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Samenvatting 

M. Bakker & G.J. de Langen 

De opgraving te Sneek-Harinxmaland had de vorm van een waarderend proefsleuvenonderzoek en 

werd uitgevoerd van 2 juni tot en met 4 juli 2014 door het Terpencentrum van het Groninger 

Instituut voor Archeologie (GIA). De belangrijkste archeologische onderzoeksvragen hadden 

betrekking op de opbouw en datering van de voormalige nederzetting en de landschappelijke 

veranderingen die tijdens en na bewoning plaatsvonden. Het puttenplan bestond aanvankelijk uit 

een grote proefsleuf die vanuit het (vermoedelijke) hart van de voormalige nederzetting naar het 

zuidoosten liep. Haaks op deze sleuf werd, eveneens vanuit het hart van de terp, een tweede 

proefsleuf aangelegd richting het noordoosten. Beide sleuven zijn verlengd tot buiten de terp met als 

doel sporen van het vroegere cultuurlandschap te onderzoeken. Ter afsluiting van de opgraving werd 

nog een kleine sleuf aan de noordwestzijde van de voormalige nederzetting aangelegd.  

De opgravingsresultaten getuigen van de sterke wisselwerking tussen de mens en de 

landschappelijke omgeving sinds het einde van de late ijzertijd. Interessant is dat er naast 

antropogene fasen ook sprake was van tussentijdse natuurlijke fasen waarin het gebied niet 

bewoond of geëxploiteerd werd maar de natuur het overnam.  

De eerste ontginners troffen hier in de 1
e
 eeuw v.C. een hoogveengebied aan waarin veenmossen en 

bepaalde heideplanten domineerden. Uit het botanisch onderzoek is gebleken dat er voorafgaand 

aan de bewoning al veranderingen optraden in de lokale vegetatie die te maken hebben met 

ontwatering van het veen. In de betredingszone rondom de nederzetting zijn een aantal parallelle 

sloten aangetroffen die waarschijnlijk deel uitmaakten van het systematische afwateringstelsel dat 

nodig was om het oorspronkelijke hoogveengebied geschikt te maken voor bewoning en het 

bijbehorende agrarische gebruik. De begindatering van deze sloten is niet te achterhalen, het is 

echter aannemelijk dat ze dateren van kort voor de eerste bewoning. 

Die eerste bewoningfase duurde van ca. 25 v.C. tot ca. 50 n.C. Aanvankelijk werd er gewoond in een 

zogeheten vlaknederzetting, maar al in de loop van deze bewoningsfase ontstond er een lage terp. 

Bewoning blijkt niet alleen uit het vele vondstmateriaal, maar ook uit de aangetroffen waterputten, 

sporen van vloeren, haarden en uit de paalgaten waarin soms nog paalresten aanwezig waren. 

Gebleken is dat hier een NO-ZW georiënteerd woonstalhuis stond en dat dit huis tijdens deze fase 

minstens één voorganger of opvolger heeft gehad. In deze periode was er sprake van een gemengd 

bedrijf op het ontgonnen veen: er werd vee gehouden en akkerbouw bedreven. 

Omstreeks 50 n.C. trad een duidelijke verandering op. Vanaf dat moment ontstonden op de terp en 

zijn flanken dikke pakketten met verbrand materiaal in de vorm van as, verbrande klei en sterk 

gefragmenteerd en vaak verbrand vondstmateriaal. Omdat deze nieuwe lagen de oudere 

grotendeels afdekken en onverbrand organisch nederzettingsafval nagenoeg ontbreekt, is het 

waarschijnlijk dat de plek niet meer bewoond werd. Uit de hoeveelheid brandstof die benodigd was 

om deze massa aan as en verbrande klei te produceren, volgt dat het hier niet ging om een 

eenmalige ramp, maar om opzettelijk en herhaaldelijk gestarte, grootschalige brandactiviteiten die 
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geassocieerd moeten worden met het bakken van aardewerk en andere activiteiten waarbij hitte en 

of vuur vereist zijn zoals metaalbewerking. 

Na verloop van tijd stopte de aanmaak van nieuwe aslagen en werd de terp opgehoogd met kleiig 

materiaal. Op basis van de vondsten is het begin van deze fase omstreeks 100 n.C. te plaatsen. Of de 

terp opnieuw bewoond werd valt niet te zeggen: latere erosie vanuit een geul van de Middelzee 

heeft de bovenste terplagen grotendeels doen verdwijnen. De geringe hoeveelheid aardewerk uit 

deze periode die op de nog gave flanken is aangetroffen doet vermoeden dat eventuele bewoning 

kortstondig of seizoensgebonden is geweest.  

 

De nieuw opgebrachte terplagen zijn kleiiger dan die van de voorafgaande bewoningsfase, wat er 

mogelijk op duidt dat de omgeving omstreeks deze tijd al één of enkele malen was overstroomd, 

waarbij klei was afgezet. De toegenomen vatbaarheid van het gebied voor overstroming zal te maken 

hebben met de bodemdaling die door het ontwateren van het veen sinds de start van de 

ontginningen op gang was gebracht. Dit vermoeden wordt bevestigd door het gegeven dat de 

antropogeen beïnvloede top van het veen buiten het podium ook iets kleiiger is. Blijkbaar zijn de 

(dunne) overslibbingslagen, die tijdens de overstromingen moeten zijn afgezet, met de top van het 

veen vermengd zijn geraakt.  

 

De samenstelling van deze oude bouwvoor en de sporen van vertrapping door vee geven aan dat de 

activiteiten op en rond de terp in elk geval agrarisch van karakter waren. Het lijkt er echter wel op 

dat het oude slotensysteem niet meer goed werd onderhouden en gaandeweg dicht raakte. Dit kan 

geïnterpreteerd worden als een aanwijzing voor een meer extensieve vorm van agrarisch gebruik 

met de nadruk op veeteelt. Het is echter niet duidelijk of de stap naar deze mogelijke extensivering 

pas aan het einde of al aan het begin van deze fase werd gezet.  

Na een of twee generaties werd de locatie alweer verlaten en stopte ook de menselijke invloed op de 

omgeving. Vanaf ongeveer 150 n.C. trad er weer veenvorming op. De vorming van dit zogeheten 

Tinga- of Tinga-achtige veen kan verklaard worden uit het feit dat de sloten en greppels niet meer 

werden onderhouden en dichtgroeiden. Met het uitvallen van dit kunstmatige ontwateringssysteem 

vernatte het gebied dusdanig dat het veen zich vanuit de voormalige sloten en lage gebieden verder 

kon uitbreiden over het land. Deze veenvorming, soms afgewisseld met overstromingen waarbij 

dunne laagjes humeuze klei werden afgezet, duurde tot aan het einde van de 7
e
 eeuw. 

Aan het einde van de 7
e
 eeuw wordt het nieuwgevormde veen opnieuw geëxploiteerd; de top van 

het Tinga-veen is letterlijk vertrapt. Zeer waarschijnlijk werd de terp (periodiek of kortstondig) 

bewoond, zoals blijkt uit de sporen van een aan het eind van deze fase met klei dichtgeslibde 

waterput. Door het latere verspoelen van de top van het podium kunnen geen nadere uitspraken 

worden gedaan over de aard van de bewoning. Het vroegmiddeleeuwse gebruik van het Tinga-veen 

en de hernieuwde bewoning van de terp passen overigens goed bij de bewijzen voor 

vroegmiddeleeuwse veenontginningen elders rond Sneek. 

Bovenop het vertrapte Tinga-veen en de lagere flanken van het podium ligt een pakket natuurlijk 

afgezette groengrijze, stugge kwelderklei met een dikte van maximaal 15 tot 20 cm. Hoger op de 

flanken is dit overslibbingspakket dunner. Als het pakket op de top aanwezig is geweest, dan moet 

het daar later slachtoffer zijn geworden van de erosieve invloed van de Middelzee. Deze kleiafzetting 
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vond vanaf het einde van de 8
e
 eeuw tot in de 10

e
 eeuw plaats. In die 10

e
 eeuw werden dwars door 

de groengrijze klei en tot in het Tinga-veen ca. 2 tot 3 m lange en ongeveer 1 m brede kuilen 

gegraven. Omdat alleen het kleiige Tinga-veen is gewonnen, ging het hier vrijwel zeker om het 

winnen van veen voor de productie van zout. De veenwinputten slibden vervolgens dicht, waaruit 

blijkt dat het gebied nog onder de invloed van de zee stond. 

Vanaf ca. 1000 tot halverwege de 12
e
 eeuw raakten de zware klei van fase 6 en de 

veenwinningsputten uit fase 7 overdekt met een grijze klei die in verband moeten worden gebracht 

met een verbreding en vervolgens versnelde opslibbing van de Middelzee. In het begin van deze fase 

werden wadafzettingen gevormd. Het bij tijden heftige mariene milieu blijkt niet alleen uit de vele 

siltlaagjes in de afzettingen die duiden op stormafzettingen, maar ook uit feit dat de top van de terp 

nu werd afgeschoren. Deze fase stopte halverwege de 12
e
 eeuw met het inpolderen van dit deel van 

de Middelzee. Deze datering volgt uit historische inschattingen en is niet op archeologische indicaties 

gebaseerd. De opgravingslocatie werd in deze periode niet bewoond. 

Tijdens het onderzoek is komen vast te staan dat het terprestant in uitstekende staat verkeerd. De 

afdekking met een dikke laag klei heeft de archeologische vondstlagen en hun inhoud goed 

geconserveerd en behoed tegen de gevolgen van drainage. Eventuele toekomstige ontwatering 

beneden het huidige niveau kan echter tot grote schade leiden. 
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Opzet van het Rapport 

In dit rapport worden de resultaten van de in 2014 door het Groninger Instituut voor Archeologie 

(Rijksuniversiteit Groningen) uitgevoerde opgraving te Sneek-Harinxmaland (GIA 134) gepresenteerd. 

De opgraving is uitgewerkt volgens de richtlijnen zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA 3.1 – specificatie OS15). In het eerste hoofdstuk worden de administratieve 

gegevens van de opgraving in tabelvorm gepresenteerd. Vervolgens wordt het onderzoek, in 

hoofdstuk 2, uitgebreid ingeleid, waarbij wordt ingegaan op de aanleiding voor het onderzoek, de 

onderzoeksdoelen en -vragen, eerder uitgevoerd onderzoek in de nabijheid van de vindplaats, het 

vooronderzoek, de gehanteerde methoden en technieken van de huidige opgraving en de aandacht 

van pers en media.  

