38 Aangenomen wordt dat de dorpsterp van Anjum 

tot de Romeinse tijd teruggaat; het kweldergebied rond Anjum werd op zijn vroegst vanaf de 

Merovingische periode bewoond, waarna het aantal bewoonde locaties pas vanaf de Karolingische 

periode aanzienlijk toenam.39 Booronderzoek in 1999 toonde dat het intacte terpdeel uit een dik 

pakket ophogingslagen bestaat, tussen ca. 0,9 en 2,5 m +NAP (top bouwvoor 2,9 m +NAP).40 

De terp was ten tijde van het veldwerk in gebruik als akkerland. Hier groeide mais, dat 

precies gedurende de veldwerkperiode met een imposante combine werd geoogst. Het ploegen en 

oogsten met zware machines had in de jaren voorafgaand aan het veldwerk tot grote verzakkingen 

van het talud geleid.41 Het hekwerk dat ooit boven op de terprand stond, was bij aanvang van het 

veldwerk tot halverwege en op sommige plaatsen zelfs tot onderaan het talud weggezakt. 

In 2016 is een klein deel van het talud op verzoek van het Fries Museum opnieuw open 

gelegd, zodat hier een lakprofiel voor de vaste opstelling van het museum kon worden gemaakt.42 

Door hevige regenval, in combinatie met de voortgaande effecten van verzakking door 

grondbewerking, was het profiel minder stabiel dan in 2006. Een deel van het profiel is de nacht na 

het openleggen ingestort, waardoor uiteindelijk geen lakprofiel kon worden gemaakt. 

 

Lagen in het profiel 

Het centrale, hoogste deel van het profiel wordt gekenmerkt door een complexe opbouw van schone 

ophogingslagen, vuile terplagen en zowel mest als mestrijke lagen. Op verschillende plekken in het 

profiel zijn wanden van horizontaal gestapelde kwelderzoden aangesneden. Deze wanden 

begrensden gedurende de eerste fasen van bewoning de verschillende uitbreidingen van een 

huispodium, dat zowel richting noorden als richting zuiden tot een grotere huisterp werd 

uitgebouwd. De top van de kwelder direct onder de vroegste podiumlaag is sterk vertrapt, zodat niet 

het kernpodium zelf is aangesneden. Dat flanken van het terplichaam met zeewater konden 

overstromen, blijkt uit twee overslibbingslagen die op de zuidflank zijn afgezet. Als reactie op de 

tweede overstroming is direct op de overslibbingslaag een forse dijk met een breedte van 2,4 m en 

een oorspronkelijke hoogte van ca. 1,2 m opgeworpen (toenmalige top ca. 1,5 m +NAP).43 In het 

centrale deel van de terp is een omvangrijke drenkplaats gegraven, die in verschillende stadia weer is 

opgevuld. Op het woonerf direct noordelijk van deze drenkplaats stond een boerderij, waarvan twee 

paalkuilen en de centrale haard zijn herkend. In dit deel van het profiel zijn in totaal drie waterputten 

aangesneden. De putschacht is in twee gevallen met zoden bekleed, gestapeld in een visgraadmotief. 

                                                           
37 Nicolay et al. 2010. 
38 Postma 2010, 39-40, figs. 1.13-14. Slechts één vondst staat in de Terpenboeken van het Fries Museum 
vermeld (nr. 233); zie ook Galestin & Volkers 1992, nr. 498.  
39 Nicolay & Vos 2010, 180-190, figs. 5.6-10, 5.12. 
40 Marinelli & Rosenbrand 2002, 143-149. 
41 Postma 2010, 50-57, vooral figs. 1.28-29. 
42 Nicolay 2017. 
43 Nicolay 2010, 116, fig. 3.27. 
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 Terwijl de lagen in het centrale deel van de terp naar de randen een hellend vlak vertonen, 

zijn de lagen ten noordwesten hiervan opvallend horizontaal gelegen. Het profiel toont een 

afwisseling van vuile en schonere lagen, vermoedelijk ter plekke van een woonerf dat geleidelijk is 

opgehoogd. In het noordelijke deel van het profiel zijn enkele huispodia aangesneden, die onderling 

dezelfde opbouw vertonen: rond een kern van willekeurig gestorte plaggen is een stevige rand van 

horizontaal geplaatste zoden gestapeld.44 Vier van deze podia liggen direct op elkaar, waardoor 

noordwestelijk van de al genoemde, centrale huisterp een tweede huisterp vorm kreeg. Pas nadat de 

ruimte tussen beide terpen met ophogings- en afvallagen opgevuld raakte, kreeg het huidige 

terplichaam vorm.  

 Het zuidelijke deel van het profiel beslaat de flankzone van de terp. Deze zone wordt 

gekenmerkt door tientallen sloten die als randsloten de uitbouwfasen van de terp aan de buitenzijde 

begrensden. Onderin veel van de sloten zijn spoellaagjes herkend, een aanwijzing dat de sloten 

regelmatig met zeewater volstroomden. De noordelijke terpflank is niet afgegraven en vormde 

daardoor geen onderdeel van de steilkant. 

 In een groot deel van het profiel waren ónder de terplagen sporen van betreding in de 

bovenste 1 tot 1,5 m van de natuurlijke kwelder aanwezig.45 De verstoring van de 

kweldergelaagdheid zal vooral door grazend vee zijn ontstaan, in een periode dat de onderzochte 

locatie nog niet bewoond werd. Dat de betredingsporen steeds door jonger sediment zijn afgedekt, 

betekent dat het vee graasde in een landschap dat zeker in het najaar en de winter veelvuldig met 

zeewater overstroomde. Binnen hetzelfde niveau zijn graafsporen in de kwelder aanwezig. Nadat 

zoden en plaggen waren gestoken, raakten de gegraven laagtes weer met sediment opgevuld. 

 

Sporen in het vlak 

De sporen in het enige aangelegde vlak bestaan uit sloten, waterputten en de al genoemde 

drenkplaats. Geen van de waterputten is diep genoeg uitgegraven om vast te kunnen stellen of ze 

daadwerkelijk als waterput of als waterbassin dienden. Bij drie waterputten kon wel worden 

waargenomen dat hun schacht met zoden was bekleed. De zoden waren op hun zijkant geplaatst, 

vermoedelijk in visgraadmotief. Interessant is dat de zoden alleen rond het bovenste deel van de 

schacht waren aangebracht, waar de kwelderlagen relatief zandig zijn; in de dieper gelegen, meer 

kleiige kwelderlagen was een zodenrand blijkbaar niet nodig. De individuele zoden waren 

uitzonderlijk goed geconserveerd: zowel de interne gelaagdheid, als humeuze banden ter plekke van 

oorspronkelijke vegetatieniveaus waren herkenbaar. 

 

Fasering 

De bovenste lagen in het profiel waren afgetopt, waardoor het niet mogelijk is de lagen aan de zuid- 

en noordzijde van de terp met zekerheid aan elkaar te koppelen. Voor het profiel als geheel zijn 

zeven bewoningsfasen onderscheiden.46 Tot fasen 2-4 (Romeinse tijd-Merovingische periode) 

behoren de sporen in de top van de natuurlijke kwelder, die met activiteiten in een periode vóór 

bewoning op deze locatie samenhangen (het weiden van vee en het steken van zoden/plaggen). 

Aannemelijk is dat de kwelder door bewoners van de dorpsterp werd benut. Wellicht is de al 

genoemde scherf van terpaardewerk (1e eeuw), die uit de bouwvoor van de opgravingsterp komt, 

                                                           
44 Nicolay 2010, 125, figs. 3.35-36.  
45 Vos 2010, vooral figs. 2.11-12 en 2.15-16. 
46 Voor de veronderstelde gelijktijdigheid van lagen in verschillende delen van het profiel, zie Nicolay 2010, fig. 
3.37 (Harris-matrix met nederzettingsfasen). 
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ook van de dorpsterp afkomstig; de opvallende, rijk versierde scherf kan in de vroege middeleeuwen 

als curiositeit van de ene naar de andere terp zijn gebracht. 

In de loop van fase 4 (Merovingische periode: tweede helft 7e eeuw) was de kwelder 

geschikt voor bewoning en werd hier een kernpodium opgeworpen. De oudste laag in het profiel 

behoort mogelijk tot een westelijke uitbouw van dit podium (dikte ca. 60 cm, top 0,6 m +NAP). Het 

gaat om een ophogingslaag die uit willekeurig gestorte plaggen is opgebouwd. Op deze laag zijn geen 

woonlagen herkend; een boerderij zal meer centraal, hogerop het podium hebben gestaan. 

In fasen 5-8 (Karolingische periode-late middeleeuwen) groeide de huisplaats uit tot een 

aanzienlijke terp, door het aanbrengen van ophogingslagen tegen het centrale huispodium en door 

de vorming van een tweede huispodium aan de rand hiervan. De eerste ophoging van het centrale 

huispodium ging gepaard met de bouw van twee zodenranden, waartussen plaggen zijn gestort. Een 

volgende uitbreiding bestond uit mest- en mestrijke lagen, die eerst rond de podiumrand en daarna 

ook over de eerdere ophogingslagen zijn aangebracht. Het centrale deel van de zo gevormde 

huisterp werd verder met schone plaggenlagen opgehoogd, terwijl tegen de flanken mest(rijke) lagen 

werden gestort. Ter plekke van de vroegste ophogingslagen werd in de loop van de Karolingische 

periode (fase 5) een enorme drenkplaats gegraven, waarnaast het woonerf toen lag. Twee forse 

paalkuilen en op een iets dieper niveau een haardplaats zijn de enige sporen van het woonstalhuis 

dat op dit erf stond.47 De drenkplaats werd eerst voor de helft en daarna volledig dichtgestort, 

wellicht omdat elders op de terp een nieuwe drenkplaats was gegraven. In de Ottoonse periode (fase 

6) bereikte de terp een uiteindelijke hoogte van 2,2 m (top ca. 1,9 m +NAP); in dezelfde periode is 

een sterke uitbreiding van het terplichaam aan de flanken zichtbaar – onder andere door de 

‘opstapeling’ van de al genoemde huispodia aan de noordwestzijde. Vanaf fase 6 zijn ook de meeste 

randsloten gegraven. Dat het gevaar voor overstromingen ondanks de vorming van een omvangrijk 

terplichaam bleef bestaan, tonen de spoellaagjes in de sloten en vooral de aanleg van de dijk op de 

zuidelijke terpflank. 

In fase 9 (vroegmoderne tijd) werd op de zuidflank van de ondertussen als akker gebruikte 

terp een boerderij gebouwd. Deze is ingetekend op de kadastrale kaart uit 1832, maar op een iets 

jongere kaart uit 1855 al niet meer aangegeven.48 Tot fase 9 behoren enkele spitse sloten die het 

zuidelijke deel van de terp doorsnijden. In de vulling van deze sloten is puin en baksteen aanwezig, 

vermoedelijk afkomstig van de afgebroken boerderij. 

De top van de kwelder onder het centrale huispodium ligt op ca. 0.10 m -NAP. In het meest 

noordelijke deel van het profiel, onder terplagen uit fasen 6-7 (10e-11e eeuw), heeft de kwelder een 

hoogte bereikt van ca. 0,60 m +NAP. Dit vormt een concreet bewijs dat de kwelder rond de terp 

gedurende de periode van bewoning nog aanzienlijk opslibde. 

 

  

                                                           
47 Nicolay 1020, 105, fig. 3.15. 
48 Postma 2010, 35, figs. 1.7-8. 
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4.2 Achlum (2009) 
Het onderzoek in Achlum richtte zich op de zuidflank van de dorpsterp. Vanaf 1860 zijn delen van de 

terp afgegraven, waaronder ruim de helft van de zuidflank.49 Zuidelijk van de kerk is daardoor een 

121 m lang talud ontstaan, dat noord-zuid is georiënteerd. Tijdens de afgravingen is slechts een 

beperkt aantal vondsten verzameld, inclusief aardewerk dat globaal van de ijzertijd tot in de late 

middeleeuwen is te dateren.50 De vroegste aardewerkvondsten uit één van de terpen nabij Achlum 

worden door Taayke in zijn periode I (ca. 600-400/350 v.Chr.) geplaatst, waaruit blijkt dat bewoning 

hier in ieder geval tot de midden-ijzertijd teruggaat.51 Direct achter het talud is in 1996 een rij 

boringen gezet, waarin een doorlopende terplaag (maximale dikte ca. 0,8 m) met onderliggende 

spoorvullingen is herkend.52 De basis van het noordelijke deel van de terplaag ligt rond 0 NAP, de top 

(met bouwvoor) rond 1,7 m +NAP. 

Direct zuidelijk van het dorp loopt een sterk slingerende sloot. Deze geeft de oorspronkelijke 

loop aan van een priel, die in de meer zuidelijk gelegen Marne uitmondde.53 Een van de 

buitenbochten van de priel grenst aan de zuidzijde van het opgravingsterrein. Bij aanvang van het 

veldwerk werd daarom rekening gehouden met de mogelijkheid dat de steilkant een oudere fase van 

de priel, wellicht met aanlegplaats, zou doorsnijden. 

Tijdens het onderzoek in 2009 bleek verrassend genoeg dat de resterende verhoging zuidelijk 

van de kerk niet uit flanklagen van de dorpsterp bestaat, maar grotendeels uit natuurlijke 

kwelderlagen direct buiten het feitelijke terplichaam.54 Dit bood de kans om voor het eerst een 

kwelderlandschap in de nabijheid van een terpnederzetting in detail te onderzoeken. 

 

Lagen in het profiel 

De opbouw van het profiel toont een duidelijke tweedeling. Het meest noordelijke deel van het 

profiel bestaat uit vuile terplagen, die de flank van de dorpsterp vormden. De lagen zijn opvallend 

homogeen en hebben in het onderste deel van het profiel een sterk korrelige structuur. Slechts 

incidenteel zijn de vuile lagen bewust opgehoogd met kweldermateriaal. Op enkele niveaus zijn 

aslagen herkend, een aanwijzing dat hier nederzettingsafval werd gedumpt. In de terpflank is een 

hutkom gegraven, waarbinnen aanwijzingen voor het smeden van ijzer en het stallen van vee zijn 

aangetroffen.55 De hutkom is gedurende ten minste drie fasen gebruikt. In elke fase was een vloer 

van kweldermateriaal aangebracht, waarop zich een dun, houtskoolrijk loopvlak heeft gevormd. Het 

pakket vuile terplagen wordt doorsneden door een waterput. Onder dit pakket zijn de vullingen van 

sloten aanwezig. In de meeste sloten waren (vertrapte) spoellaagjes herkenbaar. De sloten liggen 

vlak naast elkaar en hebben de terp in verschillende fasen als randsloten aan de zuidzijde begrensd. 

Uit micromorfologisch onderzoek van enkele monsters uit de vuile terplagen is duidelijk 

geworden dat deze sterk homogene lagen in werkelijkheid uit een pakket dunne, één tot enkele cm 

dikke laagjes bestaan die met betredingsniveaus worden afgewisseld.56 Dit wijst op een 

opeenstapeling van loopvlakken waarop gedurende enige tijd steeds een beperkte hoeveelheid 

materiaal is opgebracht. Naast klei bestaan de laagjes uit afval, in de vorm van strooisel en mest 

                                                           
49 Galestin & Volkers 1992, nr. 256 (onder ‘opmerkingen’). 
50 Blok & Nicolay 2015, 17, tabel 1.1. 
51 Taayke 1996, I, 188-189, fig. 59 (vindplaats 56: Achlum-Ludumerterp).  
52 De Langen et al. 2000a, 49-60. 
53 Blok & Nicolay 2015, 16, 21, figs. 1.10, 1.17. 
54 Het verschil tussen de interpretatie van de boringen en de feitelijke gelaagdheid in de steilkant is 
gevisualiseerd door Blok & Nicolay 2015, fig. 1.18. 
55 De Rijk 2015, 120; Huisman 2015, 76-78; Nicolay 2015, 51-52. 
56 Huisman 2015, 72-76. 
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(plantenresten in de vorm van fytolieten en herbivoor-uitwerpselen), brandstof (verbrande mest), 

etensresten (dierlijk bot en schelp), huishoudelijke resten (vooral aardewerk), ambachtelijke resten 

(slak, hamerslag en fragmenten van ovens en smeedhaarden) en de restanten van opgeschoonde 

haardplaatsen, ovens en verbrande gebouwwanden (houtskool, as en verbrande klei). De korrelige 

structuur van de onderste vuile terplagen hangt samen met uitdroging en rijping van deze lagen, 

enige tijd nadat ze zijn gevormd: door krimp van de klei zijn droogtescheuren ontstaan, met een 

brokkelige structuur als resultaat.57 

 Het grootste deel van het profiel wordt gekenmerkt door een pakket van veelal vertrapte en 

deels vergraven kwelderlagen, waarin kuilen, sloten en drenkplaatsen zijn gegraven. Interessant is 

dat deze sporen vanuit verschillende dieptes zijn gegraven, waarna de vulling van de onderste sporen 

met kweldersediment is afgedekt. De meest omvangrijke ingravingen zijn drie drenkplaatsen met 

duidelijke betredingssporen in de humeuze of iets vuile vullagen. Onder de laagtes zijn sloten 

gegraven, vermoedelijk voor de aanvoer van extra regenwater in perioden met beperkte neerslag. In 

één van de drenkplaatsen is langs de randen een pakket natuurlijke kwelderlaagjes aanwezig. De 

kwelderlaagjes ontbreken in het centrale deel van de dobbe, een aanwijzing dat de drenkplaats na 

een periode met sedimentatie weer grotendeels is uitgegraven. De sloten in het profiel tonen een 

opmerkelijke clustering in drie groepen, wat samen hangt met het doorgaande proces van 

sedimentatie: de dichtgeslibde sloten moesten regelmatig worden uitgediept, of werden op 

ongeveer dezelfde locatie opnieuw gegraven. De primaire functie van enkele kuilen die buiten de 

terp zijn gegraven, is op basis van hun vulling niet vast te stellen. Aslagen in twee van de kuilen tonen 

dat ze uiteindelijk voor het dumpen van afval zijn gebruikt. 

 

Sporen in de vlakken 

In het meest noordelijke deel van beide vlakken zijn de vuile terplagen aangesneden, die door twee 

waterputten en de hutkom worden doorsneden. De hutkom is rechthoekig van vorm; paalkuilen van 

de dakconstructie zijn niet herkend. In de verdere vlakken vormen de drie drenkplaatsen de meest 

prominente sporen. Hun oorspronkelijke vorm is niet met zekerheid vast te stellen, maar ze lijken 

enigszins rechthoekig te zijn geweest. De vlakken tonen dezelfde clusters van sloten, waarbij opvalt 

dat hun oriëntatie door de tijd heen (sterk) kan wijzigen. Tussen de centrale slotenclusters is een 

concentratie van waterputten en kuilen aanwezig. De vulling van de waterputten en kuilen levert 

helaas geen informatie over hun relatie tot specifieke off-site activiteiten. Geen van de waterputten 

was bekleed met hout of zoden. 

 

Fasering 

De sporen zijn aan zeven fasen toegewezen, die de periode van de ijzertijd tot de middeleeuwen 

beslaan. De sporen uit de vroegste fase (fase 1b: midden-ijzertijd) bestaan slechts uit enkele 

randsloten, die het meer noordelijk gelegen, centrale deel van de terp in deze periode hebben 

begrensd. Hetzelfde geldt voor fase 1c (late ijzertijd), toen meer zuidelijk de vroegste drenkplaats 

werd gegraven. Uit dezelfde periode dateert een spitse sloot, waarvan de vulling met 

kweldersediment is afgedekt. In fasen 2a-b (Romeinse tijd) bereikte de uitbreiding van het 

terplichaam het meest noordelijke deel van het profiel, waar dan een pakket vuile terplagen is 

opgeworpen. De oudere drenkplaats wordt in deze periode flink vergroot, hoewel het diepste deel 

ondertussen met sediment is opgevuld. Ergens in de 3e eeuw moet de terp zijn verlaten, waarna 

fasen 2c en 3 (laat-Romeinse tijd en volksverhuizingstijd) in het profiel buiten beeld blijven.  

                                                           
57 Huisman 2015, 76. 
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Dat de terp al vanaf de late 4e of 5e eeuw weer als woonplaats in gebruik is genomen, tonen 

twee afgravingsvondsten uit het centrale deel van de dorpsterp: een kruisvormige fibula en de voet 

van een voetbeker.58 De nieuwe bewoners zullen hun woonerven op het hoogste deel van het al 

bestaande terplichaam hebben ingericht. Pas nadat het aantal bewoners groeide en de nederzetting 

werd uitgebreid, zijn ook op de zuidelijke terpflank weer vuile terplagen gevormd en randsloten 

gegraven. Uit fase 4 (Merovingische periode) zijn echter niet meer dan twee sporen in het profiel en 

het aangrenzende vlak aangesneden: een randsloot en een vuile terplaag.  

Het duurt tot fasen 5-6 (Karolingisch-Ottoonse periode) voordat de terpflank aanzienlijk 

wordt uitgebouwd en opgehoogd. Dit is ook de periode dat beide andere drenkplaatsen zijn 

gegraven: eentje direct naast de terp, en een tweede op een afstand van ca. 90 m van de terprand. In 

dezelfde periode ontstaan de clusters van elkaar opvolgende sloten en werd de territoriale indeling 

van het kweldergebied rond de terp blijkbaar strakker geregeld. De jongste vuile terplagen dateren 

uit fase 7 (late middeleeuwen A), de periode waarin ook de meeste sloten en de cluster van 

waterputten en kuil thuishoren. De terpflank heeft in deze periode een maximale hoogte bereikt van 

1,9 m +NAP; de hoogte van de opgeslibde kwelder direct zuidelijk van terp bedraagt dan ca. 1 m 

+NAP (beide hoogtes inclusief bouwvoor). De enige sporen uit fase 8 (late middeleeuwen B) zijn een 

cluster sloten, een opvallend brede sloot, een waterput en twee kuilen die op enige afstand van de 

terpvoet zijn gegraven. Van een verdere ophoging van de terpflank was nu geen sprake meer.  

Uit de kadastrale kaart is af te leiden dat boerderijen en kleinere woonhuizen zich gedurende 

de vroegmoderne tijd (fase 9) langs de randen van het terplichaam concentreerden. Na het verlaten 

van het klooster met de naam ‘Ludingakerke’, dat gedurende de 13e-16e eeuw centraal op de terp 

stond, is dit deel van de terp in 1893 afgegraven en sindsdien onbebouwd gebleven.59 In 1832 was 

hier een centrale drenkplaats aanwezig, tussen grasland. 

De voorloper van de priel die direct zuidelijk van de terpflank liep, is in het profiel helaas niet 

aangesneden. Onduidelijk blijft daardoor in welke bewoningsfase(n) de priel actief was en door de 

bewoners van de terp als waterweg zal zijn gebruikt.  

 

  

                                                           
58 Zie Blok & Nicolay 2015, tabel 1.1 (74B-08 en 10). 
59 Blok & Nicolay 2015, 15, figs. 1.8-9. 
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4.3 Jelsum (2010) 
Het onderzochte talud ligt noordelijk van het kerkhof van Jelsum en is globaal oost-west gericht 

(bijlage 1). Dit talud vormt de zuidzijde van een laaggelegen terrein waar de noordflank van de terp 

grotendeels is afgegraven. De stapsgewijze afgraving van delen van de dorpsterp vond in ieder geval 

plaats in de jaren 1899, 1900, 1902 en 1912, zoals blijkt uit de vondsten die toen aan het Fries 

Museum zijn overgedragen.60 Daarnaast zijn er vondsten aangeleverd in 1927 (‘ingekomen 1927’), 

waarvan onduidelijk is of ze in hetzelfde jaar zijn verzameld of pas enige tijd na het moment van 

afgraven zijn overgedragen. De datering van aardewerkvondsten uit terpen op de oostelijke oeverwal 

van de Middelzee, waarop ook de terp van Jelsum lag, wijzen op bewoning vanaf Taayke’s periode II 

(400-200 v.Chr.).61 Het intacte deel van de terp is in 1997 met een lange rij boringen onderzocht.62 

Hiervan zijn zeven boringen in het centrale deel van de terp gezet, direct achter het onderzochte 

talud. Dit deel van de terp heeft een gevarieerde opbouw en bevat goed geconserveerde mestlagen; 

de terplagen reiken van ca. 1,0 -NAP tot 2,6 m +NAP (inclusief bouwvoor). 

De blootgelegde steilkant gaat aan de onderzijde over in een sloot, die voor het onderzoek 

tijdelijk is afgedamd. Aan de voet van het hoofdprofiel met een lengte van 102 m (profiel 1) zijn twee 

vlakken aangelegd (vlakken 1001-2), waarvan de noordgrens de slootkant op beide niveaus raakte. 

Van beide uiteinden van het profiel is het dwarsprofiel getekend (profielen 2 en 5). Tijdens de aanleg 

van het hoofdprofiel zijn nog twee dwarsprofielen aangelegd (profielen 3-4), waarvan profiel 4 alleen 

is gefotografeerd. 

Haaks op het hoofdprofiel was in 1981 al een proefsleuf met een lengte van 12 m haaks op 

het talud in het achterliggende, nog intacte terprestant gegraven (zie bijlage 1). Deze sleuf is in 2010 

opnieuw geopend, waarna beide lengteprofielen (profielen 6-7) en het smalle zuidprofiel (profiel 8) 

zijn getekend. Om te voorkomen dat de sleuf zou inzakken, is deze met opstaande planken en 

steigerpalen gestut. In het verlengde van de sleuf is een klein vlak boven in het aangrenzende 

terprestant aangelegd (vlak 2001). De drie profielen van dit vlak zijn gedocumenteerd; de 

lengteprofielen vormden het verlengde van profielen 6 en 7, terwijl het smalle zuidprofiel als 

koppeling tussen deze profielen is getekend (profiel 9). Een extra vlak is aangelegd ter hoogte van 

een rij houten palen onder in de profielsleuf uit 1981 (vlak 2002); de palen zijn in twee groepen 

gecoupeerd, waarna beide profielen zijn getekend (coupes I en II). De spoornummers, spoortypen en 

fasering zijn weergegeven op de tekeningen in bijlagen 2-3. 

Als gevolg van hevige regenval gedurende een groot deel van het veldwerk zijn delen van het 

hoofdprofiel door uitspoeling van zandlaagjes in het onderliggende pakket kwelderlagen ingezakt. 

Het gaat om een stuk profiel direct westelijk van de profielsleuf uit 1981, en een stuk profiel onder 

de brede sloten in het meest westelijke deel van het profiel. Het hoofdprofiel onder de brede sloten 

kon daardoor niet worden getekend. 

