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1.   INLEIDING 

Van 6 tot 10 september 2021 voerde het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) in opdracht van 

provincie Fryslân een proefsleuvenonderzoek uit in de Wynserpolder bij Wyns (fig. 1). Het 

veldonderzoek betrof een langgerekte NO-ZW georiënteerde structuur die mogelijk te relateren was 

aan het vroegere, inmiddels overslibde, cultuurlandschap uit de late ijzertijd en Romeinse tijd. De 

structuur is op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, versie 2.0 en 3.0) zichtbaar in de vorm 

van een bijna één km lange smalle rug met aan weerszijden een smalle depressie waarop 

dichtgeslibde sloten aansluiten. Hoewel verstoringen op veel plekken het beeld vertroebelen, lijkt de 

rug van de structuur enkele meters breed te zijn en ogen de depressies aan weerszijden iets smaller.  

Verwacht werd dat het een in oorsprong kunstmatige structuur uit de late ijzertijd of Romeinse tijd 

betrof, zoals een (lage) kade met sloten aan weerszijden.
1
 Hoewel er in terpopgravingen wel eens 

sporen zijn aangetroffen die waarschijnlijk afkomstig waren van (zomer)dijkjes uit die periode, zijn 

grotere landschappelijke structuren buiten die bewoningskernen nog niet met zekerheid 

geïdentificeerd in Noord-Nederland.
2
 Het archeologisch onderzoek in de Wynserpolder beloofde dan 

ook niet alleen de gewenste informatie over deze structuur en daarmee de vroegste ontginningen in 

dit gebied op te leveren, maar tevens een onderzoekskader voor vergelijkbare structuren die nog 

aangetroffen kunnen worden in het Friese veenweidegebied en de overgang daarvan naar het Friese 

kleigebied. Het onderzoek past om die redenen goed binnen de Onderzoeksagenda voor fase II van 

‘De archeologie van het Friese veenweidegebied’ (Bakker 2018) en is om die reden uitgevoerd in het 

kader van het meerjarig project ‘Archeologie van het Friese veenweidegebied’ van de Provincie 

Fryslân.
3
 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van dit 

proefsleuvenonderzoek. Het rapport wordt afgesloten met de beantwoording van de vooraf 

opgestelde onderzoeksvragen en een conclusie.  

1.1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Opgraving Wyns-Wynserpolder 

Opgravingsperiode 06-09-2021 t/m 10-09-2021 

Provincie Fryslân 

Gemeente Tytsjerksteradiel 

Plaats - Toponiem Wyns-Wynserpolder 

RD- coördinaten 185.666 x 585.960 

Opdrachtgever Provincie Fryslân (contactpersoon: Prof. dr. G.J. de Langen) 

Uitvoerder Rijksuniversteit Groningen (RUG), Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) 

Bevoegd gezag Gemeente Tytsjerksteradiel / Provincie Fryslân 

Projectleider Prof. dr. D.C.M. Raemaekers (directeur GIA) 

Opgravingsleider Drs. ing. M. Bakker (GIA / Bureau Haska) 

Archis- onderzoeksnummer 50 91 85 81 00 

Eigen kenmerk GIA-180 

Status AMK & monumentnummer n.v.t. 

                                                           
1
 Bakker 2021. 

2
 Zie Bazelmans et al. (1999) voor sporen van zomerdijken bij terpopgravingen in Wijnaldum, Peins and Dongjum en zie 

Zandboer (2010) voor sporen van een zomerdijk tijdens een opgraving in Warga. 
3
 Het meerjarig project ‘Archeologie van het Friese veenweidegebied’ is onderdeel van het provinciale 

uitvoeringsprogramma Veenweidevisie (https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/veenweidevisie_41747/).  
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Fig. 1: Het onderzoeksterrein in de Wynserpolder (rode rechthoek ten noordoosten van Wyns) geplot op een topografische 

kaart (bron: ESRI). 

1.2 LOCATIE EN ONDERGROND 

Het onderzoeksterrein ligt in de Wynserpolder ten noordoosten van Wyns (fig. ). Deze bevindt zich 

op de overgang van het Friese veenweidegebied naar het Friese kleigebied. Het veenweidegebied 

kenmerkt zich door een open landschap bestaande uit laaggelegen, venige landerijen die 

hoofdzakelijk als grasland worden gebruikt. De bodem van het veenweidegebied bestaat uit veen 

met of zonder kleidek. Het overgangsgebied komt in uiterlijk sterk overeen met het 

veenweidegebied, maar het veen ligt hier op grotere diepte onder een dikker kleidek. Het 

onderzoeksterrein bestaat volgens de bodemkaart (fig. 2) uit knippoldervaagronden met een 

profielverloop van 3 of 4. Dit betekent dat de bovengrond bestaat uit kalkloze klei en dat het veen 

pas tussen 0,8 m en 1,2 m –mv begint.
4
  

Direct ten oosten en ten westen van het onderzoeksterrein bevinden zich drechtvaagronden. Deze 

hebben ook een bovenlaag van kalkloze klei maar het veen begint hier tussen de 0,4 en 0,8 m –mv.
5
 

Direct ten noordwesten van het onderzoeksterrein ligt nog een gebied met waardveengrond op 

                                                           
4
 Stiboka 1981, 129 (kMn48C). 

5
 Stiboka 1981, 112 (Mv41C). 
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zegge-, rietzegge-, of broekveen.  Deze gronden bestaan uit een dunner kleidek dat al binnen 0,4 m –

mv overgaat in bovengenoemde veensoorten.
6
 In dit specifieke geval gaat het om grond waar klei 

afgegraven is voor industriële doeleinden met als gevolg dat dit gebied aanzienlijk dieper ligt dan de 

omliggende gronden (zie ook het AHN op fig. 3). Voor de afgraving zal ook dit gebied een onderdeel 

zijn geweest van de aangrenzende drechtvaaggronden. 

 
Fig. 2: Het onderzoeksterrein in de Wynserpolder (rode rechthoek ten noordoosten van Wyns) geplot op de bodemkaart 

(bron: Stiboka 1981), met een topografische kaart als ondergrond (bron: ESRI). 

                                                           
6
 Stiboka 1981, 79 (kVc). 



6/32 

 

1.3 EERDER ONDERZOEK: HOOGTEKAARTEN EN OUDE LUCHTFOTO’S 

Uit de bestudering van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, versie 2.0 en 3.0) door de auteur 

in 2014 en 2015, bleek dat in de Wynserpolder nog sporen aanwezig waren van wat waarschijnlijk 

voormalige nederzettingen zijn en andere sporen die mogelijk te relateren zijn aan die vroegere 

nederzettingen, zoals dichtgeslibde sloten. Op basis van aardewerkvondsten uit de omgeving was 

een datering in de late ijzertijd en Romeinse tijd het meest aannemelijk. Tevens viel een langgerekte 

NO-ZW georiënteerde structuur op in het landschap. Het gaat om een bijna 1 km lange smalle rug 

met aan weerszijden een smalle depressie waarop de genoemde dichtgeslibde sloten lijken aan te 

sluiten (fig. 3). 

 

Fig. 3: De Wynserpolder met het onderzoeksterrein (rode rechthoek) geplot op het AHN waarop het fijne reliëf van het 

gebied goed zichtbaar is (bron: Actueel Hoogtebestand Nederland - versie 3.0).  

Het bestuderen van hoogtekaarten om archeologische sporen te karteren kreeg een voortzetting 

met een uitgebreid karteringsproject in 2016.
7
 Voor dit project werd een groot deel van het 

overgangsgebied tussen veen en klei in het oosten van Friesland onderzocht op de aanwezigheid van 

archeologische sporen. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van luchtfoto’s uit de jaren 1944-1959. Dit 

leverde niet alleen meer mogelijke sporen van archeologie op in de Wynserpolder, maar leidde ook 

                                                           
7
 Scholte Lubberink et al. 2016. 
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tot de constatering dat op oude luchtfoto’s de eerder genoemde langgerekte structuur veel langer 

was. Enkele kleine onderbrekingen daargelaten was de structuur op de luchtfoto’s over een lengte 

van meer dan 3 km te volgen (zie ook fig. 18). Een groot deel van de structuur is dus niet meer 

zichtbaar op hedendaagse luchtfoto’s of hoogtekaarten. Voor het verdwijnen van een groot deel van 

de structuur kunnen meerdere mogelijke oorzaken worden genoemd, zoals ruilverkavelingswerken, 

aanleg van infrastructuur, grondbewerking (ploegen en egalisatie) en mogelijk andere vormen van 

verstoring (o.a. bioturbatie, verwering).  

Op het kaartmateriaal en de luchtfoto’s is verder duidelijk zichtbaar dat de dichtgeslibde sloten 

aansluiten op de structuur of op de laagten aan weerszijden daarvan. Ook valt op dat de sloten aan 

weerszijden van de structuur een andere oriëntatie hebben (Fig. 4). Dit duidt erop dat de vroegere 

ontginningskavels die door deze sloten werden begrensd oorspronkelijk hun einde vonden ter 

hoogte van de structuur. Uit de karteringen kon niet opgemaakt worden wat de voormalige aard van 

de structuur was. Als mogelijkheden werden overwogen dat het oorspronkelijk een centrale 

watergang was met aan weerszijden kaden, of dat het hier ging om een (lage) kade met aan 

weerszijden sloten. Door de latere overslibbing van het gebied, waarbij sloten en andere 

watergangen dichtgeslibd raakten, zou de structuur dan zijn huidige verschijningsvorm hebben 

gekregen. 

