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G.J. de Langen, J.A.W. Nicolay, M. Schepers, A. Nieuwhof, 0. Postma, M. Bakker, T.W. Varwijk, W. Prummel, 
G. Aalbersberg en P.C. Vos 

Langs de Noordzeekust van Friesland en Groningen liggen 

honderden kunstmatig verhoogde woonplaatsen: deter

pen of wierden . Het terpenlandschap st re kt zich in het 

westen uit naar de l<op van Noord- Holland en in het oos

ten naar het Duitse kustgebied. Vanwege hun goede con

servering en rijkdom aan vondsten staan terpen al lange 

tijd in de wetenschappelijke belangstelling. Op dit 

moment maakt het terpenonderzoek zelfs een ongekende 

bloeiperiode door. Om de verschillende specialisten samen 

te brengen, nieuw onderzoek te generen en daarmee con

tinu·1teit in het onderzoek te waarborgen, is in 2012 aan het 

Groninger I nstituut voor Archeologie (GIA) het Terpencen

trum opgericht. Dael van deze bij9rage is het onderzoek 

van een enthousiaste groep terponderzoekers te presente

ren , in het licht van het overkoepelende onderzoek naar de 

vorming en het menselijke gebruik van het terpenland

schap. Nadat de geschiedenis van het terponderzoek kart 

is belicht, warden de lopende projecten en toekomstplan

nen besproken. 
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De terp van Hogebeintum is ruim 

8 meter hoog en daarm ee de hoogst e 

t erp van Fries land. 
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Lange onderzoeksgeschiedenis 
Het onderzoek van terpen kent een lange ge

sch iedenis, die al in de zeventiende eeuw be

g int met het beantwoorden van de vraag of 

het hier al dan niet natuurlijke heuve ls be

treft .1 Het afgraven van een groot aantal ter

pen in Groningen en vooral Friesland gedu

rende dejaren 1840-1945 vormt het startpunt 

van een meer wetenschappelijke aanpak, met 

het beroemde onderzoek in Ezinge (1923-1934) 

door A. E. van Giffen als internationaal hoog

tepunt. In dezelfde periode publiceert P.C.JA 

Boeles het standaardwerk Friesland tot de elrde 

eeuw (1927) , waarin de geschiedenis van het 

Friese terpengebied op grond van afgravings

vondsten historisch wordt ingekaderd. Van 

Giffen verricht na de Tweede Wereldoorlog 

nog enke le verkenningen in het terpengebied, 

maar het wetenschappelijke veldwerk stopt 

voorlop ig met de opgraving te Tritsum (1958-

1961). 

In de hierop volgende decenn ia is van een sys

tematisch onderzoek naar terpen niet langer 

sprake. Het opgraven van terpen is nu het ge

vo lg van nieuwbouw (Foudgum , 1966 en He

veskesklooster, 1982-1988) of toevalsvondsten 

(het grafveld te Oosterbeintum, 1988-1989), 

maar niet ingegeven door specifleke onder

zoeksvragen .2 We l wordenjuist in deze perio

de enkele belangrijke dissertaties geschreven, 

meer algemeen over de afgravingsvondsten 

(M. Miedema, 1983 en E. l<no l, 1993) en speci

fleker over de middeleeuwse geschieden is van 

Oostergo (G.J . de Langen, 1992) en de typolo

gie en datering van hetzogenaamde'terpaar

dewerk' (E . Taayke, 1996). 

Pas met de opgravingen in Wijnaldum (1991-

1993) door de universiteiten van Gron ingen en 
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Amsterdam breekt een nieuwe bloeiperiode 

aan . Nadat het onderzoek in Wijna ldum zich 

richtte op de soc iaa l-polit ieke context van een 

hier aangetroffen koninklijke mantelspeld, 

had het in 1997 gestarte'Frisia-project' tot 

doel Wijnaldum in de bredere context van het 

Nederlandse kustgebied te plaatsen.i l<orte 

tijd later startte het nankerende onderzoek 

naar het steile talud van deels afgeg raven ter

pen : de stei lkanten. In het Friese Dongjum 

(1998) en Peins (1999) en het Gron ingse 

Eng l um (2000)• we rd en prachtige doorsne

des door de terp en de onderliggende kwel

derlagen blootge legd, waari n ender meer de 

oudste dijkjes van Nederland zichtbaar wa

ren. s Het Frisia-proj ect kende helaas een 

vroegtijdig einde, waarna het universitaire 

terpenonderzoek vanaf 2000 opnieuw een 

periode van re latieve stilte ing ing. 