 

Eerder onderzoek: proefsleuf in het terprestant (1981) 

In de maanden juli-november 1981 is door het Fries Museum, onder leiding van Evert Kramer, de al 

genoemde proefsleuf gegraven. Over de resultaten van het onderzoek is de aanzet tot een verslag 

geschreven, dat echter nooit is afgerond.63 Doel van het onderzoek was ‘het verkrijgen van een meer 

gedetailleerde indruk van de opbouw van een der terpen van de Middelzee’. De handmatig gegraven 

sleuf had een lengte van 12 m en een breedte van 2 m. De lagen in het oostprofiel reikten tot een 

                                                           
60 Terpenboeken, nr. 20a (in totaal 188 vondsten); zie ook Galestin & Volkers 1992, nr. 40. 
61 Taayke 1996, IV, 132, fig. s. 40-45. 
62 Molema & Perger 2000, 169-176. 
63 Kramer 1981; de vondsten zijn gearchiveerd onder inventarisnr. FM 1981-XI-1 t/m 183. 
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diepte van ca. 0,75 m +NAP en zijn met de letters A-J in een schematische tekening aangegeven. 

Delen van de sleuf zijn verder verdiept, tot aan de basis van een laag ‘gemengde grond’ op 2 m -NAP. 

Onder de bouwvoor (laag A1, dikte 55 cm) is een sterk gelaagd pakket aanwezig (laag A2-H), met 

enkele ‘sterk vuile’ niveaus waarin een houtskoolrijk bandje is ingesloten (laag D1-3); eronder 

bevindt zich een dik pakket van mest en mestrijke klei (laag I-J), dat op de ‘geroerde grond’ rust. De 

basis van de ‘geroerde grond’ loopt iets op richting zuiden, waar de kern van het terplichaam zich 

bevindt: van ca. 0,75 m -NAP tot 0 m NAP. 

 In de sleuf zijn twee vlakken aangelegd. Op het niveau van het eerste vlak (ca. 2.25-2.30 m 

+NAP) zijn in het zuidelijke deel van de sleuf enkele kuilen waargenomen, waaronder rechthoekige 

en vierkante paalkuilen. In het centrale en zuidelijke deel van de sleuf is een ‘brandlaag’ 

aangesneden, bestaande uit ‘klei met verbrande resten’. Een aangrenzende laag bestond uit donker 

gekleurde klei met ‘rode en bruine fijnkorrelige brokjes’, waarmee brokjes verbrande leem zullen zijn 

bedoeld. Beide lagen komen volgens een notitie op de vlaktekening overeen met de lagen B en C in 

het profiel. Onder de laag met verbrande leem zijn op het niveau van een tweede vlak (ca. 1,55 

+NAP) opnieuw paalkuilen aangetroffen, evenals het skelet van een baby. De baby van ongeveer 7 

maanden oud was met opgetrokken knieën begraven ter hoogte van laag D4. 

Het aardewerk uit de opgraving is stratigrafisch verzameld en wordt door Taayke kort 

beschroken in zijn proefschrift: uit de toplaag en bovenste terplagen komt aardewerk uit de vroege 

en late middeleeuwen (laag A1-B), uit de lagen hieronder aardewerk uit de midden- en laat-

Romeinse tijd, doorlopend tot in de volksverhuizingstijd (lagen D-F), en uit de onderste lagen 

aardewerk uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd (laag G-J).64 Het babyskelet is op basis van de 

scherven uit laag D in de 4e of 5e eeuw te dateren. De vroegste scherf is gevonden aan de basis van 

de laag ‘gemengde grond’ en dateert uit de midden-ijzertijd (type G3a, ca. 400-200 v.Chr.). 

 

Lagen in het hoofdprofiel 

Het terpprofiel oostelijk van de profielsleuf uit 1981 kenmerkt zich door een pakket vuile terplagen, 

waartussen enkele schone ophogingslagen zijn ingesloten. Onder dit pakket zijn een laag compacte 

mest (spoor 183) en enkele sloten, deels met spoellaagjes (spoor 195, 200), aanwezig. Erboven ligt 

een geband pakket, van beneden naar boven bestaande uit: twee dunne ophogingslagen (spoor 12, 

14), elk afgedekt door een houtskoolrijke woonlaag (spoor 11, 13), een compacte laag verbrande 

kleibrokken (spoor 10) en twee vuile, asrijke terplagen (spoor 7, 9). De lagen binnen het gebande 

pakket liggen grotendeels horizontaal, net als de vuile en schone terplagen erboven. Drie van smalle 

kuilen in het bovenste deel van het profiel zijn vermoedelijk paalkuilen (spoor 8, 17, 24-25). 

 Westelijk van de profielsleuf ligt een omvangrijk pakket van ophogingslagen. Hiermee is een 

huispodium opgeworpen, waarvan het centrale deel tot een hoogte van 1,3 m reikt (o.a. spoor 55-57, 

225; lengte ca. 9,5 m, top 1,8 m +NAP). Het podium is richting oosten uitgebouwd in twee stadia, 

gescheiden door een vuile terplaag (gezamenlijke lengte ca. 17,5 m). Aan de voet van de uitbouw uit 

het tweede stadium liggen twee dikke aslagen ingesloten tussen de ophogingslagen (spoor 34, 36), 

waaruit blijkt dat deze uitbouw stapsgewijs is uitgevoerd. Ook aan de westzijde zijn twee stadia in de 

uitbouw van het podium te onderscheiden, gescheiden door een vuile terplaag (gezamenlijke lengte 

ca. 26 m). De westelijke uitbouw reikt echter aanzienlijk minder hoog dan de uitbouw aan de 

oostzijde. Een versteviging van de steile randen van de verschillende podiumfasen met gestapelde of 

schuin liggende zoden is afwezig. Het pakket ophogingslagen wordt afgedekt door vuile terplagen, 

die door enkele kuilen met wisselende grootte (spoor 42, 49-51, 58-60) worden doorsneden. 

                                                           
64 Taayke 1996, IV, 129. 



24 
 
 

Tijdens verschillende ophogings- en uitbouwfasen van het podium zijn vanuit het toenmalige 

loopvlak de volgende sporen gegraven: een hutkom met een deels verdiepte bodem in het centrale 

deel van het podium (spoor 64, 68, 226-228), een tweede hutkom met vlakke bodem in de oostelijke 

uitbouw van dit podium (spoor 45-47) en enkele kuilen die de bovenste ophogingslagen doorsnijden 

(spoor 33, 54, 65, 66). De eerste hutkom bevat (iets) mestrijke vullagen; deze zijn afgedekt door een 

schone ophogingslaag en twee dikke, asrijke lagen (spoor 61-63), die feitelijk de bovenste vullingen 

van de hutkom vormen. In geen van de hutkommen, die respectievelijk in de lengte (4,8 m) en in de 

breedte (2,6 m) zijn aangesneden, is een vuil loopvlak herkend. Wel komen uit diverse vullingen van 

de vroegste hutkom fragmenten van een oven.65 Een derde hutkom (spoor 67, 70) is aangesneden in 

een dwarsprofiel dat ter hoogte van het huispodium is aangelegd (profiel 3). De hutkom doorsnijdt 

de vullagen van de hutkom in het centrale deel van het podium, zodat is aan te nemen dat beide 

elkaar in de tijd hebben opgevolgd. 

Onder de ophogingslagen is een dik pakket van overwegend mestrijke en vuile terplagen 

aanwezig. Dit pakket ligt boven de vulling van een drenkplaats (spoor 440), die met spoellaagjes is 

opgevuld (spoor 438-439). Over de drenkplaats loopt een vertrapte spoellaag, waarvan het oostelijke 

deel door twee jongere spoellagen wordt afgedekt (spoor 407, 409/436, 411, 418, 424). Onder deze 

spoellagen is de vulling twee sloten aanwezig (spoor 412-413, 420-423). De vulling van deze en 

andere sloten ter plekke van het latere huispodium is (iets) mestrijk. Twee van de sloten bevatten 

spoellaagjes (spoor 448-449, 451-452). 

 Westelijk van het huispodium ligt een opeenstapeling van veelal dikke, vuile terplagen die 

iets richting westen hellen; vanuit de basis van de onderste lagen zijn enkele sloten en greppels 

gegraven. Onder de vuile terplagen zijn een schone ophogingslaag (spoor 244, 246) en een pakket 

van vooral mestrijke lagen aanwezig. Veel van de mestrijke lagen bevatten spoellaagjes. De vuile en 

mestrijke lagen dekken sloten en greppels af, waarvan een deel ook spoellaagjes bevat (o.a. spoor 

425, 566-567, 472/568). Het onderste spoor is een drenkplaats, opgevuld met overwegend mestrijke 

lagen waarin al dan niet vertrapte spoellaagjes zijn ingesloten (spoor 572-578). Tussen de bovenste 

vulling van de drenkplaats en het pakket mestrijke lagen is een laag niet-vertrapte spoellaagjes 

aanwezig (spoor 489), evenals een laag waarin mest- en mestrijke laagjes met spoellaagjes worden 

afgewisseld (spoor 486). 

 Richting westen worden de vuile terplagen dunner en liggen ze vrijwel horizontaal. Onder 

deze lagen is een pakket van deels vertrapte spoellaagjes aanwezig (o.a. spoor 252/503), die de 

mestrijke lagen hier afdekken. Enkele sloten (o.a. spoor 255, 508-9) doorsnijden de mestrijke lagen, 

evenals een pakket akkerlagen daaronder (o.a. spoor 493a/b). Drie van de sloten bevatten veel 

spoellaagjes (spoor 507, 516-518, 533); hetzelfde geldt voor de enige sloot ónder de mestlagen 

(spoor 501-502/586-587). Tussen de akkerlagen is een dunne, vertrapte overslibbingslaag ingesloten 

(spoor 497), die aan de oostzijde in de al genoemde drenkplaats eindigt. De onderste akkerlaag is 

dusdanig goed geconserveerd dat sporen van een keerploeg nog herkenbaar waren (spoor 579). In 

een jongere akkerlaag, die deels over de onderste akkerlaag heen ligt en verder richting westen 

doorloopt, waren vergelijkbare sporen minder regelmatig aanwezig (spoor 504). 

 Westelijk van een laagte die deels met houtskool- en asrijke lagen (spoor 144, 146-147) is 

opgevuld, worden de vuile terplagen weer dikker en hellen ze opnieuw iets richting westen (ca. 66-88 

m). Onder deze lagen is een dik pakket overslibbingslagen aanwezig (spoor 529, 252-253, 513-515, 

519, 522, 636). Dit pakket ligt over één van de akkerlagen (spoor 504) en een vuile terplaag (spoor 

634), die door sloten met spoellaagjes worden doorsneden (o.a. spoor 516-518, 524, 533, 592). 

                                                           
65 Bakker & Varwijk 2016, 196. 
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 Het meest westelijke deel van het profiel kenmerkt zich door een pakket van schone 

ophogingslagen (spoor 163, 593; top 0,10 m -NAP), aan de oostzijde verstevigd met drie horizontaal 

gestapelde zoden (spoor 164). Andere zoden zijn op twee niveaus als een horizontale baan in de 

bovenste ophogingslaag aanwezig. Dat de al genoemde spoellagen tegen de zodenrand omhoog 

lopen (spoor 253, 522), vormt een aanwijzing dat de ophogingslagen als dijklichaam dienden. Toen 

zeewater tijdens een storm over deze dijk liep, bezonken de meegevoerde sedimenten. Zo vormde 

zich direct áchter de dijk een pakket kweldersediment met een maximale dikte van maar liefst 80 cm. 

Het dijklichaam ligt op de vullingen van een derde drenkplaats (o.a. spoor 521), waaruit twee sloten 

in de kwelder zijn gegraven (spoor 557, 599). Door het dijklichaam zijn enkele smalle sloten (165-167, 

168-169, 171) en een brede sloot (spoor 260) gegraven. Deze sloten worden afgedekt door een vuile 

terplaag waarop aan de zuidzijde van het profiel een schone ophogingslaag is aangebracht (spoor 

174 in profiel 5). Op basis van de beschikbare gegevens is niet te zeggen of deze ophogingslaag ook 

tot een dijklichaam heeft behoort. Zowel in beide sloten onder in de drenkplaats, als in de brede 

sloot zijn spoellaagjes aanwezig.  

 In de westelijke helft van het profiel zijn onder de moderne bouwvoor drie akkerlagen 

aangesneden (spoor 136, 152, 161), die de bovenste lagen van de terpflank vormen. De eerste 

akkerlaag wordt doorsneden door een brede sloot (spoor 172-173), die door de tweede akkerlaag 

wordt afgedekt. Van de derde akkerlaag is het grootse deel in de huidige bouwvoor opgenomen. 

 Een aanwijzing voor activiteiten op deze locatie vóórdat de eerste terplagen werden 

opgeworpen, is de vondst van een aardewerkscherf in een kwelderlaag op 0,6 m onder de goed 

geconserveerde akkerlaag (vnr. 487, op de grens van spoor 558-559; ca. 1,5 m -NAP). Een andere 

aanwijzing zijn sporen van betreding in het veen dat zich ónder de natuurlijke kwelderlagen bevindt. 

Betreding leidde tot de vorming van een golvende laag van iets kleiig veen (spoor 549 in vak 1), die 

zich binnen een veenpakket op een diepte van ca. 1,5 m onder de akkerlaag bevindt (ca. 2,1 m -NAP). 

Het gaat om een drooggevallen veenoppervlak dat ook in de vakken 2 en 3 is aangesneden. Een 

spoor in vak 3 dat tussen twee kwelderlagen lijkt te zijn ingesloten (spoor 1057), vormt feitelijk de 

vulling van een waterput die vanuit een terplaag op een hoger niveau is ingegraven. 

 

De sleuf uit 1981 opnieuw bekeken: lagen in de profielen 

Van de profielsleuf uit 1981 zijn twee lange profielen (west- en oostzijde) en een smal profiel 

(zuidzijde) tot een maximale diepte van ca. 0 NAP opgeschoond en getekend, nadat destijds alleen 

het oostprofiel schetsmatig was gedocumenteerd. Het westprofiel doorsnijdt de oostelijke voet van 

de uitbouw van het huispodium in het hoofdprofiel. Dit verklaart waarom van deze uitbouw slechts 

dunne ophogingslagen zijn aangesneden, afgewisseld met vuile terplagen en aslagen. De lagen hellen 

sterk richting noorden en liggen op een pakket mest- en mestrijke lagen, dat aan de zuidzijde 

aanzienlijk dikker is dan aan de noordzijde. Op verschillende niveaus zijn kuilen aangesneden, 

waaronder enkele forse paalkuilen (o.a. spoor 343, 369). 

  Het oostprofiel laat een vergelijkbaar beeld zien, met onder in het profiel een duidelijkere 

scheiding tussen mestlagen (en enkele schone ophogingslagen) en afdekkende mestrijke lagen. 

Vooral in het bovenste deel van het profiel zijn veel paalkuilen aangesneden (o.a. spoor 280, 289, 

333). Dit is het niveau van de compacte laag verbrande kleibrokken, die net als in het hoofdprofiel op 

een houtskoolrijke woonlaag ligt. Op een lager en op een hoger niveau zijn boven in het profiel ook 

andere houtskoolrijke woonlagen zichtbaar (spoor 287, 292, 300, 329), in combinatie met dunne 

ophogingslagen van kweldermateriaal. De basis van het profiel bestaat uit een overslibbingslaag 

(spoor 320, 407), als bovenste van drie overslibbingslagen in het hoofdprofiel.  

 Van de twee delen waarin het smalle zuidprofiel is getekend, geeft het onderste deel 

aanvullende informatie over de helling van de mest- en mestrijke lagen: deze hellen niet alleen 



26 
 
 

richting noorden (west- en oostprofiel), maar ook richten oosten (zuidprofiel). Dit wijst erop dat het 

kernpodium, waar de mest(rijke) lagen vermoedelijk tegenaan lagen, zich ten zuidwesten van de 

profielsleuf bevond, in het intacte terpdeel waarop het huidige kerkhof ligt. 

Als de tekening van het oostprofiel met die van het profiel uit 1981 wordt vergeleken, is in 

hoofdlijnen dezelfde laagopbouw zichtbaar. Op de mest- en mestrijke lagen (laag I-J) ligt een pakket 

vuile terplagen (laag D4-H), dat door een fijner geband pakket met de brandlaag en zowel vloer- als 

woonlagen wordt afgedekt (laag B-D3). De moderne bouwvoor, in de top van het oostprofiel, bestaat 

uit dezelfde twee lagen die ook in 2010 zijn herkend (laag A1-2). Lagen die dieper reiken dan de 

mest- en mestrijke lagen zijn in 1981 niet aangesneden, met uitzondering van het pakket ‘geroerde 

grond’ in de extra verdiepte delen van het profiel. Hoewel dit pakket in 1981 als een doorlopende 

laag is geïnterpreteerd, gaat het vermoedelijk om de vullingen van sloten ónder het feitelijke 

terplichaam. 

 

Sporen in de vlakken 

Langs het hoofdprofiel zijn twee vlakken aangelegd. Het bovenste vlak (1001) lag ter hoogte van de 

onderste vuile terplagen, de mestrijke lagen en de overslibbingslagen. In het vlak zijn de spoellaagjes 

uit de noordelijke drenkplaats (spoor 1019), evenals de vullingen van de zuidelijke drenkplaats (spoor 

1067-9) aangesneden. Andere sporen zijn sloten, greppels en kuilen, waaronder drie waterputten. 

Twee kleine kuilen zijn vermoedelijk paalkuilen van een onbekende structuur (spoor 1044-5). De 

meeste sloten en greppels zijn min of meer N-Z georiënteerd, of NO-ZW. In het meest oostelijke deel 

van het vlak is het onderscheid tussen de overslibbingslagen boven een van de sloten in het 

hoofdprofiel (spoor 407) en de natuurlijke kwelder (spoor 1003) niet gezien en daarom niet als grens 

aangegeven. 

 In het tweede vlak (1002) vormen twee van de drenkplaatsen de meest omvangrijke sporen. 

De middelste drenkplaats (spoor 1109 ) is langgerekt rechthoekig van vorm. De westelijke 

drenkplaats (spoor 1109-10, 1112, 1115-6) is minder regelmatig van vorm, omdat deze in enkele 

stadia opnieuw is uitgegraven. Van de oostelijke drenkplaats is slechts een klein deel herkend (spoor 

1076); door de natuurlijke spoellagen in de vulling is ook hier het onderscheid tussen spoorvulling en 

kwelder niet waargenomen. Centraal in de werkput is de akkerlaag voor een deel aangesneden 

(spoor 1106). Hoewel het om de onderste, goed geconserveerde akkerlaag gaat (spoor 497), zijn 

geen banen van een keerploeg in het vlak herkend. De sloten en greppels laten een minder 

regelmatig patroon zien dan in het vorige vlak, met sterk wisselende oriëntaties. De waterputten uit 

het vorige vlak zijn ook in het tweede vlak herkend (spoor 1009, 1057, 1060), naast vier andere 

waterputten (spoor 1000, 1077, 1096, 1097) en een kuil (spoor 1094). Bij geen van de waterputten 

was de putschacht bekleed met hout of zoden. 

 Binnen de voormalige profielsleuf is een klein vlak (2002) getekend, dat grensde aan het 

westprofiel. In dit vlak was van zuid naar noord over een afstand van ca. 4 m een rij van zeven palen 

aanwezig (spoor 606-612), na een onderbreking van 3,5 m richting noorden vervolgd door een 

paalkuil (spoor 605) en nog eens vier palen (spoor 600-603). Aangezien de noordelijke rij minder diep 

reikte (tot -0,33 -NAP) dan de noordelijke rij (tot 0,13 -NAP), behoren de rijen tot twee verschillende 

structuren. De noordelijke structuur is aangelegd toen de terpflank ten opzichte van de bouw van de 

zuidelijke structuur ca. 20 cm extra was opgehoogd. De palen uit beide rijen hadden wisselende 

dikten en waren deels in de lengte vervormd door de druk van bovenliggende terplagen. De dikkere 

palen waren aan de vlakke onderzijde enigszins rond bijgekapt, terwijl aan de dunnere palen een 

scherpe punt was gekapt. Voor de dikkere palen is consequent eik gebruikt, voor de dunnere palen 
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en staken zowel els als berk.66 Rondom geen van de palen was een paalkuil aanwezig, zodat de 

aangepunte en iets bijgekapte palen in de grond moeten zijn geslagen. Vlechtwerk tussen de palen is 

niet herkend, evenmin als een bijbehorend loopvlak. Een klein profiel van de lagen tussen de palen 

toont ze in spoor 621 (zuidelijke rij) en spoor 379 (noordelijke rij) waren geslagen. Deze sporen 

behoren tot het pakket mestrijke lagen dat ook in het hoofdprofiel (o.a. spoor 199, 209) is 

aangesneden en de overslibbingslagen afdekt.  

 Op een hoger niveau is in het verlengde van de profielsleuf een klein vlak (2001) direct onder 

de bouwvoor aangelegd, om te kijken of de paalsporen die op dit niveau in de profielen zijn 

waargenomen ook in het vlak konden worden gedocumenteerd. Dit bleek inderdaad het geval: in 

een vlak van slechts 7 bij 2,5-3 m waren maar liefst 22 paalkuilen aanwezig, in zeven gevallen met 

een nog herkenbare paalkern. De paalkuilen zijn ingegraven in ophogingslagen en vuile terplagen. 

Alle paalkuilen zijn gecoupeerd, waaruit blijkt dat ze vrij ondiep waren (10-20 cm, incidenteel 35-40 

cm) en veelal een vlakke bodem hadden. Opvallend is dat veel paalkuilen elkaar doorsnijden, een 

aanwijzing dat hier een woonerf is aangesneden waarop zeker drie keer een nieuw gebouw is 

opgetrokken. Het vlak was te klein om delen van een huisplattegrond te kunnen herkennen, of met 

zekerheid de oriëntatie van de gebouwen vast te kunnen stellen.  

 

Fasering 

Voorafgaand aan het opwerpen van de eerste terplagen waren in het gebied rond Jelsum al mensen 

actief. In het pakket veenlagen dat zich onder de natuurlijke kwelderlagen bevindt, zijn sporen van 

betreding van een voormalig veenoppervlak aanwezig. De vorming van het veenpakket wordt op 

basis van twee 14C-dateringen gedateerd tussen ca. 1750 en 1100 v.Chr., zodat het veen in de 

midden-bronstijd (fase 0) moet zijn belopen. 

Op een hoger niveau, in de natuurlijke kwelderlagen op ca. 0,6 m onder de akkerlaag uit fase 

1b, zijn twee passende wandscherven gevonden tussen spoor 558 en spoor 559 (vnr. 487). De 

scherven zijn helaas niet goed te dateren, maar stratigrafisch vermoedelijk aan de vroege ijzertijd 

(fase 1a) toe te wijzen. De scherf kan samenhangen met de aanwezigheid van een oude 

bewoningskern in het terplichaam, waarvan geen sporen in de steilkant zijn aangesneden. Omdat 

een loopvlak of afval van een nabijgelegen nederzetting op het niveau van de scherf ontbreekt, is het 

aannemelijker dat de kwelder rond Jelsum in fase 1a nog niet was bewoond. De scherf vormt eerder 

een aanwijzing voor gebruik van de kwelder als weidegebied, door boeren die in het ‘oude 

kwelderlandschap’ ten zuidwesten van het huidige Leeuwarden woonden.67 

De vroegste sporen die samenhangen met bewoning op deze locatie dateren uit fase 1b 

(midden-ijzertijd). Het gaat om de drenkplaats en vroegste sloot in het oostelijke deel van het profiel, 

om de drenkplaats en de richting zuiden aangrenzende akkerlagen in het centrale deel van het 

profiel en om de vroegste fase van de drenkplaats in het westelijke deel van het profiel. De akker 

waartoe de akkerlagen behoren, lag tussen de westelijke en de middelste drenkplaats. Eén van de 

vullingen van de middelste drenkplaats loopt over de vroegste akkerlaag en is als spoellaag tussen 

twee van de akkerlagen te vervolgen, een aanwijzing dat deze drenkplaats en de akker gelijktijdig in 

gebruik waren. Hetzelfde is aan te nemen voor de westelijke drenkplaats, hoewel het ‘contactpunt’ 

tussen drenkplaats en akkerlaag door de ingraving van een jongere sloot is verstoord. Een directe 

relatie tussen de akkerlaag en de oostelijke drenkplaats is op basis van het profiel niet vast te stellen. 

De drie drenkplaatsen lagen vermoedelijk langs de rand van een kernpodium dat zich zuidelijk van 

                                                           
66 Determinatie Nicolien Bottema-Mac Gillavry. Zes van de palen uit de zuidelijke rij (spoor 606-608, 610-612) 
zijn geconserveerd door G. van Oortmerssen (RUG/GIA). 
67 Zie Taayke 1996, I, 188-189; 2016. 
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het hoofdprofiel bevond. Dit is af te leiden uit de al besproken helling van de jongere, mestrijke lagen 

in de profielsleuf uit 1981. Rondom het kernpodium vonden ten tijde van bewoning regelmatig 

overstromingen met zeewater plaats, wat resulteerde in het dikke pakket kweldersediment in de 

noordelijke drenkplaats. 

Als op de dateringen van het aardewerk wordt afgegaan, zijn de middelste en westelijke 

drenkplaats (vroegste aardewerk ca. 600-450 v.Chr., uit spoor 574 en 594; vnrs. 533 en 559, ids. 287 

en 294-5) enkele eeuwen ouder dan de sloot die de noordelijke drenkplaats doorsnijdt (vroegste 

aardewerk ca. 400-200 v.Chr., uit spoor 420; vnr. 402, id. 237). Uit een jongere sloot (fase 1c) die de 

akkerlagen doorsnijdt, komt een scherf uit ca. 600-500 v.Chr. (spoor 586; vnr. 589, id. 291); de scherf 

vormt vermoedelijk opspit en levert de meest nauwkeurige datering voor de aanvang van bewoning, 

vermoedelijk rond of kort voor 500 v.Chr. De noordelijke drenkplaats heeft geen aardewerk 

opgeleverd, maar is op stratigrafische gronden met zekerheid ook in de midden-ijzertijd te plaatsen.  

 Op de overgang van fase 1b naar fase 1c (late ijzertijd) werden opnieuw lagen van natuurlijk 

sediment afgezet, waarmee de bovenste akkerlaag, de middelste en noordelijke drenkplaats en de 

sloot die de noordelijke drenkplaats doorsnijdt zijn afgedekt. Betredingssporen in de 

overslibbingslaagjes tonen dat het kernpodium tijdens de perioden van overstromingen bewoond 

bleef.  

Als reactie op deze overstromingen werd in fase 1c een pakket van mestrijke en op een hoger 

niveau iets mestrijke lagen aangebracht. Voor de percelering en afwatering van het zo gevormde 

terplichaam zijn enkele sloten gegraven. Geen van de oudere drenkplaatsen is in deze fase opnieuw 

in gebruik genomen; de drenkplaatsen lagen nu vermoedelijk verder noordelijk, aan de rand van het 

pakket mestrijke en vuile terplagen. 

 In fase 2a (vroeg-Romeinse tijd) vond een verdere ophoging van de zuidelijke terpflank 

plaats, nu met mestrijke lagen en vooral vuile terplagen. Het oostprofiel van de sleuf uit 1981 toont 

dat voor de ophoging richting oosten gedurende fase 2a ook mestlagen zijn gebruikt. Opnieuw zijn 

sloten gegraven, evenals kleinere greppels die op een inrichting van de terpflank als onderdeel van 

één of meer woonerven wijzen. Dat op de terpflanken woonerven lagen, blijkt ook uit de ligging van 

twee waterputten uit fase 2a die in vlak 1002 zijn aangesneden (spoor 1077, 1097). 