 
Fig. 4: Uitsnede van de Wynserpolder met daarop aangegeven het onderzoeksterrein (rode rechthoek), de gekarteerde 

voormalige nederzettingen (groen), de dichtgeslibde sloten (blauwe lijnen) en enkele dwarssloten (gele lijnen). Om de 

langgerekte structuur zichtbaar te maken zijn de laagten aan weerszijden als dwarssloten weergegeven. 
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1.4 EERDER ONDERZOEK: BORINGEN 

Tijdens een archeologisch waarderend booronderzoek in 2017 door RAAP is een aantal van de in 

2016 gekarteerde mogelijke archeologische nederzettingen onderzocht en gewaardeerd.
8
 Er werd 

daarbij ook geboord op de locaties van mogelijke nederzettingen in de Wynserpolder. Veel hiervan 

bleken inderdaad nederzettingslocaties te zijn. Enkele dateren op zijn vroegst uit de middeleeuwen, 

maar de meeste nederzettingslocaties dateren uit de late ijzertijd of Romeinse tijd. Omdat de sporen 

van het dichtgeslibde slotenpatroon deze vroegste nederzettingen omsluiten, dateren deze sloten 

naar alle schijn ook uit de late ijzertijd of Romeinse tijd. Destijds heeft RAAP ook enkele boringen 

gezet in de structuur en het land daar direct omheen (fig. 5). Daarvoor is eerst een raai gezet dwars 

over de structuur waarbij ook de direct aangrenzende terreinen werden onderzocht(boring 1-12; fig. 

5), waarna booiraai ter plaatse van de structuur is verdicht met enkele aanvullende boringen (boring 

13-18). Buiten deze raai zijn nog drie extra boringen gezet: twee op een andere plek in de kern van 

de structuur (boring 19 en 21) en één in het land op enige afstand van de structuur (boring 20). 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de boorresultaten. 

Uit enkele van de boringen die buiten de structuur zijn gezet, kan inzicht worden verkregen van de 

bodemopbouw binnen het onderzoeksterrein (fig. 5: boring 9-12, 20). De top van het maaiveld ligt in 

deze boringen tussen de 0,08 en 0,20 m –NAP. De huidige bouwvoor bestaat uit bruingrijze, matig 

siltige klei en is gemiddeld 30 cm dik. Daaronder volgen enkele bruingrijze tot lichtgrijze kleilagen die 

samen een pakket vormen met een dikte van 60 tot 85 cm. Aan de onderkant bestaat dit kleipakket 

in veel van de boringen uit een 3 tot 10 cm dikke zwak humeuze kleilaag. In een van de boringen is 

deze laag humeus geband (boring 10). Op een diepte tussen 0,90 en 1,10 m –Mv begint het veen. De 

top hiervan bestaat uit een laag donkerbruin, veraard veen die gemiddeld 10 cm dik is, waarna 

rietveen volgt met daarin soms resten zeggeveen en in sommige boringen een spoor hout. De 

meeste van deze boringen zijn tot 1,50 m –Mv gezet, slechts één boring is gezet tot in het dekzand, 

waarvan de top in die boring op een diepte van 1,68 m –mv is aangetroffen (boring 10).  

De boringen van de raai die zijn gezet in de kern van de structuur (fig. 5: boring 1, 13 en 16) laten in 

grote lijnen een vergelijkbaar beeld zien als de boringen die buiten de structuur en laagten zijn gezet. 

De top van het maaiveld bevindt zich tussen de 0,04 en 0,05 m –NAP. De huidige bouwvoor is 12 tot 

22 cm dik en wordt ook hier gevolgd door pakket bruingrijze tot lichtgrijze kleilagen. Met een dikte 

van 86 tot 97 cm is het pakket aan klei hier wel iets forser. De onderkant van het kleipakket bestaat 

ook in deze boringen uit een dunne, meer humeuze kleilaag met een dikte van 5 tot 7 cm. Tussen 

1,08 en 1,15 m –mv begint het veen. De top hiervan bestaat ook hier uit veraard veen. De laag is 5 

tot 10 cm dik. Daarna komt het rietveen met sporen van zegge. Eén van de boringen (boring 1) is tot 

in het dekzand gezet, waarvan de top  hier op een diepte van 2,05 m –mv is aangetroffen. 

De boringen in de smalle depressie aan de westelijke zijde van de structuur (fig. 5: boring 17-18) 

tonen een iets ander beeld dan dat wat de boringen in de depressie aan de oostelijke zijde laten zien 

(fig. 5: boring 14-15), ze worden daarom apart besproken. Het maaiveld van de westelijke laagte ligt 

op 0,2 m –NAP. De bouwvoor is hier gemiddeld 12 cm dik en wordt gevolgd door een 1 meter dik 

kleipakket bestaande uit bruingrijze tot lichtgrijze kleilagen. Op 1,1 m –mv begint in de oostelijke van 

                                                           
8
 Veenstra 2017. 
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beide boringen (boring 17) het veen, waarvan de top veraard is. In de andere boring (boring 18) ligt 

op deze diepte onder het kleipakket een rommelig veenlaag met kleibrokken. Door Veenstra is deze 

16 cm dikke laag geïnterpreteerd als een slootvulling. Hieronder begint het rietveen. In deze boring is 

in het kleipakket op een diepte van 68 cm ook nog een brok (of laagje) venig materiaal aangetroffen. 

 

Fig. 5: Boven een uitsnede van het AHN (bron: Actueel Hoogtebestand Nederland - versie 3.0), met daarop aangeven het 

huidige onderzoeksterrein (gele rechthoek). Onderin een detailopname van het gebied binnen het rode kader met de 

boringen van RAAP, waaronder de raai die dwars over de langgerekte structuur is gezet (bron: Veenstra 2017, fig. 38).

De top van het maaiveld in de depressie aan de oostelijke zijde van de structuur ligt iets hoger (0,09 

m –NAP). De bouwvoor is hier 10-12 cm dik en wordt ook hier gevolgd door een pakket bruingrijze 

tot lichtgrijze kleilagen. In de meest westelijke van beide boringen is dit pakket 98 cm dik waarna het 

veen begint op 1,1 m –mv (boring 14). De top daarvan bestaat uit 3 cm veraard veen; daaronder ligt 

rietveen. In de andere boring begint op 0,97 m –mv een slappe kleilaag met humusvlekken en 

veenbrokken. Deze laag is door Veenstra als slootvulling geïnterpreteerd. Op een diepte van 1,15 m –

mv begint in deze boring het rietveen. In de laagtes aan weerszijden van de structuur aan de 



10 

onderkant van het kleipakket geen dunne, humeuze kleilagen aangetroffen. Op de plek van de 

boorraai bedraagt de totale breedte van de structuur inclusief laagtes ongeveer 11 m. 

Om verschillende redenen zijn de andere boringen in de raai minder representatief voor de situatie 

(fig. 5: boring, 3-8). Eén van de boringen aan de westzijde (boring 8) is aan de buitenrand van de 

depressie gezet en toont een bodemopbouw die deels overeenkomt met die onder de depressie en 

deels met de bodemopbouw buiten de laagten. In deze boring is in het kleipakket tussen 0,68 en 0,7 

m –mv een dunne donkergrijze tussenlaag aangetroffen die door Veenstra als vegetatiehorizont is 

beschreven. De andere boringen die ten oosten van de laagte aan de oostkant van de structuur zijn 

gezet, wijken af omdat hier een uitloper ligt van een dichtgeslibde geul (boring 3-7). Deze 

dichtgeslibde geul met vertakkingen is ook zichtbaar op het AHN (fig. 3). Hierdoor ligt hier niet alleen 

het maaiveld hoger (rond 0 m NAP), maar is ook het kleipakket in deze boringen met ca. 2 m 

aanzienlijk dikker.  

Twee van de boringen zijn nog niet besproken (fig. 5: boring 19 en 21). Beide zijn buiten de raai 

gezet, maar wel in de kern van de structuur. Eén is op een plek gezet waar de structuur half lijkt te 

worden doorsneden door een van de sloten die op de plek van de structuur een knik maakt (boring 

21). Mogelijk is de structuur hier ooit vergraven want de top van het maaiveld ligt hier aanzienlijk 

lager met 0,32 m –NAP en de bodemopbouw is ook rommeliger. Na een bouwvoor van 32 cm volgt 

het kleipakket. Op 0,9 m –mv ligt een 20 cm dikke laag die bestaat uit slappe klei met veenbrokken 

en door Veenstra als slootvulling is geïnterpreteerd. Hieronder ligt rietveen met resten van zegge. De 

andere boring is gezet op een plek waar de structuur wel intact leek (boring 19). De top van het 

maaiveld ligt hier op 0,08 m –NAP nauwelijks lager dan op de plekken van de andere boringen in de 

structuur. De bouwvoor is hier 20 cm dik en het onderliggende kleipakket 100 cm. Hieronder begint 

het veen. De 5 cm dikke toplaag is veraard en wordt gevolgd door rietveen met een spoor van 

houtresten tot einde boring (2,0 m –Mv). 

Volgens Veenstra geven de boringen in de kern van de structuur geen aanwijzingen dat het om een 

dichtgeslibde (natuurlijke) watergang handelt. Evenmin vond hij directe aanwijzingen voor een 

kunstmatige ophoging.
9
 Wel kon gesteld worden dat de bodemopbouw binnen de structuur anders is 

dan daarbuiten. Belangwekkend in dat opzicht waren de aanwijzingen in de boringen voor mogelijke 

sloten of greppels aan weerszijden van de structuur. Dit verwierp namelijk het idee van een centrale 

watergang, maar versterkte het idee dat het zou kunnen gaan om een vroegere kade die aan beide 

zijden begrensd werd door sloten of greppels. 