De hoofdstukken 3 t/m 14 omvatten de deelrapporten van de specialisten, waarin de specifieke 

onderzoeksvragen met betrekking tot de specialismen worden beantwoord en de belangrijkste 

resultaten worden gepresenteerd. Van de specialismen waarover geen onderzoeksvragen in het PvE 

zijn opgesteld, worden de resultaten kort besproken. In hoofdstuk 15 volgt een synthese, waarin 

dieper wordt ingegaan op enkele belangrijke thema’s die in dit onderzoek aan bod zijn gekomen. Tot 

slot worden in hoofdstuk 16 de algemene archeologische onderzoeksvragen uit het PvE beantwoord.  

BIJLAGEN IN WEBDEPONERING GRONDSPOREN 36 

Naast de bijlagen die achter in dit rapport zijn toegevoegd (zie inhoudsopgave), zijn de bijlagen met 

betrekking tot de basisgegevens van de opgraving ge-upload op de website van Grondsporen van het 

GIA (webdeponering Grondsporen 36). In de hoofdstukken in deze bundel wordt herhaaldelijk naar 

deze bijlagen verwezen. Samen met de opgravingsdocumentatie zijn deze basisgegevens 

gedeponeerd in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis. In de hoofdstukken in deze bundel 

wordt verwezen naar de volgende bijlagen die raadpleegbaar zijn in de webdeponering: 

2.1 Boorstaten 2014 Terpencentrum 9.1 Database Archeozoölogie 

2.2 Vondstenlijst 10.1 Conservatierapportage metaal (LMC) 

2.3 Splitslijst 11.1 Determinatielijst hout 

3.1 Evaluatie 
14

C-dateringen 11.2 Stamcodes hout 

4.1 Deltares rapport 1209171-002-BGS-0003 11.3 Conservatierapportage hout (LMC) 

5.5 Toelichting spoorbeschrijving 12.1 Determinatielijst natuursteen 

5.6 Sporentabel  

5.7 Tabel met spoorrelaties  

6.1 Toelichting aardewerkbeschrijving  

6.2 Basislijst aardewerk  

6.3 Determinatielijst aardewerk  

6.4 Conservatierapportage aardewerk (LMC)  

7.1 Determinatielijst keramische artefacten  

7.2 Determinatielijst verbrande kleiresten  

8.1 Botanie: de context van de geanalyseerde monsters 

8.2 Botanie: MZEEF-resultaten  

8.3 Botanie: MEZ-resultaten  
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1. Administratieve gegevens 

ISSN-nummer 1875-4996 

GIA-projectcode: GIA 134 

Ciscode/onderzoeksmeldingsnummer:  60770 (Archis 2), 2437244100 (Archis 3) 

Projectnaam: Sneek-Harinxmaland 

Toponiem: Peppelhof-West (Archis), FR00061 / Peppelhof (RAAP), Pophorne 

(Halbertsma 1955); voor het hele plangebied: Sneek-Harinxmaland 

(gem. Sûdwest-Fryslân) 

Plaats: Sneek 

Gemeente: Súdwest-Fryslân 

Provincie: Fryslân 

Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen & Provincie Fryslân 

Uitvoerder: Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) 

Bevoegd gezag: Gemeente Súdwest-Fryslân 

Naam archeologisch deskundige namens 

bevoegd gezag: 

Drs. Yvonne Boonstra 

Periode: Late ijzertijd - Middeleeuwen 

AMK-status: Terrein van zeer hoge archeologische waarde 

Archis-monument: 8002 

Kaartblad: 10-F 

Coördinaten: 172.979 x 562.947, 173.028 x 562.988,  

173.099 x 562.899, 173.057 x 562.857 

Begrenzing en oppervlakte van de totale 

vindplaats (incl. afbeelding): 

Plangebied: n.v.t 

Werkput 1: 6 x 18 m 

Werkput 2: 3 x 30 m 

Werkput 3: 6 x 10 m 

Werkput 4: 3 x 15 m 

Werkput 5: 3 x 7 m 

Oppervlakte totaal: 344 m2 

 (zie bijlage 5.1 voor het puttenplan) 

Kaart onderzoeksgebied: Bijlage 1.1 

Archeoregio:  Op de grens van archeoregio 7 (Fries-Gronings kleigebied) en 

archeoregio 9 (Fries veengebied). 

Landschappelijke ligging, grondgebruik en 

fysische geografie: 

Overslibde terp in kleilandschap met veen in de diepe ondergrond. 

Het perceel is in gebruik is als grasland.  

Voortraject:  Zie hoofdstuk 2 

Beheer en plaats van de documentatie: Noordelijk Archeologisch Depot Nuis (NAD). 

Omschrijving onderzoeksopdracht (reden) 

Dit archeologisch onderzoek vormt onderdeel van een 

promotiestudie naar de vroege Friese veenontginningen. Deze 

promotiestudie maakt onderdeel uit van een meerjarig 

interdisciplinair project: Greep op het Water. De vorming van het 

Friese cultuurlandschap in de middeleeuwen. Het uit te voeren 

proefsleuven- en proefputtenonderzoek wordt gefinancierd door de 

Provincie Fryslân en de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

De reden van het onderzoek is drieledig (zie ook het PvE): 

1. In de eerste plaats is er de wetenschappelijke interesse 

naar de relatie tussen bewoning en landschap. 

2. In de tweede plaats richt het onderzoek zich, met het oog 

op toekomstig beheer van deze kleine terpen in het 

voormalige randveengebied, op de conservering van en de 
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invloed van erosie op de nog aanwezige terp 

3. Tot slot is het creëren van draagvlak voor toekomstig 

behoud van de terpen als aanleiding voor deze opgraving 

te noemen. 

Doelen van het onderzoek 1. Inzicht verkrijgen in de opbouw en ruimtelijke / 

chronologische ontwikkeling van de terp, in relatie tot het 

omliggende landschap. 

2. Inzicht verkrijgen in de mate van erosie en conservering 

van de te onderzoeken terp. 

 

(zie PvE en hoofdstuk 2 voor een meer uitgebreide omschrijving van 

de doelen). 

Gespecificeerd verwachtingsmodel Datering: De vindplaats betreft een verhoogde woonplaats 

(huisterp). Verwachte datering van de terp is late ijzertijd en 

Romeinse tijd (zie bijlage 1.2 voor periodisering) 

 

Conservering: Op basis van eerdere terponderzoeken was de 

verwachting dat de gaafheid van structuren en sporen goed is. 

 

Structuren en sporen: De verwachting was dat in de proefsleuven 

een stratigrafie van terplagen en ophogingslagen zichtbaar zou zijn, 

met een maximale dikte van ca. 1 m. 

 

Vondstmateriaal: Vermoed werd dat er aardewerk uit diverse, zo 

niet alle, bewoningsperiodes gevonden zou worden. De 

aardewerkfragmenten zouden belangrijk zijn voor de datering van 

grondsporen. Daarnaast werden metalen voorwerpen, evenals 

natuursteen en mogelijk glas verwacht. De verwachting was dat de 

conservering van archeozoölogische en botanische resten zodanig 

goed zou zijn dat er zoölogisch, macrobotanisch en palynologisch 

onderzoek uitgevoerd zou kunnen worden, evenals onderzoek aan 

houten voorwerpen. 

 

Specifieke wensen opdrachtgever: n.v.t. 

Randvoorwaarden (indien van toepassing): Het onderzoek is verricht door een gecertificeerd archeologisch 

instituut (Groninger Instituut voor Archeologie / Rijksuniversiteit 

Groningen). Als projectleider functioneerde senior KNA-archeoloog 

dr. J.A.W. Nicolay. De dagelijkse leiding in het veld berustte bij KNA-

archeoloog drs. ing. M. Bakker (inmiddels senior KNA-archeoloog). 

Het team bestond uit een veldtechnicus, specialisten en studenten 

van het GIA, evenals vrijwilligers van de Fryske Akademy en het 

Archeologisch Steunpunt Sneek.  

Beeldrapportage: Van de profielen, vlakken en bijzondere sporen zijn digitale foto’s 

gemaakt. Door Frans de Vries (Toonbeeld) is in opdracht van de 

provincie een doorlopende foto van het hoofdprofiel en een aantal 

overzichtsfoto’s met groothoeklens gemaakt. 

Conservering materiaal: Het voorstel voor (de)selectie van de verschillende 

materiaalcategorieën en conservatie van enkele voorwerpen is 

verwerkt in een Evaluatie- en seletierapport dat is goedgekeurd door 

het bevoegd gezag en de depothouder.  

Enkele bijzondere houten en metalen voorwerpen kwamen in 

aanmerking voor conservatie. Metalen voorwerpen zijn in het LCM 

(Groninger Instituut voor Archeologie / Rijksuniversiteit Groningen) 

schoongemaakt; conservering heeft alleen plaatsgevonden als dat 

nodig of gewenst is.  
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2. Inleiding tot het archeologisch onderzoek in 

Harinxmaland: boren en graven naar een oud 

ontginningslandschap onder de klei 

M. Bakker 

2.1 INLEIDING 

Van 2 juni tot en met 5 juli 2014 heeft het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor 

Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een waarderend proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd op een overslibde terp in het plangebied Harinxmaland aan de noordkant van Sneek. De 

opgraving werd in februari van dat jaar voorafgegaan door een booronderzoek. De campagne was de 

tweede van drie veldwerkcampagnes die zijn uitgevoerd in het kader van een promotieonderzoek 

naar de Friese veenontginningen in de ijzertijd en Romeinse tijd. De keuze voor een locatie in het 

plangebied Harinxmaland komt voort uit een in 2005 uitgevoerd grootschalig booronderzoek van 

RAAP.
1
  Uit dat onderzoek is gebleken dat op veel plekken in dit plangebied onder het kleidek nog 

een intact ontginningslandschap, inclusief nederzettingen uit de periode late ijzertijd - Romeinse tijd, 

aanwezig is. Met de opgraving van een van die nederzettingen die als onderzoeksnaam Sneek-

Harinxmaland heeft gekregen - is met succes een deel van die afgedekte archeologische informatie 

ontsloten. 