 De overgang van fase 2a naar fase 2b (midden-Romeinse tijd) wordt gemarkeerd door een 

nieuwe fase van overstromingen en kweldersedimentatie op de terpflank. De overstromingen 

vonden plaats nadat in fase 2b een nieuwe drenkplaats is gegraven ter plekke van de westelijke 

drenkplaats uit fase 1b. De bovenste vulling van deze drenkplaats wordt afgedekt door een vuile 

terplaag (spoor 634), waarover de lagen kweldersediment liggen. De vuile terplaag is gelijktijdig met 

het dijklichaam in het meest westelijke deel van het profiel, waartegen de sedimenten schuin 

omhoog lopen. Dit betekent dat het dijklichaam bij aanvang van deze sedimentatie al was aangelegd. 

Er is geen reden om aan te nemen dat de woonplaats tijdens de periode van overstromingen werd 

verlaten: de sedimentlagen liggen tussen de flanklagen van de terp en het dijklichaam, en reiken niet 

tot het niveau waarop de woonerven zijn te verwachten. De enige overslibbingslaag die meer 

oostelijk is herkend (spoor 236), reikt tot dezelfde hoogte als de lagen direct achter het dijklichaam. 

 Op de plek in het hoofdprofiel waar de lagen uit fase 2a het hoogst reiken, is gedurende fase 

2b stapsgewijs een dik pakket ophogingslagen aangebracht – wellicht als reactie op het zeewater dat 

over de dijk stroomde. Eerder in deze fase was tegen de oostzijde van de ‘verhoging’ uit fase 2a een 

pakket van overwegend mestrijke lagen opgeworpen, zodat er een enigszins vlak terrein ontstond 

waarop de lagen van kweldermateriaal konden worden gestort. Het centrale deel van deze lagen 

vormde de kern van een huispodium dat op de noordelijke flank lag van het terplichaam uit deze 

periode. Het podium is na enkele fasen van ophoging met schone ophogingslagen richting oosten en 

tot een beperktere hoogte ook richting westen uitgebouwd. Ondanks de vrij steile randen werd rond 
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geen van de ophogingslagen een verstevigde plaggenrand aangebracht. De asrijke lagen aan de 

oostzijde van het podium wijzen op het dumpen van afval uit een haardplaats, vermoedelijk 

afkomstig van het huis dat op het podium stond. Van dit gebouw zijn geen paalsporen in het profiel 

herkend; wel zijn drie bijgebouwen in de vorm van hutkommen aangesneden. Tegen de zijkanten van 

het podium kregen gedurende de verschillende stadia van ophoging/uitbouw vuile terplagen vorm, 

soms afgewisseld met ophogingslagen. De vuile terplagen strekken zich richting westen en oosten uit 

over de volledige lengte van het hoofdprofiel. In een brede zone rondom het podium reikten deze 

lagen uiteindelijk even hoog als het podium zelf. In een zone zijn ten noordoosten van het podium 

zijn in beide vlakken waterputten uit fase 2b aangesneden, die op bewoning ter plaatse wijzen (spoor 

1000, 1009, 1994, 1096).  

 Ter hoogte van de top van het pakket ophogingslagen en de afdekkende vuile terplagen uit 

fase 2b is het kleine vlak in het verlengde van de sleuf uit 1981 aangelegd. Slechts één van de 

paalkuilen in dit vlak (spoor 2039) bevatte een dateerbare scherf die met de datering van terplagen 

op dit niveau overeenkomt: ca. 100-250 n.Chr. (spoor 2039; vnr. 632, id. 437). Van de andere 

paalkuilen is onzeker of ze samenhangen met de aanwezigheid van een woonerf uit fase 2b, of uit 

fase 2c.  

Aan de voet van het huispodium uit fase 2b stonden onder in de profielsleuf twee rijen palen, 

vrijwel in elkaars verlengde. Zoals gezegd, behoren beide rijen gezien hun verschil in diepte tot twee 

verschillende structuren. Vermoedelijk volgden beide structuren elkaar op in de tijd: toen het 

zuidelijke gebouw werd verlaten, werd op hetzelfde woonerf een nieuw gebouw in het verlengde van 

de voorganger opgetrokken. Dit is een mogelijke aanwijzing dat de terp toen radiair was ingedeeld, 

waarbij huizen in elkaars verlengde op hetzelfde woonerf werden herbouwd.68 De noordelijke rij 

toont dat dikke, aan de onderzijde stompe palen met enkele dunnere, aangepunte palen werden 

afgewisseld. Terwijl de dikke palen voor het dragen van de dakvoet dienden, zullen om het bovenste 

deel van de dunnere palen twijgen van vlechtwerk zijn gevlochten. Hoewel van de zuidelijke rij één 

van de palen is uitgetrokken, was de afwisseling van een dikke en enkele dunnere palen/staken ook 

hier herkenbaar. Onzeker is of de palen en staken tot een woonstalhuis hebben behoord, of tot een 

bijgebouw. Duidelijk is wel dat beide constructies werden opgericht vóórdat het huispodium uit fase 

2b werd opgeworpen, in een periode dat woonerven op de flanken van het meer centraal gelegen 

kernpodium blijkbaar nog niet door overstromingen met zeewater werden bedreigd.  

 Bijzonder aan Jelsum is dat de woonplaats in fase 2c (laat-Romeinse tijd) bewoond bleef, 

terwijl deze fase in de andere steilkanten steeds ontbreekt. Direct oostelijk van de profielsleuf uit 

1981 zijn in het profiel enkele lagen aanwezig die op basis van aardewerk met zekerheid aan de 4e 

eeuw zijn toe te wijzen (spoor 10-11: vnrs. 545 en 549, ids. 49-50).69 De onderste lagen uit fase 2c zijn 

vuile terplagen, die een kuil en een paalkuil uit deze fase afdekken. Erboven liggen twee dunne 

ophogingslagen van kweldermateriaal, elk afgedekt met een houtskoolrijke laag. De bovenste laag 

bestaat uit stukjes verbrande leem. De dunne, schone ophogingslagen zijn te interpreteren als twee 

oude vloerniveaus die vermoedelijk binnen een woning lagen. Op elke vloer is als woonlaag een vuil 

loopniveau gevormd, dat veel houtskool bevat. De afdekkende laag bestaat uit leem waarmee de 

vlechtwerkwanden van het gebouw waren aangesmeerd; na een brand is de gebakken leem in 

brokken uit elkaar gevallen en geëgaliseerd om een nieuw loopvlak te creëren. De woning is op dat 

moment verplaatst, aangezien geen nieuwe vloer is aangelegd. In het oostprofiel van de sleuf uit 

1981 zijn de terplagen uit fase 2c iets oplopend richting zuiden te vervolgen. Op het bovenste 

                                                           
68 Vergelijk de huizen in het Groningse Ezinge, die op hetzelfde erf in elkaars verlengde zijn gebouwd (Nieuwhof 
2018, 34-35, fig. 2.11). 
69 Zie ook Varwijk & Bakker 2016, 202, fig. 21. 
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vloerniveau ligt hier als extra niveau een dunne, vuile terplaag, waarop het loopvlak en de laag 

verbrande leem zijn gevormd. Op een hoger en lager niveau zijn in hetzelfde profiel ook vloeren en 

loopniveaus van andere woningen aanwezig. De aanwezigheid van paalkuilen toont dat op het 

veronderstelde woonerf uit fase 2c huizen en bijgebouwen stonden.  

Hoewel in het hoofdprofiel westelijk van de sleuf uit 1981 geen enkele schone of vuile 

terplaag met zekerheid aan fase 2c is toe te wijzen, is aan te nemen dat de vorming van nieuwe lagen 

op de flanken van het terplichaam uit fase 2b ononderbroken doorging. Voor het lagenpakket tussen 

de lagen die op basis van aardewerkvondsten met zekerheid aan fase 2b en de nog te bespreken fase 

3 zijn toe te wijzen, wordt daarom van een overgangsfase (2b/c) uitgegaan. Uit een laag direct onder 

dit pakket (spoor 92) komt een scherf van Driesum-aardewerk, dat in de tweede helft van de 3e of 

eerste helft van de 4e eeuw is te dateren (vnr. 101, id. 443); als enkele van de lagen erboven 

inderdaad jonger zijn, kunnen deze globaal aan de tweede helft van de 3e en de 4e eeuw worden 

toegewezen. Het centrale deel van terplichaam werd in deze periode niet zozeer in de hoogte, maar 

juist in de breedte uitgebouwd. 

 In fase 3 (volksverhuizingstijd) werd de woonlocatie uit fase 2c met dunne, vuile terplagen en 

een laag kweldermateriaal opgehoogd. Slechts één paalkuil (spoor 8) wijst concreet op de 

aanwezigheid van een gebouw, evenals een aslaag die met het opschonen van een haardplaats 

samenhangt. Opnieuw werd het terplichaam vooral in de breedte uitgebouwd: tegen de flanklagen 

uit fase 2b/c kreeg een pakket van overwegend vuile terplagen vorm, in het bovenste deel van het 

profiel afgewisseld met dikke ophogingslagen. Een laagte aan voet van het terplichaam uit fase 3 is 

opgevuld met vuile en schone terplagen, evenals een as- en een houtskoolrijke laag. Dat deze lagen 

met bewoning op de terpflank samenhangen, blijkt ook uit twee waterputten (spoor 1057, 1060) die 

ter hoogte van de laagte in beide vlakken zijn aangesneden.  

 In fase 4 (Merovingische periode) werd op het hoogste deel van de terp gewoond, op de 

oudere terplagen uit fasen 2b en 3. Van deze bewoning getuigt in het hoofdprofiel een vuile terplaag 

(spoor 43), die door enkele kuilen wordt doorsneden. In beide profielen van de sleuf uit 1981 is een 

dikker pakket van terplagen uit fase 4 aangesneden. Het gaat om vuile terplagen, evenals enkele 

vloerniveaus van kweldermateriaal die door een vuil, houtskoolrijk loopvlak worden afgedekt. Op 

bewoning ter plekke wijzen ook de paalkuilen van enkele gebouwen. Ook in deze fase is de terp 

vooral in de breedte uitgebouwd: tegen de westzijde van de terplagen uit fase 3 is een pakket vuile 

terplagen aangebracht, zodat in deze fase alle terplagen uit fase 2b door jongere lagen zijn afgedekt. 

 De akkerlagen die de terplagen uit fasen 3 en 4 aansnijden, zijn slechts globaal te dateren. Op 

basis van twee kogelpotscherven uit spoor 136 (8e-10e eeuw; vnr. 613, ids. 112-3) en een scherf 

draaischijfaardewerk uit spoor 152 (14e-15e eeuw; vnr. 71) is een onderscheid gemaakt tussen lagen 

uit fasen 5-6 (Karolingisch-Ottoonse periode; onderste akker) en fasen 7-9 (late middeleeuwen en 

vroegmoderne tijd; middelste en bovenste akker). De brede sloot in het meest westelijke deel van 

het hoofdprofiel is gegraven aan het begin van fase 7, vermoedelijk om het akkerareaal uit deze fase 

in percelen op te splitsen. Dat de akkerlagen alleen in de westelijke helft van het profiel onder de 

moderne bouwvoor aanwezig zijn, betekent vermoedelijk niet dat het akkerareaal zich tot de flanken 

van het terplichaam beperkte. Als gevolg van ploegen en erosie is grond van het hogere deel van de 

terp naar de flanken verplaatst, waardoor akkerlagen alleen op de terpflanken archeologisch 

herkenbaar zijn: akkerlagen vormden zich alleen dáár waar de aanvoer van grond als gevolg van 

ploegen en erosie tot een geleidelijke ophoging van het akkerareaal leidde. Hieruit is af te leiden dat 

de terp uit fase 4 hoger is geweest dan nu uit de profielen blijkt, wat een verklaring biedt voor de 

wijze waarop veel lagen in de oostelijke helft van het hoofdprofiel zijn ‘afgetopt’. 

Toen de terp vermoedelijk aan het begin van fase 5 van een woonplaats in een ‘akkerterp’ 

werd getransformeerd, werden de woonerven van het centrale deel van de terp naar de zuidelijke en 
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oostelijke randzone van het terplichaam verplaatst. Hier concentreerde de bewoning zich gedurende 

de vroegmoderne tijd (fase 9), zoals de kadastrale kaart uit 1832 toont. Tegenwoordig ligt de 

dorpskern nog steeds op de zuidelijke en oostelijke terpflank. 
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4.4 Firdgum (2011) 
Vermoedelijk in 1920 is het zuidoostelijke kwadrant van de dorpsterp van Firdgum afgegraven, 

resulterend in twee haaks staande taluds. Volgens een bewoner van het dorp werden tijdens de 

afgraving enkele skeletten aangetroffen, die zonder bijgaven met het hoofd richting westen waren 

begraven.70 De skeletten en verdere vondsten die tijdens de afgraving tevoorschijn kwamen, zijn 

helaas niet bewaard gebleven. De aanvang van bewoning op de kwelderwal waarop Firdgum ligt, 

wordt algemeen vanaf de 8e of 9e eeuw gedateerd.71 Toch wijzen aardewerk- en metaalvondsten op 

een eerder gebruik van de kwelderwal, al vanaf de Romeinse tijd.72 Hetzelfde beeld komt naar voren 

uit een inventarisatie van detectievondsten die in en rond Firdgum zijn verzameld: behalve 

schijffibulae en munten uit de late 7e-11e eeuw, gaat het om mantelspelden uit de 1e-3e eeuw en de 

late 4e-eerste helft 5e eeuw.73 Uit een rij de boringen die in 1993 westelijk van het afgegraven 

terpdeel is gezet, blijkt dat de intacte, westelijke helft van de dorpsterp een gevarieerde opbouw 

heeft en van 1,3 tot 2,5 m +NAP reikt (inclusief bouwvoor).74 

Door beide taluds van het afgegraven kwadrant is een doorlopende steilkant met een lengte 

van 125 m aangelegd (profiel 1; bijlage 5). Waar de taluds elkaar raken, is op twee plekken een knik 

in de steilkant gemaakt. Tegen de zuidelijke helft van het noord-zuid-talud is door de grondeigenaar 

gedurende enkele tientallen jaren sterk organische grond gestort, waardoor het talud hier licht naar 

binnen knikt. Tijdens de aanleg van de steilkant is dit profieldeel daarom verder naar achteren gezet 

dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het pakket opgebrachte grond was echter dusdanig dik, dat 

hier alleen onder in het profiel oudere sporen konden worden blootgelegd.  

Om inzicht te krijgen in de opbouw en oriëntatie van het grote aantal zodenstructuren in 

profiel 1 zijn haaks op dit profiel in totaal zes dwarsprofielen gedocumenteerd: twee aan elke zijde 

van drie tijdelijke profieldammen (profielen 3-8). Een zevende dwarsprofiel (nr. 2) is alleen 

gefotografeerd. Aansluitend op de profielen 7 en 8 zijn drie kleine vlakken gedocumenteerd (vlakken 

1001-3), om de oriëntatie van de zodenstructuren vast te leggen. Twee dieper gelegen vlakken zijn 

langs het volledige profiel aangelegd (vlakken 1004-5). De spoornummers, spoortypen en fasering 

zijn weergegeven op de tekeningen in bijlagen 6-8. 

Tijdens het veldwerk is een reeks metingen uitgevoerd met grondradar, om de potentie van 

dit type metingen voor terpenonderzoek vast te stellen.75 De metingen leverden geen bruikbare 

resultaten op over de opbouw en interne structuur- van het terplichaam, zoals later ook zou blijken 

bij een vergelijkbaar onderzoek in Hogebeintum.76  

 

Eerder onderzoek (1951) 

Vanuit zijn functie bij de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, is in 1951 

onder leiding van Herre Halbertsma het eerste steilkantonderzoek in Friesland uitgevoerd.77 Het 

oost-west georiënteerde talud in Firdgum is over een lengte van ongeveer 30 m opgeschoond, 

waarna een klein deel van het profiel is getekend. Volgende de gepubliceerde tekening liep de top 

van de natuurlijke kwelder van oost naar west geleidelijk op, tot bijna 1 m +NAP. Direct op de 

kwelder liggen donkergekleurde, iets humeuze lagen die als akkerlagen zijn geïnterpreteerd. De 

                                                           
70 Halbertsma 1955, 67; Nicolay et al. 2018, 134. 
71 Bijv. Knol 1993, 152 (vanaf 9e eeuw). 
72 Nicolay et al. 2018, 134, 137 (met verdere referenties). 
73 Nicolay et al. 2018, 137-138. 
74 De Langen et al. 1998, 35-45. 
75 Uitgevoerd door Dominique Ngan-Tillard (Technische Universiteit Delft). 
76 Ngan-Tillard 2019 (in Nicolay et al. 2019, 62-64). 
77 Halberstma 1952, 49; 1955, 68-70. 
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onderste akkerlaag was afgedekt door een ca. 10 cm dik laagje natuurlijk sediment, wat op een 

periode van overstromingen door zeewater wijst. De akkerlagen worden afgedekt door een pakket 

terplagen met een maximale dikte van ca. 2 m (inclusief bouwvoor). Het weinige aardewerk dat 

tijdens het onderzoek is aangetroffen, bestaat uit wandscherven van kogelpotaardewerk uit de 

vroege of late middeleeuwen; de kloostermop uit een van de bovenste terplagen (ca. 80 cm onder 

het maaiveld) dateert deze laag volgens Halbertsma in de 13e eeuw.78 

 

Lagen in het hoofdprofiel 

In de zuidelijke helft van het noord-zuid-profiel bestaat een groot deel van het blootgelegde profiel 

uit de recent opgebrachte lagen (spoor 2-3). Spoor 3 is een gelaagd pakket met veel puin, maar ook 

met brokken asfalt en stukken plastic. De recente lagen liggen op de bouwvoor van het 

oorspronkelijke talud (spoor 5). Hieronder zijn enkele sloten zichtbaar, die in de natuurlijke kwelder 

waren ingegraven. De twee meest zuidelijke sloten bevatten spoellaagjes (spoor 188, 341); in de 

sloot noordelijk hiervan is een dikke aslaag aanwezig (spoor 190). De bovenliggende terplagen bleven 

grotendeels verborgen achter de recent opgebrachte lagen, met uitzondering van de onderzijde van 

een vuile terplaag (spoor 189). In het meest zuidelijke deel van het profiel is een ondiepe greppel 

(spoor 185) ingesloten tussen twee kwelderlagen. 

 Het middendeel van het noord-zuid-profiel wordt gekenmerkt door een enorme sloot (spoor 

14-16, 202-4). Deze doorsnijdt enkele oudere sloten, die schuin in het profiel zijn aangesneden. De 

sloten bevatten dunne spoellaagjes van doorlopende zandlaagjes (spoor 207), naast onderbroken 

spoellaagjes in de verdere vullingen (zie ook profiel 4). Een zelfde vulling, eveneens met doorlopende 

zandlaagjes (o.a. spoor 217, 220, 230), kenmerkt enkele sloten die verder richting noorden zijn 

gegraven. Onder de meest zuidelijke sloten zijn drie kuilen aangesneden die volledig met 

verrommelde plaggen zijn opgevuld (spoor 344-7).  

Op de slootvullingen ligt een pakket vuile terplagen dat in het noordelijke deel van het 

noord-zuid-profiel het dikst is, en ter plekke van beide knikken in het profiel weer dunner wordt. 

Tussen de vuile terplagen zijn aslagen (o.a. spoor 34, 36, 46, 62, 75) en enkele ophogingslagen van 

kweldermateriaal ingesloten. Op twee plekken, en in een kuil die de vuile terplagen doorsnijdt, zijn 

gebroken mosselen gestort (spoor 19, 21, 38). Als versteviging van de oorspronkelijke, geleidelijk 

richting zuiden opschuivende terprand zijn tussen de vuile terplagen vier stapelingen van 

kwelderzoden aanwezig (van zuid naar noord: spoor 47/406, 56, 228, 76). Elke stapeling is 

verschillend van dikte en opbouw: twee of vier horizontaal gestapelde zoden (spoor 56 en 228), 

willekeurig gestapelde zoden (spoor 76) of gestort kweldermateriaal waarin ter versteviging enkele 

zoden zijn aangebracht (spoor 47/406). 

In het bovenste deel van het profiel zijn de vuile terplagen erg dun. Twee van deze lagen 

bevatten grote stukken verbrande klei (spoor 48, 51); een andere laag kenmerkt zich door as en 

stukjes houtskool (spoor 53). Het gaat hier vermoedelijk om oude loopvlakken die in de nabijheid van 

een gebouw zijn gevormd. Ook de aslaagjes aan weerszijden van het pakket dunne terplagen wijzen 

hierop (spoor 45, 46, 61). Dit pakket wordt aan de zuidzijde afgedekt door een dikke laag van 

verrommelde plaggen (spoor 35). Mogelijk gaat het om de restanten van de afgebroken en 

geëgaliseerde wanden van een zodenhuis. Op de zuidelijke terpflank worden de vuile terplagen 

afgedekt door twee akkerlagen (spoor 9-10). 

 Oostelijk van beide knikken in het profiel is van west naar oost een langgerekte zone met 

opvallend veel ophogingslagen van kweldermateriaal zichtbaar, die door de vullingen van een 

omvangrijke drenkplaats worden doorsneden. Westelijk van de drenkplaats liggen veel van de 

                                                           
78 Halberstsma 1955, 69-70. 
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ophogingslagen tegen de oostzijde van zodenstapelingen. Deze stapelingen bestaan uit stevige 

randen van horizontaal op elkaar gestapelde zoden, die tot vijf zoden hoog en tot twee zoden breed 

zijn (van west naar oost: spoor 85-6, 277, 95, 101, 103, 108; zie ook spoor 115 in profielen 5-6). 

Samen met de achterliggende ophogingslaag vormde elke stapeling de verstevigde randzone van een 

geleidelijk richting westen uitgebouwd zodenlichaam. Aan de voet van enkele van de zodenranden 

vormde zich als woonlaag een vuil, as- en houtskoolrijk loopvlak (spoor 71-2, 91, 93). Deze raakte 

steeds door een nieuwe ophogingslaag afgedekt, aan de buitenzijde verstevigd met een nieuwe 

zodenrand. De enige ingraving in het pakket van ophogingslagen is een vermoedelijke paalkuil (spoor 

98). 

 Aan de oostzijde van de drenkplaats zijn enkele van de ophogingslagen aanzienlijk dikker. Ze 

vormden in drie fasen de uitbouw van een huispodium: 1) de flank van een ophogingslaag die zich 

vermoedelijk achter het profiel uitstrekt (spoor 270) en door een vuile terplaag (spoor 404) wordt 

afgedekt, 2) twee dikke ophogingslagen (spoor 263-4) die aan de westzijde met horizontaal en deels 

schuin liggende plaggen (spoor 253, 255) zijn verstevigd, en 3) twee dikke ophogingslagen (spoor 

156, 173) die aan de westzijde eveneens met horizontaal en schuin liggende plaggen (o.a. spoor 155, 

250) zijn verstevigd. De ophogingslagen uit de tweede en derde fase zijn ook in twee dwarsprofielen 

(nrs. 7-8) aangesneden en worden richting zuiden snel dunner; ter versteviging van de zuidzijde is op 

twee hoogtes een rand van liggende plaggen aangebracht (spoor 157, 183). Tegen de westzijde van 

de plaggenrand uit de derde fase heeft zich een dik pakket van dunne lagen gevormd, afwisselend 

bestaande uit schone ophogingslagen van kweldermateriaal en homogene, iets vuile woonlagen. Aan 

de basis van dit pakket is een dunne aslaag aanwezig (spoor 244).  

Het fijn gelaagde pakket wordt afgedekt door twee dikke ophogingslagen (spoor 138, 141). 

Deze worden aan de westzijde begrensd door twee stapelingen van horizontaal liggende plaggen 

(spoor 136, 137), die ter versteviging van de buitenrand van de drenkplaats zijn aangebracht. De 

buitenste, jongste rand (spoor 137), evenals de tegenhanger van deze rand aan de westzijde van de 

drenkplaats (spoor 114; zie ook spoor 115 in profiel 5), wordt doorsneden door een oudere insteek 

van de drenkplaats, opnieuw met een verstevigde buitenrand: spoor 136 aan de oostzijde, spoor 126 

aan de westzijde en het in de lengte aangesneden spoor 172 aan de zuidzijde. Tussen beide 

zodenranden zijn in het westelijke deel van de drenkplaats de restanten zichtbaar van een derde 

zodenrand, die feitelijk uit enkele losjes gestapelde zoden bestaat (spoor 239, 374). De vullingen van 

de drenkplaats zijn afgedekt met schone en vuile terplagen; tussen de vullingen van de drenkplaats 

en deze lagen zijn spoellaagjes aanwezig (spoor 132), een aanwijzing dat overstromingen met 

zeewater incidenteel tot de top van het terplichaam reikten. Oostelijk van de drenkplaats 

doorsnijden twee diepe kuilen (spoor 258-9, 260-1) de ophogingslagen van het huispodium. 

Onder de schone ophogingslagen aan weerszijden van de drenkplaats ligt de akkerlaag die in 

1951 al door Halbertsma was herkend. Deze laag bestaat westelijk van de drenkplaats uit een 30 cm 

dik niveau dat homogeen en iets vuil is (spoor 73). Dit niveau loopt aan de oostzijde over de 

ploegvoren van een ouder akkerniveau (spoor 266), waarop een pakket willekeurig gestorte plaggen 

ligt (spoor 265). De plaggen vormden mogelijk een wand die vergelijkbaar is met de ‘tuunwallen’ (of 

‘tuinwallen’) op Texel; deze wallen begrensden akkerpercelen en beschermden de verbouwde 

gewassen enigszins tegen de zoute zeewind. Oostelijk van de drenkplaats bestaat dezelfde akkerlaag 

uit vier dunnere niveaus, die ook hier homogeen en iets vuil zijn (spoor 163-6). Hoewel de door 

Halbertsma gedocumenteerde overslibbingslaag niet is herkend, bevat één de akkerniveaus wel veel 

vertrapte spoellaagjes (spoor 164). De vier akkerniveaus in het hoofdprofiel waren ook in vier van de 

dwarsprofielen aanwezig en vormden zuidelijk van het hoofdprofiel een aanzienlijk dikker pakket (ca. 

50 cm in profielen 5-8). Binnen de akkerlagen zijn de vullingen van een sloot (spoor 168) en een 

greppel (spoor 174) ingesloten. Ondanks het gevaar voor overstromingen door zeewater is in geen 
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van de profielen een zomerdijkje langs de rand van de akkers herkend. In de natuurlijke kwelderlagen 

onder het pakket akkerlagen zijn op twee niveaus dunne, grotendeels vertrapte houtskoollaagjes 

ingesloten (spoor 233, 237). 