1.5 AANLEIDING VOOR HET PROEFSLEUVENONDERZOEK EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Om zekerheid te krijgen over de aard van de structuur en zijn relatie met de vroegste ontginning van 

het gebied was nader veldonderzoek nodig. Hoewel er nog maar weinig resteert van de structuur, 

getuige het verschil tussen de huidige situatie en die op de oude luchtfoto’s, was het aannemelijk dat 

de structuur op enkele plekken nog niet te zwaar was aangetast om informatie op te kunnen leveren 

over zijn ontstaan, aard en ontwikkeling. De plekken waar de structuur op de meest recent versie van 

het AHN (versie 3.0)nog het best herkenbaar is, golden daarbij als uitgangspunt. Aangezien het 

eerdere booronderzoek geen zekerheid gaf over de opbouw van de structuur, lag het voor de hand 

                                                           
9
 Veenstra 2017, 92-93 



11 

om als vervolgonderzoek proefsleuven aan te leggen. Proefsleuven zouden niet alleen informatie 

opleveren over de aard van de structuur en zijn relatie met de vroegere ontginning, maar zouden ook 

gelijk gegevens opleveren over de archeologische conservering, wat van belang was, mocht de 

structuur kunstmatig van karakter zijn. 

Nader veldonderzoek naar deze structuur paste binnen de Onderzoeksagenda voor fase II van ‘De 

archeologie van het Friese veenweidegebied’ die is opgesteld door het GIA ten behoeve van het 

meerjarig project ‘Archeologie van het Friese veenweidegebied’ van de Provincie Fryslân.
10

 Het Friese 

veenweidegebied en het overgangsgebied naar het Friese kleigebied bevatten belangrijke 

natuurwaarden en cultuurhistorische waarden, waaronder archeologische vindplaatsen uit de 

periode van de ijzertijd tot en met de late middeleeuwen, die veelal in verband staan met de 

agrarische ontginningen. Tijdens deze ontginningen transformeerde het gebied van een 

natuurlandschap in een cultuurlandschap. Over de afgelopen 30 jaar is ook duidelijk geworden dat de 

vindplaatsen in dit gebied door verschillende oorzaken ernstig aan erosie onderhevig zijn.
11

 

In deze onderzoeksagenda wordt het uitvoeren van proefsleufonderzoeken genoemd als een van de 

methoden om meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen bewoning en inrichting van het 

landschap (te denken aan de verkaveling door middel van sloten) en in de dynamiek tussen de 

invloed van de mens en de invloed van de natuur door de tijd heen.
12

 Dit was precies wat met het 

proefsleuvenonderzoek in de Wynserpolder onderzocht kon worden. Het primaire doel van het 

proefsleuvenonderzoek was dan ook om inzicht te geven in de opbouw en daarmee de aard van de 

structuur en eveneens informatie te geven over de relatie tussen de structuur en het vroegere 

slotensysteem. Het tweede doel was het zo goed mogelijk dateren van de structuur en het 

slotensysteem.  

Aan de hand van deze doelen werden in het Programma van Eisen
13

 voor het proefsleuvenonderzoek 

de volgende vijf onderzoeksvragen geformuleerd die beantwoord moesten worden: 

1. Hoe is de structuur opgebouwd en wat is de aard van de structuur? 

2. Wat is de relatie met het vroegere systeem van sloten waarvan rondom de structuur nog 

sporen resteren in de ondergrond? 

3. Wat is de datering van de structuur? 

4. Wat is de datering van het dichtgeslibde slotensysteem? 

5. Indien de structuur kunstmatig is, of deels kunstmatig in oorsprong, wat is dan de staat van 

eventuele archeologische lagen? Zijn er sporen van bioturbatie en uitdroging die met het 

blote oog in het veld kunnen worden vastgesteld? 

  

                                                           
10

 Bakker 2018 
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 Een geleidelijke, maar zeer bedreigende oorzaak is de oxidatie van het ontwaterde veen. Door dit proces vergaat het 

veen langzaam maar zeker aan de lucht, waardoor de archeologie in het veen steeds meer aan de elementen wordt 

blootgesteld. Zie voor meer uitleg over dit effect en over andere vormen van bedreigingen: Jager 1988; 1989; De Langen et 

al. 2000; De Langen 2011; Bakker 2018, Bakker et al. 2018; Bakker & De Langen 2019; Bakker & De Langen 2020. 
12

 Bakker 2018, 14. 
13
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1.6 UITVOERING ONDERZOEK 

Er is gewerkt conform de onderzoeksstrategie die is opgesteld in het Programma van Eisen.
14

 Er zijn 

drie werkputten aangelegd in het meest noordelijke perceel (fig. 6 en 7): 

1. Eén werkput dwars op een relatief onverstoord deel van de structuur (WP 1).  

2. Eén werkput dwars op de positie waar een dichtgeslibde sloot werd verwacht (WP 2). 

3. Aansluitend op WP 2 een werkput die de dichtgeslibde sloot in de lengte doorsnijdt en 

vervolgens de structuur in de breedte doorsnijdt (WP3). Doel van deze werkput is het contact 

tussen de dichtgeslibde sloten en de structuur met zijn sloten aan weerszijden te 

onderzoeken. 

 
Fig. 6: Locatie van de geplande werkputten (1-3) en de eventueel extra aan te leggen werkputten (4-6) geplot op een 

hoogtekaart die is gebaseerd op het AHN (3.0). De boorrraai van RAAP uit 2017 is ook aangegeven. 

 

Aanleg van werkputten vond plaats in het meest noordelijke perceel van het onderzoeksgebied. 

Reden hiervoor was dat in dit perceel waarschijnlijk het beste het contact tussen de dichtgeslibde 

sloten en de structuur met zijn sloten aan weerszijden onderzocht kon worden. Op het AHN was te 

                                                           
14

 Bakker 2021. 
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zien dat in de zuidelijke percelen op die plekken de structuur sterk verstoord leek. In het geval de 

werkputten in het noordelijke perceel geen antwoord zouden geven op de onderzoeksvragen was er 

de mogelijkheid voor extra werkputten in andere percelen (fig. 6). Tijdens het onderzoek bleek al 

snel dat de aanleg van die extra werkputten niet nodig was. 

 
Fig. 7: Gedetailleerd puttenplan van de opgraving. De vorm van de structuur is zichtbaar in de ondergrond. In blauw zijn de 

gegraven trappen aangegeven om in en uit de put kunnen komen (afbeelding: M. Bakker) 

De werkputten waren 1,6 m breed (bakbreedte) en aangelegd tot een diepte van circa 30 cm in het 

natuurlijke veen. De lengte varieerde van 6 tot 21 m (fig. 7). Er zijn geen vlakken aangelegd omdat de 

sporen allemaal in het profiel zichtbaar waren en de vullingen daarvan in oorsprong natuurlijk waren 

of bestonden uit vondstloze ophogingslagen. Er zijn vier profielen aangelegd (fig. 7). Profiel 1 is 

aangelegd in de lange zuidwestzijde van werkput 1. Profiel 2 is aangelegd in de noordwestkant van 

werkput 2. Dit profiel was slechts vier meter breed omdat hier alleen de dichtgeslibde sloot hoefde 

te worden gedocumenteerd. Profiel 3 is hier tegenover in dezelfde werkput aangelegd. Dit profiel 

sloot aan op de noordoostzijde van werkput 3, waarin profiel 4 is aangelegd. 

Tijdens het aanleggen zijn vondsten aangetroffen in de bouwvoor. Deze zijn allemaal verzameld. 

Nadat de profielen gedocumenteerd waren, is getroffeld naar vondsten in de profielsporen. Helaas 

leverde dit niets op. Voor eventueel dateringsonderzoek zijn twee pollenbakken geslagen: één in 

profiel 1 en één in profiel 2. Verder zijn er kleinere monsters genomen van lagen met organisch 

materiaal voor eventueel dateringsonderzoek (voor de locaties zie bijlage 1: sporenkaarten). 
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2. RESULTATEN 

Eerst worden de aangetroffen sporen besproken aan de hand van de fasering die is gebaseerd op de 

stratigrafische opbouw van de profielen (bijlage 1 en 2). Vervolgens worden de uitgevoerde 

koolstofdateringen en het vondstmateriaal besproken. Op basis hiervan wordt tot slot ingegaan op 

de datering van de fasen. 

2.1 FASERING 

Fase 0 (veen) 

Onder fase 0 is het natuurlijk veenpakket geschaard dat de ondergrond vormt van de proefsleuven. 

Het gaat om rietzeggeveen dat sterk is gecompacteerd door het gewicht van de bovenliggende klei. 

Op sommige plekken in de profielen lopen dunne spoellaagjes van slappe klei (spoor 12 en 36) tussen 

de veenlagen. Deze klapklei zal zijn ingespoeld ten tijde van fase 1 toen het veen overslibde. De 

afzetting van klapkleilagen tijdens latere fasen is onwaarschijnlijk door het toegenomen gewicht van 

het kleidek op het veen.  

 
Fig. 8: Detailopname van de veenlagen van fase 0 (spoor 11 en 27) en de venige of humeuze kleilaag van fase 1 (spoor 26) in 

profiel 1. 