ONDERZOEKSDOELEN EN DE REDENEN VOOR EEN OPGRAVING 

Doel van het promotieonderzoek is om aan de hand van een aantal onderzoeksthema’s meer inzicht 

te verkrijgen in de vroege veenontginningen: de datering en de organisatie van de ontginningen, de 

aard van de bewoning en de effecten van deze ontginningen op het landschap. Nieuw veldwerk 

speelde daarbij een cruciale rol omdat tijdens de analyse van oud onderzoek was gebleken dat 

zonder nieuw veldwerk bepaalde vragen onbeantwoord zouden blijven. Tot dit nieuwe veldwerk 

behoorden prospectieonderzoek - in de vorm van booronderzoek en geomagnetisch onderzoek - en 

drie opgravingscampagnes: Wartena-Noord (2013), Sneek-Harinxmaland (2014) en Leeuwarden-

Bullepolder (2015).
2
 Tijdens deze opgravingen ging niet alleen aandacht uit naar bewoningssporen, 

maar werd ook gericht gezocht naar sporen van het gebruik van het landschap. De opgravingsputten 

strekten zich dan ook uit tot ver in de betredingszone rondom de voormalige bewoningskern.  

Een tweede reden voor de opgraving was de kans om de conservatie van de terplagen en de 

archeologische resten te bestuderen. Net als de terpen op de zeeklei staan de terpen in het 

overgangsgebied van klei- naar veengrond bloot aan bedreigingen zoals verstoring en erosie door 

agrarische werkzaamheden (ploegen en egalisatie) en projectontwikkeling. In het geval van oude 

                                                           
1 Aalbersberg 2006b. 

2 In de winter van 2012 vond een vergelijkbare opgraving plaats bij Arkum. Ook deze opgraving is uitgevoerd door het 

Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen) en kan als pilot worden 

beschouwd voor de opgravingen die zijn uitgevoerd in het kader van het promotieonderzoek. 



Boren en graven naar een oud ontginningslandschap onder de klei 

16 

 

veenontginningen komt daar nog een bedreigende factor bij in de vorm van de oxidatie van 

ontwaterd veen.
3
 Door dit proces vergaat het veen langzaam maar zeker aan de lucht, waardoor ook 

de in het veen aanwezige archeologie steeds meer aan de elementen wordt blootgesteld. De 

resultaten uit dit onderzoek zijn dan ook relevant voor de huidige en toekomstige ontwikkeling en 

uitvoering van het beleid. Om die reden was ook de Provincie Fryslân nauw betrokken bij de 

opgravingen.  

Een derde reden voor een opgraving ligt op het vlak van voorlichting, educatie en 

publieksparticipatie. Opgravingen bieden namelijk ten eerste de kans om de archeologie onder de 

aandacht van het grote publiek te brengen. Er verschenen dan ook artikelen over de opgravingen in 

regionale en landelijke kranten en tijdens de campagnes werden open dagen georganiseerd. 

Daarnaast werd tijdens de opgravingen aan archeologiestudenten van het GIA en andere 

universiteiten de gelegenheid geboden om veldervaring op te doen. Ten slotte was het ook voor 

amateurarcheologen mogelijk om deel te nemen aan het veldwerk. In het geval van de opgraving 

Sneek-Harinxmland betrof het onder meer leden van het Archeologisch Steunpunt Sneek en het 

Argeologysk Wurkferbân Fryslân. 

LEESWIJZER 

Na een korte presentatie van het onderzoeksgebied, wordt in dit hoofdstuk het bureauonderzoek 

behandeld dat is uitgevoerd ter voorbereiding van het opstellen van het Programma van Eisen (PvE), 

dat benodigd is voor een opgraving. Daarna volgt een bespreking van het booronderzoek dat door 

het Terpencentrum op de locatie is uitgevoerd. De uitvoering en resultaten van dat onderzoek 

speelden een cruciale rol in het bepalen van de posities van de latere werkputten en de te volgen 

opgravingsstrategie. In tegenstelling tot de meeste terpen op de klei, zijn de overslibde terpen in het 

plangebied Harinxmaland namelijk niet zichtbaar in het veld omdat de afdekkende kleilagen te dik 

zijn. Boren is altijd belangrijk bij terponderzoek, maar is extra belangrijk bij het onderzoek naar dit 

soort onzichtbare nederzettingen.  

Na het bespreken van het booronderzoek worden de opgestelde onderzoeksvragen ingeleid, gevolgd 

door de gehanteerde opgravingsmethoden en de uitvoering van de opgraving. Daarna wordt 

ingegaan op de organisatie en financiering van het veldwerk, en tot slot volgt een korte terugblik op 

de aandacht die het veldwerk heeft gekregen van het publiek en de media. 

2.2 DE ONDERZOEKSLOCATIE 

De onderzoekslocatie staat op de archeologische monumentenkaart (AMK) onder het nummer 8002 

en is in 1988 al archeologisch gewaardeerd. Dit is gedaan tijdens een groot inventariserend 

onderzoek door RAAP dat werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Fryslân om een overzicht te 

maken van alle destijds bekende archeologische monumenten. Net als vele andere overslibde 

nederzettingen is de locatie toen geïnspecteerd en kort beschreven.
4
 Het ging volgens Jager om “een 

                                                           
3 Zie ook de Veenweidevisie uit 2014 en 2015. Inmiddels is er ook al een uitvoeringsprogramma gestart waarin ook de 

archeologie van het veenweidegebied een rol speelt. Dit programma is ook te raadplegen op de website die genoemd is in 

de literatuurlijst. 

4 Het gaat om catalogusnummer FR0061 (Jager 1988, 77). 
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geheel overslibde terp, die aan de westkant nog net is geraakt bij het graven van een 

perceelscheidingssloot”. Deze sloot was tevens het enige vastgestelde verstorende element. Jager 

concludeerde dat het podium zich op een diepte van 80 cm onder het maaiveld bevond. De basis van 

de terp rustte op veen. Daarnaast concludeerde hij dat het ging om een redelijk tot goed 

geconserveerde terp met een diameter van ca. 25 m.  

 
Fig. 2.1: De onderzoekslocatie (AMK 8002) met werkputten op een topografisch kaart van de omgeving. (bewerking kaart: 

M. Bakker, RUG/GIA). 

Om twee redenen is gekozen op terrein 8002 een opgraving te doen. . Om de doelen van het grotere 

onderzoek te kunnen halen moest de op te graven terp goed geconserveerd zijn; een voorwaarde 

waaraan de terp leek te voldoen. Ten tweede moest de locatie goed bereikbaar zijn gedurende de 

periode van het veldwerk zulks in verband met het vervoeren van materieel en vondsten en het recht 

van overpad. De beoogde onderzoekslocatie voldeed ook aan de tweede voorwaarde en nadat de 

pachter en de gemeente Súdwest-Fryslân als eigenaar (hun toestemming hadden gegeven, kon hier 

gegraven worden. De onderzoeksnaam ‘Sneek-Harinxmaland’ is gekozen omdat het de eerste locatie 
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in dit plangebied is waar een opgraving heeft plaatsgevonden.
5
 Mochten hier in de toekomst meer 

opgravingen plaatsvinden, dan kan deze locatie Sneek-Harinxmaland I worden genoemd en kunnen 

de andere opgravingslocaties opeenvolgende nummers krijgen (resp. II, III, etc.).  

 
 

Nummer Veldnaam (Veldnaam 2) AMK-no. 

1 Sneek-Harinxmaland   (Loënga-Peppelhof West) 8002 

2 Loënga-Peppelhof   100002 

3  Sneek-De Loten I (Sneek-Noord II) 7944 

4 Sneek-De Loten II   

5 Sneek-De Loten III (Sneek-Noord I) 7942 

6 Sneek-Stadsrondweg Oost   

7 Sneek-Jachthaven   13657 

8 Scharnegoutum-Rotonde     

    Fig. 2.2: De huidige onderzoekslocatie (no. 1, inclusief opgravingsplan: rood) afgebeeld op een recente luchtfoto van de 

omgeving (bron: Provincie Fryslân). Andere (vermoede) terplocaties zijn ook aangegeven, waarbij locaties die genoemd 

worden in de loop van de tekst ook genummerd zijn. (bewerking:  M. Bakker, RUG/GIA). 

                                                           
5 De locatie is ook bekend onder de naam ‘Peppelhof West’ omdat deze ten westen ligt van de monumentale boerderij ‘De 

Peppelhof’. S. Jager (1988) gebruikte de naam Peppelhof zonder de aanduiding ‘West’. Dit levert verwarring op met de 

genoemde boerderij en is waarschijnlijk ook een vergissing geweest. 
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De onderzoekslocatie maakt deel uit van een groot aantal terpnederzettingen die gelegen zijn in de 

overgangszone van klei- naar veen in en rond Sneek (fig. 2.2). In dat gebied is relatief veel 

archeologisch onderzoek gedaan en is een aanzienlijk aantal nederzettingen bekend. De dateringen 

van de vroegste nederzettingen lijken in de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd te liggen.
6
 Een groot 

aantal van deze veelal overslibde terpen, ook wel eens ‘veenterpen’ genoemd, is al duidelijk 

beschadigd door gedeeltelijke afgraving, de aanleg van wegen en sloten, egalisatiewerkzaamheden 

en projectontwikkeling.
7
  

Op de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE), zijn de onderzoekslocatie en enkele 

naburige overslibde terpen aangegeven onder de noemer ‘streven naar behoud’ (fig. 2.3). Deze 

terpen staan echter nog steeds bloot aan verdere potentiële bedreigingen in de vorm van 

stadsuitbreiding, ploegen, egalisatie, bioturbatie (mollen), grondverzet, bodemverzuring en 

grondwaterpeilverlaging. Behalve dat door deze activiteiten directe schade aan de overslibde terpen 

kan optreden, is er mogelijk ook sprake van schade op de lange termijn in verband met de reeds 

genoemde oxidatie en uitdroging van het onderliggende veen.  

 
Fig. 2.3: De onderzoekslocatie aangegeven op de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (Naar: FAMKE, bewerking: 

M. Bakker, RUG/GIA). 

2.3 BEKENDE GEGEVENS UIT EERDER ONDERZOEK 

In de regio van Sneek zijn een groot aantal archeologische waarnemingen gedaan en zijn in 

vergelijking met andere Friese regio’s relatief veel opgravingen uitgevoerd. Behalve de 

archeologische rijkdom is de groei van de stad daarvoor verantwoordelijk. Door de talloze 

stadsuitbreidingen in de afgelopen eeuw is het regionale archeologische bodemarchief veelvuldig 

verstoord. Omdat de vele archeologische onderzoeken in deze regio niet allemaal relevant zijn in het 

kader van de huidige opgraving, is bij het vooronderzoek de nadruk gelegd op onderzoeken en 

waarnemingen van (overslibde) terpnederzettingen uit dezelfde periode als de onderzoekslocatie. 