De oostelijke helft van het oost-west-profiel kenmerkt zich door de vullingen van een tweede 

drenkplaats en een serie randsloten, die met vuile en schone terplagen zijn afgedekt. De drenkplaats 

bestaat uit een omvangrijke ingraving, met enkele mest- en veel spoellaagjes in het onderste deel 

van de vulling (spoor 287). Na een eerste periode van gebruik is ruim de helft van de drenkplaats 

gedempt met kweldermateriaal en vuile terplagen, evenals een laag met brokken verbrande klei 

(spoor 283) en een dikke aslaag (spoor 289). Tussen de onderste demplagen zijn twee 

overslibbingslagen afgezet (spoor 285-6). Tegen de oostzijde van het pakket demplagen is in twee 

fasen een zodenrand van in totaal 12 zoden horizontaal opgestapeld (spoor 294, 400). Op een later 

moment is ook de oostelijke helft van drenkplaats deels gedempt, met een laag kweldermateriaal 

waartegen opnieuw een rand van horizontaal geplaatste zoden is opgestapeld. Deze rand was 9 

zoden hoog (spoor 296), met een extra rand van 7 zoden tegen de onderzijde (spoor 298). Op de 

buitenste zodenrand is een overslibbingslaag afgezet (spoor 392), waarna een extra laag van 

kweldermateriaal tegen de bovenste zodenrand is gestort. De verdere drenkplaats is geleidelijk 

opgevuld met vuile terplagen, en daarna met schone en vuile terplagen afgedekt. 

De sloten westelijk en oostelijk van deze drenkplaats hebben de oostelijke terpflank op 

verschillende momenten als randsloten begrensd. In veel van de sloten zijn spoellaagjes aanwezig 

(o.a. spoor 272, 308, 314, 321, 379). Op frequente overstromingen door zeewater wijzen ook de 

vertrapte spoellaagjes in de vuile terplagen die deze sloten afdekken (spoor 304, 318, 366, 395, 397). 

De terplagen in dit deel van het profiel worden afgedekt door vier akkerlagen (spoor 281, 326-7, 

411). De akkerlagen worden doorsneden door vier kuilen (o.a. spoor 309-10, 322-5, 332-4, 339-40) 

en twee waterputten (spoor 330-1, 334-5. De onderzijde van de onderste akkerlaag vertoont een 

sterk grillig verloop, doordat de individuele ploegvoren deels nog herkenbaar waren. 

 

Sporen in de vlakken 

Een eerste vlak is aangelegd aan weerszijden van de profieldam van profielen 7 en 8. In het westelijk 

deel van het vlak is de drenkplaats zichtbaar, die rond tot ovaal van vorm was. De zodenrand van de 

oudste insteek was deels als aaneengesloten zodenrand herkenbaar (spoor 1010). De lagen erbinnen 

vormen vullingen van de drenkplaats. Zuidelijk van de drenkplaats ligt een oudere zodenrand (spoor 

1012), die door de drenkplaats wordt doorsneden. Deze rand is ingesloten tussen schone 

ophogingslagen. De zodenrand wordt afgedekt door een pakket van overwegend schone 

ophogingslagen dat zich richten oosten uitstrekt. Binnen deze ophogingslagen waren twee randen 

van op hun kant geplaatste zoden zichtbaar (spoor 1022, 1037), die overeenkomen met beide 

schuine zodenranden van het huispodium in het hoofdprofiel (spoor 155, 255). Westelijk hiervan 

vormt een vuile laag één van de woonlagen direct naast het huispodium (spoor 1016), afgewisseld 

met dunne, schone ophogingslagen. Een vierde zodenrand, van liggende plaggen (spoor 1054), wordt 

doorsneden door de omvangrijke kuilen (spoor 1038-9) die ook in het profiel zijn herkend (spoor 258-

60); de relatie tussen deze zodenrand en de ophogingslagen van het huispodium is daardoor 

onduidelijk. Door de ophogingslagen zijn enkele paalkuilen gegraven van gebouwen die op het 

huispodium stonden (spoor 1042, 1046-7, 1052, 1058). Aan de oostzijde worden deze lagen 

afgesneden door de insteek van de tweede drenkplaats (spoor 1059, 1062-3), die door een jongere 

akkerlaag wordt afgedekt (spoor 1064). 

 Het tweede vlak toont opnieuw de insteek van de drenkplaats, met zodenranden uit de 

eerste en tweede gebruiksfase (spoor 2007, 2011). Oostelijk van de drenkplaats waren beide randen 

van schuin geplaatste zoden herkenbaar (spoor 2039, 2043), evenals de woonlagen en dunne 
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ophogingslagen die tegen de jongste rand zijn gevormd. De schone en vuile terplagen in het 

oostelijke deel van het vlak (spoor 2047, 2050-2, 2054-5) hangen vermoedelijk samen met de 

onderste ophogingslaag van het huispodium in het hoofdprofiel, die tussen twee vuile terplagen is 

ingesloten. Dezelfde grote kuilen als in het vorige vlak (samen spoor 2048), evenals enkele paalkuilen 

(spoor 2040, 2049/2061, 2053), doorsnijden de schone en vuile terplagen. Belangrijke structurerende 

elementen die met de uitbouw van het kernpodium samenhingen, zijn drie sloten en een greppel 

(o.a. spoor 2002, 2016, 2022, 2037). Langs de randen van één van de sloten zijn spoellaagjes 

aangesneden (spoor 2021). Aan de oostzijde van het vlak was de insteek van de tweede drenkplaats 

zichtbaar (spoor 2056-60), evenals de onderzijde van de al genoemde akkerlaag (spoor 1064). 

 Het westelijke deel van het derde vlak is aangelegd ter hoogte van de akkerlagen in het 

hoofdprofiel. De akkerlagen zijn in het vlak als één laag getekend (spoor 3001). Aan de zuidzijde van 

deze laag waren enkele ondiepe ploegvoren nog in de kwelder herkenbaar. De akkerlaag wordt 

doorsneden door twee van de sloten die ook in het vorige vlak zijn herkend (spoor 2016, 3006). Ook 

de onderste ophogingslaag, en de vuile terplagen waartussen deze was ingesloten, zijn in dit vlak 

herkend. Vlak 1003 strekt zich verder uit richting oosten dan vlakken 1001-2, zodat verschillende 

fasen van de tweede drenkplaats zijn aangesneden: de demplagen van de eerste fase (spoor 3023-6, 

3028), de zodenranden die twee jongere fasen begrensden (spoor 3031, 3034), en de vullagen van de 

jongste fase (spoor 3034-8). De drenkplaats werd aan de oostzijde afgedekt door een pakket schone 

en vuile terplagen, inclusief enkele aslagen. Deze lagen worden doorsneden door ploegvoren van de 

onderste akkerlaag (spoor 3040, 3049). Naast een waterput (spoor 3027) zijn twee kuilen (spoor 

3016, 3029) en drie paalkuilen (spoor 3032, 3033, 3050-1) in het vlak aangesneden; de meest 

oostelijke paalkuil, met nog herkenbare kern (spoor 3051), doorsnijdt de onderste van beide 

moderne bouwvoren.  

 Het vierde vlak liep langs het volledige hoofdprofiel, door de top van natuurlijke 

kwelderlagen. De archeologische sporen in het vlak langs het noord-zuid-profiel zijn deels 

onleesbaar, doordat ze onder de bouwvoor van het oorspronkelijke talud en de recentere lagen 

(spoor 4003-4, 4006-7) verborgen bleven. De recente ingravingen in het vlak voor het oost-west-

profiel (spoor 3009) geven vermoedelijk de plek aan waar Halbertsma in 1951 het terpprofiel heeft 

aangelegd. Veel van de oudere sporen in het vlak bestaan uit sloten met wisselende oriëntaties. De 

omvangrijke sloot uit het noord-zuid-profiel (spoor 4017-22) doorsnijdt enkele fasen van een sloot 

die oorspronkelijk een rechthoekige ruimte heeft omsloten (spoor 4009, 4028); in de slootvullingen 

waren enkele banden met spoellaagjes aanwezig (spoor 4023, 4026, 4029). De andere sloten 

vormden de begrenzing van verschillende uitbouwfasen van het terplichaam, aan de west- en aan de 

oostzijde van het huispodium. Beide drenkplaatsen uit het hoofdprofiel blijken in het vlak rond tot 

ovaal van vorm te zijn (o.a. spoor 4049-53, 4071-6), met zodenranden ter versteviging van de 

buitenranden. Andere ingravingen zijn twee waterputten (spoor 4005, 4077-8) en enkele 

(paal)kuilen. Op twee plekken zijn vuile terplagen in het vlak aangesneden (o.a. spoor 4031-2, met 

zodenrand: spoor 4035). Oostelijk van het podium worden de vuile terplagen afgewisseld met schone 

terplagen en aslagen, die zijn afgedekt door een akkerlaag (spoor 4106). Van de akkerniveaus onder 

het huispodium waren alleen enkele ploegvoren in het vlak herkenbaar (o.a. spoor 4046). 

 Het vijfde vlak is op een dieper niveau in de kwelder aangelegd. De enige recente sporen in 

dit vlak zijn een drainagesleuf (spoor 5002), een kuil (spoor 5009), een paalkuil met paalstomp (5100-

1) en het diepste deel van de profielsleuf van Halbertsma (spoor 3009). De omvangrijke sloot (o.a. 

spoor 4017-20), verschillende fasen van de gebogen sloot (o.a. spoor 5043-8) en een randsloot 

westelijk van het pakket schone terplagen in het hoofdprofiel (spoor 5051) zijn opnieuw 

aangesneden. Andere sloten in dit vlak zijn een gebogen sloot voor het noord-zuid-profiel (spoor 

5008), die wellicht als veekraal heeft gediend, en enkele van de randsloten onder en oostelijk van het 
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huispodium (o.a. spoor 5082-92). In één van de randsloten waren brokken gedroogde mest gedumpt 

(spoor 5102). In de kwelder voor het noord-zuid-profiel is een groot aantal kuilen gegraven (o.a. 

spoor 5018-28), vermoedelijk voor het winnen van kweldermateriaal. De kuilen hadden een vlakke 

tot sterk onregelmatige bodem en waren ca. 10-50 cm diep. Beide drenkplaatsen (spoor 4051/4053, 

5059-77) en de drie waterputten (spoor 5006, 5080-1, 5093) zijn ook op dit niveau aangesneden, 

evenals de relatief diep gelegen, zowel schone als vuile lagen van de oostelijke terpflank. In de 

tweede drenkplaats was een vuile, as- en houtskoolrijke laag gedumpt, met grote stukken verbrande 

klei (spoor 5065). Geen van de waterputten had een bekleding van hout of zoden. 

 

Fasering 

De vroegste archeologische sporen bestaan uit de grotendeels vertrapte, houtskoolrijke lagen in de 

natuurlijke kwelder ónder het terplichaam (hoogtes ca. 0,4-0,5 en 0,6 m +NAP). Deze brandlagen zijn 

gevormd in een periode dat de kwelderwal ter hoogte van Firdgum nog niet was bewoond en vanuit 

nederzettingen op oudere, meer zuidelijk gelegen kwelderwallen vermoedelijk als weidegrond en 

hooiland werd geëxploiteerd. Scherven en mantelspelden die noordelijk van Firdgum zijn verzameld, 

tonen dat deze activiteiten zeker teruggaan tot de Romeinse tijd.79 Een datering in de vroeg- en/of 

midden-Romeinse tijd (fasen 2a/b) is op basis van deze vondsten voor de brandlaagjes het meest 

waarschijnlijk. De enige scherf uit de Romeinse tijd die tijdens het steilkantonderzoek is gevonden, is 

een verbrand fragment terra sigillata uit de 2e-3e eeuw (vnr. 129). De scherf komt uit een waterput 

(spoor 3027) die in de 11e-14e eeuw (fase 7-8) is te dateren, zodat deze vondst niet met lokale 

bewoning gedurende de Romeinse tijd samenhangt. 

De ondiepe greppel in het meest westelijke deel van het noord-zuid-profiel bevatte geen 

aardewerk waaruit een datering kan worden afgeleid. De greppel ligt aanzienlijk dieper dan de 

brandlagen (insteek vanuit ca. 0,06 -NAP), maar is stratigrafisch toch aan hetzelfde niveau te 

koppelen waarop de onderste brandlaag is gevormd. Ook voor deze greppel is op basis hiervan een 

datering in de vroeg- of midden-Romeinse tijd (fase 2a/b) aan te nemen. Het hoogteverschil ten 

opzichte van de brandlaagjes is verklaarbaar door de positie van de greppel: de greppel is niet in de 

top, maar in de zuidelijke flank van de kwelderwal gegraven. 

 Nadat de bovenste brandlaag met een laag kweldersediment was afgedekt, is ter plekke van 

het latere terplichaam een akker aangelegd (basis ca. 0,7 m +NAP, top ca. 1,0 m +NAP). De 

aangesneden akkerlaag bestaat feitelijk uit vier niveaus, waarvan alleen de bovenste dateerbaar 

aardewerk heeft opgeleverd: een randscherf van kogelpot uit de 8e-10 eeuw (spoor 163; vnr. 356, id. 

32). Een vroegere datering van de akker, in de Merovingische periode (fase 4), ligt echter meer voor 

de hand. De vroegste scherven die zijn verzameld tijdens een nog te bespreken kartering op het nog 

intacte terprestant en op de terp direct westelijk hiervan dateren namelijk uit de 6e-7e eeuw. Als 

wordt uitgegaan van een relatief late datering van deze scherven (7e eeuw), dan sluit dit 

chronologisch goed aan bij de vroegste datering van de terplagen waarmee de akker is afgedekt (late 

7e-eerste helft 8e eeuw).80 De scherf uit de bovenste akkerlaag komt vrijwel zeker uit één van deze 

terplagen en zal tijdens de beginperiode van bewoning in de onderliggende laag zijn getrapt. 

 Het terplichaam dat zich op de akker heeft gevormd, is grotendeels aan de Karolingische 

periode (fase 5) toe te wijzen Belangrijk voor de datering van deze fase zijn scherven van 

importaardewerk die tussen ca. 675 en 750, en vooral tussen ca. 750 en 900, zijn te dateren.81 Tot 

fase 5 behoren alle schone en vuile ophogingslagen, inclusief de lagen waarmee het huispodium is 

                                                           
79 Nicolay et al. 2018, 134 (met verdere referenties). 
80 Zie ook Nicolay et al. 2018, 140. 
81 Determinatie J. de Koning (Hollandia Archeologen, Zaandijk). 
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uitgebouwd. Als van de stratigrafische opeenvolging van lagen wordt uitgegaan, is de volgende 

ontwikkeling te schetsen. De vroegste bewoning, in de vorm van een kernpodium, is achter het oost-

west-profiel te verwachten. Ten tijde van dit podium is een vuile terplaag (spoor 403) gevormd, 

waarmee de vulling is afgedekt van drie sloten die vermoedelijk uit de beginperiode van het 

kernpodium dateren. Op de vuile terplaag ligt een schone ophogingslaag die tot een eerste 

uitbouwfase van dit podium wordt gerekend. Deze laag is afgedekt met een vuile terplaag, die over 

de vulling van twee sloten uit de eerste uitbouwfase loopt. Op de vuile terplagen is in twee 

uitbouwfasen een dik pakket van schone ophogingslagen gestort. Dit pakket is in beide fasen aan de 

westzijde verstevigd met een laag schuin liggende en aan de basis horizontaal gestapelde zoden. De 

opeenstapeling van dunne woonlagen tegen de westzijde van het podium is ontstaan tijdens een 

periode van bewoning op het stapsgewijs uitgebouwde podium; elke woonlaag is met een dunne 

laag kweldermateriaal opgehoogd en daarmee tegelijk opgeschoond. De uitbouw en begrenzing van 

het podium aan de oostzijde is helaas onduidelijk, doordat deze bij de aanleg van een drenkplaats is 

vergraven. De kwelder rondom het huispodium was met sloten in rechthoekige percelen ingericht; 

enkele van deze sloten zijn aangesneden in de vlakken 1002-5. 

 Nadat westelijk van het huispodium de eerste woonlagen waren gevormd, is grenzend aan 

deze lagen een omvangrijke drenkplaats gegraven. Dat de bovenste woonlagen richting zuiden 

hellen, wijst erop dat ze zijn gevormd toen de drenkplaats al bestond. De oorspronkelijke insteek van 

de drenkplaats is aan de podiumzijde door een latere insteek vergraven, maar nog wel aan de 

westzijde herkenbaar. De insteek grenst hier aan een laag van horizontaal gestapelde zoden (spoor 

114), waarmee een laag willekeurig gestorte plaggen is afgedekt. Deze laag ligt tegen een brede, 

dubbele zodenrand, die de oostelijke begrenzing vormt van een pakket ophogingslagen dat in twee 

stappen van uitbouw ook aan de westzijde met zoden is verstevigd. Het pakket ophogingslagen met 

zodenranden vormde zo een ca. 50 cm hoge wal (top ca. 1,3 m +NAP), die vermoedelijk rond de 

noord-, west- en zuidzijde van de drenkplaats heeft gelopen. Aan de oostzijde sloot deze wal aan op 

het pakket woon- en ophogingslagen dat hier tegen het huispodium was gevormd.  

De drenkplaats is in een tweede gebruiksfase opnieuw uitgegraven, nu met een rand van 

losjes gestapelde zoden rondom. Tegelijk is boven op de wal een ca. 40 cm hoge zodenrand gebouwd 

(spoor 103). Nadat tegen de westzijde van de zodenrand een vuil loopvlak was gevormd, is deze met 

schone ophogingslagen afgedekt. De opgebrachte lagen zijn in enkele stappen aan de westzijde met 

zodenranden versterkt, opnieuw met een vuil loopvlak (twee niveaus) aan de buitenzijde. Dit 

loopvlak dekt de vulling af van een diepe sloot, die als perceelsloot in de natuurlijke kwelder was 

gegraven. Uiteindelijk bereikte de wal een hoogte van minimaal 90 cm (top ca. 1,9 m +NAP). De wal 

had een breedte van ca. 5 m en kan in de tweede gebruiksfasen prima als huispodium zijn gebruikt. 

Concrete aanwijzingen hiervoor zijn het loopvlak aan de voet van spoor 103, en de gelijktijdige 

paalkuil van een onbekende constructie die op dit vlak was opgericht. 

 De drenkplaats is na het verhogen van de omwalling nog een laatste keer uitgegraven en 

opnieuw rondom met een zodenrand verstevigd. Ondertussen waren op het huispodium en het 

aangrenzende pakket woon- en ophogingslagen enkele ophogingslagen aangebracht, waardoor hier 

een aaneengesloten woonareaal met een hoogte van minimaal 95 cm was ontstaan (top eveneens 

ca. 1,9 m +NAP). Pas nadat de drenkplaats was gedempt, omvatte dit areaal ook het wallichaam 

westelijk hiervan – evenals de vuile terplagen die zich rondom hadden gevormd. Met bewoning op zo 

gevormde terplichaam hangt vermoedelijk de tweede drenkplaats samen, die het voormalige 

huispodium aan de oostzijde doorsneed. De westelijke helft van deze drenkplaats is na een eerste 

gebruiksfase gedempt; tegen de buitenzijde van de demplagen is een hoge zodenstapeling 

aangebracht. Een omwalling aan de andere zijde ontbreekt, wat de vele spoellaagjes in de vulling van 

de drenkplaats en de overslibbingslagen onder de eerste demplagen verklaart. 
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 Aan de zuidzijde van het aangesneden terplichaam is tegen de omwalling van de centrale 

drenkplaats een pakket vuile terplagen opgeworpen, afgewisseld met enkele schone ophogingslagen. 

De bovenste vuile terplagen zijn opvallend dun. Samen met de aslagen op dit niveau vormen ze 

vermoedelijk de restanten van een woonerf dat hier aan het eind van fase 5 heeft gelegen. De dunne 

lagen worden aan de zuidzijde afgedekt door een pakket verrommelde plaggen, wellicht bestaande 

uit de geëgaliseerde resten van een zodenhuis. De sloten aan de zuidelijke voet van het terplichaam 

uit fase 5 hebben niet als randsloten gediend, maar omsloten hier in enkele stadia vermoedelijk 

veekralen. Ouder zijn de kuilen die in dezelfde zone zijn gegraven voor het winnen van 

kweldermateriaal. Geen van de kuilen bevatten echter dateerbaar aardewerk, zodat onduidelijk is of 

ze ten tijde van het kernpodium of een van de uitbouwfasen van dit podium zijn gegraven. 

 Na het aanbrengen van een nieuwe zodenrand in de tweede drenkplaats, om het 

terplichaam aan deze zijde extra te kunnen ophogen, is in de overgangsperiode tussen fasen 5 en 6 

een verdere uitbouw richting oosten zichtbaar. Tegen de demplagen in het resterende deel van de 

drenkplaats werden schone ophogingslagen aangebracht, afgewisseld met vuile terplagen. Deze 

lagen dekken oudere sloten af, die in verschillende stadia als randsloten dienden. 

  In de Ottoonse periode (fase 6) is het hoogste deel van terplichaam als woonplaats verlaten. 

In het centrale deel van het profiel en de aangrenzende vlakken is geen enkele ophogingslaag of 

ingraving uit deze periode aangetroffen. De sporen uit fase 6 beperken zich tot twee sloten en een 

vuile terplaag op de zuidelijke terplflank, en een akkerlaag met duidelijk herkenbare ploegvoren op 

de oostelijke terpflank. 

 Gedurende de late middeleeuwen A (fase 7) bleef het centrale deel van de terp verlaten. De 

enige sporen uit deze periode zijn twee vuile terplagen op de zuidelijke terpflank, en een pakket 

akkerlagen op de oostelijke terpflank. De jongste akkerlaag loopt over drie kuilen uit deze periode. 

Minder goed dateerbaar zijn een waterput en een kuil die in de oostelijke terpflank zijn gegraven en 

de bovenste akkerlaag doorsnijden. Hetzelfde geldt voor enkele (paal)kuilen en waterputten in de 

vlakken 1003-5. Deze sporen zijn aan de late middeleeuwen A-B (fasen 7-8) toegewezen. 

 Twee sloten in het zuidelijke deel van het noord-zuid-profiel zijn de enige sporen uit de late 

middeleeuwen B (fase 8). De sloten bevatten aardewerk uit de 13e eeuw (spoor 7; vnr. 399, id. 22-

23), en aardewerk dat ná 1250 is te dateren (spoor 14; vnr. 207, id. 26). Van een derde sloot was 

alleen het onderste deel onder de recent opgebrachte lagen zichtbaar. Het draaischijfaardewerk uit 

de vulling dateert de sloot ná 1500 (spoor 187; vnr. 402), in de vroegmoderne tijd (fase 9). Geen van 

deze sloten staat aangegeven op de kadastrale kaart uit 1832. De woonerven waren toen naar de 

uiterste flanken geschoven van het terplichaam dat dan grotendeels als akkerareaal in gebruik is. 

 De jongste sporen in het profiel zijn de recente ophogingslagen in de zuidelijke helft van het 

noord-zuid-profiel, de bouwvoor van het oorspronkelijke talud en de moderne bouwvoor, evenals 

twee paalkuilen van een hekwerk dat op het oostelijke uiteinde van het talud stond. Deze sporen 

dateren uit de periode dat de dorpsterp al voor een kwart was afgegraven (fase 10). 

 

Ter vergelijking: karteringen op het intacte terpdeel en de terp westelijk hiervan (2015) 

In het kader van het project Terpen- en Wierdenland: een verhaal in ontwikkeling zijn in 2015 twee 

karteringen bij Firdgum uitgevoerd.82 De eerste kartering vond plaats op het nog intacte, westelijke 

deel van de dorpsterp en op de terp direct westelijk hiervan. De westelijke terp is al tweemaal eerder 

door RAAP gekarteerd, in 1993.83 Doel van de jongste kartering was het verkrijgen van inzicht in de 

                                                           
82 Nicolay et al. 2018, 143-147. 
83 Voor een lijst van verzamelde scherven en hun globale datering, zie De Langen & Nierstrasz 1998, 51-54 
(terrein 5G-17)  
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verhouding tussen lokaal gemaakt (handgevormd) en geïmporteerd (op een draaischijf vervaardigd) 

aardewerk, in relatie tot handelscontacten van de terpbewoners. Over elk van de gekarteerde terpen 

is een kruisraai met vakken van 10 x 10 m uitgezet, waarbinnen al het aardewerk is opgeraapt. 

Tevens is op beide terpen een lossere kartering uitgevoerd, waarbij vooral randen van 

importaardewerk zijn verzameld en als puntvondsten zijn ingemeten.  

In totaal zijn 2766 scherven verzameld. Van het handgevormde aardewerk bestaat het 

grootste deel uit kogelpotaardewerk uit de 8e-14e eeuw (1987 scherven), tegenover een aanzienlijk 

beperkter aantal scherven van zekere Hessens-Schortens-potten uit de 6e-7e eeuw (5 scherven) en 

van terpaardewerk uit de ijzertijd of Romeinse tijd (3 scherven). Het importaardewerk, afkomstig uit 

pottenbakkerscentra in het Duitse Rijnland, dateert vooral uit de 14e-19e eeuw (416 scherven), 

gevolgd door aardewerk uit de 10e-13e eeuw (153 scherven), de 8e-9e eeuw (73 scherven) en de 6e-

7e eeuw (30 scherven). De scherven wijzen vanaf de Merovingische periode op deelname van de 

terpbewoners aan interregionale handel, die vermoedelijk via tussenhandelaren tot in plaatsen als 

Mayen en Pingsdorf reikte. Daarnaast bevestigen deze vondsten dat de kwelderwal waarop Firdgum 

ligt in ieder geval vanaf de (late) 7e eeuw met zekerheid werd bewoond. 

 De tweede kartering vond plaats op een akker die grensde aan de locatie waar enkele van de 

al genoemde detectievondsten uit de Romeinse tijd zijn gevonden. Omdat ter plekke van deze akker 

geen terp aanwezig is, werd gekozen voor een kartering in grote vakken van 100 bij 100 m. De 

opgeraapte vondsten bestaan hoofdzakelijk uit aardewerk dat ná het jaar 1000 is te dateren. Slechts 

enkele scherven zijn met zekerheid ouder: twee scherven uit de 6e-7e eeuw, en een scherf uit de 8e-

9e eeuw. Aardewerk uit de Romeinse tijd is niet aangetroffen. 

 

Ter vergelijking: kleine opgravingen in de terpflank (2017 en 2018) 

Na afronding van het steilkantonderzoek is op de oostelijke flank van de dorpsterp, naast de Yep 

Hettinga Skoalle, een zodenhuis uit de vroege middeleeuwen op ware grootte nagebouwd.84 Om de 

oprit naar dit zodenhuis een betere aanblik te geven, is deze in 2017 nieuw ingericht. Voorafgaand 

aan de werkzaamheden is booronderzoek uitgevoerd.85 Onder de recente toplagen is een vrij 

homogeen pakket terpaarde aangeboord; diepere terplagen bestaan vermoedelijk deels uit de 

opvulling van sloten. De aanwezigheid van stukjes baksteenpuin en mortel in het homogene pakket 

vormt een aanwijzing dat deze terplaag pas vanaf de late middeleeuwen is gevormd, toen de 

woonerven van de top van het terplichaam al naar de flanken waren geschoven. 