51 



Het gereconstrueerde zodenhuis in Firdgum, waarvan de wanden en dakbedekking uit kwelderzoden bestaan. 

Deze experimentele reconstructie is na een gedeeltelijke instorting volgens een verbeterd ontwerp herbouwd in 2014-2015. 

Helemaal stil op de terpen werd het niet, 

want volgend op de noodwaarnemingen van

uit het Groninger en Fries Museum werden in 

het kadervan de commerciele archeologie 

meerdere onderzoeken verricht. Zo liet de 

provincie Fryslan in het decennium na 1992 al 

haarterpen onderwerpen aan een booron

derzoek en vonden ook belangrijke opgravin

gen plaats. zoals te Leeuwarden (Oldehoof

sterkerkhof. 2005-2006) en Hallum (2007). 6 

Van het meer recente Malta-onderzoek is de 

opgraving Marssum (2013) het noemen 

waard.7 

In 2006 pakte het Groninger lnstituut voor 

Archeolog ie de draad weer op door het steil

kantonderzoek een nieuwe impu ls te geven. 

en wel met ve ldwerk in het Friese Anjum. 8 De 

prachtige zodenstructu ren die hier in het pro

fiel zichtbaar waren, smaakten naar meer. 

Voortkomend uit de reeds bestaande samen

werking tussen het Groninger lnsti t uut voor 

Archeologie en de Provinsje Fryslan startte 

het Terpenproject Steilkantonderzoek Fries

land', waaraan ook de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed deel nam en een groot aan

tal amateurarcheologen (2009-2012). Dit pro

ject vormde de opmaat voor de aanstelling 

van de provinciaal archeoloog van Fryslan, 

Gilles de Langen. als bijzonder hoogleraar Ar

cheologie van het Noord-Nederlandse Ter

pen- en Wierdenlandschap aan de Rijksuni

versiteit Groningen in 2011.9 Een jaar later 

werd hetTerpencentrum opgeri cht. 

Een kweldergebied in lagen 
De overkoepelende doelstel ling van het huidi

ge terpenonderzoek is. door middel van een 

interdisciplinaire benadering, het kwelderge

bied 'laagsgewijs aan te kl eden'. Hierbij war

den de volgende lagen onderscheiden: 

l De geologie van het kweldergebied: vor

ming en ontwikke ling. 

2 De veg eta tie van het kweldergebied. ge

koppeld aan mogelijkheden van explo itatie . 
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3 Het netwerk van geulen en prielen. als 

natuurlijke wat erwegen. 

4 De chronologie en spreiding van terpen. 

5 De typologie van terpen, gekoppeld aan 

regionale patronen in opbouw en indeling . 

6 De regionale bouwtradities. 

7 De sociale differentiatie en organisatie. 

8 De belevingswereld en het dodenbestel van 

de terpbewoners . 

De verschi llende veldwerk-en andere projec

ten die het mogelijk maken deze lagen op te 

bouwen, zullen hier kart warden toegelicht. 

Veel van de projecten beogen niet alleen een 

wetenschappelijk, maar ook een maatschap

pelijk doel. 

Steilkanten en terpzolen 
Het in Dongjum , Peins en Engl um uitgevoer

de veldwerk toonde al aan dat het voor het 

beantwoorden van actuele onderzoeksvragen 

niet absoluut noodzakelijk is om grootschali

ge opgravingen van nog intacte terpen uit te 



voeren. Ook kortstondig ve ldwerk kan veel 

waardevol le gegevens opleveren . J uist de 

deels afgegraven t erpen met hun stei le ta luds 

(steilkanten) zijn daarvoor ui termat e ge-

schi kt. Zander de terprestanten verder aan te 

hoeven tasten, kan in een periode van enkele 

weken en dus tegen relatief lage kosten een 

goed inzicht in de vert icale opbouw van de 

terp wo rd en verkregen. 

Tijdens het opgraven van een ste ilkant wordt 

het aanwezige t alud machinaal 'opge

schoond'. Dit bet ekent dat de als gevolg van 

erosie en graafwerk door diere n aangetaste 

buitenlaag wordt verwijd erd, waarna het pro

fi el met de hand kan word en opgeschaafd. In 

feite wordt hiermee de draad weer opgepakt 

van het onderzoek zoals Van Giffen dat tijdens 

de commerciele afgravingen aan verse steil

kanten heeft verricht. Het onderzoek te An

jum (2006) bewees dat een derg elijk onder

zoek nag steeds zinvol is . 