Fase 1 (venige klei) 

Fase 1 wordt gevormd door de eerder genoemde klapkleilagen en een licht humeuze kleilaag die 

overal is aangetroffen op het veenpakket (spoor 9 en 26). Aangezien het onderliggende veenpakket 

bestaat uit veensoorten die niet boven de gemiddelde grondwaterspiegel gevormd kunnen zijn, is 

een volledig natuurlijke oorzaak van deze overslibbing goed mogelijk.  

Het kan echter niet helemaal uitgesloten worden dat deze overslibbing indirect werd veroorzaakt 

door ontginningsactiviteiten elders. Hoewel er geen sporen zijn aangetroffen van menselijke 

activiteiten tijdens deze fase, is het namelijk goed mogelijk dat verder ten westen van het 

onderzoeksgebied in de kwelders al sloten werden gegraven om de afwatering daar te verbeteren. 

Dit zal onbedoeld ook een effect hebben gehad op de waterhuishouding van het aangrenzende 
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achterland, waaronder het huidige onderzoeksgebied, in de vorm van een stabiliserende of mogelijk 

een iets dalende gemiddelde grondwaterspiegel.
15

 Hierdoor vertraagde of stopte daar de 

veenvorming en mogelijk klonk het veen zelfs iets in, waardoor het vatbaar werd voor 

overstromingen vanuit zee en daarmee de afzet van klei over het veen. 

 
Fig. 9: Overzichtsfoto van profiel 1. De jalons zijn geplaatst op de plekken van de oude sloten aan weerszijden van de rug. 

 

Fig. 10: Doorsnede van de structuur aan het einde van fase 2 aan de hand van een overzicht van de sporen uit fase 0 t/m 2 in 

profiel 1 geplot op een ‘fishnet’ (elk hokje is 1x1m). De sporen uit fase 3 t/m 7 zijn niet ingekleurd. De ophoging (spoor 24) is 

mogelijk hoger geweest, maar in dat geval afgetopt tijdens de vorming van lagen uit fase 4, verder is niet zeker of de aanleg 

van de sloot aan de oostkant (links) gelijktijdig is met de aanleg van de sloot aan de westkant en het begin van de rug.  

Fase 2 

Tijdens fase 2 lijkt overslibbing van het gebied gewoon door te gaan, maar op een gegeven moment 

vinden ook menselijke activiteiten plaats in de vorm van het aanleggen van een bijna 4 m brede rug 

(spoor 24: fig. 9 en 10) met sloten aan weerszijden. Overigens staat niet vast dat beide sloten 

gelijktijdig werden gegraven. Het is goed mogelijk dat in eerste instantie alleen de sloot aan de 

westkant gegraven werd en dat die aan de oostkant later werd aangelegd toen hier 

verkavelingssloten werden gegraven. De grond onder de ophoging bestaat uit natuurlijk afgezette 

klei die vertrapt lijkt te zijn (spoor 25). De ophoging zelf heeft een gemengd uiterlijk (fig. 11). Het is 

zeer waarschijnlijk dat de grond die vrijkwam met het uitgraven van de sloot of sloten gebruikt is 

voor de ophoging. Mogelijk heeft de top van de rug oorspronkelijk hoger gelegen in deze fase. Hoe 

hoog deze lag ten opzichte van het oude maaiveld is niet met zekerheid te zeggen omdat de rug 
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 Dit veen is oorspronkelijk ontstaan door een verslechterende afwatering wegens het steeds hoger opslibben van de 

kwelders. Door het verbeteren van de afwatering op de kwelders moet de afwatering van het direct achterliggende 

veengebied ook positief zijn beïnvloed. 
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tijdens een latere fase verder is opgehoogd waarbij de oude top mogelijk vermengd is geraakt met de 

jongere ophogingslagen. 

 
Fig. 11: De gelaagdheid van profiel 1 in het midden van de structuur. 

 

 
Fig. 12: De gelaagdheid van profiel 1 net ten westen van de structuur. De vrij egale opbouw van de kleilagen uit fase 2 en 4 

zijn duidelijk zichtbaar. Spoor 7 van fase 3 is een dunne siltige laag die de zware klei van fase 2 en 4 scheidt. 

Dat overslibbing van het gebied tijdens deze fase gewoon doorging blijkt vooral uit het verschil in 

dikte tussen de laag onder de ophoging (spoor 25) en de lagen buiten de ophoging (spoor 8). 
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Weerszijden de ophoging werd het maaiveld geleidelijk opgehoogd door sedimentatie van klei. Als 

de rug een waterkerende functie heeft gehad, dan kan de rug deze functie hoogstens gedurende een 

deel van het jaar hebben vervuld. Vermoedelijk stonden delen van het gebied periodiek blank 

(mogelijk tijdens de herfst en de winter) en werd in die periode(n) ook klei afgezet. 

Interessant is dat er geen sporen van een oude bodemhorizont te zien zijn in de kleilagen buiten de 

ophoging. In plaats daarvan zien deze lagen er vrij egaal uit (fig. 12). Dit betekent echter niet dat er 

tussen de verschillende sedimentatiefasen geen vegetatie op het maaiveld groeide. In de 

hedendaagse buitendijkse kwelder is bijvoorbeeld evenmin een spoor zichtbaar van vroegere 

bodemhorizonten, ondanks het feit dat het gebied in de afgelopen eeuwen geleidelijk is opgeslibd en 

al die tijd vrijwel onafgebroken als zomerweide in gebruik was. 

Fase 3 

Deze fase bestaat in eerste plaats uit een siltige laag (spoor 7) die de kleilaag van fase 2 buiten de 

structuur afdekt in werkput 1 en 2. Een vergelijkbare siltige laag is aangetroffen in werkput 3 op de 

bodem van de verkavelingssloot die aansloot op de oostelijke zijsloot van de structuur in werkput 3 

(spoor 63: fig. 13). Kennelijk slibden de sloten gedurende deze fase (deels) dicht en werden ze in de 

volgende fase weer (deels) uitgegraven. Ook in profiel 1 zijn nog sporen te zien van dichtslibbing van 

sloten die vermoedelijk bij deze fase horen (spoor 22). In de volgende fase wordt deze sloot niet 

volledig uitgegraven, zulks om een verbreding van de rug mogelijk te maken. Mogelijk wordt de sloot 

daarbij ook iets verlegd naar het oosten. 

 
Fig. 13: De dichtgeslibde verkavelingssloot in het meest oostelijke deel van profiel 4. In fase 3 is de sloot dichtgeslibd met 

siltige klei om in fase 4 weer gedeeltelijk te worden uitgegraven. In fase 5 is de sloot voorgoed dichtgeslibd. Spoor 66 

(humeuze klei) lijkt op spoor 9 uit fase 1, maar de onderkant ervan is hier veel rommeliger. Dit kan komen door vertrapping 

of schopsteken. In dat geval zou het ook kunnen gaan om een humeuze kleilaag die is gevormd onderin de sloot tijdens het 

begin van fase 3. Net als spoor 22 in profiel 1. 

Fase 4 

Overslibbing van het gebied gaat tijdens fase 4 door getuige voortgaande kleisedimentatie. Toch 

worden in deze fase de sloten opnieuw uitgegraven en de rug verder opgehoogd (fig. 11 en 14). Hoe 

hoog de rug in de fase werd is niet met zekerheid te zeggen, omdat hij wordt afgetopt door de 
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huidige bouwvoor. Omdat er ook nu geen oude bodemhorizont zichtbaar is in de kleilagen buiten de 

structuur - net als in de kleilagen uit fase 2 is alle bijbehorende organische stof van eventuele 

bodemvorming verdwenen - kan er voor deze fase geen onderscheid gemaakt worden tussen een 

periode van opslibbing en een van menselijk ingrijpen. Zeer waarschijnlijk ging de sedimentatie van 

klei in deze fase ook door toen de sloten weer waren uitgegraven. 

 

 
Fig. 14: Doorsnede van de structuur in fase 4 aan de hand van een overzicht van de sporen uit fase 0 t/m 4 in profiel 1 geplot 

op een ‘fishnet’ (elk hokje is 1x1m). De sporen uit fase 5 t/m 7 zijn niet ingekleurd. De top van de ophoging (spoor 23) zal 

zeker hoger hebben gelegen maar is afgetopt door de huidige bouwvoor. 

 
Fig. 15: Doorsnede van de weggegraven structuur in profiel 2 in fase 4 geplot op een ‘fishnet’ (elk hokje is 1x1m). Net als bij 

fig. 13 zijn de sporen uit fase 5 t/m 7 niet ingekleurd. Spoor 49 is een slootvulling uit fase 4 vol sporen van vertrapping door 

rundvee. 

In profiel 4 ontbreken sporen van de rug (fig. 15). Blijkbaar is hier op een gegeven moment in deze 

fase de structuur doorgraven, waarbij een verbinding ontstond tussen de slootsystemen aan 

weerszijden van de structuur. Uit het profiel kon niet opgemaakt worden of dit gelijk bij het opnieuw 

uitgraven van de sloten geschiedde, of pas aan het einde van deze fase of zelfs nog later. Het ligt 

voor de hand dat het doorgraven van de structuur pas laat in deze fase heeft plaatsvonden, omdat 

het anders geen zin zou hebben gehad om ook beide sloten langs beide zijden van de structuur 

opnieuw uit te graven, wat wel geschiedde. Voor de afwatering en voor het scheiden van het vee zou 

immers het opnieuw uitgraven van een van de sloten voldoende zijn geweest. Mogelijk houdt de 

doorgraving verband met een extensiever gebruik van het gebied aan het einde van deze fase. Een 

vrije doorgang zou dan praktisch zijn een de eerder door de rug mogelijk gemaakte gescheiden 

waterhuishouding niet langer nodig. 