 In de noordelijke terpflank is vanwege de bouw van een nieuw transformatiehuisje en de 

aanleg van een kabelsleuf in 2018 een kleine opgraving uitgevoerd.86 Het gedocumenteerde profiel 

toont een sterk vertrapte kwelder (top 0,4 m +NAP), waarop in de 8e-11e eeuw twee vuile terplagen 

zijn gevormd. Deze lagen worden afgesneden door een sloot die geen dateerbare vondsten bevatte. 

De bovenste terplaag en sloot worden afgetopt door een akkerlaag, die zich onder de moderne 

bouwvoor bevindt. Mogelijk komt deze akkerlaag overeen met een van de akkerlagen die in de 

steilkant zijn aangesneden, wat op een datering in de late middeleeuwen (fasen 7-8) kan wijzen. Als 

deze datering juist is, dan zijn vanaf fase 7 niet alleen op het hogere deel van het terplichaam maar 

ook tussen de woonerven op de terpflanken akkers aanwezig. Volgens de kadastrale kaart uit 1832 

gaat het ter plekke van de opgraving specifiek om moestuinen, behorend bij een van de twee huizen 

op de noordelijke terpflank. 

  

                                                           
84 Postma 2015. 
85 Jans 2017; zie ook Nicolay et al. 2018, 143. 
86 Varwijk 2019. 
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4.5 Oosterbeintum (2011) 
De terp van Oosterbeintum bestaat vandaag de dag uit enkele verspreid liggende restanten, met 

ertussen laaggelegen, afgegraven delen. Tijdens enkele fasen van afgraven, gedurende de jaren 

1914-1928, zijn ruim 350 vondsten aan het Fries Museum overgedragen.87 Het verzamelde 

aardewerk dateert de bewoning van Oosterbeintum vanaf Taayke’s periode I: ca. 600-400 v.Chr.88 

Een mogelijk vroegere aanvangsdatering, in de 7e of 6e eeuw v.Chr., wordt aangenomen voor het 

iets westelijker gelegen Hogebeintum.89 In het eerste jaar van de afgravingen werd in het 

zuidoostelijke deel van de terp een inhumatiegraf uit de 5e eeuw aangetroffen (graf A), dat 

hieronder nog ter sprake komt. Tijdens de eerdere aanleg van de weg die nog steeds centraal over de 

terp loopt, waren in 1906 al enkele inhumatiegraven ontdekt; hoewel geen bijgiften zijn 

aangetroffen, wordt aangenomen dat de graven onderdeel vormden van een grafveld uit de 

Karolingische periode.90 Uit een rij boringen die in 1993 van oost naar west over de terprestanten is 

gezet, blijkt dat de terp een gevarieerde opbouw heeft; in het centrale deel van de terp reiken de 

terplagen van ca. 0,5-1 m -NAP tot 1,7 m +NAP (inclusief bouwvoor).91 

In 2011 zijn twee van de steile taluds tussen afgegraven en nog intacte terpdelen onderzocht, 

respectievelijk ten oosten en ten westen van de al genoemde weg (bijlage 9). Oosterbeintum is 

archeologisch vooral bekend dankzij de opgraving van een vroegmiddeleeuws grafveld, op de 

zuidelijke terpflank. Het talud direct ten noorden hiervan, gelegen aan de oostzijde van de weg, is 

over een lengte van 130 m opgeschoond (profiel 1). Het onderzochte profiel doorsneed het meest 

centrale deel van de terp. Aan weerszijden van dit hoofdprofiel is een dwarsprofiel bestudeerd 

(profielen 2 en 5), naast twee tijdelijke dwarsprofielen (profielen 3 en 4). In de dwarsprofielen is 

goed te zien dat tegen de oorspronkelijke bouwvoor van het talud sinds het moment van afgraven 

een dikke laag grond was aangebracht (spoor 1). Het profiel moest daardoor 1 tot 1,5 m extra naar 

achteren worden gezet om leesbare terplagen te kunnen documenteren. Langs het hoofdprofiel zijn 

twee vlakken aangelegd (vlakken 1001-2). Ter plekke van enkele kuilen en waterputten is op een 

hoger niveau een extra vlak langs het zuidelijke deel van het hoofdprofiel gedocumenteerd (vlak 

9000). 

Het onderzochte talud ten westen van de weg heeft een grilliger verloop en maakt aan de 

noordzijde een scherp knik richting westen (profiel 6). Het profiel is getekend in drie delen, met een 

totale lengte van 118 m. Aan beide uiteinden van het hoofdprofiel zijn dwarsprofielen getekend 

(profielen 11-12), naast vier dwarsprofielen die verspreid over het middelste deel van het profiel zijn 

aangelegd (profielen 7-10). Langs het slingerende hoofdprofiel is een aaneengesloten vlak aangelegd 

(vlak 2001). Voor de profielen aan weerszijden van de weg zijn de spoornummers, spoortypen en 

fasering weergegeven op de tekeningen in bijlagen 10-12 (oostelijk weg) en bijlagen 13-15 (westelijk 

weg). 

 

Eerder onderzoek: opgraving van een vroegmiddeleeuws grafveld (1988-1989) 

Tijdens de afgraving van de terp is het al genoemde graf uit de 5e eeuw ‘in het zuidoosten van de 

terp, oostelijk van de weg’ ontdekt (graf A). In dit niet afgegraven deel van de terp is in de jaren 

1988-1989 een grafveld uit ca. 400-750 n.Chr. opgegraven.92 Dat graf A tot dit grafveld behoorde is 

                                                           
87 Terpenboeken nr. 28Bis (in totaal 356 vondsten); zie ook Galestin & Volkers 1992, nr. 79; Knol et al. 1996a, 
21-25. 
88 Taayke 1996, IV, 132, fig. 39. 
89 Zie Taayke 2016. 
90 Knol et al. 1996b, 21; 1996b, 248; zie ook Knol 1993, tabel 9 (nr. 52b). 
91 De Langen et al. 2000b, 144-157. 
92 Knol et al. 1996a; 1996b; voor de locatie van graf A, zie Knol et al. 1996a, 22. 
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niet met zekerheid te zeggen, maar wel zeer aannemelijk. Twee profielen van de opgravingsput 

tonen dat de inhumatie- en crematiekuilen waren ingegraven in een terplaag uit de Romeinse tijd, 

die maximaal 50 cm dik was.93 De graven doorsnijden ook allerlei kuilen die jonger zijn dan de 

terplaag en vermoedelijk in de 5e-6e eeuw zijn te dateren; de kuilen zijn vermoedelijk gegraven voor 

het winnen van kweldermateriaal en met natuurlijk sediment opgevuld. Interessant is dat de meest 

zuidelijke graven, die langs de rand van de toenmalige terp lagen, door erosie als gevolg van 

stormvloeden zijn aangetast. Op overstromingen door zeewater wijst ook kweldersediment dat over 

enkele van de graven is afgezet.94 Na het buiten gebruik raken van het grafveld werd het zuidelijke 

deel van de terp in de 8e-9e eeuw en de 10e-12e eeuw verder opgehoogd. De bovenste 

ophogingslaag is feitelijk een akkerlaag, net als de afdekkende bouwvoor. De basis van het 

terplichaam lag rond 0,20-0,40 m -NAP, de top rond 0,90 m +NAP (met bouwvoor). Het onderzoek 

van de centrale steilkant, direct noordelijk van het grafveld, biedt de kans om een nog 

onbeantwoorde vraag te beantwoorden: lag het grafveld op de flank van een bestaande terp, of op 

een aparte ‘grafveldterp’?95 

 

Lagen in het profiel oostelijk van de weg 

Het profiel heeft over de volledige lengte een sterk vergelijkbare opbouw. Het terplichaam bestaat 

voornamelijk uit vuile terplagen. Deze worden in de noordelijke helft van het profiel afgewisseld door 

enkele schone ophogingslagen. Twee dunne ophogingslagen zijn mogelijk vloeren van een gebouw 

(spoor 54, 55); op de aanwezigheid van een woonerf wijzen ook een laag compacte mest (spoor 57) 

op de bovenste van beide ophogingslagen, evenals een asrijke laag (spoor 60) op een iets hoger 

niveau. Tegen de zuidflank van het centrale, hoogste deel van het terplichaam is als bovenste niveau 

een pakket schone ophogingslagen aangebracht (spoor 128, 134, 147). Dit pakket strekte zich 

oorspronkelijk verder uit richting noorden, zoals een restant van de onderste ophogingslaag 

aantoont (spoor 123). De bovenzijde en randen van het ophogingspakket zijn door de bouwvoor 

aangesneden, zodat onduidelijk is of dit vermoedelijke huispodium rondom met zodenranden was 

verstevigd. Aslagen tussen de vuile terplagen onder het ophogingspakket (spoor 135-136) tonen dat 

op dit deel van het terplichaam eerder vermoedelijk ook al gewoond werd. 

 Vanuit verschillende niveaus zijn sloten, greppels, kuilen en waterputten gegraven. Veel van 

de sloten in de onderste helft van het profiel bevatten spoellaagjes (o.a. spoor 194, 195, 205, 

146/222, 159, 234, 248), een aanwijzing dat ze regelmatig volstroomden met zeewater. Dat de 

spoellaagjes vaak worden afgewisseld met mestlaagjes wijst er tegelijk op dat woonerven met 

woonstalhuizen vlakbij lagen. Hetzelfde blijkt uit de aanwezigheid van een compacte mestlaag onder 

in één van de meest noordelijke sloten (spoor 185), en uit de dikke aslagen in enkele van de kuilen. In 

de bovenste helft van het profiel komen spoellaagjes minder frequent in sloten voor, maar zijn ze 

niet afwezig (spoor 130, 161). Spoellaagjes zijn eveneens herkend in een waterput (spoor 238), die 

deels met mestrijke lagen was opgevuld (spoor 11-12). Concrete aanwijzing voor overstroming van 

het loopvlak en de terpflank door zeewater vormen vijf overslibbingslagen, op de onderste vuile 

terplaag in het noordelijke en centrale deel van het profiel (spoor 31, 91) en als bovenste 

slootvullingen in de zuidelijke helft van het profiel (spoor 176, 216, 225). 

Ingesloten tussen kwelderlagen zijn onder in het noordelijke, centrale en zuidelijke deel van 

het profiel in totaal drie drenkplaatsen aanwezig (spoor 183/188, 200, 236). De drenkplaatsen zijn 

opgevuld met kweldersediment dat sterk vertrapt is. In de bodem van de middelste drenkplaats zijn 

                                                           
93 Knol et al. 1996b, 254-255. 
94 Knol et al. 1996b, 254, fig. 14. 
95 Voor deze vraag, zie Knol et al. 1996b, 255. 
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drie sloten gegraven. De noordelijke sloot (spoor 514) is schuin aangesneden en opgevuld met iets 

mestrijke, vertrapte spoellaagjes; op enkele niveaus in de vulling waren banden van doorlopende silt- 

en mestlaagjes herkenbaar (spoor 515). De twee andere sloten (spoor 516, 519) zijn opgevuld met 

vertrapte spoel- en enkele mestlaagjes. Tussen de middelste en zuidelijke drenkplaats is een 6-8 cm 

dik niveau aanwezig dat uit vertrapte spoellaagjes bestaat (spoor 518). Vermoedelijk is dit een oud 

loopvlak, vlakbij de middelste drenkplaats. De drenkplaatsen worden afgedekt door een pakket 

kwelderlagen dat tot 80 cm dik is (spoor 7, 27, 43, 199). Deze lagen bestaan uit schone, doorlopende 

silt- en kleilaagjes, een aanwijzing dat in de directe nabijheid niet gewoond (en gelopen) is ten tijde 

van hun afzetting. De bovenste kwelderlagen (spoor 27, 43) vormen een oude bodem, die homogeen 

en als gevolg van bewoning in de nabijheid ook iets vuil is. 

 

Sporen in de vlakken oostelijk van de weg 

Het eerste vlak (1001) is aangelegd ter hoogte van de kwelderlagen boven de vullingen van de drie 

drenkplaatsen. Van de vuile terplagen, die in het profiel een sterk golvend verloop hebben, is op 

enkele plekken alleen de onderzijde aangesneden. Slechts één van de sporen is een schone 

ophogingslaag (spoor 1009), die niet in het profiel is aangesneden. De meeste sporen zijn sloten en 

greppels. Deze hebben wisselende oriëntaties: een deel van de sloten loopt globaal W-O, een ander 

deel en de greppels NW-ZO of haaks hierop. Tussen de sloten vormden enkele kuilen en waterputten 

de belangrijkste sporen. Een clustering van deze sporen was zichtbaar in het zuidelijke deel van het 

vlak (o.a. spoor 1067-70, 2077-79). Drie van de waterputten zijn ook in het profiel aangesneden 

(spoor 1005, 1029, 9012). De enige paalkuilen vormden een cluster in het noordelijke deel van het 

vlak (spoor 1013, 1016-18). De paalkuilen waren afgerond rechthoekig; ze hadden een resterende 

diepte van 10-20 cm en een vlakke tot holle bodem. Een paalkern is niet herkend en is het 

onduidelijk tot wat voor constructie(s) ze hebben behoord. 

 Het tweede vlak (1002) lag ter hoogte van de drenkplaatsen en doorsneed de natuurlijke 

kwelderlagen op ca. 80-100 cm onder de basis van het terplichaam. De middelste van de drie 

drenkplaatsen was in dit vlak zichtbaar als een langgerekt, onregelmatig gevormd spoor (spoor 

2004). De noordelijke drenkplaats, waarvan een hoek is aangesneden, was vermoedelijk rechthoekig 

van vorm (spoor 2002). Van de zuidelijke drenkplaats is een nog kleiner deel aangesneden, zodat de 

oorspronkelijke vorm niet is vast te stellen (spoor 2025). Verspreid over het vlak zijn sloten en 

greppels herkend, met een zelfde oriëntaties als in vlak 1001. Naast enkele kuilen bestaan de 

resterende sporen uit vier van de waterputten die ook in het vorige vlak zijn herkend. Voor één van 

de waterputten (spoor 1053) kan de diepte op basis van de coupetekening worden geschat; de 

putschacht reikte vanaf het vlak hooguit 60 cm tot in de natuurlijke kwelder (onderzijde ca. 1,7 m -

NAP), zodat het hier feitelijk om een waterbassin gaat. Geen van de putschachten was bekleed met 

hout of zoden. 

 De waterputten in het zuidelijke deel van de vlakken 1001-2 waren op een hoger niveau al 

aangesneden in een klein, extra vlak (vlak 9000). Andere sporen in dit vlak zijn vuile terplagen en de 

vullingen van sloten die door drie waterputten (spoor 9003/9014, 9004, 9012) en twee kuilen (spoor 

9010-11, 9013) worden doorsneden. 

 

Lagen in het profiel westelijk van de weg 

Het profiel westelijk van de weg kan besproken worden in drie delen, die elk apart getekend zijn en 

samen een aaneengesloten geheel vormen. Het zuidelijke deel van het profiel bestaat voornamelijk 

uit de vullagen van een omvangrijke sloot (o.a. spoor 253, 404-5), waarin stukken baksteen zitten. 

Onder de slootvullingen resteerde slechts een dun pakket van oorspronkelijke terplagen, bestaande 

uit vuile terplagen en daaronder een mestrijke laag. De mestrijke laag is ingesloten tussen 
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overslibbingslagen (spoor 254/450, 407, 421), waarvan de bovenste twee op verschillende 

momenten zijn afgezet. Een vuile terplaag in het westelijke dwarsprofiel (profiel 12) werd aan de 

westzijde begrensd door een zodenstapeling (spoor 446). Aan de andere zijde van deze stapeling was 

een pakket schoon kweldermateriaal opgeworpen (spoor 447), afgedekt door een vuile terplaag. 

Andere zoden (spoor 440) vormden onderdeel van de vulling van één van de sloten die door de 

onderste vuile terplagen zijn afgedekt. In dezelfde sloot is een laag compacte, vertrapte mest 

aanwezig (spoor 441). Een tweede zodenrand, waarvan de individuele zoden niet herkenbaar waren, 

was de buitenrand van een kuil met een iets holle bodem die als hutkom dienst deed. Naast deze 

hutkom wijzen ook twee aslagen (spoor 420, 428) op de aanwezigheid van een woonerf op dit deel 

van de terpflank. Onder de onderste overslibbingslaag zijn de natuurlijke kwelderlagen vergraven bij 

de aanleg van een omvangrijke drenkplaats (spoor 257, 492-4). De drenkplaats heeft (iets) mestrijke 

vullingen met spoellaagjes en deels ook met mestlaagjes. 

 Het tweede, verder richting noorden aangelegde deel van het profiel kenmerkt zich door een 

pakket relatief dikke lagen, die door sloten en kuilen worden doorsneden. De bovenste, iets richting 

noorden hellende lagen zijn als akkerlagen te interpreteren (spoor 263, 321), terwijl de onderste, 

meer golvende lagen tot de vuile terplagen worden gerekend. De akkerlagen zijn sterk homogeen en 

iets vuil. De grens tussen akkerlagen en vuile terplagen wordt gemarkeerd door een dunne 

overslibbingslaag (spoor 344), die mogelijk uit silt bestaat dat uit ploegvoren is gespoeld.96 Tussen de 

vuile terplagen zijn enkele schone ophogingslagen en aslagen ingesloten. Op basis van de aslagen is 

voor drie delen van het profiel aan te nemen dat ter plekke of in de nabijheid een woonerf heeft 

gelegen: in het zuidelijke deel (spoor 273-4; samen met houtskoolrijke lagen en een laag verbrande 

leem: spoor 270, 272, 275), in het centrale deel (spoor 314, 318; samen met een compacte laag 

schelp van mossel: spoor 311) en in het noordelijke deel (spoor 349, 355). Aan de basis van de vuile 

terplagen zijn overspoelingslagen aanwezig (spoor 284, 304), met eronder een mestrijke laag (spoor 

306). In het zuidelijke deel van het profiel splitst de mestrijke laag zich in twee niveaus, met ertussen 

een overslibbingslaag (spoor 304). Het bovenste niveau wordt afgedekt door een laag compacte mest 

(spoor 291). De mestrijke laag en overslibbingslagen liggen over de vulling van enkele sloten, 

allemaal met spoellaagjes (o.a. spoor 480, 482, 486). Deze sloten doorsnijden een omvangrijke en 

moeilijk te begrenzen drenkplaats (o.a. spoor 277, 484, 531), waaruit op verschillende niveaus sloten 

zijn gegraven. Zowel de drenkplaats als de sloten zijn opgevuld met vertrapte spoellaagjes; de iets 

mestrijke vulling van de drenkplaats bevat deels mestlaagjes. De enige aanwijzing dat hogere delen 

van de terpflank met zeewater overstroomden, is een overslibbingslaag in het zuidelijke deel van het 

profiel (spoor 268). Twee langgerekte sporen vormden waterputten, waarvan alleen het onderste 

deel in het schuin aangelegde profiel is aangesneden (spoor 278, 353-4). 

 In drie van de dwarsprofielen (profielen 8-10) is de mestrijke laag eveneens aangesneden. In 

profiel 9 ligt op deze laag een enkele overslibbingslaag, waarop een zodenstructuur is aangebracht 

(spoor 320). In profiel 8 is dezelfde structuur zichtbaar, die hier deels op de onderste 

overslibbingslaag rust. De tweede, bovenste overslibbingslaag werd aan de oostzijde door deze 

structuur begrensd en moet dus na het opwerpen van de zoden zijn afgezet. Dezelfde zodenstructuur 

is mogelijk ook zichtbaar in profiel 10, waar de zoden dan deels zijn geëgaliseerd (spoor 332). Hoewel 

geen individuele zoden zijn herkend, gaat het bij deze structuur vermoedelijk om een dijkje dat aan 

de rand van het toenmalige terplichaam is aangelegd om de terpflank bij extreem hoog water tegen 

overstromingen door zeewater te beschermen. Omdat dit dijkje aan de oostzijde is vergraven, is niet 

vast te stellen of ook áchter het dijkje sediment is afgezet en op welke wijze deze structuur 

vervolgens in het terplichaam is opgenomen.  

                                                           
96 Voor vergelijkbare spoellaagjes in (sub-)recente akkerlagen, zie Dronrijp-Zuid. 
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 In het derde deel van het profiel, dat oost-west is gericht, ligt op beide akkerlagen boven in 

het profiel een derde akkerlaag (spoor 376). Een interessante structuur vormt een zodenwand (spoor 

369-70), die door de onderste akkerlaag wordt afgedekt. De wand heeft een breedte van ca. 90-100 

cm en is nog maximaal 46 cm hoog. Mogelijk gaat het hier om een de begrenzing tussen twee 

percelen, in de vorm van de al genoemde ‘tuunwallen’. Onder de akkerlagen is ook hier een pakket 

vuile terplagen aanwezig, dat steeds wordt dunner richting de rand van de terp. Een ophogingslaag 

van kweldermateriaal vormt de bovenste vulling van een brede sloot en diende om het loopvlak te 

egaliseren voordat de vuile terplaag hier vorm kreeg. Onder het oostelijke deel van de vuile 

terplagen is een overslibbingslaag aanwezig (o.a. spoor 371, 455), met eronder een mestrijke laag 

(spoor 461). De vuile terplagen strekken zich uit boven de vullingen van een aaneengesloten reeks 

sloten, van een drenkplaats die ook in het middelste profiel is aangesneden en van een derde, meer 

westelijk gelegen drenkplaats (spoor 455-6). In veel van de sloten zijn spoel- en soms ook mestlaatjes 

aanwezig. In de natuurlijke kwelder onder het terplichaam is een akkerlaag ingebed (spoor 503), die 

richting zuiden tot in het middelste profieldeel doorloopt (spoor 502). De akkerlaag is homogeen, iets 

vuil en ongeveer 20 cm dik. Aan beide uiteinden werd de akker begrensd door respectievelijk een 

greppel en een sloot (spoor 538, 500-1). De akkerlaag ligt over twee bredere sloten (spoor 504-5, 

507-9), elk met spoellaagjes en mestrijke laagjes in de vulling. In het kweldersediment dat over de 

akkerlaag is afgezet, was een dun niveau herkenbaar met op één locatie duidelijke sporen van 

betreding (spoor 497). Op een iets dieper niveau is in de kweldergelaagdheid vlak boven de akkerlaag 

een dun, houtskoolrijk bandje als brandlaag aanwezig (spoor 533). Verspreid over het profiel zijn tot 

slot twee waterputten (spoor 372, 377-9), een kuil (spoor 390) en twee paalkuilen (spoor 385-6) 

aangesneden. 

 

Sporen in het vlak westelijk van de weg 

Langs het hoofdprofiel is een enigszins L-vormig vlak aangelegd (vlak 2001). In het zuidelijke deel van 

het vlak zijn de hier gelegen drenkplaats (spoor 1134) en de afdekkende overslibbingslaag (spoor 

1161) aangesneden. Beide worden doorsneden door verschillende sloten, die wisselende oriëntaties 

hebben. Verspreid over dit deel van het vlak zijn vier waterputten en vier ondiepere kuilen aanwezig. 

In het centrale deel van het vlak zijn de vullingen van een tweede drenkplaats aangesneden (spoor 

1128-9), evenals de onderste vuile terplagen. Drie van sloten die de drenkplaats doorsnijden, lopen 

parallel aan elkaar en zijn NW-ZO georiënteerd. De middelste van deze sloten wordt doorsneden 

door een andere sloot, waarin drie paaltjes zijn geslagen (spoor 1156-8). Andere ingravingen zijn drie 

waterputten, waarvan er twee ook in het profiel zijn aangesneden (spoor 1118, 1135), en een kuil. In 

het noordelijke/westelijke deel van het vlak waren de vullingen zichtbaar van een derde drenkplaats 

(spoor 1091), naast sloten met wisselende oriëntaties, zes waterputten en enkele kuilen. Twee van 

de waterputten zijn ook hier in het profiel aangesneden (spoor 1108, 1111). Alle waterputten in vlak 

1001 zijn gecoupeerd. Slechts eenmaal (spoor 1111) wijzen enkele staken op een oorspronkelijk 

bekleding van de putschacht, met vlechtwerk. Onduidelijk is tot welke constructies een paalkuil 

(spoor 1099), een losstaande paal (spoor 1160) en een losstaande staak (spoor 1159) behoorden.  

 

Fasering van de sporen in het centrale deel van de terp (oostelijk van de weg) 

De drenkplaatsen die zowel in het hoofdprofiel als in de vlakken zijn aangesneden, worden gerekend 

tot fase 1b (midden-ijzertijd). Het loopvlak naast de middelste drenkplaats is stratigrafisch gezien 

gelijktijdig (hoogte ca. 1 m -NAP). Uit de sporen zelf komt geen aardewerk dat deze ouderdom 

bevestigt. De enige scherf uit de middelste drenkplaats is niet nauwkeuriger te dateren dan tussen 

ca. 600 v.Chr. en 200 n.Chr. (spoor 200; vnr. 204, id. 240). Dat in Oosterbeintum daadwerkelijk 

gedurende de midden-ijzertijd werd gewoond, toont een scherf die als gevolg van opspit in een 
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jonger spoor terecht is gekomen. Deze scherf uit ca. 650-400 v.Chr. (spoor 1035; vnr. 129, id. 317) 

komt uit een greppel (fase 2b) die ter plekke van de middelste drenkplaats (fase 1b) is gegraven. 

Omdat geen van de aangetroffen scherven met zekerheid aan de 6e eeuw v.Chr. is toe te wijzen, 

wordt aangenomen dat bewoning in de 5e eeuw v.Chr. begon. Uit fase 1b zijn geen terplagen of 

andere vuile niveaus in het profiel aangesneden, zodat de nederzetting waartoe de drenkplaatsen 

vermoedelijk behoorden op enige afstand van de steilkant moet hebben gelegen. 

 De drenkplaatsen en het loopvlak worden afgedekt door een dik pakket kweldersedimenten 

waarin geen archeologische resten of betredingssporen zijn herkend. Hieruit is af te leiden dat de 

woonplaats uit fase 1b na een korte periode van bewoning wellicht al in de 5e eeuw v.Chr. is 

verlaten. Het bovenste deel van de kweldersedimenten bestaat uit een homogene en iets vuile 

bodem (spoor 27, 43). Deze bodem ligt over de vulling van twee sloten die helaas geen aardewerk 

hebben opgeleverd (spoor 203/204, 206). Vanwege de stratigrafische positie van beide sloten, tussen 

de sporen uit fase 1b en de vroegste terplagen uit fase 2a, worden ze tot fase 1c (late ijzertijd) 

gerekend. De iets vuile bodem die over de vulling van deze sloten ligt, is op basis van dezelfde 

argumentatie eveneens aan fase 1c toegewezen. 

  In fase 2a (vroeg-Romeinse tijd) zijn over de volledige lengte van het hoofdprofiel vuile 

terplagen gevormd en zowel sloten als greppels gegraven. Alleen in de noordelijke helft van het 

profiel bereikten de terplagen op twee plekken een aanzienlijke hoogte (ter hoogte van spoor 37 en 

spoor 67/74; dikte ca. 60 cm, top respectievelijk 0,15 m +NAP en 0,10 -NAP), zodat hier de nabijheid 

van twee kernpodia uit fase 2a verondersteld wordt. Aan weerszijden van de meest noordelijke 

‘verhoging’ vormen een mogelijk vloerniveau (spoor 55) en een compacte mestslaag in een sloot 

(spoor 185) verdere aanwijzing voor de nabijheid van een woonerf. 