DE WAARNEMINGEN VAN HALBERTSMA TUSSEN SNEEK EN SCHARNEGOUTUM 

H. Halbertsma publiceerde in 1955 gegevens over onder andere enkele overslibde vindplaatsen rond 

Sneek. Het gaat om twee huispodia te Pophorne (tussen Sneek en Scharnegoutum) en twee andere 

                                                           
6 Bakker 2013. 

7 Jager 1988; 1989; De Langen et al. 2000. 



Boren en graven naar een oud ontginningslandschap onder de klei 

20 

 

vindplaatsen nabij de Domp te Sneek.
8
 Bij Pophorne ging het om podia met een hoogte van 

gemiddeld 0,4 m en een diameter van circa 30 m die bij toeval waren ontdekt na het graven van een 

sloot. Volgens Halbertsma waren beide podia opgeworpen uit turfas, beenderen, aardewerkresten 

en ander nederzettingsafval. Het is onduidelijk waar deze door een sloot aangesneden podia zich 

precies bevinden. Het aardewerk dateert volgens Halbertsma  uit de late ijzertijd en Romeinse tijd. 

Bij de vindplaatsen rond de Domp ging het om losse vondsten van aardewerk uit de late ijzertijd en 

vroeg-Romeinse tijd. 

OPGRAVING SNEEK-JACHTHAVEN (1961) 

In 1961 vond de opgraving van een overslibde nederzetting plaats op het terrein van de Nieuwe 

Jachthaven te Sneek, nabij de zojuist genoemde Domp. De opgraving werd uitgevoerd door 

provinciaal archeoloog G. Elzinga.
9
 De ondergrond bestond uit veen met daarop een kleilaag van 

ongeveer 10 cm dik. De ophoging van de nederzetting werd bovenop deze kleilaag aangetroffen. 

Deze ophogingslaag was vrijwel vondstloos en bestond uit veenplaggen die bedekt waren met een 

kleilaag met daarop een vondstrijke laag. Het podium was maximaal 60 cm hoog, strekte zich uit over 

een afstand van minimaal 150 m en had een breedte van ruim 21 m. Het oostelijk deel van het 

podium werd begrensd door twee dunne wallen van kleizoden. Ten zuiden van deze wallen bevond 

zich een mestkuil van 6 bij 20 m en 1 m diepte. Over het podium en de mestkuil lag een 5 tot 15 cm 

dikke ‘brandlaag’.
10

 Deze laag bestond uit verbrande kleiresten met aardewerkfragmenten en andere 

vondsten, en was afgedekt met lagen knipklei. 

Op grond van het aangetroffen terpaardewerk en het Romeinse importaardewerk meent Elzinga dat 

het podium rond het begin van de 3
e
 eeuw n.C gedateerd kan worden.

11
 Verder concludeert hij dat 

de vindplaats oorspronkelijk een vlaknederzetting was. Daarvan getuigen volgens hem scherven van 

het oudere streepbandaardewerk, die zijn aangetroffen op de lagere delen buiten de nederzetting.
12

 

Dat er rond 200 n.C. een podium nodig was hield volgens Elzinga verband met toenemende 

wateroverlast.
13

 Tevens stelt Elzinga dat de brandlaag vermoedelijk het resultaat is van het 

afbranden van de nederzetting. Deze brand en toenemende wateroverlast hebben geleid tot het 

verlaten van site in de loop van de 3
e
 eeuw, waarna de terp overslibd is geraakt.

14
 

RECENTE ONDERZOEKEN TUSSEN SNEEK EN SCHARNEGOUTUM 

In 2002 vond er een grote opgraving plaats in het tracé van de toen nog aan te leggen Stadsrondweg 

van Sneek. Deze opgraving bood de unieke kans om een terp vrijwel in zijn geheel te onderzoeken.
15

 

                                                           
8 Halbertsma 1955, 97-99. 

9 Elzinga 1962. 

10 De term ‘brandlaag’ werd tot voor kort door veel auteurs als een soort verzamelnaam gebruikt. In het hedendaagse 

terpenonderzoek worden alleen de verkoolde of verbrande resten van ter plekke afgebrande vegetatie, of een op een ter 

plaatse verbrand gebouw aangeduid met de term brandlaag. Andere soorten lagen die bestaan uit verbrand of verkoold 

materiaal worden in het huidige terponderzoek vernoemd naar het materiaal dat het meest voorkomt in die lagen. Naar 

alle schijn zullen veel van de als ‘brandlaag’ benoemde lagen in ouder onderzoek vandaag de dag worden beschreven als 

aslaag, verbrande kleilaag of houtskoollaag.  

11 Elzinga 1962, 73, 83-89, 93-95. 

12 Elzinga 1962, 76-77, 89-92. 

13 Elzinga 1962, 77. 

14 Elzinga 1962, 79. 

15 Niekus & Huisman 2002, 3. 
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De diepe ondergrond bestond uit zand, waarop 2,5 m veen lag. Dit veen bestond in de top uit 

compact rietveen dat was afgedekt met een dunne laag humeuze klei. De onderzochte terp had een 

diameter van 40 m. Het profiel toonde volgens de onderzoekers aan dat het podium in één keer uit 

veenplaggen was opgeworpen.
16

 Tussen de ophogingslagen en de afdekkende kleilaag werd een door 

de onderzoekers als ‘brandlaag’ geduide laag aangetroffen die bestond uit verbrande kleikorrels en 

scherven.
17

 Een latere uitbreiding van de terp in de vorm van enkele ‘brandlagen’ en kleilagen en 

twee greppels waren deels zichtbaar in een van de profielen. Maar omdat deze sporen zich verder 

uitstrekten dan het opgravingsterrein, is de uiteindelijke grootte van het podium niet bepaald. 

Bewoningsporen werden onder meer aangetroffen in de vorm van een vrijwel intacte, drieschepige 

huisplattegrond van 6 bij 15 m. De lengterichting van het huis was NO-ZW georiënteerd. Het 

zuidwestelijke deel van het huis werd gebruikt als woongedeelte en het noordoostelijke deel als 

stal.
18

 Deze resultaten zijn vergelijkbaar met een door Elzinga in 1965 opgegraven huisplattegrond te 

Wartena-Warstiens.
19

  

In totaal zijn drie fasen van bewoning aangetoond. De eerste fase is de beginfase van de terp en 

dateert in de 1
e
 eeuw n.C. Daarna lijkt de plek tijdelijk verlaten te zijn geweest. Een tweede, kortere 

bewoningsperiode dateert in de 2
e
 – 3

e
 eeuw n.C. Van deze periode zijn veel minder vondsten 

geregistreerd. Na de tweede fase volgt een periode waarin eerst een humeuze klei is afgezet, de 

zogenaamde ‘Tinga-klei’, waarna zich opnieuw veen is gaan vormen: het zogenaamde ‘Tinga-veen’. 

Beide zijn vernoemd naar de vindplaats Sneek-Tinga, waar deze sequentie voor het eerst is 

opgemerkt.
20

 Dit Tinga-complex is in de middeleeuwen afgedekt door knipklei. De derde en laatste 

fase, gelegen op de klei, omvat activiteiten uit de 16
e
 – 17

e
 eeuw.

21
  

Ook tijdens twee opgravingen ten zuiden van de huidige onderzoekslocatie in de huidige wijk De 

Loten werden ‘brandlagen’ aangetroffen of in ieder geval lagen die bestaan uit verbrande kleikorrels 

of as. De eerste werd in 1988 uitgevoerd door het Fries Museum en had betrekking op een deel van 

een terpje genaamd Sneek-Noord II. Tijdens deze opgraving werd aardewerk aangetroffen uit de late 

ijzertijd en Romeinse tijd.
22

 Bijna twintig jaar later, in 2005, betrof de opgraving een naburige 

overslibde nederzetting met een omvang van 25 x 30 m, die even daarvoor was ontdekt door G. 

Hofstra.
23

 Volgens de onderzoekers was deze relatief kortstondig bewoond, waarbij ze uitgingen van 

het aangetroffen aardewerk dat afkomstig bleek te zijn uit de 2
e
 – 3

e
 eeuw n.C.

24
  

In 2005 vond er een geo-archeologisch onderzoek plaats in het nabijgelegen Scharnegoutum. Dit 

onderzoek werd in opdracht van de provincie Fryslân uitgevoerd door ADC Archeoprojecten in 

                                                           
16 Niekus & Huisman 2002, 115. 

17 Zie ook de eerdere voetnoot over ‘brandlagen’. Het zal hier niet de resten betreffen van een ter plekke verbrand 

gebouw, maar die van een ander soort brand, waarbij het niet uitgesloten is dat het verbrande materiaal na vorming 

verplaatst is. Binnen het huidige onderzoek zouden dit soort lagen dan ook als verbrande kleilagen of als aslagen worden 

omschreven. 

18 Niekus & Huisman 2002, 115. 

19 Bruinsma 1968. 

20 Vos 2001. 

21 Niekus & Huisman 2002, 116. 

22 Pers. med. E. Taayke; vgl. Kramer 1989, 166. Deze locatie heeft ook als naam De Loten I volgens Huisman et. al. (2005). 