Na het onderzoek in Anjum werd en, mede 

De fibula van Wijnaldum stamt 

uit circa 600 na Christus. De 

bijzondere mantelspeld werd 

in 1953 door een Friese boer 

gevonden tijdens graafwerk

zaamheden bij de terp van 

Wijnaldum. De fibula bevindt 

zich nu in het Fries Museum 

te Leeuwarden. 

'Veel van de projecten beogen 
niet alleen een wetenschap
pelijk, maar oak een maat
schappelijk doel' 

dankzij extra financiering vanu it het Neder

lands-Duitse INTERREG-project l and van ont

dekkingen', in vier jaar t ij d maar lief st zes 

steilkanten blootgelegd , met een totale leng

te van circa 800 meter en een hoogte van 

2 tot 4 meter: te Ach lum (2009)10
, Jelsum 

(2010), Firdgum (2011), Oosterbeintum (2011 ), 

Dronrij p-Zuid (2012) en Dronrijp-Oost (2012) , 

a lie in de provincie Friesland. In a lie gevallen 

bleek di rect achter de buitenlaag een prachtig 

geconserveerd profi el aanwezig, waarin de 

opbouw van de natuurlij ke lag en direct onder 

de terplagen zelf in detai l konden warden be

studeerd. 

Het uitg evoerde onderzoek heeft allerlei nieu

we inzichten opgeleverd, die de komende ja

ren zul len warden gepubliceerd. Zo blij kt be

woning overal te zijn begonnen op het niveau 

van de zogenaamde middenkwelder, die nag 

heel regelmatig overstroomd werd, vooral 

's w inters. Bewoning w aster plekke dan oak 

niet op het kwelderoppervlak, maar uitsl ui

t end op huispodia mogel ijk. Verderwaren on

der enkele t erpen in de top van de kwelder de 

sporen van een keerploeg en eenmaal oak 

een eergetouw aanwezig , een aanwijzing dat 

akkerbouw op de nog niet permanent bedijk

te kwelderveel algemenervoorkwam dan al

tijd is aangenomen . Tot slot heeft micromor

fologi sch onderzoek aan individuele terpla

gen, uitgevoerd door Hans Huisman (RcE), 
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vee l geleerd over samenstelling en vorm ing 

van ind ividuele terplagen, waarb ij het gebruik 

van mest als brand stof dankzij de in de sl ijp

platen aanwezi ge mestslak voor het eerst 

overt uigend kon word en aangetoond. 

Niet a Ileen deels, maar oak vo lledig afg egra

ven terpen hebben een grate archeologische 

waarde. Eerder onderzoek in de Friese dorpen 

Wommels (1995), Winsum (1997) en Engl um 

(2000) toond e al aan dat in de zogenaamde 

terpzool, nag honderden sporen als sloten, 

waterputten en paa lkuilen aanwezig kunnen 

zijn. 11 Omdatjuist deze sporen inzicht geven in 

de locatiekeu ze, het karakte rvan de eerste 

bewoning en de groei van terpnederzett ingen 

in het horizontale vlak, is begi n 2013 door 

Theun Varwijk een promotie-onderzoek naar 

t erpzolen gestart .12 

De afge lopen jaren zijn als onderd ee l van dit 

onderzoek opgravingen verricht in Loll um -

Saksenoord (2013), opn ieuwWom mels (2014) 

en Schettens (2015), alle in Friesland. Het lijkt 

erop dat de eerste nederzettingen steeds aan 

een geu l werden aangelegd. Zowel perioden 

van groei als van ve rlati ng zijn goed in de 

terpsloten weerspiegel d. 

Terpen in het veen 
Direct grenzend aan het kweld ergebied ligt in 

Friesland, Gro ningen en Noord-Ho lland een 

ui t gestrekt veengebied , w aarvan de over-

53 



'Met klei opgevulde sloten 1n het veen waren 
bijzonder goed te onderscheiden' 
gangszone als gevolg van ontginning en 

inklinking geleidel ijk met klei werd afgedekt 

en tot het kweldergebied ging behoren. zo

wel dit klei-op-veengebied als het aangren

zende veengebied zijn van direct belang voor 

het terpenonderzoek. Vanuit de !<welders 

we rd en niet a Ileen de hieraan g renzende ve

nen ontgonnen en gebruikt voorturfwinning, 

oak liggen hier honderden grotendeels nag 

onbekende huisplaatsen die tot kleine huis

terpen uitgroeiden. 