 Op de overgang van fase 2a naar fase 2b (midden-Romeinse tijd) is over een deel van de 

onderste vuile terplaag in het centrale en noordelijke deel van het profiel een overslibbingslaag 

afgezet. Deze laag is duidelijk vertrapt en wijst niet op een onderbreking in bewoning. Gedurende 

fase 2b bereikte de noordelijke helft van het profiel zijn uiteindelijke hoogte, die ten opzichte van de 

bodem uit fase 1c maximaal 1,6 m bedraagt (inclusief bouwvoor; top ca. 1,1 m +NAP). Dat de vuile 

terplagen uit fase 2b een aaneengesloten pakket vormen, toont dat de huispodia uit fase 2a 

ondertussen tot een omvangrijk terplichaam zijn samengegroeid. Aanwijzingen dat in het 

hoofdprofiel een woonerf is aangesneden, blijven beperkt tot een mogelijk vloerniveau (spoor 54), 

enkele verspreid gelegen aslagen (deels als opvulling van kuilen), en de paalkuilen in vlak 1001. Een 

groot aantal sloten en greppels toont dat het terplichaam in woonerven of andere begrensde ruimtes 

was opgedeeld. 

 Er zijn in het hoofdprofiel geen lagen herkend die met zekerheid tot fase 2c (laat-Romeinse 

tijd) zijn te rekenen. Een mogelijke aanwijzing voor continue bewoning tot in de 4e eeuw vormt een 

scherf die tussen 75 en 80 m bij de aanleg van het profiel is verzameld (vnr. 61, id. 162). Deze scherf 

dateert tussen ca. 300 en 400(-550) n.Chr., maar kan gezien de vondstlocatie ten opzichte van de 

lagen in het profiel vrijwel zeker aan fase 3 worden toegewezen. Oudere scherven waarvan de 

datering tot in de 4e eeuw reikt, vormen ook geen sluitend bewijs voor bewoning in fase 2c. Deze 

scherven kunnen evengoed uit de 3e eeuw dateren (fase 2b), de periode waarin de terp met 

zekerheid werd bewoond (o.a. spoor 3, vnr. 72, id. 173: ca. 200-350 n.Chr.). Op basis van de huidige 

gegevens wordt daarom aangenomen dat de terp in fase 2c als woonplaats was verlaten. 

 Nadat het terplichaam in de Romeinse tijd zowel in de hoogte als in de breedte was 

uitgebouwd, tonen de lagen uit fase 3 (volksverhuizingstijd) en fase 4 (Merovingische periode) een 

zijwaartse uitbouw richting zuiden. Tegen de zuidflank van het oudere terplichaam is een pakket 

vuile terplagen met een maximale dikte van ca. 1 m opgebracht (inclusief bouwvoor; top ca. 1,3 m 

+NAP). De afwisseling van deze lagen met aslagen wijst op de aanwezigheid van een woonerf op dit 
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deel van de terp; het gaat hier wellicht om hetzelfde woonerf dat in fase 4 met een pakket 

kweldermateriaal (spoor 128, 134, 147) werd opgehoogd. Het onderscheid tussen fase 3 en fase 4 is 

in het hoofdprofiel niet met zekerheid aan te geven, aangezien nauwelijks aardewerkvondsten uit de 

lagen van de zuidelijke uitbouw zijn aangetroffen. De lagen uit fase 3 bevatten slechts één scherf, 

met een datering van ca. 300-550 n.Chr. (spoor 116, vnr. 374, id. 236). Een tweede scherf uit deze 

periode is uit een sloot in het noordelijke deel van het vlak gevonden (spoor 1026; vnr. 384, id. 300), 

waar de jongste sporen uit fase 2b dateren. Aangenomen moet worden dat de scherf is verplaatst, of 

aan een verkeer spoornummer is gekoppeld. Opvallend genoeg is in het profiel oostelijk van de weg 

geen enkele scherf gevonden die met zekerheid uit fase 4 dateert. Dat op de zuidelijke terpflank in 

deze fase wel degelijk bewoning is aan te nemen, blijkt indirect uit de datering van het naastgelegen 

grafveld (5e-7e eeuw). 

 In fasen 5-7 (Karolingische periode-late middeleeuwen A) werd het terplichaam verder 

richting zuiden uitgebouwd De lagen uit fase 2b en fasen 5-7 worden hier gescheiden door een 

overslibbingslaag uit fase 4 (spoor 176), als bovenste vulling van een sloot. De enige concrete 

aanwijzing voor een woonerf op deze locatie vormt een waterput in het profiel (spoor 251), als 

onderdeel van een cluster waterputten en kuilen in vlak 9000. De waterputten bevatten aardewerk 

met een ruime datering: 8e-10e/11e-14e eeuw (spoor 9014, vnrs. 117/278, ids. 422/378), 9e-11e 

eeuw (spoor 9004, vnrs. 151/167, ids. 247-251) en 9e-10e/11e-13e eeuw (spoor 9012, vnr. 114, ids. 

252-254). Slechts enkele van de sporen zijn met zekerheid aan fase 7 toe te wijzen; voor de andere 

sporen wordt een bredere datering in fasen 5-7 aangehouden. 

 Uit het verloop van de terplagen in het meest zuidelijke deel van het profiel is af te leiden dat 

het grafveld niet op de flank van het terplichaam uit de fasen 3-4 lag, maar op de al tijdens de 

opgraving waargenomen ophogingslagen uit de Romeinse tijd. Dat deze lagen relatief veel scherven 

bevatten, vormt een belangrijke aanwijzing voor de aanwezigheid van een huispodium.97 In 

tegenstelling tot de podia die meer centraal binnen het latere terplichaam lagen, is dit podium 

vermoedelijk na fase 2a niet verder opgehoogd en daardoor gedurende fase 2b niet in het centrale 

terplichaam opgenomen. Dat de graflocatie vatbaar was voor erosie tijdens extreem hoog water lijkt 

tegen te spreken dat het podium in fase 3 verder is opgehoogd, voordat het grafveld werd ingericht. 

Pas in de 8e-12 eeuw (fasen 5-7), als het grafveld is verlaten, zijn op het voormalige huispodium voor 

het eerst met zekerheid nieuwe ophogingslagen aangebracht (dikte 0,5-1,4 m; top 0,9 m +NAP). Dit 

leidde ertoe dat het podium uit fase 2(a) onderdeel van het centrale terplichaam is gaan vormen. 

Van een speciaal voor dat doeleinde opgeworpen ‘grafveldterp’ was geen sprake; in plaats daarvan 

werd een ouder, blijkbaar nog als verhoging zichtbaar terplichaam in de 5e eeuw als graflocatie 

uitgekozen. Deze locatie lag op een afstand van 20-30 m van een woonerf op de oostelijke terpflank.  

 

Fasering van de sporen in de flankzone van de terp (westelijk van de weg) 

De oudste sporen in het profiel aan de westzijde van de weg zijn ook hier afgedekt door een pakket 

natuurlijk sediment. Het gaat om een humeuze akkerlaag, met bijbehorende sloten en greppel. 

Helaas heeft geen van deze sporen dateerbaar aardewerk opgeleverd. Op basis van de stratigrafische 

positie, ónder het terplichaam en afgedekt door een dik pakket kweldersediment, wordt een zelfde 

datering als voor de drenkplaatsen oostelijk van de weg verondersteld (fase 1b, vermoedelijk 5e 

eeuw). De akkerlaag ligt dieper (1,4-1,6 m -NAP) dan de top van de drenkplaatsen en het loopvlak 

oostelijk van de weg (ca. 1 m -NAP). Hieruit is af te leiden dat de akkers op de flank lagen van een 

natuurlijke hoogte waarop de al genoemd nederzetting uit fase 1b is te verwachten.  

                                                           
97 Knol et al. 1996b, 254, noot 10 (vondstnummers met aardewerk uit de Romeinse tijd). 
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Binnen de natuurlijke kwelderlagen waarmee de akkerlaag is afgedekt, zijn op één locatie 

duidelijke betredingssporen aanwezig. Deze dateren vermoedelijk uit de late ijzertijd (fase 1c), de 

periode dat de relatief hooggelegen locatie oostelijk van de weg opnieuw als woonplaats in gebruik is 

genomen. De kwelderlagen bestaan verder uit ongestoorde silt- en kleilaagjes, wat ook hier op een 

periode van discontinuïteit in bewoning tussen fasen 1b en 1c wijst. Dat de kwelder tijdens deze 

periode wel door bewoners van andere terpen werd bezocht, toont een dunne brandlaag in de 

kwelder iets boven de akkerlaag. 

 Westelijk van de weg is hernieuwde bewoning pas aantoonbaar vanaf fase 2a (vroeg-

Romeinse tijd). De enige sporen uit deze periode zijn een drenkplaats en drie naastgelegen sloten, 

die in de periferie van één of meer verder oostelijk gelegen huispodia zijn gegraven.  

Een groter aantal sporen behoort tot fase 2b (midden-Romeinse tijd), waaronder de twee 

meer zuidelijk gelegen drenkplaatsen, de mestrijke en overslibbingslagen, evenals de sloten die door 

deze lagen worden afgedekt. Alleen in het zuidelijke deel van het profiel zijn ook enkele vuile 

terplagen tot fase 2b te rekenen, net als twee asrijke lagen die tussen de vuile terplagen zijn 

ingesloten. De mestrijk en vuile terplagen vormden in deze fase de uiterste flank van het terplichaam 

uit de Romeinse tijd. Juist hier vonden regelmatig overstromingen door zeewater plaats, ondanks de 

poging om de terpflank hier met de aanleg van een dijkje tegen te beschermen. 

Net als oostelijk van de weg zijn er geen aanwijzingen voor bewoning gedurende fase 2c 

(laat-Romeinse tijd). Hoewel de terplagen uit fase 2b met overslibbingslagen worden afgedekt, biedt 

dit geen verklaring voor het afbreken van de bewoning. De woonerven op het centrale deel van de 

terp lagen dusdanig hoog dat ze zelfs in een periode met toenemende overstromingen veilig waren. 

 Het grootste deel van het profiel bestaat uit jongere lagen, die vanwege het beperkte aantal 

aardewerkvondsten moeilijk te dateren zijn. De akkerlagen boven in het profiel zijn toe te wijzen aan 

fasen 5-6 (Karolingisch-Ottoonse periode) en aan fase 7 (late middeleeuwen A), de vuile terplagen 

eronder aan fase 5 (Karolingische periode). Dit sluit niet uit dat enkele van de onderste vuile lagen uit 

fase 4 (Merovingische periode) kunnen dateren, zoals wellicht blijkt uit de datering van een 

opgespitte scherf uit een sloot die tot fase 7 wordt gerekend: ca. 300-700 n.Chr. (spoor 387; vnr. 703, 

id. 402). Daarnaast is er tijdens de aanleg van het profiel een scherf verzameld die uit ca. 500-700 

n.Chr. dateert (vnr. 413, id. 385). 

 De vuile terplagen uit fase 5 zijn in de nabijheid van enkele woonerven gevormd. Hierop wijst 

de aanwezigheid van aslaagjes op vier plekken in het zuidelijke en middelste deel van het profiel. De 

twee meest zuidelijke erven zijn tijdens fase 5 aanzienlijk opgehoogd, zoals blijkt uit de positie van de 

hutkom (spoor 435-6) in het zuidelijke profieldeel en vooral van de ophogingslaag (spoor 264) boven 

in het middelste profieldeel. Het is niet uit te sluiten dat ook de ander woonerven gelijktijdig werden 

opgehoogd, aangezien onduidelijk is waar het centrale deel van deze erven zich ten opzichte van het 

onderzochte profiel precies bevond. Zeker is dat zowel de opgehoogde als de niet opgehoogde delen 

weinig last van overstromingen door zeewater hadden, aangezien geen overslibbingslagen zijn 

aangetroffen. 

 De vuile terplagen worden afgedekt door akkerlagen, waarvan de oudste twee aan fasen 5-6 

zijn toe te wijzen. Tot deze fasen behoort ook de zodenwand die vermoedelijk als ‘tuunwal’ heeft 

gediend. Enkele kuilen, eenmaal met een aslaag in de vulling, wijzen op de nabijheid van woonerven 

die tussen de akkers lagen. De aanwezigheid van woonerven blijkt ook de locatie van een waterput 

die gezien de insteek in het profiel met zekerheid vanuit het niveau met de akkerlagen uit fasen 5-6 is 

gegraven (spoor 353-4/1118). 

 De bovenste akkerlaag en enkele sloten in het noordelijke, oost-west-gerichte deel van het 

profiel behoren tot fase 7. Aardewerk uit een sloot direct onder de akkerlaag wijst op een datering in 

de 11e-12e eeuw (spoor 398; vnr. 710, id. 403). Twee waterputten die ter hoogte van dit profieldeel 
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in het vlak (en eenmaal ook in het profiel) zijn aangesneden, bevatte aardewerk uit de 11e-13e eeuw 

(spoor 379/1108; vnr. 706, id. 401; spoor 1154; vnrs. 529-30, ids. 530-1). Beide sporen getuigen van 

een woonerf dat hier opnieuw tussen de akkers was gelegen. Een zelfde datering heeft het 

aardewerk uit een waterput in het vlak voor het zuidelijke deel van het profiel (spoor 1137; vnr. 687, 

id. 414). Samen met enkele waterputten en kuilen die vermoedelijk gelijktijdig zijn, wijst de locatie 

van deze waterput op de aanwezigheid van een tweede woonerf op de westelijke terpflank. Beide 

erven lagen aanzienlijk verder uit elkaar dan de woonerven die op basis van aslagen en waterputten 

uit fase 5(-6) zijn verondersteld. 

 Een omvangrijke sloot, waarvan de vulling in het zuidelijke profieldeel is aangesneden, is het 

enige spoor dat aan fase 8 (late middeleeuwen B) kan worden toegewezen. Een datering van deze 

sloot in de 13e-14e eeuw blijkt uit grote stukken kloostermop die in de vulling aanwezig waren. Uit 

de slootvullingen is geen aardewerk verzameld. De sloot komt overeen met een sloot die op de 

kadastrale kaart uit 1832 vanuit een boerenerf op de zuidwestelijke terpflank richting noorden loopt 

en tegenwoordig deels is gedempt. Twee andere boerderijen lagen in hetzelfde jaar op de 

noordelijke terpflank, en op de oostelijke terpflank stond toen een huis. Tegenwoordig is alleen de 

boerderij in het zuidwesten en één van beide boerderijen in het noorden nog bewoond.  
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4.6 Dronrijp-Zuid (2012) 
De onderzoeksterp ligt op de oostelijke oeverwal van het voormalige Boornebekken, tussen de 

dorpsterp van Dronrijp en Hatsum. De terp is voor een groot deel afgegraven; alleen het 

noordwestelijke kwadrant van de terp is nog intact. De periode van afgraven is niet exact bekend en 

geen enkele afgravingsvondst is aan het Fries Museum overgedragen. Voor de oeverwal waarop 

Dronrijp en Hatsum liggen, wordt de aanvang van bewoning globaal vanaf ca. 400 v.Chr. gedateerd.98 

De vroegste vondsten die tijdens archeologisch onderzoek in Hatsum zijn gedaan, sluiten hierbij aan 

en dateren vanaf ca. 400-200 v.Chr.99 In de nog intacte terpdelen noordelijk van het talud en direct 

oostelijk van de weg zijn in 1998 twee rijen boringen gezet; het terplichaam bestaat uit zowel schone 

als vuile terplagen en reikt van ca. 0 tot 2,5 m +NAP (inclusief bouwvoor).100 In 2007 volgde een rij 

boringen op de zuidelijke helft van het afgegraven terpdeel, oostelijk van de weg.101 Het 

booronderzoek toont dat nog restanten van het oorspronkelijke terplichaam aanwezig zijn, zoals ook 

in 1998 was aangetoond. In één van de boringen is op een diepte van 1,7 m in de natuurlijke 

kweldergelaagdheid een scherf van draaischijfaardewerk uit de 5e-7e eeuw aangetroffen.102 De 

scherf komt wellicht uit een drenkplaats of andere ingraving die met kweldersediment is opgevuld.  

Het nog intacte, noordwestelijke kwadrant van de onderzoeksterp wordt aan oostzijde 

begrensd door de weg Hatsum-Dronrijp, en aan de zuidzijde door een steil talud langs een sloot 

(bijlage 16). Het talud is over een lengte van 76 m opgeschoond tot op de bodem van deze sloot, 

waardoor een doorsnede door de westelijke helft van de terp kon worden bestudeerd. Er zijn een 

hoofdprofiel (profiel 1) en drie kleinere dwarsprofielen (profiel 4, 6 en 7) getekend; twee andere 

dwarsprofielen (nrs. 2-3) zijn alleen gefotografeerd.  

Om de diepte van het eerste sporenvlak te bepalen, is in het centrale deel van het talud een 

kijkgat gemaakt. Achteraf gezien, blijkt zich juist ter plekke van dit gat een diepe drenkplaats te 

bevinden. Het eerste vlak is daardoor westelijk van deze drenkplaats te diep aangelegd, in de 

kwelderlagen ónder de feitelijke sporen (vlak 1001). Oostelijk van de drenkplaats is dit gecorrigeerd 

en zijn de eerste twee vlakken op een hoger niveau aangelegd (vlak 1002-3). De consequentie 

hiervan is dat alleen de vlakken 1004 en 1005 langs het volledige talud liepen, zodat alleen van sloten 

die tot deze niveaus reiken hun oriëntatie kon worden vastgesteld.  

Voor zowel de profielen als de vlakken zijn de spoornummers, spoortypen en fasering 

weergegeven op de tekeningen in bijlagen 17-19. 

 

Lagen in het profiel 

Centraal in het profiel waren de vullingen van een omvangrijke drenkplaats met een doorsnede van 

maar liefst 46 m zichtbaar. De drenkplaats is uitgegraven tot in het grijze wadzand en heeft onder de 

bouwvoor een maximale diepte van 3 m. In het diepste deel zijn vergraven en vertrapte stukken 

wadzand aanwezig (spoor 201, 203-205). De onderste helft van de drenkplaats is opgevuld met (iets) 

mestrijke lagen waarin plagbrokken aanwezig zijn (o.a. spoor 167-172); veel van de vullagen zijn 

duidelijk vertrapt, zoals ook blijkt uit het golvende verloop van de spoellaagjes in spoor 199. Tegen 

de westrand ligt een pakket intacte kwelderlagen (spoor 163), als restant van natuurlijk sediment dat 

tijdens een periode van overstroming door zeewater in de drenkplaats was afgezet. Toen de 

drenkplaats opnieuw is uitgegraven, is langs de rand een deel van het sediment ongeroerd gelaten, 

                                                           
98 Vos 1999, 59-63, vooral fig. 23. 
99 Opgraving: Van Giffen 1922; 1924; determinatie aardewerk: Taayke (1996, I) en M. Bakker (RUG/GIA). 
100 Molema & Perger 2002, 107-116. 
101 Osinga 2008. 
102 Osinga 2008, 10 (boring 10, vnr. 4). 
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zoals ook bij een van de drenkplaatsen in Achlum het geval was (zie boven). De bovenste helft van de 

dobbe is gevuld met sterk homogene lagen, opnieuw met plagbrokken (o.a. spoor 40, 52, 57-58). De 

lagen zijn niet langer mestrijk, maar wel vuil; ze bevatten stukjes houtskool en verbrande klei, en 

soms resten van as. Alleen in het bovenste deel van de vullingen zijn compacte aslagen (spoor 56, 63, 

66), grote brokken verbrande klei (spoor 133) en lagen van kweldermateriaal (spoor 65, 67) 

aanwezig. Het verder ontbreken van schone ophogingslagen toont dat de drenkplaats niet in korte 

tijd is gedempt, maar geleidelijk met plagbrokken en afval opgevuld raakte. Tijdens verschillende 

gebruiksfasen zijn in de toenmalige bodem flinke gaten gegraven, vermoedelijk om in perioden van 

droogte het water in kleinere delen van de drenkplaats samen te brengen. 

 Aan de westzijde werd de drenkplaats begrensd door een 0,6 m hoge wal van opgeworpen 

kweldermateriaal (spoor 42, 198), met een sloot grenzend aan de westzijde (basis wal 0-0,2 m -NAP). 

Na een periode van overstroming met zeewater, waarin twee gebande lagen van doorlopende 

zandlaagjes over de wal zijn afgezet (spoor 196-197), is de wal tot tweemaal toe extra opgehoogd tot 

een maximale hoogte van tenminste 0,8 m (spoor 41, 69; top onder de bouwvoor ca. 0,7 m +NAP). 

Ook is aan de voet van de wal tweemaal een nieuwe sloot gegraven. In alle drie de sloten zijn 

spoellaagjes aanwezig (spoor 29, 32-33, 39), een aanwijzing dat ze delen van het jaar met zeewater 

volstroomden. Westelijk van de drenkplaats bestaat het profiel verder uit een pakket vuile en schone 

terplagen, op twee plaatsen met een compacte laag mosselen (spoor 21, 30). De terplagen worden 

doorsneden door enkele sloten die elkaar in de tijd opvolgen (o.a. spoor 4-12). 

 Oostelijk van de drenkplaats is eveneens een pakket vuile en schone terplagen aanwezig, 

doorsneden door enkele sloten en kuilen. De onderste vuile terplagen, direct oostelijk van de 

drenkplaats, liggen horizontaal en worden door aslagen afgewisseld (o.a. spoor 75-76, 144-145). 

Deze lagen worden afgedekt door een pakket schone ophogingslagen, met ertussen oude 

loopvlakken als dunne, vuile banden (o.a. spoor 93-98, 151-158). Het bovenste niveau bestond uit 

een nog intacte haarplaats (spoor 160), waarin de oorspronkelijk verbrande mest nog als verglaasde 

stukken in situ aanwezig was (spoor 90). Het ophogingspakket met loopvlakken helt richting oosten, 

waar vuile terplagen, enkele schone terplagen en enkele aslagen op een verdere uitbouw van de terp 

in oostelijke richting wijzen. Dat de voet van terpflank aan deze zijde van de drenkplaats met 

zeewater kon overstromen, toont een vertrapte overslibbingslaag (spoor 180). De sloten in het 

meest oostelijke deel van het profiel vormden de begrenzing van enkele van de fasen van uitbouw 

richting oosten. Onder in twee van de sloten zijn spoellaagjes herkend (spoor 185, 187).  

In de kwelderlagen ónder de terplagen zijn dunne, houtskoolrijke brandlaagjes ingesloten. 

Het onderste brandlaagje is nog redelijk intact aanwezig (spoor 512); van twee hogere brandlaagjes 

resteren door vertrapping slechts fragmenten (spoor 515-516). In het kwelderniveau tussen de 

brandlaagjes is de natuurlijke ondergrond over een afstand van 6,5 m als akker omgezet: de 

gekeerde schollen waren als schuine ‘plaggen’ herkenbaar’ (spoor 518). Verder richting westen is de 

kwelder op een dieper niveau (onder spoor 512) sterk vergraven, vermoedelijk om hier 

kwelderzoden te winnen. De top van spoor 503 vertoont als gevolg hiervan een golvend verloop, met 

erboven restanten van een jongere, grotendeels afgegraven kwelderlaag (spoor 514).  

 

Sporen in de vlakken 

Er zijn vijf vlakken aangelegd. In alle vlakken zijn vullingen van de drenkplaats aangesneden. Vooral 

het onderste vlak laat zien dat de drenkplaats niet in één keer is gegraven, maar het resultaat 

vormde\ van een langdurig proces van opvulling en vergroting. Op dit niveau bestaan de vullingen uit 

mestrijke klei, veelal met plag- en ook mestbrokken. Alleen in het bovenste vlak waren oostelijk van 

de dobbe de vuile en schone terplagen zichtbaar. De oriëntatie van de lagen is globaal NW-ZO, de 

oriëntatie die ook de sloten langs de randen van deze lagen (o.a. spoor 2011, 2014) en de sloot in het 
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meest westelijke deel van het profiel (spoor 2015-16) hebben. De oudste randsloot was vrijwel haaks 

op deze sloten gericht (spoor 3018), een aanwijzing dat de vorm van het terplichaam aan de 

oostzijde gedurende de periode van uitbouw een verandering heeft ondergaan. De jongste sloten, 

die de vuile en schone terplagen doorsnijden en voor de inrichting van het terplichaam zijn gegraven, 

wijken hiervan af en zijn globaal N-Z georiënteerd (spoor 1007 en 1011-12). Het laatste spoor is een 

waterput die in vlakken 1003 en 1004 is aangesneden (spoor 3016, 4021). De putschacht was niet 

bekleed en reikte vrij diep tot in de kwelderlagen (bodem ca. 2 m -NAP), zodat het hier om een echte 

waterput kan gaan. 

 

Fasering 

De vroegste sporen bevinden zich aan weerszijden van de drenkplaats en dateren uit fase 1b 

(midden-ijzertijd). Hoewel geen van deze sporen dateerbaar aardewerk bevatte, zijn ze op basis van 

de vroegste scherven uit jongere sporen globaal te dateren tussen ca. 500/400 en 200 v.Chr. (o.a. 

spoor 22, een vuile terplaag die tot fase 1c wordt gerekend; vnr. 242, id. 175). Tot fase 1b behoren 

de onderste ophogingslagen van de wal, de sloot aan de voet hiervan en beide overslibbingslagen. De 

aanwezigheid van de wal in deze fase toont dat er gelijktijdig een drenkplaats moet zijn geweest. 

Opvullagen van de drenkplaats uit fase 1b zijn in het profiel echter afwezig en moeten op een later 

moment zijn vergraven. Hierop wijst ook het feit dat uit twee van de jongere vullingen aardewerk 

komt dat in fase 1b thuishoort (spoor 167; vnr. 176, id. 310, 326 en spoor 68; vnr. 334, id. 252). 

Oostelijk van de drenkplaats dateert de onderste vuile terplaag vermoedelijk uit fase 1b. Deze laag is 

te beschouwen als de flanklaag van een kernpodium waarvan de ligging onbekend is. De drenkplaats 

is vermoedelijk direct naast dit huispodium gegraven; beide uiteinden van de wal rond de 

drenkplaats zullen op het podium hebben aangesloten. 

 Uit de ijzertijd dateren ook de brandlaagjes en akkerlaag ónder de vroegste terplagen, 

evenals de sporen van graafwerk op hetzelfde niveau. Deze sporen kunnen samenhangen met 

activiteiten in de directe nabijheid van het kernpodium (fase 1b): het winnen van zoden, het 

affakkelen van vegetatie en het aanleggen van een akker in de nog onbedijkte kwelder. Een andere 

mogelijkheid is dat de oostelijke oeverwal van het Boornebekken, die rond 600 v.Chr. vorm kreeg, 

voorafgaand aan de aanleg van het kernpodium werd bezocht door de bewoners van oudere 

woonplaatsen die áchter deze wal lagen.103 De sporen dateren in dat geval uit de eindfase van de 

vroege ijzertijd (fase 1a). Zonder concrete aardewerkvondsten uit de 6e eeuw v.Chr. wordt hier 

echter van een datering in fase 1b uitgegaan. 