Fase 5 

Wanneer het gebied verlaten wordt, slibben de verkavelingssloten en sloten aan weerszijden van de 

structuur dicht met klei die geleidelijk aan steeds humeuzer wordt. Dit dichtslibben van de sloten is 

onder fase 5a geschaard. Hierdoor verslechtert de afwatering wat er vervolgens toe leidt dat zich 

rietveen begint te vormen.  

Deze veenvoming is in fase 5b geplaatst. In eerste instantie vormt zich veen in de dichtgeslibde 

sloten dat wordt gevormd uit de afgestorven resten van het riet dat hier groeit. Uiteindelijk breidt 

het veen zich uit over de omliggende landerijen. Kennelijk vernat het hele gebied zozeer dat de 

vegetatie na te zijn afgestorven niet langer vergaat maar in plaats daarvan een veenlaag vormt. Het 
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huidige geoxideerde restant van deze veenlaag op de voormalige landerijen bestaat uit een paar cm 

dikke zwarte venige kleihorizont (spoor 4, 30, 38; zie ook fig. 9 en fig. 12 voor spoor 30). Deze zwarte 

horizont is niet waargenomen op de structuur. Zoals bij fase 4 gezegd, lag de top van de rug 

oorspronkelijk hoger en wordt deze afgetopt door de latere bouwvoor. Eventuele sporen van 

veenvorming kunnen opgenomen zijn in de bouwvoor. Een andere mogelijkheid is dat de 

oorspronkelijke top van de rug zo hoog boven de gemiddeld grondwaterspiegel lag dat erop zich 

geen veen kon vormen. 

Het is niet zeker dat de zwarte horizont het restant van rietveen is, wat zou betekenen dat het hele 

gebied verwerd tot een soort van rietmoeras, is dit wel aannemelijk: in veel kleilagen uit fase 4 en 

plaatselijk in de top van kleilagen uit fase 2 zijn namelijk bruine spikkels te zien. Dit geldt zowel voor 

de natuurlijk gevormde lagen als voor de kunstmatig opgehoogde rug (zie fig. 11 en 12). Deze 

spikkels stellen niet een aparte laag voor, maar tonen wortelgangen, naar alle schijn die van de 

rietvegetatie die hier tijdens fase 5 groeide. Rondom de later vergane rietwortels werd destijds ijzer 

afgezet dat nog steeds zichtbaar is in de vorm van bruine spikkels. 

Fase 6 

Na de veenvorming raakt het gebied opnieuw overslibd met klei vanuit zee. Een duidelijke verklaring 

voor deze overslibbing is er niet, maar mogelijk heeft deze dezelfde oorzaak als de eerste 

overslibbing van het gebied in fase 1, te weten de mens die de afwatering naar zee verbetert 

waardoor de gemiddelde grondwaterspiegel daalt, met als tweede gevolg dat het veen oxideert en 

de zee meer toegang krijgt tot dit achterland met als uiteindelijk gevolg de afzetting van klei. 

Interessant is dat het oude hoogtepatroon van de structuur met de daarop aangesloten 

verkavelingssloten zichtbaar bleef. Dit heeft te maken met de kleivulling van de voormalige sloten die 

door hun gewicht nazakte in het onderliggende veen. Hierdoor bleef het traject van de voormalige 

sloten dieper liggen, met als gevolg dat hier weer meer klei in werd afzet waardoor het dieper zakken 

van de slootvullingen door bleef gaan. 

Fase 7 

Onder fase 7 is de huidige bouwvoor geschaard en enkele (sub)recente toevoegingen aan het 

landschap zoals drainagebuizen en dergelijke. De oorsprong van de huidige bouwvoor moet gezocht 

worden in de middeleeuwen toen het gebied opnieuw verkaveld werd. Met de grootschalige 

bedijking van Friesland in de late middeleeuwen stopte de sedimentatie van klei. 

2.2 KOOLSTOFDATERINGEN 

Omdat het nog te bespreken aardewerk uitsluitend uit de bouwvoor komt en daarom geen directe 

datering oplevert voor de sporen van de oudere fasen en al helemaal geen datering kan geven aan 

de natuurlijke fasen, zijn er tijdens de opgraving een aantal sporen bemonsterd voor het uitvoeren 

van een aantal koolstofdateringen. Het gaat om twee pollenbakken en acht microbakjes (5 x 8 cm 

groot). Uit deze monsters is vervolgens een selectie gemaakt van sporen met hopelijk voldoende 

organisch materiaal om dateringen te verkrijgen van de top van de organische lagen onder de 

structuur en de organische vulling van de sloten.  
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De top van het natuurlijk veen van fase 0 en de eerste overslibbing tijdens fase 1 

Omdat er geen organische lagen geassocieerd kunnen worden met de aanleg van de structuur is in 

plaats daarvan de top van de organische lagen onder de structuur gedateerd. Doel van deze 

dateringen is het verkrijgen van een terminus post quem (ondergrens). Het gaat om één monster uit 

het humeuze kleilaagje uit fase 1 dat op het natuurlijk veen ligt en direct onder de structuur 

(vondstnr. 5.1; spoor 26), en twee monsters uit de top van het natuurlijk veenpakket uit fase 0 

(vondstnr. 5.2 en 5.3; spoor 27). De reden voor een extra datering uit de top van het veen was 

tweeledig. Het was ten eerste belangrijk met het oog op de mogelijkheid dat een van de drie 

dateringen een afwijkende waarde zou opleveren. In het geval er maar twee dateringen werden 

gedaan zou het veel lastiger zijn om te bepalen welke van de waarden de afwijkende is. Dat dit derde 

dateringsmonster uit het veen kwam en niet uit de humeuze kleilaag daarboven had te maken met 

de mogelijkheid dat de humeuze kleilaag te weinig organisch materiaal bevatte voor een goede 

datering. Dit risico was er niet bij een monster uit een veenlaag. 

Uiteindelijk bleek het monster uit de kleilaag na behandeling te weinig organisch materiaal te 

bevatten voor een succesvolle datering (vondstnr. 5.1). Dit monster is daarom niet gedateerd. De 

datering van de twee monsters uit de top van het veen (vondstnr. 5.2 en 5.3) zaten zo dicht bij elkaar 

dat het uitgesloten is dat één van deze twee is mislukt. Volgens deze datering dateert de top van het 

veen zeer waarschijnlijk uit de 9
e
 eeuw v.C. (tabel 1). 

Tabel 1: Koolstofdateringen (zie ook bijlage 4) 

Vnr. Spoor Beschrijving C-14 datering 

Min. 

(95%) 

Max 

(95%) Opmerking 

4.1 18 Fase 5b: oostelijke sloot (WP1) 1799 ± 24 BP 210 n.C. 334 n.C. 

5.1 26 Fase 1: kleilaag (WP1) - - - te weinig organisch materiaal 

5.2 27 Fase 0: top veen (WP1) 2653 ± 24 BP 894 v.C. 791 v.C. 

5.3 27 Fase 0: top veen (WP1) 2665 ±  35 BP 900 v.C. 791 v.C.   

6.1 30 Fase 5b: westelijke sloot (WP 1) 1554 ±  22 BP 433 n.C. 573 n.C. 

8.1 47 Fase 5b: westelijke sloot (WP 3) 1597 ±  19 BP 422 n.C. 539 n.C.   

9.1 58 Fase 5b: oostelijke sloot (WP3) 1790 ±  22 BP 217 n.C. 334 n.C. 

9.2 59 Fase 5a: oostelijke sloot (WP3) 22220 ±  40 BP 387 v.C. 177 v.C. Verspoeld ouder materiaal? 

Het dichtslibben en het begin van de veenvorming in de sloten van de structuur 

Voor het bepalen van een einddatering is gebruik gemaakt van de humeuze en venige lagen die zich 

in de vullingen bevinden van beide sloten aan weerszijden van de rug. Voor de oostelijke sloot van de 

structuur is een bemonsterde veenlaag uit werkput 1 gedateerd (vondstnr. 4; spoor 18) en twee 

boven elkaar liggende lagen die in werkput 3 zijn bemonsterd (vondstnr. 9, fig. 16). De bovenste van 

deze lagen (spoor 58: vondstnr. 9.1) bestaat uit een venige band die gelijktijdig zou moeten zijn met 

de bemonsterde veenlaag uit werkput 1. De kleilaag onder deze venige band is humeus geband 

(spoor 59: vondstnr. 9.2) en bevat één dun kleiig veenlaagje. Gehoopt werd dat dit laagje genoeg 

organisch materiaal bevatte voor een succesvolle datering. In dat geval zou dat een datering 

opleveren die iets dichter bij het buiten het gebruik raken van de structuur ligt. 
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Fig. 16: Pollenbak (vondstnr. 9) geplaatst in de oostelijke sloot van werkput 3. De dateringsmonsters kwamen uit de 

onderkant van de veenlaag van spoor 58 (fase 5b) en het kleiige veenlaagje in de humeus gebande kleilaag van spoor 59 

(fase 5a).  