Traditioneel wordt de grootschalige ontgin

ning van het veengebied in de late middeleeu

wen gedateerd, toen het hu idige veenweide

gebied met zijn karakteristieke langgerekte 

kavels vorm kreeg. Binnen het onderzoeks

programma 'Greep op het water' van de Frys

ke Akademy, het l<enniscentrum Landschap 

(RUG) en hetTerpencentrum, richt een van de 

promotie-onderzoeken zich op de vroegste 

veenontginningen in Friesland . Door eerdere 

waarnemingen te combineren met nieuw 

gravend onderzoek en het gebruik van geo

magnetisch onderzoek, probeert promoven

dus Marco Bakker te achterhalen hoe de 

randvenen al in de ijzertijd en Romeinse tijd in 

gebruik werden genomen.13 

De afgelopenjaren zijn in het kadervan dit 

onderzoek opgravingen uitgevoerd bij Arkum 

(2012), Wartena (2013), Sneek (2014) en Leeu

warden (1015), opnieuw a lie in Friesland. In 

Arkum en Sneek began de bewoning van het 

veen in de late ijzertijd; vanwege het inklin

ken van het veen we rd het opwerpen van 

huispod ia na enkele generaties noodzakelijk. 

In Leeuwarden is eenzelfde opeenvolging 

zichtbaar, maar began de bewon ing verras

send genoeg al in de midden-ijzertijd. Warte

na, tot slot, toont dat bewoning ook direct 

met het opwerpen van een huispodium van 

klei-en veenzoden kon beginnen. 

Het geomagnetisch onderzoek, dat door col

lega's van het Niedersachsisches lnstitut fUr his

torische l<Ustenforschung (Wilhelmshaven) is 

uitgevoerd, heeft in het geval van Wartena 

De AHN-kaart (Algemene Hoogtekaart 

Nederland) van de provincie Friesland. 

Hier is goed te zien hoe de ontgonnen, 

ooit hooggelegen veengebieden als 

gevolg van inklinking en oxidatie nu het 

laagste dee! van Friesland vormen. 

54 

een belangrijke aanvulling op het gravend 

veldwerk geleverd. Met klei opgevulde sloten 

in het veen waren hier bijzonder goed te on

derscheiden. Deze sloten bevonden zich aan 

weerszijden van langgerekte kavels, die door 

dwarssloten in kleinere, rechthoekige perce

len waren ingedeeld. 

Voorafgaand aan het onderzoek in Arkum 

was het Groninger lnstituut voor Archeologie 

leider van het interdisciplinaire onderzoek 

naar ruim zestig hu isplaatsen in het veenge

bied de Onlanden, in de l<op van Drenthe 

(2011). Vanwege de aanleg van een waterber

gingsgebied direct ten zuiden van de stad 

Groningen moest het grondwaterpeil hier 

warden verhoogd, wat een sterke toename 

van rietgroe i op de hier aanwezige'veenter

pen' zou betekenen - met verstoring van de 

ondergrond door rietwortels als gevolg. In sa

menspraak met de provincie Drenthe en de 

RCE werd besloten op elke locatie handmatig 

een proefputje van 2 xi meter tot in de na

tuurlijke ondergrond te graven, zodat de pro

flelopbouw van de huisplaatsen kon word en 

bestudeerd en dateerbaar materiaal kon war

den verzameld. Vervolgens zij n verschillende 

hu isp laatsen nader met proefsleuven onder

zocht. Enkele huisplaatsen werden met dik 

folie voor de toekomst veiliggesteld. 

De proefputjes en -sleuven geven prachtig 
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inzicht in de variatie aan huisplaatsen en de 

manierwaarop de mens zich aanpaste aan 

het veranderende landschap. De vroegste 

huisplaatsen bevinden zich in de noordelijke 

randzone van het hoogveen, waar direct op 

het veen huisvloeren van keileemplaggen 

werden aangelegd (late tiende-elfde eeuw). 