 Om regenwater dat in de drenkplaats was opgevangen beter tegen inspoelend zeewater te 

kunnen beschermen, is de omringende wal in fase 1c (late ijzertijd) tweemaal extra opgehoogd. 

Tegen de westzijde van de wal zijn geleidelijk vuile terplagen gevormd, met als uitzondering een ca. 

40 cm dik pakket kweldermateriaal dat op de uitbouw van een tweede huispodium wijst. De 

drenkplaats beperkte zich in deze fase tot het westelijke deel van de latere drenkplaats. Tijdens 

overstromingen met zeewater is in de drenkplaats een ca. 1 m dikke laag kweldersedimenten 

afgezet, waarvan een restant langs de westrand resteert; de verdere sedimenten zijn weggegraven 

toen de drenkplaats in fase 1c opnieuw werd uitgediept. Oostelijk van de drenkplaats zijn twee vuile 

terplagen, twee aslagen en een dunne laag kweldermateriaal op de oudere vuile terplaag 

aangebracht, in een periode dat het huispodium uit fase 1b richting de positie van de steilkant werd 

uitgebouwd. De enige waterput (vlakken 1003-4) behoorde tot een woonerf dat zich vermoedelijk op 

dit podium bevond, in fase 1c of fase 2a.  

                                                           
103 Voor de vroegste ontwikkeling van het Boornebekken, zie Vos 1999, 59, fig. 23. 
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 In fasen 2a en 2b (vroeg- en midden-Romeinse tijd) is het oostelijke huispodium dusdanig 

uitgebouwd, dat vloerniveaus door het profiel zijn aangesneden. Deze sterk golvende niveaus liggen 

steeds op een dunne ophogingslaag, die de feitelijke vloer vormde. Dat geen huiswanden zijn 

herkend, betekent vermoedelijk dat de vloeren – evenals de haard met mestslak – buiten een 

gebouw lagen en als versteviging van een erf vlak naast een huis zijn te interpreteren. Westelijk van 

de drenkplaats is de ‘laagte’ tussen de walfasen en de ophogingslaag van het westelijke huispodium 

in fase 2a met vuile en schone terplagen opgevuld. Het eindresultaat van het ophogen en uitbouwen 

van beide huisplaatsen is dat ze vermoedelijk al vroeg in fase 2b zijn samengegroeid tot een 

aaneengesloten terplichaam dat zich rond de drenkplaats uitstrekte. Pas nadat de drenkplaats aan 

het einde van fase 2b opgevuld raakte, ontstond een terplichaam dat de lagen in het volledige profiel 

omvatte. Dit terplichaam, waarvan de top is aangeploegd, had een uiteindelijke dikte van 0,8-1 m 

(inclusief bouwvoor): westelijk van de drenkplaats lag de top rond 1 m +NAP, oostelijk van de 

drenkplaats rond 1,4 m +NAP. 

 Het enige spoor dat met zekerheid tot een latere fase behoort, is een kuil in het oostelijke 

deel van het profiel (spoor 108; vnr. 377, id. 261). De scherf uit deze kuil dateert uit ca. 800-1000 

n.Chr., ofwel uit de Karolingisch-Ottoonse periode (fasen 5-6). Een scherf met een zelfde datering 

komt ook uit een vulling van de drenkplaats die in vlak 1004 is aangesneden (spoor 4010; vnr. 155, id. 

571). Het betreffende spoor dateert echter uit fase 2a, zodat de scherf tijdens de aanleg van het vlak 

moet zijn verplaatst. Drie andere kuilen (spoor 80, 128, 130) en een serie sloten (o.a. spoor 4-11) in 

het profiel bevatten geen vondsten en zijn daardoor niet nauwkeuriger te dateren dan in ‘fase 2b of 

jonger’. 

De terplagen, sloten en kuilen in het bovenste deel van het profiel zijn aan de bovenzijde 

afgesneden door de moderne, ca. 0, 5 m dikke bouwvoor. In deze akkerlaag waren drie niveaus te 

onderscheiden. Aan de basis van elk niveau waren dunne spoellaagjes aanwezig (spoor 2, 34, 35), 

bestaande uit zand dat vanuit omgeploegde terplagen onder in de ploegvoren was gespoeld. 

Volgens de kadastrale kaart van 1832 staan op de flanken van het grotendeels afgegraven 

terplichaam in totaal vier boerderijen. Zowel het nog intacte als het afgegraven terpdeel was in 1832 

als akker in gebruik. De vondsten uit de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd, die uit de 

bouwvoor van het intacte terpdeel komen (zie onder), zijn als afval van de boerderijen op de 

terpflanken te beschouwen. 

 

Ter vergelijking: kartering op het intacte terpdeel (2012) 

Vanwege het vrijwel ontbreken van post-Romeinse sporen in het gedocumenteerde profiel is tijdens 

het veldwerk besloten de akker die richting noorden aan de steilkant grensde af te lopen om hier in 

vakken van 20 bij 20 m opgeploegde scherven uit de bouwvoor op te rapen. Op basis van deze 

vondsten kan worden vastgesteld of in het terplichaam resten van jongere (of eventueel oudere) 

perioden aanwezig zijn dan in de steilkant zijn aangesneden. Van de in totaal 36 vakken die zijn 

afgelopen, is het aardewerk uit de 18 meest zuidelijke vakken als studieopdracht bekeken.104 De 

meest zuidelijke van deze vakken grensden aan het onderzochte profiel. 

 Het gedetermineerde aardewerk is in de volgende perioden te dateren: midden- en late 

ijzertijd (fasen 1b-c), vroege en midden-Romeinse tijd (fasen 2a-b), de Merovingische periode (fase 

4), de Karolingische en Ottoonse perioden (fasen 5-6) en de late middeleeuwen A en B (fasen 7-8), 

doorlopend tot in de 16e eeuw (vroegmoderne tijd, fase 9). De vroegste scherf uit fase 1b dateert uit 

ca. 500-200 v.Chr. Eén mogelijk oudere scherf (6e eeuw v.Chr.) kan evengoed uit de Romeinse tijd 

dateren (vnr. 437-2), zodat dit onvoldoende bewijs levert voor bewoning in fase 1a. Een bijzondere 

                                                           
104 Peters et al. 2013. 
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vondst is een scherf van zogenaamde ‘African red slipware’, een vorm van terra sigillata die rond 

390-420 n.Chr. in het huidige Tunesië werd geproduceerd (vnr. 432). Deze scherf is vermoedelijk in 

de volksverhuizingstijd aangevoerd, wat zou betekenen dat de terp ook in fase 3 werd bewoond. 

 De kartering maakt duidelijk dat de steilkant geenszins een representatief beeld geeft van de 

perioden van bewoning op deze specifieke terp. De jongere perioden (vanaf fase 4) blijven in de 

steilkant vrijwel volledig buiten beeld, omdat terplagen uit deze perioden zich blijkbaar in een ander 

deel van de terp bevinden. De spreiding van de scherven uit een bepaalde periode is niet specifiek 

genoeg om op basis hiervan de positie van een kernpodium te kunnen vaststellen, of op basis 

daarvan de ruimtelijke ontwikkeling van de terp te kunnen reconstrueren. 
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4.7 Dronrijp-Oost (2012) 
Oostelijk van de kwelderwal waarop Dronrijp ligt, strekt zich een voormalig kweldergebied uit dat al 

vanaf de 6e eeuw v.Chr. werd bewoond.105 Ongeveer 1,8 km oostelijk van Dronrijp ligt in dit gebied 

een terp die voor driekwart is afgegraven, zodat alleen het noordoostelijke kwadrant resteert. Het 

moment van afgraven is niet exact bekend, maar het haakse talud op de kadastrale kaart uit 1832 

toont dat de afgravingen toen al waren afgerond. Helaas zijn geen vondsten verzameld, waaruit de 

perioden van bewoning kunnen worden afgeleid. Ook zijn ter plekke nooit boringen gezet om de 

dikte van het terplichaam vast te stellen.  

 Van het terprestant zijn beide taluds opgeschoond, resulterend in twee hoofdprofielen die 

respectievelijk van noordoost naar zuidwest (profiel 1: N-Z-profiel, lengte 65 m) en van noordwest 

naar zuidoost (profiel 3: W-O-profiel, lengte 62 m) liepen (bijlage 20). Het eerste profiel is eerst 

volledig aangelegd, waarbij ook de sporen die doorliepen tot in het schuine talud aan de zuidzijde zijn 

gedocumenteerd. Vervolgens is het schuine talud verwijderd, om profiel 3 aansluitend richting 

oosten te kunnen aanleggen. Er zijn in totaal drie dwarsprofielen gedocumenteerd, eentje haaks op 

profiel 1 (profiel 2) en twee haaks op profiel 3 (profielen 4 en 5). Langs beide hoofdprofielen zijn 

twee aansluitende vlakken aangelegd (vlakken 1001-2 langs het N-Z-profiel, en vlakken 2001-2 langs 

het W-O-profiel). Hevige regenval gedurende de gehele veldwerkperiode leidde ertoe dat de 

profielen en vlakken vaak opnieuw werden geschaafd, waardoor spoorgrenzen regelmatig moesten 

worden aangepast. Het maken van goede coupe- en profielfoto’s was door de regen niet altijd 

mogelijk. De spoornummers, spoortypen en fasering voor beide delen van het lengteprofiel zijn 

weergegeven op de tekeningen in bijlagen 21-23 (N-Z-profiel) en bijlagen 24-26 (W-O-profiel). 

 

Lagen in de profielen 

Het N-Z-profiel is op basis van de laagopbouw globaal in drie delen op te splitsen. Het meest 

zuidelijke deel kenmerkt zich door twee dikke akkerlagen (spoor 2-3), die enkele vuile terplagen 

afdekken. Twee randsloten (o.a. spoor 5-8, 307/412) vormden op verschillende moment de 

noordelijke begrenzing van het terplichaam.  

In het centrale deel van het profiel zijn onder de akkerlagen opnieuw vuile terplagen 

aanwezig, die verschillend van dikte zijn en deels vrijwel horizontaal lopen. Tussen de vuile terplagen 

zijn enkele aslagen (spoor 16, 33-35, 292) en ophogingslagen (spoor 14, 18) ingesloten. Drie lagen 

bestaan uit kwelderzoden die één laag dik horizontaal naast elkaar zijn gelegd (spoor 30, 33, 39). 

Vanuit het pakket vuile terplagen zijn twee waterputten (o.a. spoor 309/414, 310/417) en een grote 

kuil (o.a. spoor 299-300) gegraven, net als enkele smalle sloten. Onder de terplagen is een meer 

omvangrijke sloot aanwezig, waarvan de vullingen uit enkele gebruiksfasen schuin zijn aangesneden 

(o.a. spoor 258/416). Dezelfde sloot was zichtbaar in een dwarsprofiel (profiel 2, spoor 51-2, 305-6). 

In het zuidelijke deel van het profiel is het pakket vuile terplagen aanzienlijk dikker. De vuile 

terplagen vertonen richting zuiden een grillig verloop en worden afgewisseld met schone 

ophogingslagen. Ook zijn enkele aslagen (o.a. spoor 53, 108) aanwezig, deels in de vulling van sloten. 

In een sloot die vanuit een van de bovenste terplagen is gegraven, wijzen spoellaagjes (spoor 86) op 

incidentele overstromingen door zeewater. Markante ingravingen zijn twee omvangrijke 

drenkplaatsen, die elkaar in de tijd opvolgen (o.a. spoor 421-424, 312/315). De jongste, zuidelijke 

drenkplaats wordt aan de noordzijde begrensd door een wal van schuin oplopende, schone en vuile 

terplagen (o.a. spoor 114-117), die de vullingen van de oudere drenkplaats afdekken. Over de wal 

loopt een akkerlaag (spoor 40, 111) en zijn enkele vuile terplagen gevormd. In het bovenste deel van 

het profiel wijzen een vloerniveau van liggende plaggen (spoor 150), twee as- en houtskoolrijke 

                                                           
105 Zie Vos 1999, 59, fig. 23. 
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woonlagen (spoor 149, 151) en de onderzijde van enkele zodenwanden (spoor 101, 118, 148, 153, 

160) op de aanwezigheid van een woonerf waarop een zodenhuis stond. Twee pakketten van schuin 

liggende zoden zijn te beschouwen als restanten van zodenwanden die bij de afbraak van een woning 

zijn omgegooid (spoor 107, 129). Twee waterputten (spoor 318/426, 154-158/326) en enkele kuilen 

zijn in dit deel van het profiel vanuit verschillende niveaus gegraven. 

 Het W-O-profiel kan ook in drie delen worden besproken. Het westelijke deel van het profiel 

sloot aan op het zuidelijke uiteinde van het vorige profiel ter plekke van spoor 326. Dit deel bestaat 

uit een dik pakket vuile terplagen, ook hier afgewisseld met schone ophogingslagen (o.a. spoor 166, 

171, 208) en aslagen (o.a. spoor 168, 209, 211). Het vloerniveau met woonlagen is opnieuw 

aangesneden, samen met de onderzijde van twee zodenwanden (spoor 148, 200). Onder de vuile 

terplagen en het vervolg van de akkerlaag (spoor 185) is de jongste drenkplaats aanwezig (o.a. spoor 

334-342), evenals de insteek van de meest zuidelijke waterput uit het vorige profiel (spoor 158/326). 

In de drenkplaats ligt een enkele laag van platte, aaneengesloten zoden (spoor 339), vergelijkbaar 

met de langgerekte zodenbanen in het N-Z-profiel. De drenkplaats doorsnijdt een pakket schone 

ophogingslagen die direct op de natuurlijke kwelder liggen en het vermoedelijke restant van een 

huispodium vormen (spoor 343-346, 350). Enkele brede sloten doorsnijden de terplagen in dit deel 

van het profiel; in de sloten zijn schone terplagen en aslagen aanwezig. In de kwelder ónder de 

terplagen was een smalle priel ingesneden (spoor 913).  

Het centrale deel van het profiel bestaat opnieuw uit vuile terplagen, die vrijwel horizontaal 

liggen. Tussen deze terplagen zijn dunne ophogingslagen (o.a. spoor 250) en aslagen (spoor 251, 392) 

ingesloten; de lagen worden doorsneden door sloten en kuilen. Slechts één van de sloten bevat een 

overslibbingslaag (spoor 377). Onder de vuile terplagen ligt een dik pakket kwelderlagen in een 

voormalige geul (o.a. spoor 910-11), direct naast de al genoemde priel; de kwelder westelijk van de 

priel is sterk vertrapt (spoor 347). Greppels die op twee momenten in de geul zijn gegraven (spoor 

446, 912), evenals aslagen in de bovenste geulvullingen (spoor 447, 448), tonen dat de geul open 

moet hebben gelegen toen deze locatie als woonplaats werd uitgekozen.  

Het oostelijke deel van het profiel kenmerkt zich door een clustering van elkaar 

oversnijdende sloten. Veel van de sloten hebben spoellaagjes in de vulling (spoor 268, 400, 403, 405, 

407). De meest oostelijke terplaag is een schone ophogingslaag (spoor 273), wellicht als restant van 

een dijklichaam. 

 

Sporen in de vlakken 

Het bovenste vlak langs het N-Z-profiel is net onder de terpzool aangelegd, ter hoogte van de 

vertrapte top van de natuurlijke kwelder (vlak 1001). De kwelderlaag wordt doorsneden door enkele 

brede sloten, die globaal noord-zuid en oost-west zijn georiënteerd. Andere ingravingen zijn enkele 

kuilen en maar liefst twaalf waterputten. De vulling van de vroegste, noordelijke drenkplaats is in het 

zuidelijke deel van het vlak aangesneden (spoor 1136-37); de jongere drenkplaats is herkenbaar aan 

de vuile terplagen die de diepere vullagen als nazak afdekken. In deze lagen waren twee kleine, 

ronde paalkuilen van een onbekende structuur gegraven (spoor 1060-61). Het tweede vlak is 

aangelegd in de natuurlijke kwelderlagen, waarin de sloten zijn gegraven die ook in vlak 1 zijn 

herkend (vlak 1002). Op dit niveau zijn delen van de vroegste drenkplaats opnieuw aangesneden 

(spoor 2028/2111), evenals de onderste, overwegend vuile terplagen boven de vullagen van de 

jongere drenkplaats. De overige ingravingen zijn kuilen en dezelfde twaalf waterputten. Tijdens het 

couperen is in geen van de waterputten een beschoeiing van hout of zoden herkend. 

 Het bovenste vlak langs het W-O-profiel lag ter hoogte van de onderste vuile terplagen, die in 

grote delen van het vlak zijn aangesneden (vlak 2001). Deze lagen en de aangrenzende kwelderlagen 

worden doorsneden door sloten met wisselende oriëntaties. Andere ingravingen zijn kuilen en zeven 
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waterputten. Het tweede vlak doorsneed natuurlijke kwelderlagen, evenals de geulvullingen die 

deels onder een nazak van vuile terplagen verborgen bleven (vlak 2002). Verspreid over het vlak zijn 

de jongste drenkplaats, sloten met wisselende oriëntaties, enkele kuilen en in totaal negen 

waterputten aangesneden. De putschacht van een ronde waterput (spoor 1083/2058) was rondom 

verstevigd met een ring van horizontaal geplaatste kwelderzoden (spoor 1084/2057). 

 

Fasering 

Het vroegste archeologische spoor is een greppel die in de randzone van de geul onder het 

terplichaam is gegraven (spoor 912). Aardewerk uit een van de kwelderlagen in de geul die over de 

greppelvulling zijn afgezet, dateert dit spoor vermoedelijk in de midden-ijzertijd (fase 1b; spoor 914, 

id. 96: ca. 600-200 v.Chr.). Iets jonger zijn de vulling van een tweede greppel en drie aslagen (spoor 

446-448) die worden afgedekt door de bovenste kwelderlagen in de geul. Uit een van deze lagen 

komt aardewerk dat met zekerheid in de midden-ijzertijd thuishoort (spoor 915, id. 97-98: ca. 350-

200 v.Chr.). Een 14C-datering van plantenresten uit de laag waarin de tweede greppel is ingegraven 

(spoor 914), levert een te vroege datering op: ca. 600 v.Chr. Vermoedelijk is hier verspoeld materiaal 

gedateerd. 

Tot een jongere fase van de ijzertijd behoren de vroegste drenkplaats (o.a. spoor 312-13) en 

een zuidelijk hiervan gelegen sloot (spoor 416, 258). Uit de vulling van de drenkplaats komt geen 

aardewerk; een scherf uit de natuurlijke kwelderlaag waarin de drenkplaats is gegraven, wijst op een 

datering in de late ijzertijd (fase 1c; spoor 901, id. 94: ca. 200-100 v.Chr.). Rond dezelfde periode is 

zuidelijk van de drenkplaats een sloot gegraven, die schuin in het profiel is aangesneden. Een scherf 

uit de onderste vulling van de sloot dateert uit fase 1c (spoor 416, id. 85: ca. 150-50 v.Chr.), net als 

een opgespitte scherf uit een jongere vulling van deze sloot (fase 2b; spoor 293, id. 47: ca. 150-100 

v.Chr.). De sloot, die in het vlak een gebogen verloop heeft (o.a. spoor 1029/1030, 2025-26), bleef 

gedurende enkele eeuwen in gebruik (tot in fase 2b) en heeft wellicht een huispodium begrensd dat 

zich westelijk van het N-Z-profiel bevond. 

In de vroeg-Romeinse tijd (fase 2a) wordt de ondertussen gedempte drenkplaats door een 

nieuwe, iets verder zuidelijk en aanzienlijk dieper uitgegraven drenkplaats vervangen (o.a. spoor 422-

4, 334-40). De noordzijde van deze tweede drenkplaats grenst aan een pakket dakpansgewijs 

aangebracht lagen, die uit een afwisseling van schone en vuile terplagen bestaan (o.a. spoor 114-117, 

120). De lagen vormden een stapsgewijs uitgebouwde wal die moest voorkomen dat zeewater 

tijdens extreem hoog water in de drenkplaats stroomde. Verder noordelijk is de sloot uit fase 1c nog 

steeds in gebruik (spoor 296-7). Aan de oostzijde grensde de drenkplaats aan een pakket schone 

ophogingslagen, die als onderdeel van een huispodium op de natuurlijke, deels vertrapte top van de 

kwelder zijn opgeworpen (spoor 343-346). De ophogingslagen zijn iets vuil, een aanwijzing dat ze 

bestaan uit kweldermateriaal dat rond een ouder huispodium is afgezet. Deze lagen worden afgedekt 

door een gebande en asrijke vuile terplaag, die als woonlaag is te interpreteren (spoor 351); dat het 

podium incidenteel met zeewater overstroomde, blijkt uit vertrapte spoellaagjes die in deze laag zijn 

ingesloten. De oostelijke podiumrand is door jongere sloten vergraven, zodat onduidelijk is of het 

podium aan deze zijde met een zodenrand was verstevigd. Richting oosten gaat het podium over in 

een vuile terplaag (spoor 354). Enkele sloten zijn aan deze zijde van het podium gegraven om het 

bijbehorende woonerf gedurende enkele gebruiksfasen te begrenzen en ruimtelijk in te delen. 

 In de midden-Romeinse tijd (fase 2b) raakte de jongere drenkplaats opgevuld, deels met een 

dik pakket vuile terplagen. Deze lagen verbonden de wal aan de noord- en het podium aan de 

oostzijde van de voormalige drenkplaats, zodat een aaneengesloten terplichaam ontstond. Van een 

verdere ophoging van het terplichaam is in deze periode geen sprake. Wel wordt de omwalling uit 

fase 2a verder richting noorden uitgebouwd, opnieuw met schone en vuile terplagen (o.a. spoor 63-
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5). De gebogen sloot uit de late ijzertijd was nog steeds in gebruik en werd pas in de loop van fase 2b 

volledig gedempt. Het huispodium oostelijk van de voormalige drenkplaats is met een laag 

kweldermateriaal verder opgehoogd (spoor 350). De vuile terplagen oostelijk hiervan reikten 

aanzienlijk verder dan in fase 2a, en dekken de geulvullingen volledig af. In het terplichaam is een 

waterput gegraven (spoor 318/426), die het pakket vuile terplagen en de vullagen van de tweede 

drenkplaats doorsnijddt. De waterputten en kuilen die binnen de gebogen sloot zijn gegraven en met 

het hier veronderstelde woonerf samenhangen, bevatten geen aardewerk. Deze sporen zijn nu aan 

fasen 2a-b toegewezen, maar zijn mogelijk deels ouder (fase 1c). 

 Geen van de sporen in de profielen en vlakken is met zekerheid i de laat-Romeinse tijd (fase 

2c) of de volksverhuizingstijd (fase 3) te dateren. De enige scherf die aan fase 2c of fase 3 is toe te 

wijzen, dateert uit ca. 350-400 n.Chr. (vnr. 59, id. 387). De scherf is opgeraapt tijdens de aanleg van 

vlak 1001, ter hoogte van de tweede drenkplaats. Ondanks het ontbreken van verdere vondsten, 

vormt deze scherf een vermoedelijke aanwijzing dat de terp uiterlijk rond 400 n.Chr. weer in gebruik 

is genomen. De schuine lagen van de wal die gedurende de Romeinse tijd westelijk van de 

drenkplaats zijn opgeworpen, worden aan de bovenzijde scherp afgesneden door een sterk 

homogene, iets vuile akkerlaag (spoor 40). Dezelfde laag is hellend richting zuiden te vervolgen 

boven de vuile terplagen die de vulling van de tweede drenkplaats afdekken (spoor 111/185). Een 

interessante hypothese is dat de akkerlaag uit een periode dateert dat de terp opnieuw in gebruik 

werd genomen en de nieuwe bewoners op de al aanwezige verhoging in het landschap een woonerf 

hadden ingericht. Als dit woonerf op enige afstand van het onderzochte profiel lag, is goed te 

verklaren waarom vrijwel geen aardewerk uit fase 3 is gevonden. De akkerlaag eindigt aan de noord- 

en ook aan de oostzijde zonder duidelijke begrenzing in de vorm van een sloot, greppel of dijkje. 

 In de Merovingische periode (fase 4) werd het terplichaam uit fase 2b opgehoogd met 

overwegend vuile terplagen opgehoogd. Aan de basis van de onderste vuile terplaag in het N-Z-

profiel is een dunne laag van naast elkaar liggende plaggen aanwezig (spoor 30, 39), waarvan de 

functie onbekend is. Op de oostflank ontbreken dergelijke plaggen en zijn dunne ophogingslagen en 

aslagen tussen de vuile terplagen ingesloten. Op het hoogste deel van de terp zijn gedurende fase 4 

minstens vier zodenhuizen gebouwd die elkaar in de tijd opvolgen.  

Het oudste huis staat op het pakket vuile terplagen waarmee de akkerlaag uit fase 3 is 

afgedekt. Van dit huis is in het N-Z-profiel alleen het vloerniveau (spoor 150) aangesneden, met een 

dunne, as- en houtskoolrijke woonlaag aan de boven- en ook aan de onderzijde (spoor 149, 151); 

blijkbaar is de vloer pas aangelegd toen er al enige tijd in het huis werd gewoond en de onderste 

woonlaag vorm kon krijgen. De bijbehorende zodenwanden lijken volledig te zijn geëgaliseerd en 

waren daardoor niet in het profiel herkenbaar. 

Nadat op het vloerniveau een vuile terplaag was aangebracht, is op ongeveer dezelfde locatie 

een nieuwe vloer aangelegd (spoor 143). Van de bijbehorende, noordelijke huiswand resteren slechts 

drie lagen zoden (spoor 460). De oostelijke wand is beter bewaard gebleven en rust op het 

vloerniveau van het vorige gebouw (spoor 148). 

Na het afbreken en egaliseren van dit gebouw is enkele meters richting noorden een derde 

zodenhuis gebouwd. Van de noordelijke huiswand resteren opnieuw drie lagen zoden in het N-Z-

profiel (spoor 118). Centraal in het huis is een kuil gegraven, die met brokken verbrande leem en 

asrijke banden is opgevuld (spoor 133); de kuilvulling wordt afgedekt door een aslaag, een vuile 

terplaag en een pakket van schuin liggende zoden (spoor 129-131). Direct noordelijk van het huis liep 

een sloot, opgevuld met aslagen, verrommelde plaggen en opnieuw een afdekkende laag zoden (o.a. 

spoor 107, 110); aan de oostzijde van het huis is in het W-O-profiel vermoedelijk dezelfde sloot 

aangesneden, met verrommelde plaggen in de vulling (spoor 182). De zoden in de kuil en sloot zijn te 
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beschouwen als restanten van de oorspronkelijke huiswand, die bij het afbreken van de woning is 

omgegooid en voor het dempen van deze ingravingen is gebruikt.  