23 Het gaat om Sneek-De Loten III (Huisman et. al. 2005.) 

24 Huisman et. al. 2005, 15. 
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samenwerking met TNO-NITG. Aanleiding van het onderzoek was de aanleg van een rotonde.
25

 

Volgens de onderzoekers dateren de hierbij aangetroffen bewoningsresten uit de late ijzertijd tot en 

met Romeinse tijd, maar het is waarschijnlijker dat de resten in de periode van de 1
e
 eeuw v.C. tot de 

1
e
 eeuw n.C. geplaatst moeten worden omdat typisch midden-Romeins aardewerk niet lijkt te zijn 

aangetroffen.
26

  

Een groot deel van de terp is door erosie verdwenen tijdens een uitbreiding van de Middelzee. De 

erosie tekent zich af als een scherpe lijn tussen de Middelzeeafzettingen en de onderliggende 

archeologische lagen. Bij dit erosieproces heeft de getijdegeul, gelegen ten noordwesten van de 

vindplaats, een belangrijke rol gespeeld. Tijdens hoogwater is het oorspronkelijk hoger liggende deel 

van de nederzetting ’afgeschoren’, waarbij de terp volledig verdween en alleen de dieper liggende 

archeologische sporen onaangetast bleven. Na deze hoog-energetische fase werd het milieu 

geleidelijk rustiger en werd op de locatie klei afgezet. Doorgaande sedimentatie en daarmee gepaard 

gaande ophoging heeft ervoor gezorgd dat het milieu steeds rustiger werd waardoor het bovenste 

deel van het pakket Middelzee-afzettingen uiteindelijk in een kweldermilieu werd afgezet.
27

 

ANDER RELEVANT ONDERZOEK IN DE OMGEVING VAN SNEEK 

In de wijk de Hemmen te Sneek is in 2007 een inventariserend onderzoek door middel van 

proefsleuven uitgevoerd.
28

 Daarbij zijn sporen aangetroffen daterend van de late ijzertijd tot in de 

nieuwe tijd. De sporen uit de late ijzertijd/Romeinse tijd (vindplaatsen 1 en 5) bestaan uit greppels, 

een mestkuil en waterputten die te relateren zijn aan terpbewoning.
29

 Tevens is er een kunstmatig 

opgeworpen niveau zichtbaar. 
14

C-dateringen tonen aan dat de bewoning vermoedelijk voor 65 n.C. 

heeft plaatsgevonden.
30

 Tevens is tijdens dit onderzoek een terp aangetroffen uit de vroege 

middeleeuwen (vindplaats 2; doorsnede ca. 40 m). 

In 2011  is een archeologische begeleiding uitgevoerd langs de Alde Rien te Folsgare.
31

 Aan de hand 

van het vondstmateriaal is de terp, aangeduid als vindplaats 3, gedateerd in de late ijzertijd. De 

tijdens de opgraving aangetroffen sporen en structuren wijzen erop dat de opgravingslocatie zich 

bevond in de periferie van de terp; tijdens het onderzoek is de kern van de terp niet aangesneden. 

Hierdoor was het niet vast te stellen of er voorafgaand aan de latere ophogingen een 

vlaknederzetting of al een podium heeft bestaan.
32

 Doordat de terp is aangesneden door de huidige 

Alde Rien, is een groot deel van de terp verdwenen. De terp wordt doorsneden door minimaal twee 

sloten. Deze sloten hebben waarschijnlijk een middeleeuwse oorsprong.  

Op dezelfde locatie is daarna een waarderend booronderzoek uitgevoerd.
33

 Tijdens dit onderzoek zijn 

drie terpen en één vlaknederzetting aangetroffen. De terprestanten dateren alle drie uit de periode 

                                                           
25 Waldus et. al. 2005. 

26 Zie Bakker 2013, 58-59. 

27 Waldus et. al. 2005, 15. 

28 Lubbers & Osinga 2007. 

29 Lubbers & Osinga 2007, 33. 

30 Lubbers & Osinga 2007, 33-34. 

31 Bergsma & Tuinstra 2011. 

32 Bergsma & Tuinstra 2011, 19. 

33 Aalbersberg 2012. 
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ijzertijd tot Romeinse tijd.
34

 Het gaat hier om goed geconserveerde overslibde nederzettingen. Alle 

terpen bestaan uit een ophogingspakket van mest- en/of veenplaggen en zijn afgedekt met een 

natuurlijk kleipakket. De vlaknederzetting dateert vermoedelijk uit de middeleeuwen, wat afgeleid is 

uit de vondst van middeleeuws kogelpotaardewerk. Deze nederzetting viel echter buiten het kader 

van het onderzoek en is daarom niet gewaardeerd.
35

 

BORINGEN IN PLANGEBIED SNEEK-HARINXMALAND (2005) 

In 2005 is door RAAP een groot aantal boringen gezet in het plangebied Harinxmaland. Het 

waarderend onderzoek is uitgevoerd in opdracht van gemeente Sneek, naar aanleiding van een 

geplande stadsuitbreiding. Doel van het onderzoek was het beoordelen van de kwaliteit, de aard, de 

datering, de omvang en de diepteligging van reeds bekende vindplaatsen en het opsporen van nog 

niet bekende vindplaatsen. Door Aalbersberg zijn er in het totaal 12 bekende- en 37 nieuwe 

vindplaatsen aangetroffen in het onderzoeksgebied.
36

  

De natuurlijke ondergrond in het onderzoeksgebied bestaat uit dekzand (zeer fijn en matig fijn siltig 

zand). Dit zand bevindt zich gemiddeld op een diepte van 2,0 tot 3,5 meter onder het maaiveld. Op 

sommige plaatsen is in de top van het dekzand een intacte podzolbodem aanwezig. Op de overige 

locaties is in het dekzand geen of slechts zeer lichte bodemvorming aangetoond.
37

 Op de 

dekzandlaag bevindt zich in meerdere boringen een 5-20 cm dikke laag van verspoeld dekzand (licht 

tot matig humeus, zeer fijn licht siltig zand). Op de verspoelde dekzandlaag ligt een 0,1-1,0 m dik 

pakket organisch materiaal, dat bestaat uit mineraalarm mosveen, zeggeveen en rietveen met 

plaatselijk aan de top gyttja. Lokaal komt ook heide- en bosveen voor. Op het veenpakket bevindt 

zich een 0,5-1,6 m dikke laag afzettingen typisch voor laag gelegen gebieden. Deze komafzettingen 

variëren van licht siltige, licht tot matig humeuze klei met riet en veenlaagjes, tot licht kleiig rietveen 

met kleilaagjes.  

Op de komafzettingen volgt op veel plekken een 0,1-0,5 m dik pakket veen. Een veraarde top van het 

veenpakket is aangetroffen in de westelijke helft van het onderzoeksgebied. Aalbersberg stelt dat 

“deze veraarde veenlaag is ontstaan door blootstelling van het veen aan lucht na een verlaging van 

de grondwaterstand”. De laag is door hem geïnterpreteerd als ‘oud loopvlak’ of betredingshorizont. 

Tevens zijn er in deze laag verschillende archeologische indicatoren aangetroffen zoals inheems 

aardewerk, houtskool, verbrand en onverbrand bot en mestbrokjes. Op achttien locaties waar deze 

indicatoren aanwezig waren, is de veraarde veenlaag geïnterpreteerd als een nederzetting. Deze 

nederzettingen dateren op basis van het inheemse aardewerk worden uit de ijzertijd en / of de 

Romeinse tijd. Waterloopjes doorsnijden dit veenlandschap. Aanwijzingen voor deze loopjes worden 

bij vrijwel alle zojuist genoemde vindplaatsen aangetroffen.
38

  

Op het veenpakket ligt een pakket komafzettingen van 5-15 cm dik. De komafzettingen worden 

gevolgd door een 5-10 cm dikke veenlaag. Deze veenlaag bestaat uit mineraalarm of licht kleiig 

rietveen en is vaak compact van structuur. Deze klei- en veenlagen betreffen naar alle 

                                                           
34 Aalbersberg 2012, 16. 

35 Aalbersberg 2012, 16-17. 

36 Aalbersberg 2006b, 3. 

37 Aalbersberg 2006b, 17. 

38 Aalbersberg 2006b, 18. 



Boren en graven naar een oud ontginningslandschap onder de klei 

24 

 

waarschijnlijkheid het Tinga-complex’.
39

 Hierop bevindt zich in het gehele onderzoeksgebied een 0,9-

2,0 m dik pakket wad- en kwelderafzettingen van licht tot sterk siltige klei met aan de basis 

detrituslagen en/of veenbrokken. Daarnaast zijn er op verschillende locaties in het onderzoeksgebied 

geulafzettingen aangetroffen. De betreffende geulen, die als inbraakgeulen van de Middelzee 

kunnen worden geduid, hebben zich diep in de onderliggende veen- en kleipakketten ingesneden en 

zijn plaatselijk zelfs het dekzand ingegaan. De top van de bodem bestaat uit een 0,2-0,65 m dikke 

bouwvoor. Deze verstoorde laag bestaat uit licht tot uiterst siltige klei of licht tot sterk zandige kleien 

is zwak tot matig humeus. 

 
Fig. 2.4: De huidige onderzoekslocatie (nr. 2; AMK 8002) op de boorpuntenkaart van Aalbersberg (uitsnede naar Aalbersberg 

2006a, bijlage I). 

Op de huidige onderzoekslocatie (fig. 2.4 en 2.5) is in vijf boringen een grijsbruine, kleiige, veraarde 

veenlaag met diverse archeologische indicatoren aangetroffen. Deze indicatoren bestaan uit bot, 

verbrande klei/leem en inheems aardewerk, daterend uit de late ijzertijd/ Romeinse tijd 

(terpaardewerk). Deze vondstlaag bevindt zich tussen de 0,25 en 1,6 m onder het maaiveld en heeft 

een gemiddelde dikte van 0,25 m. De laag is afgedekt met een natuurlijk pakket wad- en 

kwelderafzettingen of door de bouwvoor. Mogelijke vloer- of haardniveaus zijn aangesneden in 

boringen 435, 437 en 439 (fig. 2.5). Deze niveaus bestaan uit geelrode, sterk zandige leemlagen met 

verbrande leem/klei en bevatten houtskool. Tevens zijn er in de boringen 417 en 418 mogelijke 

afvalpakketten aangetroffen die in een stroompje naast de nederzetting zijn afgezet.
40

 

                                                           
39 Aalbersberg 2006b, 19. 

40 Aalbersberg 2006b, 24-25. 
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Fig. 2.5: Uitsnede paleogeografische kaart van de onderzoekslocatie en haar onmiddellijke omgeving (bewerkt naar: Aalbersberg 2006b, bijlage V). 
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2.4 ONDERZOEKSVRAGEN 
 

Het veldonderzoek heeft twee belangrijke taken: 

1. Inzicht verkrijgen in de opbouw en ruimtelijke / chronologische ontwikkeling van de terp, in 

relatie tot het omliggende landschap.  