Als gevolg van inklinking is niet a Ileen het op

schuiven van bewoning in zuidelijke richting 

zichtbaar, maar ook het opwerpen van huis

podia uit veen en klei (twaalfde-veertiende 

eeuw). Het onderzoek toont daarmee voor 

het eerst aan dat kleiterpen oak in 

Noord-Drenthe voorkomen114 

De terpen en hun huidige bewoners 
Een belangrijk doel van hetTerpencentrum is 

de huidige bewoners van het terpengebied 

met de bijzondere geschiedenis van hun 

woongebied kennis te laten maken. Tijdens 

alle opgravingen word en open dagen georga

niseerd, die altij d door honderden ge"i"nteres

seerden warden bezocht Opmerkelijk is dat 

veel bezoekers pas tijdens de open dagen 

gaan beseffen wat terpen eigenlijk zijn en wat 

ze over de vroege geschiedenis van het kust

gebied kunnen vertellen. 

Als een publ ieksvriendelijk experiment werd 

naast het archeologisch steunpunt te Fird

gum (Friesland) een zodenhuis uit circa 700 

AHN hoogtekaart in m. t.o.v. N.A.P. _ 2_5/3 
LJ z.rz.os 

0 1.511.55 

c=J 1.0011 .os 

_ 0_50/0.55 

LJo.0010.os 

D·0.05/0.00 

- -1 .051-1.00 

0-2.05/-2.00 

o-3.00/-2.50 



et Terpencentrum van het Gron inger I nstituut voor Archeologie is geen 

zelfstandig instituut, maar a\s werkgroep binnen het Groninger lnstituut 

voor Archeologie een middel om onderzoekers bij elkaar te brengen en on-

derzoek naarterpen te stimuleren. Binnen dit onderzoek staat de wisselwerking 

tu ssen mens en landschap centraal. De onderzoekers zetten zich hierbij af tegen 

de negatieve lading die het wonen in een kweldergebied al sinds de eerste beschrij

ving door Plinius de Oudere met zich meedraagt: dit zou een gebied zijn dat door 

overstromingen werd bedre igd , waar akkerbouw nauwelijks mogelijk was en waar 

onvoldoende bouwhout voorhanden was. In plaats daarvan ligt de nadrukjuist op 

de enorme potentie van dit gebied , vanwege de uitgestrektheid van vruchtbare 

!<welders, de goede toegankelijkheid via geulen en prielen en de strategische lig

ging aan de Noordzee. 

Adresgegevens: Groninger lnstituut voor Archeologie, Poststraat 6, 

g712 ER Groningen 

Contactpersonen: Prof.dr. G.J. de Langen (g.j.de.langen@rug .ni) en dr. J.A.W. Nicolay 

(j .a.w.nicolay@rug .nl) 

"\l2J" 
.. . '·. / rijks~niversitei/ groningerinstituut/ 

voor archeologie -~ !erpencentrum ·.·. gromngen -~--~~--

na Christ us gebouwd. 1s Deze reconstructie, 

die met een groot aantal vrijw illigers is ui t ge

voerd, vormt onderdeel van het promoti e-on

derzoel< van Da niel Postma naa r vroegmid

deleeuwse bouwtradities. Uit gangspunt is 

het experimenteren met een verloren bouw

w ij ze, die u·1 t gaat van het bouwen met kwel

derzoden en ko rt , vaak gekrom d hout. De re

constructie is niet al leen gebaseerd op arche

ologisch aangetroffen resten, maar in 

belang rijke mate ook op de constructie van 

hist orische woonstalhu izen in Schotland en 

zodenboerderijen op l) sland .16 

Een andere manier om de huidige terpbewo

ners bij de geschieden is van hun dorp t e be

t re kken , vo rmt het door het Wadd enfonds ge

fln ancierd e project'Te rpen- en wierdenland, 

een verhaal in ontwikkeling'.'7 Doel va n dit 

proj ect is het verte llen van het verhaa l van de 

terpbew oners, niet a Ileen om het zo meer be

kendheid t e geven, maar ook om het te ver

diepen Dit verhaal krijgt vo rm door de bew o

ners van zes t erpdorpen in Fries land en Gro

ningen t e informere n en te lat en partici peren 

bij kl ei nschal ig ve ldwerk in en rond hu n dorp. 

Na een booronderzoek in Ulrum (2014), en 

een veld kartering in Firdgum (201 5), is dit jaar 

een proefsleuf op een verhoogde akker direct 

zu idelijk va n de t erpenrij van Wijna ldum ge

graven. Verder onderzoek wordt in overleg 

met de dorpsbewoners nog uit gevoerd in 

Hal lum, Godlinze en Warffu m. 
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Sporen van een eergetouw in de natuurlij

ke kwelder aan de voet van de in 2010 in 

Oosterbeintum blootgelegde stei lkant . 