Hoewel het waarschijnlijk is dat beide sloten van de structuur gelijktijdig buiten gebruik raakten en 

dichtslibden, was dit stratigrafisch niet vast te stellen. De eerder genoemde zwarte venige 

kleihorizont van fase 5b (spoor 4, 30, 38), is namelijk niet aanwezig ter hoogte van de rug van de 

structuur. Voor het dateren van de westelijke sloot van de structuur werd daarom voorgesteld om 

één bemonsterde laag uit werkput 1 te laten dateren (vondstnr. 6; spoor 30) en één uit werkput 3 

(vondstnr. 8; spoor 47). Spoor 30 uit werkput 1 bestaat uit een sterk humeuze kleilaag. In de vulling 

van deze sloot is geen venige band waargenomen. Mogelijk is deze door oxidatie opgegaan in deze 

sterk humeuze kleilaag. Spoor 47 uit werkput 3 bestaat wel uit een venige band die direct onder een 

sterk humeuze kleilaag ligt (spoor 38). Mogelijk levert deze venige band een datering op die iets 

vroeger ligt dan die van de sterk humeuze kleilaag van werkput 1 aangezien deze laatste vrijwel zeker 

gekoppeld kan worden aan de sterk humeuze kleilaag die in werkput 3 over de venige band ligt. De 

eerder genoemde zwartgrijze, humeuze kleilaag die zichtbaar is buiten de sloten, is ook gelijk aan 

deze laag. 

Op basis van de dateringen blijkt dat veenvorming in de oostelijke sloot van de structuur begon in de 

3
e
 eeuw of aan het begin van de 4

e
 eeuw n.C. (tabel 1). De datering van de monsters uit beide 

werkputten sluiten ook goed op elkaar aan. Het monster uit de humeus gebande kleilaag onder de 

venige band bevatte zeer weinig organische materiaal, maar wel genoeg voor een datering. Deze 

datering viel echter zeer vroeg uit met 387-177 v.C. (tabel 1). Deze datering is onwaarschijnlijk want 
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het is niet aannemelijk dat de daaropvolgende veenvorming pas een 500 jaar later begon. Vermoed 

wordt dat het humeuze materiaal in deze kleivulling deels bestaat uit ouder, verspoeld organisch 

materiaal dat bijvoorbeeld uit het onderliggende veenpakket afkomstig is. 

De veenvorming in de westelijke sloot lijkt iets later te zijn begonnen. De dateringen van beide 

monsters uit deze sloot ontlopen elkaar nauwelijks en geven aan dat de veenvorming in deze sloot in 

de 5
e
 eeuw of het begin van de 6

e
 eeuw startte. Mogelijk begon aan deze ‘zeewaartse’ kant van de 

structuur de veenvorming iets later vanwege een aanvankelijk net iets betere afwatering naar zee 

toe?  

2.3 HET VONDSTMATERIAAL 

Er zijn in totaal twaalf stukken sterk verweerd aardewerk aangetroffen met een gezamenlijk gewicht 

van 165,2 gram (zie bijlage 3).
16

 Al het aardewerk komt uit de bouwvoor (spoor 1), wat de verweerde 

staat zal verklaren. Het gaat in alle gevallen om terpaardewerk (TERP).
17

 Het is oxiderend gebakken 

en organisch gemagerd. Vier exemplaren bevatten daarnaast ook potgruis in de magering. Een 

lichtgekleurd, zacht tot matig hard baksel komt vaak voor bij het terpaardewerk van de late ijzertijd 

tot en met de midden-Romeinse tijd. Er zijn drie randfragmenten aangetroffen die ook ingepast 

konden worden in de typologie die Taayke heeft opgesteld voor het terpaardewerk uit Oostergo.
18

 

Deze worden hieronder behandeld. 

  
Fig. 17: Links een pot van het type Gw5c (vondstnr. 1.4) en rechts een van het type Gw4a (vondstnr. 3.2). Schaal 1:4 

(tekeningen en foto’s door M. Bakker, Bureau Haska). 

Van één van de randfragmenten (vondstnr. 1.3, geen afbeelding) kan op basis van de randvorm 

worden bepaald dat het gaat om het type G5, maar wegens de verweerde staat en omdat niet 

duidelijk is of de scherf afkomstig is van een nauwmondige- of wijdmondige pot, blijft het subtype 

onbepaald. Het Oostergo-type G5 was in gebruik vanaf ca. 250 v.C. tot 200 n.C.
19

 Van een andere, 

deels verbrande G5-randscherf uit hetzelfde vondstnummer (vondstnr. 1.4: fig. 17) kan het subtype 

wel worden bepaald. Op basis van de halshoogte, de afgeplatte rand en het feit dat de scherf 

afkomstig moet zijn van een middelgrote, wijdmondige pot gaat het zeer waarschijnlijk om een 

Gw5c.
20

 Dat subtype dateert globaal uit de periode van 50 v.C. tot 150 n.C., maar kwam voornamelijk 

voor in de 1
e
 eeuw n.C.

21
  

Van het laatste randfragment is ondanks de verweerde staat nog te zien dat de hals van de 

oorspronkelijk pot versierd was met een streepbandversiering in de vorm van twee horizontale lijnen 
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 Passende scherven worden hier als één geteld, in totaal gaat het om zeventien scherven. 
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 Terpaardewerk is de algemene benaming voor het inheemse, handgevormde aardewerk van Noord-Nederland uit de 

ijzertijd en Romeinse tijd 
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19

 Taayke 1996 V, fig. 10. 
20

 Taayke 1996 IV, 95-96. 
21

 Taayke 1996 V, fig. 10. 
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die vooraf aan het bakken zijn aangebracht (vondstnr. 3.2: fig. 17). Op basis van de randvorm en 

halshoogte gaat het hier eerder om een Gw4a dan een Gw4b.
22

 Het subtype Gw4a dateert globaal 

van 250 v.C. tot 100 n.C., maar kwam vooral voor in de 2
e
 en 1

e
 eeuw v.C.

23
 

2.4 DATERING VAN DE FASEN 

De koolstofdateringen uit de top van het veen geven aan dat de veenvorming van fase 0 zeker 

doorging tot in de 9
e
 eeuw v.C. Omdat er rekening mee moet worden gehouden dat de oude top van 

het veen te maken kan hebben gehad met enige oxidatie of erosie tijdens de eerste overslibbing is 

het zeer waarschijnlijk dat veenvorming iets langer is doorgegaan. Dit zou betekenen dat de eerste 

overslibbing van het gebied tijdens fase 1 begon in de 8
e
 of 7

e
 eeuw v.C. Dit zou dan ongeveer 

gelijktijdig zijn met de eerste bewoning van het Friese kweldergebied. 

De koolstofdateringen van de veenlagen in de oostelijke sloten geven aan dat veenvorming van fase 

5b op zijn vroegst in de 3
e
 eeuw n.C. en mogelijk pas in het begin van de 4

e
 eeuw begon. Wanneer de 

veenvorming stopte en het gebied opnieuw overslibd raakte (fase 6), is niet helemaal zeker. Net als 

bij fase 0 is het waarschijnlijk dat de oude top van het veen te maken heeft gehad met oxidatie en 

erosie. Dit blijkt ook uit het versmeerde uiterlijk van de venige kleihorizont (spoor 4, 30, 38). Op basis 

van de koolstofdateringen van het veen uit de westelijke sloten was hier sprake van veenvorming in 

de 5
e
 of het begin van de 6

e
 eeuw. Dit zou betekenen dat fase 6 niet eerder begon dan in de loop van 

de 6
e
 of mogelijk zelfs 7

e
 eeuw. 

De fasen 2 en 3, en het begin van fase 4 kunnen niet goed worden gedateerd aan de hand van de 

opgraving. Fase 2 begint niet eerder dan in de 8
e
 eeuw v.C. en waarschijnlijk later. De aanleg van de 

structuur vindt plaats tijdens fase 2, maar begint niet gelijk met de aanvang van deze fase. Op basis 

van de opgraving is evenmin een begindatering voor de fasen 3 en 4 te geven. Het is daarbij zelfs 

heel goed mogelijk dat de siltige lagen van fase 3 in een stormachtig seizoen zijn gevormd. Helaas is 

de koolstofdatering van fase 5a mislukt, maar de eerder genoemde begindatering van fase 5b in de 

3e of het begin van de 4
e
 eeuw, maakt het aannemelijk dat het dichtslibben van de sloten pas in de 

late 2
e
 eeuw of in de eerste helft van de 3

e
 eeuw n.C. plaatsvond. 

De aardewerkvondsten zouden een indirecte datering hebben kunnen leveren voor de structuur, 

ware het niet dat zij in dit geval niet direct aan de structuur te relateren zijn. Het kan namelijk gaan 

om scherven die pas bij het uitspreiden van terpaarde in de 19
e
 en 20

e
 eeuw op het 

onderzoeksterrein zijn beland. Hoewel er voor de betreffende percelen geen informatie is over 

‘bemoddering met terpaarde’, is van de ruimere regio bekend dat vroeger vaak terpaarde werd 

uitgespreid op het land. Interessant is ook dat enkele van de terpen direct ten oosten van de 

structuur zijn afgegraven (zie fig. 3, waar het gaat om de locatie van voormalige terpnederzetting 334 

op fig. 4). Het is zeker mogelijk dat veel van die terpen zijn afgegraven om de omliggende landerijen 

te bemesten met de vrijgekomen grond. Daarbij komt dat de structuur zeker geen woonplaats was. 

Het is dan ook zeer vreemd dat er tijdens de opgraving alleen al in de bouwvoor scherven van twaalf 

fragmenten zijn gevonden, waaronder drie randfragmenten, terwijl er geen enkele scherf in de lagen 
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onder de bouwvoor is aangetroffen. De ouderdom van het aardewerk geeft daarom niet een 

betrouwbare datering van de structuur. 