2. Inzicht verkrijgen in de mate van erosie en conservering van de te onderzoeken terp. 

Om aan die taken te voldoen zijn op basis van het vooronderzoek en in samenspraak met de 

betrokken specialisten specifieke onderzoeksvragen opgesteld. Niet voor alle specialismen zijn 

specifieke vragen opgesteld, maar indien dit wel is gedaan worden deze specialistische vragen 

beantwoord in de bijbehorende deelhoofdstukken. De archeologische vraagstellingen worden 

beantwoord in hoofdstuk 16 van deze bundel. De vragen luiden als volgt: 

ARCHEOLOGISCHE VRAAGSTELLINGEN 

Vragen over de bewoning 

1. Uit welke periode dateert de eerste bewoning en welke vorm heeft deze: is er eerst sprake 

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

2. Hoe lang vond de bewoning op de onderzoekslocatie plaats en zijn er op dat gebied 

parallellen met de onderzoekslocaties bekend uit de omgeving?  

3. Hoe ziet de ontwikkeling in de opbouw van de terp eruit? Is er sprake van een ruimtelijke 

uitbreiding, zoals geconstateerd is bij Arkum en vermoedelijk Wartena-Noord of is er sprake 

van een enkele fase van podiumbouw zoals vermoedelijk geconstateerd is bij de 

onderzoekslocatie Wartena-Warstiens? 
41

 

4. Vond er permanente of seizoensgebonden bewoning plaats? 

5. Zijn er meerdere bewoningsfasen aanwezig die zijn gescheiden door periodieke 

verlatingsfasen, zoals aangetoond bij Arkum? 
42

 

6. Indien er sprake is van een verlatingsfase, zijn er dan aanwijzingen voor een ander gebruik 

van de terp, bijvoorbeeld als bouwland (akkerlagen)? 

Vragen over eventuele resten van gebouwde structuren 

7. Zijn er resten van gebouwde structuren en hoe zijn deze te interpreteren wat betreft vorm 

en afmetingen, bouwwijze, gebruik (functie, indeling, onderhoud en reparaties, levensduur 

en verlating) en datering? 

8. Wat is de aard, herkomst en bouwkundige toepassing van de gebruikte bouwmaterialen? 

Vragen over het landschapsgebruik en sporen van ontginningsactiviteiten 

9. Zijn er aanwijzingen voor menselijke activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van 

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

10. Hoe verhoudt de ligging van Sneek-Harinxmaland zich tot de aanwezigheid van vroegere 

geulen?  

                                                           
41

 Voor Arkum zie Bakker 2013; voor Wartena-Noord zie Bakker 2017 en voor Wartena-Warstiens zie Bruinsma 1968. 
42

 Zie Bakker 2013. 
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11. Zijn er aanwijzingen voor (tussentijdse) overstromingen van de terp (overslibbingslagen)? Zo 

ja, hoe houden zij verband met de ontginningsactiviteiten van de vroege bewoners en de 

vorming van het omliggende landschap? 

12. Wat is de relatie tussen de onderzoekslocatie en andere nabij gelegen nederzettingen? 

Vragen over de conservering en de betekenis hiervan voor de archeologische waarde 

13. Wat is de algemene conservering van de nog aanwezige terplagen en eventueel aanwezige 

restanten van bouwwerken?  

14. Hoe is de staat van conservering van restanten van structuren (bijv. gebouwen, podiaranden 

en waterputten)? 

15. Is er sprake van verstoring door de vorming van de Middelzee, zoals aangetoond bij 

Scharnegoutum-Rotonde waar de top van de terp was ‘afgeschoren’ door een zich nog 

vormende Middelzee? 
43

 

16. Is er sprake van verstoring van archeologische waardevolle lagen door modern landgebruik 

(vooral met het oog op de mate van oxidatie door ploegen en grondwaterpeilverlaging)?  

17. Is de terp net als de onderzoekslocatie Wartena-Wartiens en Wartena-Noord deels 

weggezakt in de venige ondergrond? 
44

 

18. Zijn er in de terpzool nog archeologisch waardevolle resten aanwezig en wat zegt dit over de 

terpzool van geëgaliseerde terpen? 

ARCHEOLANDSCHAPPELIJKE VRAAGSTELLINGEN 

De geo- en archeolandschappelijke vragen betreffen de landschappelijke veranderingen voor, tijdens 

en na de terpaanleg (zie hoofdstuk. 

Landschappelijke uitgangssituatie voor de aanleg van de terp 

1. Bestaat de ondergrond van de terp uit veen of klei-op-veen? 

2. Hoe dik is het pakket veen onder de terp; uit welke soorten veen bestaat dit pakket en hoe 

dik zijn deze lagen? 

3. Hoe zettinggevoelig zijn deze afzettingseenheden onder de terplagen; dit in verband met de 

mogelijke geschiktheid van gedateerde lagen als zeespiegelindexpunten en 

archeolandschappelijke vragen over paleo-stormvloedhoogte die uit stormlagen en 

bewoningsniveaus op de terp kunnen worden afgeleid? 

4. Zijn er in de onderliggende grondlagen oude bodemniveaus te herkennen 

(‘vegetatiehorizonten')? 

5. Zijn er in de eventuele kleiafzettingen aanwijzingen te vinden voor het afbranden van de 

vegetatie of van veen? 

6. Hoe oud zijn de laageenheden/afzettingsmilieus onder en naast de terp (zoals een eventueel 

Tinga-complex); bevinden zich hierin dateerbare organische materialen die geschikt zijn voor 
14

C-onderzoek, of andere materialen die geschikt zijn voor ouderdomsbepaling? 

 

                                                           
43 Voor Scharnegoutum-Rotonde zie Waldus et.al 2015. 

44 Voor  Wartena-Warstiens zie Bruinsma 1968 en voor Wartena-Noord zie Bakker 2017. 



Boren en graven naar een oud ontginningslandschap onder de klei 

28 

 

Landschappelijke situatie vlak voor en tijdens de terpbewoning 

7. Hoe is het grenscontact tussen de kernterp (podium) en de onderliggende natuurlijke 

bodem; en hoe is het naastliggende contact tussen de eventuele terpuitbreidingslagen en de 

natuurlijke ondergrond; is het podium aangelegd op een onverstoorde of verstoorde 

(vertrapte/beakkerde) ondergrond?  

8. Zijn er aan de flanken van de terp natuurlijke afzettingslagen aanwezig die uitwiggen in het 

terpcomplex?  

9. Zijn er pre-Romeinse, Romeinse en middeleeuwse kreeksystemen nabij de terplocatie 

aanwezig, en zo ja, zijn die van elkaar te onderscheiden en kunnen deze ook gedateerd 

worden (bijvoorbeeld met mariene schelpen in levenspositie)?  

10. Zijn er natuurlijke overstromingslagen in het terplichaam aanwezig, en zo ja, welke 

lithologische en sedimentologische karakteristieken hebben deze?  

11. Hoe zag het paleolandschap rond de onderzoeksterp eruit tijdens de verschillende 

sedimentatiefasen voor, tijdens en na de terpaanleg (landschapsreconstructie op basis van 

de beantwoording van bovengenoemde vragen)? 

12. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen wat betreft geologische en paleolandschappelijke 

ontwikkeling van de site Sneek-Harinxmaland in vergelijking met andere geoarcheologisch 

onderzochte veenontginningsnederzettingen zoals Hempens-Teerns, Leeuwarden-

Bullepolder, Sneek-Stadsrondweg Oost, Scharnegoutum, Arkum en de bekende locaties rond 

Warten (Fr.)? 

13. Hoe wordt de geogenese van de Middelzee zichtbaar en waaruit bestaan de afzettingen van 

de Middelzee? 

14. Levert dit onderzoek gegevens op over de vorming van de Middelzee die eerder nog niet 

bekend waren of bevestigd kon worden? 

15. Wordt met het paleolandschappelijk onderzoek te Sneek-Harinxmaland de bestaande 

regionale wordingsgeschiedenis van dit deel van Westergo bevestigd, of zijn er 

landschappelijke ontwikkelingen waarneembaar op basis waarvan de genese van dit gebied 

moet worden aangepast? 

ARCHEOBOTANISCHE VRAAGSTELLINGEN 

1. Hoe zag de vegetatie eruit bij de aanvang van de bewoning (analyse veenmonsters)? 

2. In hoeverre zijn mestpakketten die in terpen worden aangetroffen uniform van 

samenstelling? 

3. Zijn eventuele verschillen in bovenstaande terug te voeren op specifieke seizoensbegrazing, 

verschillende begrazingszones op het veen en bijvoedering (met hooi dan wel dorsafval)? 

4. Is er sprake van lokale akkerbouw?  

5. Valt bij aantreffen van meerdere cultuurgewassen (Linum, Hordeum) te bepalen welke 

akkeronkruiden bij de verbouw van welke gewassen horen? 

6. Hoe ontwikkelt de (mogelijke) akkerbouw en de veeteelt zich in relatie tot de 

overstromingsfrequentie? 

7. Wat is de herkomst van de plantenresten in mestmonsters en slootvullingen? 

8. Hoe kunnen deze plantenresten gekoppeld worden aan lokale productie, veeteelt en import? 
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ARCHEOZOÖLOGISCHE VRAAGSTELLINGEN 

1. Wat was de rol van de verschillende diersoorten voor de voedselvoorziening van de 

terpbewoners? 

2. Wat valt er aan de hand van de zoölogische resten te zeggen over het gebruik van en de 

variatie in het landschap rondom de terp? 

3. Hoe werden de dieren/dierresten gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld werktuigen? 

4. Is er een verschuiving in de tijd te zien m.b.t het landschapsgebruik en de samenstelling van 

de veestapel? 

5. Is er sprake van rituele deposities waarbij dieren een rol spelen? 

6. Zijn er verschillen te zien tussen Sneek-Harinxmaland I en andere ontginningsnederzettingen 

zoals Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Leeuwarden-Bullepolder, Arkum en 

Wartena-Noord? 

VRAGEN TEN AANZIEN VAN DE FYSIEKE KWALITEIT  

1. Hoe is het archeologisch bodemarchief en het aanwezige vondstmateriaal beïnvloed door 

uitdroging, bioturbatie, oxidatie en grondbewerking? 

2. Hoe diep reikt de beïnvloede zone? 

3. In hoeverre zijn bewonings- en/of ophogingslagen bewaard gebleven (zichtbaar) in het 

terpprofiel en de terpvoet? 