De akker is in de midden-ijzertijd (circa 

500 voor Christus) te dateren . 
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De beroemde opgraving van 

Ezinge ra nd i 930, te zien is 

de doorsnede van de wierde 

met pub liek. Er kwamen vee l 

toeschouwers kijken tijdens 

de opgravingen onder leiding 

van prof. A.E. van Giffen. 

'Bewoners werd gevraagd te 
participeren 1n het onderzoek' 

Ezinge eindelijk gepubliceerd 
l<enmerkend voor het ee rder uitgevoerde ter

penonderzoek is dat de grootschalige opgra

vingen. op enkele ui tzonderingen na. niet of 

in ieder geval niet volledig zijn gepubliceerd.18 

lllustratief is natuurlijk het doorVan Giffen 

uitgevoerde onderzoek in Ezinge, dat de Ne

derlandse archeologie internationaal op de 

kaart zette. Na een voorlopig vers lag van zij n 

bevind ingen is Van Giffen nooit aan volled ige 

publicatie van de sporen en vondsten toege

komen. 

De eerste stap op de weg naar publ icatie was 

mogelijk dankzij een door NWO geflnancierd 

Odyssee-project. Onder leiding van Annet 

Nieuwhof hebben specia listen de vele duizen

den vondsten uit Ezinge geanalyseerd en ge-

publi ceerd.19 Belangrijke uitkomst is dat Ezin

ge gedurende de Romeinse tijd en de vroege 

middeleeuwen mogelijk een regionaal cen

trum vormde. Binnen het project'Terpen- en 

wierden land' wordt het onderzoek voortge

zet. nu gericht op het landschap . de grond

sporen en defase ring van de nederzetti ng . 

In Ezinge en tijdens het eerder uitgevoerde 

onderzoek in Eng l um werd een groot aantal 

bijzondere deposities aangetroffen. die 

Nieuwhof onlangs in haar proefschrift over ri 

tuelen in het Noord-Nederlandse kustgebied 

heeft samengebracht en ge"interpreteerd .20 

Bijzonder is dat regu liere grafvelden hier in de 

ijzertijd en Rome inse tijd n iet voorkwamen. 

Aangenomen wordt dat. naast incidentele 

lij kbeg ravi ng . excarnatie gebru ikelijk was. 
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waarna de overgebleven. voorouderlijke res

ten bij de huizen werden beg raven . 

Landschap en vegetatie 
Het wonen op terpen en de dynamiek van het 

omliggende landschap zijn direct met elkaar 

verbonden. Om tot goede paleogeograflsche 

kaarten van het kwelder- en aangrenzende 

veengebied te l<0men. wordt vanuit de noor

delijke provincies en het Terpencentrum in

t ensief met Peter Vos (Deltares) samenge

werkt. Deze samenwerking resulteerde on

langs in een meerjarige overeenkomst tussen 

hetTerpencentrum en Deltares. die publicatie 

van de vele geologische waarnemingen in het 

kwel dergebied van Friesland en Gron ingen 

tot doel heeft. 21 De veldonderzoeken aan steil

kanten, terpzolen en woonplaatsen in het 

klei-op-veengebied vormen hierbij belangrij ke 

'steutelsites', die het mogelijk maken de be

staande paleogeograflsche kaarten te toet

sen en waar nodig aan te passen. 