Na de afbraak van dit huis is enkele meters richting oosten een vierde zodenhuis 

opgetrokken, waarvan de noord- of zuidwand nog twee plaggen hoog deels in de lengte is 

aangesneden (spoor 200 in W-O-profiel). De sloot direct oostelijk van de huiswand is vermoedelijk 

gelijktijdig en bevat aslagen en verrommelde plaggen (o.a. spoor 221, 223). 

 In de Karolingische periode (fase 5) werden de terpflanken verder met vuile terplagen 

opgehoogd, waaruit sloten en greppels zijn gegraven. In het N-Z-profiel is tussen twee vuile terplagen 

opnieuw een laag van naast elkaar gelegde zoden aangesneden (spoor 33). Verder noordelijk is aan 

het eind van fase 5 een omvangrijke waterput gegraven (o.a. spoor 309/404). Op het woonerf uit 

fase 4, centraal gelegen op het hoogste deel van het terplichaam, werd de bouw van zodenhuizen in 

fase 5 doorgezet. De resten van vier huizen, of de woonerven waartoe ze behoorden, waren in de 

profielen herkenbaar. 

Van het vroegste huis uit fase 5 zijn twee wanden in het N-Z-profiel aanwezig (spoor 101, 

160). De afstand tussen de wanden bedraagt ca. 5 m, zodat het huist in de breedte moet zijn 

aangesneden. De compacte plaggenlaag noordelijk van dit gebouw vormt een restant van de 

omgegooide noordwand, in een sloot die langs de noordzijde van het gebouw liep (spoor 76-87). Een 

zelfde zodenpakket is aanwezig in het vermoedelijke vervolg van deze sloot, oostelijk van het 

gebouw (spoor 171).  

Van een jonger zodenhuis resteert alleen een omgegooide zodenwand in het W-O-profiel. 

Het gaat om een pakket verrommelde plaggen in de sloot die het gelijktijdige woonerf aan de 

oostzijde begrensde (spoor 166).  

Een lage zodenwand in het W-O-profiel vormde de begrenzing van een volgend woonerf 

(spoor 218), waarvan de gebouwresten volledig door de moderne bouwvoor zijn verploegd. Tegen de 

buitenzijde van de verstevigende rand zijn enkele aslagen gestort (spoor 209, 211, 213, 216), evenals 

twee ophogingslagen waarmee de rand is verstevigd (spoor 214-5).  

Een laag verrommelde zoden boven in het W-O-profiel (spoor 208) vormt het enige nog 

traceerbare restant van het jongste zodenhuis uit fase 5. 

 Aan de Ottoonse periode en de late middeleeuwen A (fasen 6-7) zijn aanzienlijk minder 

sporen toe te wijzen, die op grond van de weinige aardewerkvondsten globaal in de 10e/11e-13e 

eeuw zijn te dateren. In het N-Z-profiel behoren een akkerlaag (spoor 3), een brede perceelsloot (o.a. 

spoor 5-8) en een kuil (spoor 57-60) tot deze fasen. Slechts twee kuilen in het centrale deel van het 

W-O-profiel (spoor 387-8, 255-6), evenals een vuile terplaag en een serie randsloten in het oostelijke 

deel van dit profiel (o.a. spoor 404, 405, 407) zijn tot dezelfde fasen te rekenen. Dat het hoogste deel 

van de terp tot in fase 7 werd bewoond, tonen twee waterputten met aardewerk uit de 11e-13e 

eeuw, die in beide vlakken voor het W-O-profiel zijn aangesneden (spoor 1080-1, 1089). 

 De laag direct onder de moderne bouwvoor is in beide profielen te interpreteren als 

akkerlaag (spoor 2), wat betekent dat de volledige terp in de loop van de late middeleeuwen als 

akkerterp in gebruik is genomen. Hoewel scherpe aardewerkdateringen niet voorhanden zijn, wordt 

deze laag in de late middeleeuwen B en vroegmoderne tijd (fasen 8-9) gedateerd. Opvallend is dat 

spoor 2 óver een verstoorde laag (spoor 162/165) loopt, die na het afgraven van een groot deel van 

de terp door verzakking van het steile talud is gevormd. Dit betekent dat de akker uit fasen 8-9 in 

gebruik bleef nadat de terp grotendeels is afgegraven en het talud deels inzakte. De enige boerderij 

op de topgrafische kaart uit 1832 staat nog steeds op de noordwestflank van het voormalige 

terplichaam. Het nog intacte en ook het afgegraven terpdeel waren in 1832 als akkerland in gebruik. 

  



60 
 
 

5. Discussie: de steilkanten onderling vergeleken 
De opbouw en fasering van de steilkanten vertellen voor elke terp een eigen verhaal. Door de 

steilkanten onderling te vergelijken, is het mogelijk overkoepelende ontwikkelingen waar te nemen 

en op basis daarvan de eerder gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze discussie richt zich 

op de volgende zes thema’s: activiteiten op de nog onbewoonde kwelder, de eerste bewoning van de 

kwelder, de groei en ruimtelijke ontwikkeling van het terplichaam, de aanwijzingen voor 

(dis)continuïteit in bewoning, de mate van overstromingen door zeewater, en de uiteindelijke 

transformatie van veel terpen in akkerarealen. 

 

Activiteiten op de nog onbewoonde kwelder 

Een kwelder was pas bewoonbaar als deze was opgeslibd tot het niveau van de zogenaamde 

‘middenkwelder’, en niet vaker dan 50 keer per jaar tijdens stormvloeden overstroomde.106 Niet 

alleen de relatief hooggelegen kwelder rondom de woonplaatsen werd intensief benut, maar ook de 

verder weg gelegen, lagere delen van de kwelder. Deze delen van de kwelder bestaan uit de ‘lage 

kwelder’, die 50 tot 200 keer per jaar overstroomde, en uit de ‘pionierzone’, die bij elke vloed tijdelijk 

onder water stond. Beide waren voor permanente bewoning ongeschikt. 

Sporen voor activiteiten in de lage kwelder en de nog niet volledig ontwikkelde 

middenkwelder zijn op alle onderzochte locaties waargenomen, ónder de lagen van het terplichaam. 

Deze activiteiten bestonden uit het weiden van vee (betredingssporen in Anjum, fase 2), het 

afbranden van vegetatie (brandlaagjes in Dronrijp-Zuid en Firdgum, fase 1b en 2), het winnen van 

kweldermateriaal (kuilen en graafsporen in Anjum en Firdgum, fase 2) en het aanleggen van akkers 

(ploegsporen en/of akkerlagen in Dronrijp-Zuid en Oosterbeintum, fase 1b). Rondom geen van de 

akkers is een dijkje aangelegd, die de gewassen in de zomermaanden tegen zeewater moest 

beschermen.107 Dit wijst erop dat akkerbouw in de relatief droge seizoenen plaatsvond (voorjaar en 

zomer), in delen van het landschap die niet of nauwelijks door overstromingen met zeewater werden 

bedreigd. Voor de andere activiteiten is aan te nemen dat ze in dezelfde seizoenen werden 

uitgevoerd, als de kwelder relatief droog en daardoor goed toegankelijk was. 

Moeilijker te bewijzen zijn rituele activiteiten die op de lage kwelder en in de aangrenzende 

‘pionierszone’ werden uitgevoerd. Als wordt aangenomen dat juist het contactpunt tussen land en 

water een bijzondere betekenis voor de bewoners van het kweldergebied heeft gehad, ligt een 

rituele interpretatie voor het aardewerk en zeker ook de mantelspelden uit Firdgum (fase 2) toch het 

meest voor de hand: de objecten zijn hier achtergelaten door de bewoners van oudere 

kwelderwallen in het achterland, als geschenken aan hun voorouders en goden.108 

 

Eerste bewoning op de kwelder 

Nadat een kwelder(wal) het niveau van de middenkwelder had bereikt, was deze geschikt voor 

bewoning. Dat de middenkwelder nog tot 50 keer per jaar kon overstromen, betekent dat bewoning 

op het platte vlak in principe onmogelijk was.109 Voor de terpen die met een steilkant zijn 

onderzocht, wordt daarom aangenomen dat ze niet als een ‘vlaknederzetting’ zijn begonnen, maar 

als een huispodium dat tot een hoogte van 50-100 cm uit kweldermateriaal was opgeworpen. De 

enige uitzondering is mogelijk Oosterbeintum, waar twee drenkplaatsen en een akker uit de midden-

                                                           
106 Zie Vos 2010, fig. 2.3. 
107 Vergelijk de dijkjes in Dongjum, Peins en Wijnaldum (Bazlemans et al. 1999). 
108 Zie ook Nicolay et al. 2019,  
109 Zie Nieuwhof 2019, 29, fig. 2.3. 
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ijzertijd (fase 1b) onder een dik pakket kweldersediment zijn afgedekt. Bijbehorende terplagen zijn 

niet herkend, zodat deze sporen tot een (tijdelijke) vlaknederzetting uit fase 1b kunnen behoren.  

De vroegste bewoning op een kernpodium dat stapsgewijs werd uitgebouwd, gaat terug tot 

de midden-ijzertijd (fase 1b: Jelsum, Dronrijp-Zuid en Dronrijp-Oost). De onderzochte woonplaatsen 

vertegenwoordigen daarmee niet de vroegste generatie terpen, die teruggaat tot de 6e of 7e eeuw 

v.Chr.110 Ze dateren uit een periode dat vooral de kwelderstrook van Westergo stapsgewijs werd 

uitgebouwd, waardoor langs en ook binnen het voormalige Boornebekken nieuwe woongronden 

beschikbaar kwamen. Tot een generatie van relatief jongere, vroegmiddeleeuwse stichtingen 

behoren Anjum en Firdgum, waar de terplagen op zijn vroegst uit de 7e eeuw n.Chr. dateren (fase 4). 

Helaas is in geen van de steilkanten het vroegste huispodium aangesneden, dat als 

‘kernpodium’ op de (vrijwel) ongestoorde kwelder was aangelegd. In Dronrijp-Zuid (fase 1c-2), Anjum 

(fase 4) en Firdgum (fase 5) zijn wel de uitbouwlagen van een vermoedelijk kernpodium vastgesteld. 

Deze bestaan eveneens uit kweldermateriaal, dat echter op oudere flanklagen van het kernpodium is 

opgeworpen. De mest- en mestrijke lagen onder in het terplichaam van Jelsum vertegenwoordigen 

een volgend stadium van uitbouw, toen het veronderstelde podium van kweldermateriaal (fase 1b) 

in relatief korte tijd aanzienlijk met mest en mestrijke klei werd uitgebreid (fase 1c).111 Jongere 

huispodia van kweldermateriaal, die op de flank van een bestaand terplichaam waren aangelegd, zijn 

waargenomen in Dronrijp-Zuid (fase 1c), Jelsum (fase 2b) en Anjum (fase 5). 

Naast het drooghouden van het woonstalhuis was het veiligstellen van drinkwater voor mens 

en dier essentieel om in het onbedijkte kweldergebied te kunnen wonen. Direct naast het 

huispodium werd daarom een omvangrijke drenkplaats gegraven, waarin regenwater voor het vee 

werd opgevangen. Om te voorkomen dat deze drenkplaats tijdens extreem hoog water elke keer met 

zeewater volliep, is rondom de vroegste drenkplaats steeds een wal aangelegd. In Dronrijp-Zuid 

dateert deze wal uit fase 1b, terwijl in Dronrijp-Oost en Firdgum een wal uit respectievelijk fase 2a en 

fase 5 is aangesneden. 

Als locatie voor nieuw gestichte woonplaatsen is steeds een relatief hooggelegen deel van de 

middenkwelder uitgezocht, zoals blijkt uit de situering van de Jelsum, Firdgum en Dronrijp-Zuid op 

oeverwallen van voormalige getijdebekkens. Ook voor de terpen die niet op duidelijke oeverwallen 

liggen, is een situering in relatief hoge delen van het kwelderlandschap aan te nemen. Illustratief is 

de mogelijke vlaknederzetting in Oosterbeintum, die aanzienlijk hoger ligt dan de akker die op enige 

afstand is aangetroffen. Van belang bij de locatiekeuze was ook de nabijheid van een waterweg, zoals 

de geulvullingen onder het terpprofiel in Dronrijp-Oost tonen. Uit graafsporen en aslagen in de geul 

(fase 1b) is af te leiden dat de vroegste woonplaats direct naast deze waterweg was gelegen. 

 

Het terplichaam krijgt geleidelijk vorm 

De stapsgewijze vorming van het terplichaam is in alle steilkanten gedetailleerd vastgelegd. Duidelijk 

is dat één of meer huispodia, die in eerste instantie met kweldermateriaal en mest zijn uitgebouwd, 

door de vorming van dikke pakketten vuile terplagen geleidelijk zijn samengegroeid. De vuile 

terplagen zijn zowel tussen bestaande huispodia gevormd (Oosterbeintum en Dronrijp-Zuid, fase 2), 

als tegen de flanken van één of meer huispodia (Jelsum, Achlum, Dronrijp-Oost, Anjum en Firdgum, 

fasen 2-5/6). Het eindresultaat is een aaneengesloten terplichaam, waarop ruimte was voor 

meerdere woonerven. 

                                                           
110 Zie Taayke 2016. 
111 Vergelijk de ontwikkeling van het huispodium uit de Romeinse tijd in Leeuwarden (Nicolay 2008, 92-93, figs. 
3.41-42); zie ook Nieuwhof 2018, 31. 
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 De inrichting van deze woonerven gebeurde met behulp van sloten en greppels, waarvan een 

groot aantal in de steilkanten is aangesneden. Hoewel de exacte ligging van woonerven op basis van 

terpprofielen vaak lastig is vast te stellen, vormt de locatie van woonlagen, aslagen en waterputten 

op alle onderzochte locaties een concrete aanwijzing voor de aanwezigheid (of nabijheid) van een 

woonerf. Zo wijzen vloerniveaus en woonlagen in Dronrijp-Zuid (fase 2a/b) en Firdgum (fase 5) op de 

nabijheid van bebouwing, net als de haardplaats met verglaasde resten van verbrande mest in 

Dronrijp-Zuid (fase 2b). 

Resten van bewoning, in de vorm van vloerniveaus, paalkuilen en/of zodenwanden, zijn 

slechts beperkt in de steilkanten herkend. In Dronrijp-Oost zijn de vloerniveaus en wanden 

aangesneden van enkele zodenhuizen die elkaar op hetzelfde woonerf hebben opgevolgd (fasen 4-5). 

Ook de oudere gebouwen in Jelsum (fase 2b), waarvan twee rijen wandpalen zijn blootgelegd, wijzen 

op herbouw op hetzelfde woonerf. Van een boerderij in Anjum zijn alleen twee zware 

middenstaanders en een centrale haardplaats herkend (fase 5). Deze huisresten passen goed binnen 

de eerder geschetste ontwikkeling in huizenbouw: huizen met vlechtwerkwanden (Jelsum, fase 2b), 

worden opgevolgd door huizen met zodenwanden (Dronrijp-Oost, fasen 4-5), waarna opnieuw 

huizen met vlechtwerkwanden verschijnen (Anjum, fase 5). De zodenwanden waren dakdragend, 

terwijl bij de vroegere en jongere huizen de wandpalen en vooral de middenstaanders het dak 

droegen. 

Alleen hutkommen zijn als zekere bijgebouwen herkend, in Jelsum (fase 2b), Oosterbeintum 

(fase 5) en Achlum (fase 5-6). De hutkommen in Jelsum bevonden zich op een centraal gelegen 

huispodium, terwijl de hutkommen in Oosterbeintum en Achlum juist in de terpflank waren 

aangelegd. Er zijn geen aanwijzingen voor een gebruik van deze bijgebouwen in relatie tot 

textielbewerking. Vondsten van hamerslag (Achlum) en ovenfragmenten (Jelsum) wijzen eerder op 

een plek waar metaal werd verhit en bewerkt. Over de functionele inrichting van terpen leveren de 

steilkanten helaas geen aanvullende informatie; daarvoor is een vlakdekkende opgraving vereist. 

Er zijn geen aanwijzingen dat op het terplichaam een grafveld was ingericht. Voor het 

grafveld in Oosterbeintum (fase 3-4) viel de keuze op een ouder huispodium uit de Romeinse tijd, dat 

buiten het gelijktijdige terplichaam lag. Wel vondsten centraal op de terp individuele begravingen 

plaats, zoals de baby die in Jelsum op of nabij het woonerf uit fase 2c/3 was begraven. 

 

Continuïteit en discontinuïteit 

De terpen die in de midden-ijzertijd (fase 1b) vermoedelijk als kernpodia begonnen, blijven zonder 

onderbreking bewoond tot in de midden-Romeinse tijd (fase 2b). Gedurende de laat-Romeinse tijd 

(fase 2c) zijn vrijwel alle woonplaatsen enige tijd verlaten (zie tabel 3.3). De enige uitzondering is 

Jelsum, waar met zekerheid ook gedurende de 4e eeuw werd gewoond.112  

Terwijl de groei van het terplichaam in Jelsum ononderbroken doorgaat, is in de opbouw van 

de andere steilkanten een hiaat waar te nemen. Waar terplagen uit de volksverhuizingstijd (fase 3) of 

de vroeg-Merovingische periode (fase 4) zijn aangetroffen, liggen deze direct op terplagen uit de 

midden-Romeinse tijd (Achlum, Oosterbeintum). In Dronrijp-Oost zijn de lagen uit de midden-

Romeinse tijd duidelijk afgetopt door een akkerlaag, die vermoedelijk uit de volksverhuizingstijd 

dateert en met hernieuwde bewoning in deze periode samenhangt.  

Gedurende de Merovingische periode zijn alle onderzochte terpen die voorheen waren 

verlaten weer als woonplaats in gebruik genomen. De terpen werden vanaf dit moment opnieuw 

met schone en vuile terplagen opgehoogd, en vooral ook naar de zijkanten uitgebouwd om een 

                                                           
112 Zie ook Varwijk & Bakker 2016, 192. 
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groter woonareaal te creëren. In de 7e eeuw was de bevolking zelfs dusdanig gegroeid dat voor het 

eerst weer nieuwe terpen werden gesticht (Anjum en Firdgum, fase 4). 

 

Aanwijzingen voor overstromingen 

Het opwerpen van huispodia was een vereiste om in de onbedijkte kwelder te kunnen wonen, zelfs 

op het niveau van de middenkwelder. In Jelsum (fase 1c) en Firdgum (fase 4) is vastgesteld dat de 

akkers direct onder het terplichaam nog regelmatig met zeewater overstroomden. Spoellaagjes van 

kweldersediment in de drenkplaatsen en sloten aan de voet van het terplichaam tonen dat deze op 

alle onderzochte locaties regelmatig volstroomden met zeewater. Een dik pakket van vergelijkbare 

laagjes dekt de onderste vuile terplagen af in Jelsum (fase 1c) en Oosterbeintum (fase 2b), een 

aanwijzing dat niet-verhoogde delen van de nederzetting tijdens hoogwater, en zeker tijdens 

stormvloeden, regelmatig met zeewater overstroomden. Hetzelfde geldt incidenteel voor hoger 

gelegen flanken van de terp, zoals spoellaagjes op terpflank in Anjum aantonen (fase 5).  

Als reactie op deze overstromingen kon een dijklichaam worden opgeworpen, zoals in 

Oosterbeintum (fase 2b), Jelsum (fase 2b) en Anjum (fase 6) is waargenomen. Vervolgens werd de 

ruimte tussen de dijk en hogere delen van de terp geleidelijk met vuile terplagen en enkele 

ophogingslagen opgevuld, waardoor een aanzienlijk groter deel van het terplichaam tegen 

overstromingen beschermd was. Slechts incidenteel bereikte het zeewater de hoogste delen van een 

terp, zoals de spoellaagjes boven de demplagen van een van de drenkplaatsen in Firdgum (fase 5) 

tonen. 

 

Van woonterp naar akkerterp 

Vanaf de Karolingisch-Ottoonse periode (fase 5-6) verloren terpen geleidelijk hun functie als 

nederzetting. De woonerven die tot in de 8e of 9e eeuw centraal op het terplichaam hadden gelegen, 

schoven vervolgens geleidelijk naar de terplanken, waar ze op de kadastrale kaart uit 1832 nog 

steeds staan aangegeven. Dit proces hangt samen met een geleidelijke transformatie van 

woonterpen in akkerterpen, met als belangrijkste doel om de opbrengst van de agrarische productie 

te verhogen.113  

Opmerkelijk is dat akkerlagen alleen op de flanken van de onderzochte terpen zijn herkend 

(Anjum, Jelsum, Firdgum, Oosterbeintum en Dronrijp-Oost), terwijl ze meer centraal op de terp 

ontbreken. Het feit dat de terplagen naar de flanken toe ook dikker worden en uit meerdere lagen 

bestaan, biedt een verklaring voor dit fenomeen: juist door akkerbouw is het hoogste, centrale deel 

van de terpen sterk geërodeerd, waardoor omgezette terpgrond van de top naar de randen is 

verplaatst. 

Waterputten leveren voor twee van de steilkanten aanwijzingen dat woonerven uit de 

Ottoonse periode en de late middeleeuwen (fase 6-7) op de terpflanken lagen, tussen de hier 

gelegen akkers (Oosterbeintum en Dronrijp-Oost). Een uitzondering vormt Dronrijp-Oost, waar uit de 

ligging van waterputten is af te leiden dat centraal op de terp een woonerf tot in fase 7 bewoond 

bleef. Ook hier schuiven de woonerven uiteindelijk echter naar de flanken van de terp, waar één van 

de boerderijen nog steeds staat. 

 

 

 

  

                                                           
113 De Langen & Mol 2016. 
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6. Conclusie 
Het onderzoek van zeven steilkanten, ter plekke van deels afgegraven terpen verspreid over 

Friesland, heeft een schat aan nieuwe gegevens opgeleverd over hun opbouw en chronologische 

ontwikkeling. Voordat de eerste terplagen vanaf de midden-ijzertijd vorm kregen, is de nog 

onbedijkte kwelder voor verschillende doeleinden gebruikt. Hiertoe behoren het grazen van vee, het 

winnen van kweldermateriaal en het verbouwen van akkergewassen. Pas toen de kwelder was 

opgeslibd tot het niveau van de middenkwelder, werd permanente bewoning mogelijk, mits 

kernpodia waren opgeworpen. Daarnaast werden wallen en dijken aangelegd, om drenkplaatsen 

voor vee en de flanken van het geleidelijk groeiende terplichaam tegen overstromingen door 

zeewater te beschermen. De kernpodia, evenals de op een later moment in de nabijheid 

opgeworpen huispodia, groeiden gedurende de midden-Romeinse tijd uit tot omvangrijke 

terplichamen. Met uitzondering van een kortstondige periode waarin de meeste terpen zijn verlaten 

(4e eeuw), bleven de verhoogde woonplaatsen tot in de vroege middeleeuwen ononderbroken 

bewoond. Het duurt tot de Karolingische periode voordat woonerven geleidelijk van het centrale, 

hoge deel naar de randen van de terpen begonnen te schuiven. De terpen zelf werden als 

akkerarealen in gebruik genomen, terwijl de woonerven gedurende de late middeleeuwen en 

vroegmoderne tijd tussen de akkers op de terpflanken lagen. 
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8. Toelichting digitale bijlagen 
 

Bijlage 1. De steilkant van Anjum, geprojecteerd op de huidige topografie en een uitsnede van het 

Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN). De locatie van het hoofdprofiel en van de buitenste 

profielen in de dwarssleuf zijn met een rode lijn (boven) en een blauwe lijn (onder) aangegeven.  

Bijlage 2-4. Gedocumenteerde profielen en vlakken in Anjum: spoornummers, spoortypen en 

fasering. Met uitzondering van het bovenste profiel op bijlage 2, waarin de vlakhoogtes met 

gekleurde lijnen zijn aangegeven, zijn alle profielen in de hoogte verschaald naar 200%. 

Bijlage 5. De steilkant van Firdgum, geprojecteerd op de huidige topografie en een uitsnede van het 

Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN). De locatie van het hoofdprofiel is met een rode lijn 

(boven) en een blauwe lijn (onder) aangegeven. 

Bijlage 6-8. Gedocumenteerde profielen en vlakken te Firdgum: spoornummers, spoortypen en 

fasering. Met uitzondering van het bovenste profiel op bijlage 6, waarin de vlakhoogtes met 

gekleurde lijnen zijn aangegeven, zijn alle profielen in de hoogte verschaald naar 200%. 

Bijlage 9. De steilkanten van Oosterbeintum, geprojecteerd op de huidige topografie en een uitsnede 

van het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN). De locatie van de hoofdprofielen is met een 

rode lijn (boven) en een blauwe lijn (onder) aangegeven. 

Bijlage 10-12. Gedocumenteerde profielen en vlakken te Oosterbeintum, oostelijk van de weg die 

centraal over de terp loopt: spoornummers, spoortypen en fasering. Met uitzondering van het 

bovenste profiel op bijlage 6, waarin de vlakhoogtes met gekleurde lijnen zijn aangegeven, zijn alle 

profielen in de hoogte verschaald naar 200%. 

Bijlage 13-15. Gedocumenteerde profielen en vlakken te Oosterbeintum, westelijk van de weg die 

centraal over de terp loopt: spoornummers, spoortypen en fasering. Met uitzondering van het 

bovenste profiel op bijlage 6, waarin de vlakhoogtes met gekleurde lijnen zijn aangegeven, zijn alle 

profielen in de hoogte verschaald naar 200%. 

Bijlage 16. De steilkant van Dronrijp-Zuid, geprojecteerd op de huidige topografie en een uitsnede 

van het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN). De locatie van het hoofdprofiel is met een rode 

lijn (boven) en een blauwe lijn (onder) aangegeven. 

Bijlage 17-19. Gedocumenteerde profielen en vlakken te Dronrijp-Zuid: spoornummers, spoortypen 

en fasering. Met uitzondering van het bovenste profiel op bijlage 6, waarin de vlakhoogtes met 

gekleurde lijnen zijn aangegeven, zijn alle profielen in de hoogte verschaald naar 200%. 

Bijlage 20. De steilkant van Dronrijp-Oost, geprojecteerd op de huidige topografie en een uitsnede 

van het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN). De locatie van het hoofdprofiel is met een rode 

lijn (boven) en een blauwe lijn (onder) aangegeven. 

Bijlage 21-23. Gedocumenteerde N-Z-profiel en aangrenzende vlakken te Dronrijp-Oost: 

spoornummers, spoortypen en fasering. Met uitzondering van het bovenste profiel op bijlage 6, 

waarin de vlakhoogtes met gekleurde lijnen zijn aangegeven, zijn alle profielen in de hoogte 

verschaald naar 200%. 

Bijlage 24-26. Gedocumenteerde W-O-profielen en aangrenzende vlakken te Dronrijp-Oost: 

spoornummers, spoortypen en fasering. Met uitzondering van het bovenste profiel op bijlage 6, 



71 
 
 

waarin de vlakhoogtes met gekleurde lijnen zijn aangegeven, zijn alle profielen in de hoogte 

verschaald naar 200%. 

Bijlage 27. Overzicht van de legenda’s (vlakhoogtes, spoortypen en fasering), zoals die ook op de 

individuele profiel- en vlaktekeningen staan. Voor een toelichting van de afkortingen voor 

spoortypen, zie tabel 3.2. 