 
Fig. 18: Overzichtskaart van de regio met daarop aangegeven de opgravingslocatie (rood kruis), de gekarteerde sloten en de 

terpen waarvan aardewerkvondsten zijn gedetermineerd door Taayke. De gevonden typen zijn per terp aangegeven in een 

taartdiagram. In het gebied direct ten oosten van de structuur zijn alleen aardewerktypen aangetroffen uit de late ijzertijd 

tot en met de midden-Romeinse tijd (groene en blauwe kleuren). In het gebied direct ten westen van de structuur zijn ook 

aardewerktypen aangetroffen die mogelijk uit de vroegste fase van de late ijzertijd dateren en een type dat tot het einde 

van de midden-Romeinse tijd kan dateren (gele en paarse kleuren). 

Om de aanleg van de structuur toch nauwkeuriger te kunnen dateren is ook gekeken naar 

gedateerde vondstcomplexen in de omgeving van de structuur. Aangezien het gaat om een structuur 

uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd is alleen gekeken naar vondstcomplexen met die datering. 
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Hiervoor is gebruik gemaakt van de determinaties van vondsten uit opgegraven en afgegraven 

terpen in Oostergo, zoals door Taayke in zijn proefschrift gepubliceerd.
24

 Hier relevant zijn Taayke’s 

determinaties van vondsten uit terpen gelegen zowel direct ten westen als direct ten oosten van de 

structuur. Voor het overzicht zijn deze hier gevonden aardewerktypen per terp geplot op een kaart 

(fig. 18).  

Uit dit overzicht blijkt dat de terpen direct ten westen van de structuur waarschijnlijk al werden 

opgeworpen omstreeks het einde van de 3
e
 eeuw v.C. (het begin van de late ijzertijd) en dat het 

jongste terpaardewerk van deze terpen nog kan dateren uit de 3
e
 eeuw n.C. (het einde van de 

midden-Romeinse tijd). Voor de terpen direct ten oosten van de structuur geldt op basis van het 

aardewerk dat ze zeer waarschijnlijk eveneens in de late ijzertijd zijn opgeworpen, maar 

waarschijnlijk iets jonger zijn omdat bepaalde aardewerktypen kenmerkend voor deze periode lijken 

te ontbreken. Hier moet echter wel een slag om de arm worden gehouden omdat het aantal 

onderzochte vondsten beperkt is. Verder zijn van deze terpen aardewerktypen bekend die uit de 

vroeg-Romeinse tijd en midden-Romeinse tijd dateren.  

Als mag worden aangenomen dat de structuur niet ouder is dan de eerste bewoning direct ten 

westen ervan, dan kan hij omstreeks het einde van de 3
e
 eeuw v.C. zijn aangelegd. Aangezien de 

terpen direct ten oosten van de structuur mogelijk iets jonger zijn, kan het zijn dat de oostelijke sloot 

van de structuur pas is aangelegd toen deze terpen opgeworpen werden en het land ten oosten van 

de structuur verkaveld werd. De op basis van de opgraving veronderstelde einddatering van fase 4 in 

de late 2
e
 eeuw of eerste helft van de 3

e
 eeuw n.C. komt goed overeen met de datering van het 

jongste aardewerk in de onderzochte terpcomplexen uit de directe nabijheid van de structuur. 

 

3. BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 

1. Hoe is de structuur opgebouwd en wat is de aard van de structuur? 

De structuur bestaat uit een opgeworpen centrale rug met aan weerszijden een sloot waarop de 

oude verkavelingssloten aangesloten waren.  

De structuur zal waarschijnlijk een dubbel doel hebben gediend. Omdat de rug hoger lag dan de 

omliggende voormalige landerijen zal hij ten eerste net als een hedendaagse kade een waterkerende 

functie hebben gehad. Gezien de beperkte hoogte ten opzichte van het oude maaiveld van de 

voormalige landerijen, zal deze functie bescheiden zijn geweest. Aangezien de sedimentatie van klei 

in het gebied gewoon doorging gedurende de ijzertijd en Romeinse tijd, lijkt het erop dat de 

waterkerende functie alleen in de zomer werd vervuld. Verder zal deze circa 4 meter brede rug nuttig 

zijn geweest als transportroute voor bijvoorbeeld vee of wagens omdat op bij een verplaatsing over 

de rug geen sloten overgestoken hoefden te worden.  

Er zijn geen sporen van structuren om actief de waterhuishouding te regelen, zoals (klep)duikers, 

maar deze kunnen zich heel goed op een andere plek binnen de structuur bevonden hebben. Sporen 
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van (klep)duikers zijn aangetroffen in archeologische contexten uit deze periode in West-Nederland 

en Oost-Friesland (Duitsland), waaruit afgeleid mag worden dat de bewoners van dit gebied met 

deze ontwateringswijze bekend waren.
25

 De kans op het aantreffen van een duiker, als duikers toen 

inderdaad werden gebruikt, werd bij aanvang van dit proefsleuvenonderzoek overigens klein geacht, 

aangezien voor de afwatering van een gebied maar weinig duikers nodig waren. 

Of de structuur over het hele traject deze opbouw had is overigens niet helemaal zeker. Op sommige 

plekken meer naar het zuiden, tussen Britsum en Oenkerk (zie fig. 18), wordt het traject kronkeliger. 

Dit kan te maken hebben met een latere vergeuling van de sloten die hier liepen, maar het zou ook 

kunnen dat hier in plaats van een centrale kade, een in oorsprong natuurlijke watergang als 

afwateringsbasis is gebruikt. Wat de opbouw was van de structuur op die plekken, is op basis van het 

huidige onderzoek niet vast te stellen. 

2. Wat is de relatie met het vroegere systeem van sloten waarvan rondom de structuur nog 

sporen resteren in de ondergrond? 

De verkavelingsloten van dit vroegere systeem sluiten direct aan op de structuur. Het is mogelijk dat 

de structuur oorspronkelijk functioneerde als achterkade van het westelijke systeem, in welk geval 

het oostelijke systeem later is gegraven en de oostelijke sloot van de structuur ook later is gegraven. 

Omdat er ter plekke vaak een knik zit tussen het pad van de sloten van het westelijke systeem en die 

van het oostelijke systeem is het zeker dat de verkavelingssloten eerst aangesloten waren op de 

structuur en dat de structuur niet jonger kan zijn dan de sloten van het oostelijke systeem. 

Op een later moment is de structuur doorgraven om een directe verbinding te creëren tussen de 

oude verkavelingssloten aan weerszijden van de structuur. 

3. Wat is de datering van de structuur? 

Op basis van de koolstofdateringen aan natuurlijke lagen die stratigrafisch ouder en jonger zijn dan 

de structuur, is zeker dat de aanleg van de structuur ergens geplaatst moet worden in de periode van 

de ijzertijd tot en met de midden-Romeinse tijd. Omdat de structuur geen archeologische vondsten 

heeft prijsgegeven en geen lagen bevatte die door middel van koolstofdatering in de tijd konden 

worden geplaatst, kan hij op basis van de huidige opgraving niet scherper gedateerd worden. 

Aan de hand van bekende aardewerkcomplexen van terpen direct ten westen en oosten van de 

structuur kan echter met hoge aannemelijkheid verondersteld worden dat de structuur samen met 

het westelijke voormalige verkavelingssysteem al in het einde van de 3
e
 eeuw v.C. (in het begin van 

de late ijzertijd) kan zijn aangelegd. Het oostelijke verkavelingssysteem, en daarmee mogelijk ook de 

oostelijke sloot van de structuur, zou iets jonger kunnen zijn, maar zou nog steeds heel goed uit de 

late ijzertijd kunnen dateren.  

Zowel de aardewerkcomplexen van nabij gelegen terpen als de koolstofdatering van veenlagen uit 

dichtgeslibde sloten pleiten voor een einddatering in de late 2
e
 eeuw of eerste helft van de 3

e
 eeuw 
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n.C. Daaraan vooraf werd de structuur al doorgraven om een verbinding te creëren tussen de twee 

slootsystemen. Deze doorgraving was helaas niet absoluut te dateren. 

4. Wat is de datering van het dichtgeslibde slotensysteem? 

Het systeem van sloten ten westen van de structuur dateert zeer waarschijnlijk op zijn vroegst uit het 

einde van de 3
e
 eeuw v.C. (ca. 250-200 v.C.) en heeft gefunctioneerd tot in de late 2

e
 eeuw of de 

eerste helft van de 3
e
 eeuw n.C. (ca. 150-250 n.C.). Het oostelijke systeem van sloten is mogelijk iets 

jonger in aanleg, maar zal zeer waarschijnlijk eveneens uit de late ijzertijd dateren. Het heeft 

dezelfde einddatering als het westelijke systeem. 

(Zie ook de beantwoording van vraag 3 voor een uitgebreidere uitleg.) 

5. Indien de structuur kunstmatig is, of deels kunstmatig in oorsprong, wat is dan de staat van 

eventuele archeologische lagen? Zijn er sporen van bioturbatie en uitdroging die met het blote 

oog in het veld kunnen worden vastgesteld? 