De belang rij kste uitkomst van deze samen-



werking is dat de natuu r niet al lesbepa lend is 

als het gaat om de mogelij kheden en beper

kingen van mense lijk gebru ik van het kwel

derlandschap. Gebleken is dat de mens een 

sturende factor van betekenis was, niet altijd 

met positieve gevolgen . Zo leidden de veen

ontginn i ngen al vanaf de late ijzertijd tot 

inklin l<ing van het veengeb ied, wat resu lteer

de in de vorm ing van een 'badku ip' waar de 

zee via prielen en door de mens gegraven slo

t en naar binnen kon breken - een proces dat 

zich na hernieuwde ontginningen in de mid

deleeuwen zou herhalen . De ontginning van 

het veen is daarmee direct te koppe len aa n de 

vorm ing dan wel verdere verwijdi ng van grate 

zeearmen, zoals de Middelzeen 

Het landschap beperkt zich niet tot de na

tuurlij ke onderg rond. Een belangrijke'laag' in 

het landschap vo rmt de vegetat ie, waarvan 

de diversiteit en hoge mate van be'i'nvloed ing 

door de mens steeds meer de aa ndacht trek

ken. In zijn proefschrift heeft Ma ns Schepers 

de hu idige botanische gegevens ui t het te r

pengebied onlangs samengebracht. Om te 

komen tot een reconstructie van de kwelder

vegetatie en de mogelijkheden voor exp loi ta

t ie is hem onlangs een VE N1-beurs toege

kend.23 

Doel van dit project is om een beter beeld te 

krijgen van ag rarisch landgebruil< in het ter

pengebied. Al lereerst za l er een overzicht 

wa rd en gemaal<t van de verspre idi ng in tijd 

en ruimte van al le uit het te rpengebied be

kende gewassen; dit overzicht presenteert de 

Nederlandse en de Duitse gegevens voor het 

ee rst als een geheel. Met behu lp van onder 

andere po llenonderzoek en de archeologische 

- Terpen en wierden - Kleigebied .. Kwelders W Bebouwing Binnenwater Zee 

Langs de Noordzeekust van Friesland en Groningen werden vanaf 600 voor Christus terpen 

en wierden opgeworpen. Er liggen honderden kunstmatig verhoogde woonplaatsen in het 

klei-en kweldergebied. Het terpenlandschap strekt zich in het westen uit naar de l<op van 

Noord-Holland en in het oosten naar het Duitse kustgebied. 

Toekomst van het terpenonderzoek 
Al deze projecten leveren op verschi llende ma

nieren een bijdrage aan de aankleding van het 

kweldergebied, zoals dat boven is verwoord. 

Ook het toekomstige onderzoek zal hierop 

gericht zij n. ll lustratief is de investe ring door 

de provincie Frys lan en hetTerpencentrum in 

een te rpendatabase, waa rin perterp de loca

t ie, omvang , ouderdom en verdere informatie 

digitaal door wetenschappers en publiek te 

raadplegen za l zijn."' Een samenwerking met 

amat eurs is hierbij van wezenl ijk belang, aan

gez ien zij een grate ken nis van de regio heb

ben en vaak omvangrij ke co llecties met de

tectie en andere vondsten hebben. 

Minstens zo belangrijk is het ui twerken van 

oud onderzoek. Naast Ezinge liggen nog tien

tal len andere projecten te wachten op publi

catie, te beginnen met het onderzoek in 

Wijnaldum . Verder is het de bedoeling het 

aangetoond. 25 Naast een stud ie van het im

portaardewerk, dat deels tijdens nieuw uit te 

voeren ka rteringen wordt verzame ld, zullen 

verschil lende terpen met behu lp van borin-

g en, handgegraven putjes en proefsleuven 

warden onderzocht. 

'Dael 1s een beter beeld te 
van agrarisch land-
1n het terpengebied' 

krijgen 
gebruik 

Daarnaast zullen de komendejaren nieuwe 

onderzoeksprojecten word en opgestart. 

waar mogelijk in samenwerki ng met andere 

instanties. Zo is onlangs in samenwerking 

met de RCE een onderzoek opgestart naar de 

opbouw van de terp van Hogebeint um, met 

ru im 8 meter de hoogste t erp van Fries land. 

Ve rder is het de bedoel ing in samenwerki ng 

met de Fryske Akademy (Leeuwarden) de 

laatste fase van terpbouw nader te besturen. 

Dit is de periode dat de eerste zeewerende dij 

ken werden aangelegd en vee l t erpen werden 

verlaten (e lf de tot dertiende eeuw). De bewo

ning versp re idde zich in die tijd over het gehe

le voormal ige kwe ldergebied, al woonde men 

er uit angst voor overstromi ngen nog we l op 

huispodia: de verhoogde boerderijplaatsen . 

Om het publiekvan de resul t aten van het lo

pende en afgeronde onderzoek op de hoogte 

te houden, zij n afspraken gemaakt met het 

Fries Museum en Museum Wierden land . 

Daarnaast wordt vanaf 2014 voor Master

st udenten het va l< Terp Archaeology aan het 

Gron inger lnstituut voo r Archeologie ver

zorgd , om ook aankomend archeologen met 

de veelzijdigheid en potentie van de hu idige 

terparcheo logie kennis te laten maken - on

der andere door al lerlei landschappelijke en 

culture le aspecten te vergelijken met die van 

de internationaal veel bekendere tells in het 

Na bije Oosten. 

ve ldgegevens warden de uit het terpengebied 

bekende akkerlagen bestudeerd om zo de 

aard en landschappelij!<e locatie van de ak

ke rs vast te ste llen. Tot slot wordt met klein

schal ige bu itendijkse akkerbouwexperimen

ten, in samenwerki ng met It Fryske Gea, het 

effect getest van kleine dijkjes en sloten op de 

gewasopbrengst in een onbedij kte kwelder. 

ve ldwerk de komende j aren te continueren. 