4. Wat is de kwaliteit van eventueel aanwezig vondstmateriaal in de terplagen? 

2.5 BOORONDERZOEK TERPENCENTRUM 

In februari 2014 is de onderzoekslocatie geïnspecteerd door T.W. Varwijk en de auteur (beiden 

Terpencentrum/GIA). Het perceel was ook nu in gebruik als grasland. Het bleek dat de terp niet als 

een verhoging zichtbaar was. Aan de zuidwestkant wordt het monument nog steeds begrensd door 

de sloot die Jager in 1988 al noemde. Het naspeuren van verdroogde slootbagger in de wal leverde 

geen archeologische resten op.  

Na de visuele inspectie is een booronderzoek uitgevoerd ter voorbereiding op de latere opgraving. 

Op grond van de boorresultaten diende de ligging van de kern van de terp te worden vastgesteld 

omdat deze ligging een belangrijk uitgangspunt was voor het bepalen van de positie van de eerste 

sleuf. Bij het zoeken naar de vermoede kern werd uitgegaan van de aanname dat de terplagen op die 

plek het dikste zouden zijn en ook de hoogste top zouden hebben. Tijdens het boren is dan ook 

vooral aandacht geschonken aan de textuur, diepte en dikte van vondsthoudende lagen. De diepste 

veenlagen en het onderliggende zand zijn niet onderzocht.  

Het booronderzoek bestond in eerste instantie uit een boorraai van elf boringen met 10 meter 

tussenafstand over de lengte van het monument (fig. 2.6). Uit die boringen blijkt dat de bouwvoor 

ca. 20 cm dik is (fig. 2.7).
45

 Onder de bouwvoor volgen in de meeste boringen vier kleilagen die van 

elkaar te onderscheiden zijn op grond van kleur, textuur en insluitsels:  

 De eerste kleilaag (20-35 cm) is grijs van kleur en bevat houtskool en ijzer; 

                                                           
45 Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 2.1 (de boorstaten van het booronderzoek door het Terpencentrum). 
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 De tweede laag is tevens grijs, bevat ijzer en verschillende zandlaagjes (ca. 35-60 cm); 

 De derde laag (60-100 cm) is een blauwgrijze kleilaag met ijzer; 

 De vierde laag bestaat uit een donkere, bruinig grijze laag (ca. 100-110 cm) met een sterke 

humeusiteit. 

Vermoedelijk betreft deze laatste laag een restant van het Tinga-complex. Op sommige locaties 

bevindt zich tussen de eerste en tweede laag een zandige kleilaag met een lichte humeusiteit. Na 

deze lagen volgt een tweetal venige kleilagen (ca. 110-130 cm). De eerste laag is donker grijzig bruin 

van kleur en bestaat uit veraard veen (ca. 110-118 cm). De tweede laag (ca. 118-130 cm) is grijsbruin 

van kleur. De daaropvolgende twee lagen bestaan uit veen. De eerste laag (130-147 cm) bestaat uit 

donkerbruin amorf veen. De tweede veenlaag (147-160 cm) is roodbruin van kleur en bevat 

plantenresten.  

 
Fig. 2.6: Boringen van het Terpencentrum/GIA. De diepte van de vondstlagen is ten opzichte van het maaiveld. (bewerking 

kaart: M. Bakker, RUG/GIA). 

In de boringen 4 tot en met 8 zijn verschillende vuile lagen aangetroffen. Deze lagen, waarin stukjes 

aardewerk, houtskool, as en verbrande klei zijn aangetroffen, liggen op een diepte die varieert van 66 

tot 135 cm onder maaiveld. Waarschijnlijk gaat het hier om terplagen, en in boring 4 en 8 

waarschijnlijk om de terpflank. De kern van de terp, of in ieder geval het dikste pakket aan terplagen, 
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werd verwacht tussen boring 7 en 8. Om dit te verifiëren is tussen deze beide boringen nog een extra 

boring gezet.  

In die boring (boring 12) is op een diepte van 45 cm al een vuile laag waargenomen. Daaronder bleek 

een veraarde, compacte veenlaag te liggen. Mogelijk is dit pakket opgebracht omdat eronder een 

laag is waargenomen die, op basis van een verrommelde aard en de aanwezigheid van enkele 

aardewerkscherven (op 110 en 130 cm), het beste als een (venige) terplaag geïnterpreteerd kan 

worden. Deze terplaag ligt op een dun en vuil kleilaagje dat vrij hard is(145-150 cm). Onder deze 

duidelijk antropogene lagen liggen natuurlijke lagen, bestaande uit veen en venige klei (2 m einde 

boring). 

 

Fig. 2.7: Boorprofiel van de onderzoekslocatie door het terpencentrum: dieptes zijn hier aangegeven t.o.v. NAP. 

In de meeste boringen is onder de antropogene horizont een laag licht amorf veen of veen met soms 

resten van hout aangetroffen. Hieronder bevinden zich veenlagen met riet- en zeggeresten, die naar 

onderen steeds kleiiger worden. Onderin de meeste boringen is vaak alleen nog maar een sterk 

humeuze, dan wel venige klei met een spoor riet aanwezig. Deze waarnemingen sluiten goed aan bij 

de bevindingen uit het booronderzoek van RAAP.  

SAMENVATTING BOORRESULTATEN 

Uit de boorresultaten van RAAP kon al worden afgeleid dat de bewoningslagen zich concentreren in 

het zuidelijke deel van het monument (fig. 2.4). In het noordelijke deel zijn vooral sporen van een 

veenlandschap met veraard veen gevonden. Soortgelijke resultaten blijken uit het booronderzoek 

van het Terpencentrum. De dikste vondstlagen zijn direct ten zuiden van het centrum van het 

monument aangetroffen (fig. 2.6), ten noorden daarvan is hoofdzakelijk veraard veen gezien met 

soms een dunne vondstlaag. Sporen van een duidelijke geulafzetting zijn tijdens het booronderzoek 
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door het Terpencentrum niet aangetoond, wel zijn kleilagen aangetroffen met daarin veel zand- of 

siltlaagjes, wat duidt op een afzetting in een hoog energetisch milieu. 

Hoewel het monument een ruimte beslaat van ca. 70 bij 40 m, wijzen de boorresultaten van zowel 

RAAP als het Terpencentrum uit dat een mogelijk podium zich alleen in de zuidelijke hoek van het 

monument kon bevinden (fig. 2.8). De veraarde veenlagen en dunne vondstlagen buiten dit 

vermeende podium zijn vermoedelijk de oude bouwvoren zijn van de betredingszone rondom het 

podium. 

2.6 DE UITVOERING VAN DE OPGRAVING 

De onderzoeksstrategie was erop gericht om met zo weinig mogelijk aantasting van het monument 

zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de opbouw van de terp en de relatie met het overslibde 

cultuurlandschap. De oorspronkelijke strategie uit het PvE bestond uit vijf delen: 

1) Booronderzoek voor het bepalen van de positie van de eerst aan te leggen proefsleuf 

2) Brede proefsleuf vanuit de kern van de terp richting het zuidoosten tot het einde van de 

terp (werkput 1) 

3) Brede proefsleuf van uit de kern van de terp richting het noordoosten tot het ende van 

de terp (werkput 2) 

4) Smalle proefsleuf richting het noordwesten (werkput 3) 

5) Uitbreiding van beide brede proefsleuven buiten de terp met smalle sleuven (optioneel) 

Hoewel de in het PvE beschreven strategie goed kon worden aangehouden, zijn er wijzigingen 

opgetreden in de details omdat de omstandigheden dat vereisten. In overeenkomst met het PvE is in 

alle gevallen telkens overlegd met het bevoegd gezag en waar nodig met de pachter. Een van de 

wijzigingen werd doorgevoerd om de graafmachine efficiënter in te kunnen zetten. Het bleek 

namelijk handiger om de optionele uitbreiding van werkput 1 naar het zuidoosten niet na maar al 

voorafgaand aan de aanleg van de dwarssleuf te realiseren. Daardoor zijn de werkputnummers 

gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke opgravingsplan in het PvE (zie fig. 2.8 voor de 

wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke plan en fig. 2.9 voor het definitieve werkputtenplan).  

ENKELE BORINGEN VOORAFGAAND AAN DE OPGRAVING 

Uit de eerder gezette boringen in februari (zie par. 3.5), bleek al dat de dikste vondstlagen zich in de 

zuidelijke helft van het monument bevonden. De week voorafgaand aan het onderzoek is er nog een 

laatste inspectie geweest, waarbij nog een aantal boringen zijn gezet op de vermoede kern van de 

terp. Met een piket zijn deze plekken gemarkeerd achtergelaten. 

VANUIT DE KERN VAN DE TERP RICHTING HET ZUIDOOSTEN: WERKPUT 1 EN 2 

Vanaf enkele meters ten noordwesten van de vermoede kern van het podium is een sleuf aangelegd 

richting het zuidoosten (werkput 1, zie fig. 2.9). Op grond van de grootte van het monument en de 

boorresultaten is deze sleuf op ca. 10 m afstand vanaf de slootkant aangelegd. De reden waarom er 

bij de aanleg van de sleuf vanuit de kern richting de flank werd gewerkt was uit praktische 

overwegingen. Op deze manier kon de top van het vroegere loopvlak van de terp namelijk tijdens het 

aanleggen goed worden gevolgd en was er minder risico dat er met de graafmachine door deze top 
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heen werd gegraven. Andersom, werkend van de flank richting de kern van de terp, is het volgen van 

het oorspronkelijke loopvlak, veel moeilijker. Dat komt omdat die top richting de kern van de terp 

geleidelijk aan omhoog zal gaan maar onbekend is hoeveel. In het veld werkte deze strategie naar 

verwachting. In tegenstelling tot eerdere opgravingen van overslibde nederzettingen, kon het 

oorspronkelijke loopvlak op de terp goed worden gevolgd. 

Werkput 1 had een breedte van 6 m en een lengte van bijna 18 m. Besloten is de werkput te laten 

eindigen op de plek waar de ophogingslagen overgingen in dunnere vondstlagen en een veraarde 

veenlaag die samen de betredingszone rondom de terp markeren. De locatie van deze 

betredingszone werd bevestigd door enkele boringen. In de werkput is, in afspraak met de pachter, 

een tussendam van 1 m intact gehouden op plekken waar zich een drainagebuis bevindt (zie fig. 