De rug van de structuur onder de bouwvoor is goed bewaard gebleven. Bioturbatie is aanwezig in de 

vorm van fossiele, voormalige wortelgangen die met ijzerafzettingen zijn opgevuld. De top van de 

structuur is opgenomen in de huidige bouwvoor.  
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4. CONCLUSIE 

Tussen 6 en 10 september 2021 heeft een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden in de 

Wynserpolder op een perceel met sporen van een overslibde, langgerekte structuur waarop de 

dichtgeslibde sloten van een vroeger verkavelingssysteem leken aan te sluiten. Tijdens het onderzoek 

bleek dat de structuur bestond uit een opgeworpen rug met aan weerszijden een sloot waarop de 

voormalige verkavelingssloten inderdaad aangesloten waren. De structuur werd aangelegd in een 

klei-op-veenlandschap omstreeks het begin van de late ijzertijd. Omdat de rug hoger lag dan het 

vroegere maaiveld zal deze een bescheiden waterkerende functie hebben gehad en dus als een kade 

kan zijn aangelegd. Omdat het erop lijkt dat sedimentatie van klei in het omliggende gebied na de 

aanleg van de kade doorging, is het waarschijnlijk dat de kade vooral zomers als waterkering 

functioneerde. Verder zal de kade van nut kunnen zijn geweest als transportroute voor vee en 

wagens omdat verkeer erover geen sloten hoefde over te steken. 

Op een gegeven moment slibde (een deel van) het slotensysteem aan weerszijde van de kade dicht. 

Dit proces bleek niet precies te dateren. Wegens het siltige karakter van de overslibbingslagen gaat 

het zeer waarschijnlijk om een kortstondig proces. Bij het daarna uitbaggeren van de sloten werd de 

oostelijke sloot van de structuur naar het oosten iets verlegd, waarna de structuur verbreed en 

mogelijk ook verhoogd werd. Uit de aangetroffen ophogingslagen blijkt dat de rug van de structuur 

een aantal malen is opgehoogd. De uiteindelijke hoogte van de rug kon niet worden bepaald omdat 

de top ervan is opgenomen in de huidige bouwvoor. 

Aan het einde van de 2
e
 eeuw of in de eerste helft van de 3

e
 eeuw raakten de sloten van het oude 

verkavelingssysteem voorgoed buiten gebruik en slibden ze dicht met klei. De structuur 

functioneerde toen al niet meer als waterkering want al eerder werd deze doorgraven om op die 

manier een directe verbinding te creëren tussen verkavelingssloten aan weerszijden van de 

structuur. Deze doorgraving kon niet gedateerd worden. Na dichtslibbing van de sloten vormde zich 

veen in de sloten. In de sloten ten oosten van de structuur trad deze veengroei eerder op dan in de 

sloten ten westen van de structuur. Uiteindelijk verwerd het hele gebied tot een rietmoeras getuige 

een dunne, venige kleihorizont die ook buiten de sloten is aangetroffen. Vermoedelijk in de 6
e
 of 7

e
 

eeuw stopte de veenvorming en raakte het gebied opnieuw overslibd met klei. Later in de 

middeleeuwen werd het gebied opnieuw ontgonnen en op een andere manier ingericht. 
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Bijlage 3: determinatielijst aardewerk

Doos WP Vlak Spoor Vondstnr. Volgnr. Soort Baksel Kleur buitenKleur binnenR W B O Gewicht Typologie Type Wanddikte Diameter Verwering Oppervlak Opmerkingen

1 1 1 1 1 1 TERP mop ox 1 17,7 sterk

1 1 1 1 1 2 TERP mpo ox 1 37 sterk afgebroken op streepband?

1 1 1 1 1 3 TERP mop dBe dBe 1 12,6 Oostergo G5 sterk

1 1 1 1 1 4 TERP mop WiRo WiRo 1 38,2 Oostergo Gw5c 9 200-250 sterk deels verbrand

1 2 1 1 2 1 TERP mo - 1 9,5 sterk uitgeloogd

1 3 1 1 3 1 TERP mo ox 4 16,3 sterk

1 3 1 1 3 2 TERP mo OrGr lOrBe 1 18,3 Oostergo Gw4a 200-240 sterk streepband 2x

1 3 4 1 14 1 TERP mo ox 2 5,2 sterk
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Bureau	Haska	

	

Dhr.	M.	Bakker	

Florakade	272	

9713	ZH	GRONINGEN	

	

	
	

	 	 	
Datum	 Ons	kenmerk	 Uw	kenmerk	

23-02-2022	

	

4115-22050	

	

Wyns-Wynserpolder	

	

	

Geachte	heer	Bakker,	

	

Hierbij	rapporteren	we	de	meetresultaten	van	een	serie	monsters	voor	uw	project	‘Wyns-

Wynserpolder’.	Van	1	monster	(HASKA-GIA180-5.1;	organic	deposit),	hebben	we	koolstof	uit	

de	humic	fraction	geselecteerd	voor	datering,	maar	dit	monster	was	erg	klein	na	verbranding	

tot	CO2.	In	overleg	met	u	is	besloten	om	dit	monster	niet	meer	te	dateren.	Er	is	nog	wel	een	

meting	van	δ
13
C	aan	dit	monster	gedaan.	

	

Meetresultaten	

Sample	

name	

Dated	material	 Lab-ID	 F
14
C	 ±	1-

sigma	

14
C	Age	

(yrBP)	

±	1-

sigma	

HASKA-

GIA180-4.1	
plant	remains(AAA)	 GrM-28128	 0.7993	 0.0024	 1799	 24	

HASKA-

GIA180-5.1	
humic	fraction	 cancelled	 x	 x	 x	 x	

HASKA-

GIA180-5.2	
plant	remains(AAA)	 GrM-28129	 0.7188	 0.0021	 2653	 24	

HASKA-

GIA180-5.3	
plant	remains(AAA)	 GrM-28130	 0.7178	 0.0029	 2665	 35	

HASKA-

GIA180-6.1	
plant	remains(AAA)	 GrM-28131	 0.8241	 0.0022	 1554	 22	

HASKA-

GIA180-8.1	
plant	remains(AAA)	 GrM-28229	 0.8197	 0.0021	 1597	 19	

HASKA-

GIA180-9.1	
plant	remains(AAA)	 GrM-28230	 0.8002	 0.0022	 1790	 22	

HASKA-

GIA180-9.2	
humic	fraction	 GrM-28231	 0.7587	 0.0037	 2220	 40	
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Sample	name	 %C	 δ
13
C	(‰;IRMS)	 ±	1-sigma	

HASKA-GIA180-4.1	 43.8	 -25.75	 0.15	

HASKA-GIA180-5.1	 5.3	 -26.53	 0.15	

HASKA-GIA180-5.2	 48.3	 -27.26	 0.15	

HASKA-GIA180-5.3	 51.4	 -27.54	 0.15	

HASKA-GIA180-6.1	 48.7	 -27.65	 0.15	

HASKA-GIA180-8.1	 43.3	 -28.70	 0.15	

HASKA-GIA180-9.1	 39.2	 -27.50	 0.15	

HASKA-GIA180-9.2	 19.7	 -28.20	 0.15	

δ
13
C	is	relatief	t.o.v.	standaard	‘VPDB’	gemeten.	

	

De	gerapporteerde	onzekerheid	in	de	gemeten	waarden	omvat	niet	alleen	de	spreiding	in	de	

instrumentmeting	zelf,	maar	ook	de	variatie	in	het	meetresultaat	die	ontstaat	door	variaties	

in	chemische	voorbehandeling	en	verbranding	van	(deel)monsters	(van	homogene	

samenstelling	en	vergelijkbare	grootte).	

	

Voor	een	beschrijving	van	de	toegepaste	methoden	voor	chemische	voorbehandeling,	

verbranding	en	grafitisatie	van	ieder	monster,	verwijzen	we	naar	Dee	et	al.,	2020	

(“Radiocarbon	Dating	at	Groningen:	New	and	updated	chemical	pretreatment	procedures.	

Radiocarbon,	62(1):	63-74”).		

	

Gekalibreerde	dateringsresultaten	

De	
14
C	leeftijd	(in	yrBP)	is	gekalibreerd	naar	kalenderjaren	m.b.v.	software	programma	OxCal	

(versie	4.4;	Bronk	Ramsey,	2009).	Gebruikte	kalibratiecurve:	IntCal20	(Reimer,	P.	et	al.,	2020.	

The	IntCal20	Northern	Hemisphere	radiocarbon	age	calibration	curve	(0–55	cal	kBP),	

Radiocarbon,	62).	

	

Sample	name	 GrM	 From		 To	 Probability	(%)	

HASKA-GIA180-4.1	 GrM-28128	 210	AD	 334	AD	 95.4	

HASKA-GIA180-5.2	 GrM-28129	 894	BC	 791	BC	 95.4	

HASKA-GIA180-5.3	 GrM-28130	 900	BC	 791	BC	 95.4	

HASKA-GIA180-6.1	 GrM-28131	 433	AD	 573	AD	 95.4	

HASKA-GIA180-8.1	 GrM-28229	 422	AD	 539	AD	 95.4	

HASKA-GIA180-9.1	 GrM-28230	 217	AD	 334	AD	 95.4	

HASKA-GIA180-9.2	 GrM-28231	 387	BC	 177	BC	 95.4	
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5	›	5	

	

	

De	waarschijnlijkheidsrange	van	95.4%	die	in	de	kalibratiegrafieken	staat	weergegeven,	is	

gebaseerd	op	het	
14
C	meetresultaat	(yrBP)	en	de	2-sigma	onzekerheidsrange	daarin.	De	

verkregen	gekalibreerde	tijdsperiode	heeft	geen	gemiddelde	waarde	en	ook	geen	

standaarddeviatie.	

	

Mocht	u	nog	vragen	hebben	naar	aanleiding	van	deze	resultaten,	of	aanvullende	informatie	

willen	krijgen	over	de	uitgevoerde	analysemethode,	dan	horen	wij	dat	graag.	

	

	

Met	vriendelijke	groet,	

	

	

	

	

	

Mevr.	Dr.	Sanne	W.L.	Palstra		
14
C	onderzoeker	/	Lab-coordinator			

	

	