Aa nknopingspunt vormt de benoem ing van 

Leeuwa rden tot cul t ure le hoofdstad van Eu

ropa in 2018. Centraal in de voorgenomen 

projecten rand '2018' staat de opkomst en ont

w ikkel ing van een 'Fries koninkrijk' binnen het 

kweldergebied van Noord-Nederland - zoa ls 

Johan Nico lay met zijn VE N 1-onderzoek heeft 
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Niet alleen regionaal 
Uit bovenstaand overzicht mag duidelijk zijn 

dat het t erpenonderzoek een ongekende peri

ode van bloei en zowel wetenschappelij ke als 

maatschappelijk verbred ing doormaakt, 

waarbij hetTerpencentrum als centrale spi l 

fungeert Het terpenonderzoek is echter niet 

slechts een regionale st udie, die hoogstens 

voo r onderzoekers en ge·lnteresseerden uit 

Noord-Nederland relevant is: de t erpen li ggen 

centraal langs de zu idelijke Noordzee en vor

men al vanaf de ijzertijd een belangrijke scha

kel tu ssen de Scandinavische were ld, Enge

land en het gebied zuidelijk van de Rijn . De 

terpen en hun landschappel ijke li gging zijn 

dan ook van wezenlijk be lang voor een goed 

beg rip van de cult urele, sociaal-politieke en 

economische ontwikkel ing , niet a Ileen van 

het terpengebied zelf maar oak van de zuide

lijke kuststreken van de Noordzee als geheel. • 

In het kadervan het project Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling' w e rd en 

in 2014 in Ulrum samen met dorpsbewoners boringen in het terplichaam gezet. 

VERANTWOORDIN G 
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NOTEN 
l Voor de uitgebreidere geschiedenis van het onder

zoek, zie Bazel mans et al. (2009), hoofd stuk 1. 
2 De Langen (1992), 173-18G; Boersma (1988); Knol et al. 

(199G). 
Heidinga (1997) . 

4 Nieuwhof (2008). 
s Bazel mans et al. (1999) . 
G Dijkstra&. Nicolay (2008); Tuinstra et al. (2011). 
7 Hielkema (2015). 
8 Nicolay et al . (2010). 
9 lnaugurele rede: De Langen (2012). 
10 Nicolay&. De Langen (2015). 
11 Bos et al. (1998) ; Bos et al . (2002). 
12 Mogelijk gemaakt door: Provincie Fryslan, Rijksuni

versiteit Groningen en de gemeenten Uttenseradiel 
en Sudwest-Fryslan. 

13 Mogelijk gemaakt door: University Campus Fryslan, 
Waddenacademie, Provincie Frysliln, Rijksuniversi
teit Groningen, de Vereniging voorTerpenonderzoek 
en (voor het onderzoek te Arku m) de gemeente Sud
west-Fryslan. 

14 De publicatie van dit onderzoek wordt verwacht in 
de loop van 201G. 

15 Mogelijk gemaakt door: Provincie Fryslan, gemeen
te Franekeradeel, Rijksuniversiteit Groningen en di
verse particuliere organisaties. 

lG Postma (2015). 
17 Zie www.terpenenw ierdenland.ni. 
18 Een van de weinige uitzonderingen is het bij Ooster-

beintum opgegraven grafveld; l<nol et al. (199G). 
19 Nieuw hof (2014). 
20 Nieuw hof (2015) . 
21 Mogelijk gemaakt door: Deltares, provincie Fryslan , 

gemeente Sudwest-Fryslan en Rijksunive rsiteit Gro
ningen. 

22 Zie Vos&. l<nol (2015). 
23 Schepers (2014). VEN r-project (2015-2019): 'Fields of 

opportunity: crop cu ltivation in Northwestern Eu
rope's coastal salt marshes, Goo BC to AD 800'. 

24 Uitgangspunt vormt de huidige FAMKE 
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(www.fryslan.fr1/famke), die met inhoudelijke lagen 
zal warden uitgebreid . 

25 Nicolay (2014). 
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