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VAN WIERDEN EN TERPEN
Nieuwsbrief nummer 26 (maart 2022)
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Sander Gerritsen & Jasper Leek   
Archeologie West-Friesland

In de Middeleeuwen was West-Friesland bedekt met 
een dik veenpakket. Door het ontstaan van de Zuiderzee 
in de 11de en 12de eeuw werd de invloed van de zee 
aan de oostzijde van Noord-Holland aanzienlijk groter: 
de zee sloeg grote stukken land langs de kust weg en 
de Hollandse binnenmeren ontstonden. Het ontstaan 
van de Zuiderzee, gecombineerd met een gemiddelde 
s  jging van de temperatuur, zorgde voor een natuurlijke 
ontwatering van het West-Friese veenpakket en guns  ge 
condi  es voor ontginning.

Van de 10de tot en met de 12de eeuw werd het 
overgrote deel van West-Friesland ontgonnen. Het 
gebied werd geschikt gemaakt voor bewoning en 
landbouw door op systema  sche wijze sloten door het 
veen heen te graven, waardoor het ontwaterde. Door de 
ontwatering oxideerde het veen en klonk het veenpakket 
in, met een geleidelijke daling van het maaiveld als 
gevolg. De bewoning concentrerende zich in eerste 
instan  e hoofdzakelijk langs west-oost georiënteerde 

linten, maar door de maaivelddaling was men 
genoodzaakt om zich op sommige loca  es te verplaatsen 
rich  ng de hoger gelegen inversierug van een grote oude 
kreekbedding die door het verdwijnen van het veen 
tevoorschijn kwam. Deze inversierug loopt vanuit het 
noordwesten via het huidige Schagen in vertakkingen 
rich  ng Medemblik, Hoorn en Enkhuizen. De loop van 
deze verhoging is nog goed herkenbaar op beelden van 
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) (a  . 1).

Uit onderzoek is gebleken dat het overgrote deel 
van de stolpboerderijen en langhuizen die zichtbaar 
zijn op historische kaarten, werden gebouwd op 
laatmiddeleeuwse terpen. De ontwikkeling van deze 
verhoogde woongronden in dit deel van Noord-Holland 
is anders dan die van de terpen en wierden langs het 
Friese en Groningse kustgebied. Maar er zijn ook zeker 
overeenkomsten. Aan de hand van twee onderzochte 
vindplaatsen zal de ontwikkeling van de terpen kort 
worden geschetst.

Venhuizen, Westerkerkweg 36
De eerste vindplaats is in 2015 onderzocht. Voor aanvang 

Twee laatmiddeleeuwse ‘terpen’ uit West-Friesland 

annet
Tekstvak
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De opgraving bij Adorp
Michiel Rooke en Annet Nieuwhof

In de zomer van 2021 vond een opgraving plaats 
op een wierde aan de Munnikeweg tussen Adorp 
en Sauwerd. De aanleiding voor deze opgraving is 
de aanleg van het doorfi etspad van Groningen naar 
Winsum met daarnaast een nieuwe sloot. Ter hoogte 
van de Munnikeweg loopt de route door een wierde. 
Op de plek van het fi etspad en de nieuwe bermsloot 
is daarom een opgraving gedaan door de archeologen 
van MUG ingenieursbureau. 

Bij de aanleg van het cunet voor het fi etspad 
bleek al dat hier direct onder het maaiveld intacte 
archeologische resten aanwezig zijn. In de daarop 
volgende weken bleek de vindplaats zeer rijk aan 
sporen en vondsten. Naast zeer veel aardewerk is 
ook de grote hoeveelheid metaalvondsten opvallend, 
waaronder een groot aantal fi bula's. Een deel van de 
vondsten wijst op nauwe contacten met het Romeinse 
Rijk, zoals een ijzeren hoefslof die onderdeel was 
van Romeins paardentuig en een Alesia Fibula die 
vooral gedragen werd door soldaten in het Romeinse 
leger ten  jde van de keizer Augustus. Op de website 
van MUG kan je een deel van de vondsten bekijken 
(h  ps://www.mug.nl/archeologie/archeologische-
opgravingen/vondsten-adorp), en in museum 
Wierdenland in Ezinge is en kleine tentoonstelling 
ingericht met vondsten uit de opgraving.

De wierde(n) bij de Munnikeweg zoals die zijn 
gekarteerd door Miedema in haar proefschri   
(1983) met daarop in groen het deel dat in 
2021 is opgegraven en in rood de delen die in 
2022 onderzocht worden.

De boerderij aan de Munnikeweg waarachter de wierde ligt, gezien vanaf de provinciale weg. Foto Ben Westerink.
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daarna verlaten en nooit 
meer bewoond. 
De periode rond het 
begin van de jaartelling is 
in de archeologie van de 
provincie Groningen een 
belangrijke en turbulente 
periode, waarover we 
vooral geïnformeerd zijn 
door opgravingen in het 
Reitdiepgebied (Ezinge, 
Englum, Wierum), en 
door losse vondsten uit 
veel andere wierden. 
Er vond een 
s  jlverandering plaats 

in het aardewerk die waarschijnlijk wijst op intensievere 
contacten met het oosten, het woongebied van de 
bevolkingsgroep die we uit Romeinse bronnen kennen 
als de Chauken. Er wordt ook gedacht aan immigra  e uit 

Hoewel de uitwerking nog moet starten is al duidelijk dat 
we te maken hebben met een bijzondere vindplaats die 
veel kenniswinst kan opleveren. De plek is bewoond van 
de midden-ijzer  jd tot de tweede eeuw na Christus en 

Vrijwilligers troff elen het vlak minu  eus, waardoor zelfs de kleinste vondsten geborgen worden. Foto Michiel Rooke.

Het net gelegde fi etspad 
met links daarvan de 
opgraving op de plek van 
de nieuwe sloot. Foto 
Michiel Rooke.



20

2500 jaar oude mest. De conserveringsomstandigheden 
zijn zoals je mag verwachten in een wierde. Foto Michiel 
Rooke.

Een deel van het profi el met aangekraste grondsporen. Foto Annet Nieuwhof

dat gebied rond het begin van de jaartelling. Het is in elk 
geval zeker dat het aantal vindplaatsen in het Groninger 
wierdengebied in de eerste eeuw na Chr. veel groter is 
dan daarvoor, maar vrijwel geen van die vindplaatsen is 
ook daadwerkelijk opgegraven. In diezelfde  jd vond er 
nog een ingrijpende verandering plaats: de Romeinen 
veroverden Zuid-Nederland, en hadden ook enige  jd de 
macht in handen in Noord-Nederland, van 12 v.Chr. tot 
47 na Chr.

Deze opgraving biedt een belangrijke kans om te 
onderzoeken wat er gebeurde in deze periode, in 
een gebied waar nog niet veel onderzoek gedaan is. 
Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: is er inderdaad 
sprake van nieuwe bewoners of alleen van invloed uit 
het oosten rond het begin van de jaartelling? En wat zijn 
er voor aanwijzingen voor contacten met de Romeinen, 
en waaruit bestonden die contacten dan?

Wordt vervolgd!
De opgraving bij Adorp is nog niet klaar. In 2021 is 
ongeveer de hel   van de opgraving verricht. In 2022 
zal deel twee van de opgraving uitgevoerd worden. 
De Vereniging voor Terpenonderzoek hoopt dan een 
excursie te kunnen organiseren voor de leden. In de 
volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreid ar  kel over de 
opgraving.