2.9).
46

 Hoewel hierdoor een klein deel aan vlakinformatie ontbreekt, heeft een tussendam als 

voordeel dat de werkput wordt opgedeeld. In het geval van wateroverlast zijn de kleinere putten 

sneller droog te pompen en bovendien kunnen er extra dwarsprofielen worden aangelegd, die meer 

inzicht kunnen geven in de opbouw van de terp.  

 
Fig. 2.8: Opgravingsstrategie ingezoomd op AMK 8002 (ondergrond kaart naar ESRI Nederland). Zowel de werkputnummers 

van de oorspronkelijke strategie als die van de gehanteerde gevolgde strategie zijn aangegeven.(bewerking kaart: M. 

Bakker, RUG/GIA). 

                                                           
46 Met de pachter was afgesproken dat eventueel beschadigde drainagebuizen op kosten van de opgraving vervangen 

zouden worden. 

WP 1 (bleef WP1) 

WP 2 (werd WP 3) 

WP 3 (werd WP 5) 

Optionele uitbreiding I 

(werd WP 2) 

Optionele uitbreiding II 

(werd WP 4) 

WP 3 

WP 1 

WP 5 
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Fig. 

2.9: Werkputtenplan: in zwart zijn de werkputten (WP) aangegeven, met paars de gedocumenteerde profielen. (bewerking 

kaart: M. Bakker, RUG/GIA). 

De werkputten die door de terp gingen, mochten worden uitgebreid met als doel het onderzoeken 

van de betredingszone rondom de terp en het in kaart brengen van eventuele sporen van verkaveling 

uit de vroegste bewoningsfasen. Dit is direct na aanleg van werkput 1 gedaan en de verlenging, die 

zich richt op het zuidoosten, is dan ook werkput 2 genoemd, .
47

 Conform het PvE bedroeg de breedte 

van deze werkput 3 m. De verwachting was dat in deze zone geen andere grondsporen zouden 

worden aangetroffen dan sloten, greppels en doorgaande lagen. Tijdens de aanleg van de sleuven 

bleek echter dat er ook resten aanwezig waren van langwerpige kuilen. Deze ingravingen konden 

                                                           
47 Zie ook eerdere uitleg in deze paragraaf over de naamswijziging ten opzichte van het Programma van Eisen. 
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met behulp van de profielen van de tussendammen voldoende onderzocht en gedocumenteerd 

worden. Deze tussendammen, gebaseerd op de positie van drainagebuizen, deelden werkput 2 op in 

vier vakken (zie fig. 2.9). De totale lengte van deze werkput was 30 m. 

VLAKKEN EN PROFIELEN IN WERKPUT 1 EN 2 

In werkput 1 zijn in het eerste vak vijf en in het tweede vak zes vlakken aangelegd en 

gedocumenteerd. Dat is twee keer zoveel als opgegeven in het PvE. Deze andere aanpak was 

noodzakelijk omdat tijdens de aanleg van de eerste vlakken al snel bleek dat de informatiedichtheid 

zo groot was, dat er teveel waardevolle gegevens verloren zouden gaan bij aanleg van slechts drie 

vlakken. In het PvE was de optie tot de aanleg van meer vlakken overigens wel opgenomen. In de 

vakken van werkput 2 zijn overal twee vlakken aangelegd. 

Aanlegvondsten zijn verzameld en waar mogelijk gekoppeld aan een spoornummer.
48

 Bijzondere 

vondsten, zoals voorwerpen van metaal en hout, zijn voor zover mogelijk apart ingemeten. Voor 

specialistisch onderzoek is actief bemonsterd. Voor het verder verzamelen van (onder andere 

dateerbaar) archeologisch materiaal en voor het bepalen van de onderlinge stratigrafie zijn de 

sporen in het vlak gecoupeerd, doorgespit en eventueel bemonsterd.  

Na de aanleg en documentatie van de vlakken zijn de profielen gedocumenteerd. Aan het einde van 

de opgraving zijn de zichtbare lagen en sporen in de profielen waar nodig bemonsterd en daarna 

ondiep (ca. 5 -10 cm) uitgetroffeld. De vondsten die hierbij zijn aangetroffen zijn per spoorvulling 

verzameld.  

VANUIT DE KERN VAN DE TERP RICHTING HET NOORDOOSTEN: WERKPUT 3 EN 4 

Terwijl het eerste vlak in de werkputten 1 en 2 werd gedocumenteerd, is haaks op de eerste werkput 

een tweede brede sleuf aangelegd door het terplichaam en de terpflank. Omdat er al begonnen was 

met de aanleg van werkput 2,  werd de nieuwe sleuf, die  6 m breed en 9 m lang was, aangeduid als 

werkput 3 (zie fig. 2.9). Rekening houdend met eventuele aanwezige structuren, is de precieze 

beginpositie van deze sleuf bepaald op basis van de waarnemingen in werkput 1. Tijdens het 

aanleggen is aanvankelijk een circa 1 m brede dam tussen werkput 1 en werkput 3 intact gehouden, 

opdat aan beide zijden profielen gedocumenteerd konden worden. Aan het einde van de opgraving is 

deze dam doorgegraven om profiel 1c uit werkput 1 te laten aansluiten op profiel 2a in werkput 3. 

Net als werkput 1 is werkput 3 aangelegd tot in de betredingszone rond de terp Met betrekking tot 

de aanleg, documentatie vondstverwerking en bemonstering van de vlakken, is voor werkput 3 

dezelfde strategie aangehouden als voor werkput 1. Dit geldt ook voor de documentatie van de 

profielen. Om de betredingszone te bestuderen is ook werkput 3 verlengd met een smallere werkput 

van 3 m breed. Deze werkput is werkput 4 genoemd en was slechts 15 m lang (zie fig. 2.9).  

SMALLE PROEFSLEUF RICHTING HET NOORDWESTEN: WERKPUT 5 

Werkput 5 (zie fig. 2.9 en 2.10) is aangelegd om na te gaan of er een verband is tussen de terp en het 

door RAAP bij het monument aangetroffen veenstroompje (fig. 2.4 tot 2.8). Daarnaast diende het 

                                                           
48 Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 2.2 voor een complete lijst van alle vondsten en webdeponering 

Grondsporen, bijlage 2.3 voor een complete splitslijst. 
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profiel gegevens op te leveren over de flank van het podium in het noordoosten, opdat de doorsnede 

van de terp kon worden bepaald. Na enkele testboringen met de guts om het veenstroompje te 

traceren, is de uitbreidingssleuf op de meest waarschijnlijk plek in het verlengde van het 

gedocumenteerde profiel van werkput 1 aangelegd. Tijdens de aanleg van werkput 5 is het 

stroompje inderdaad aangesneden. In verband met de aanwezigheid van een drainagebuis is deze 

werkput op iets grotere afstand van werkput 1 aangelegd dan oorspronkelijk de bedoeling was. 

Omdat alleen het verband tussen de terp en het veenstroompje duidelijk moest worden in het 

profiel, was het niet nodig om werkput 5 even breed te maken als de werkputten 1 en 3. Met een put 

van 3 m breed en 7 m lang kon de relatie tussen de terp en het veenstroompje al worden bevestigd 

en verder worden onderzocht. Omdat er in werkput 5, naast het spoor van het veenstroompje, ook 

nog interessante bewoningssporen werden aangetroffen, is besloten ook in deze werkput meerdere 

vlakken aan te leggen dan de oorspronkelijke twee die in het PvE zijn genoemd.  

 
Fig.2.10: Angelique Kaspers en Gerard Aalbersberg documenteren het profiel van werkput 5. (Foto: F. de Vries / Toonbeeld). 

AFRONDING OPGRAVING 

Na afronding van het veldwerk is de verwijderde grond machinaal teruggezet. Tijdens het aanleggen 

van de werkputten is de aarde van de teeltlaag apart gehouden van de andere opgegraven grond 

opdat deze als laatste weer kon worden opgebracht.  

Voor het dichtmaken van de werkputten is 20 m
3
 schone zwarte grond aangevoerd om het verlies 

aan grond door inklinking en oxidatie van het veen goed te maken.
49

 De verwachting is dat het 

                                                           
49 Met ‘schone’ zwarte grond wordt niet verontreinigde teelaarde bedoeld zonder stenen of puinresten. 
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maaiveld van het opgravingsareaal binnen twee jaar weer hetzelfde niveau heeft als rest van het 

perceel. De aangevoerde grond ligt tussen de opgegraven klei- en veengrond en de teelaarde. 

Tot slot zijn het opgravingsareaal en het deel van het perceel waarop de opgegraven grond tijdelijk 

had gelegen, gefreesd en vervolgens opnieuw ingezaaid om het perceel in oorspronkelijke staat terug 

te brengen. 

2.7 AANDACHT VAN PUBLIEK EN MEDIA 

Een van de doelen van de opgraving was het betrekken van het publiek bij de archeologie. Om de 

terpen, zowel die van de voormalige kwelder als die van de vroegere rand van het veen, te behouden 

voor toekomstige generaties, is het noodzakelijk om publiek kennis te laten maken met dit specifieke 

erfgoed. Opgravingen zijn daarvoor ideaal en stellen de archeoloog in staat het publiek op meerdere 

manieren te bereiken.  

Eén van die manieren is het organiseren van een vrij toegankelijke open dag met rondleidingen. 

Tijdens de opgraving is een algemene open dag gehouden op zaterdag 28 juni 2014. Tussen 10:00 en 

15:00 uur zijn door J.A.W. Nicolay en de auteur om het half uur rondleidingen gegeven aan groepen 

van gemiddeld 25 tot 50 mensen (fig.2.11). Naast de kantoor-unit waren tafels opgesteld met daarop 

een uitstalling van een selectie aan opgegraven vondstmateriaal, waaronder vele soorten aardewerk, 

dierenbotten, prachtige houten voorwerpen en metalen objecten zoals een mooie bronzen armring 

(fig.2.12). Bij deze tafels werd door een groep betrokken vrijwilligers uitleg gegeven over de 

vondsten. De open dag was een groot succes met een bezoekersaantal van ongeveer 400 personen. 

 
Fig. 2.11: Johan Nicolay (in de gele veiligheidsjas) geeft uitleg bij de opgravingsput op de open dag. (Foto: F. de Vries / 

Toonbeeld). 
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Fig. 2.12: Links: vrijwilligers Gilbert Hofstra en Akkie Visser geven uitleg over het opgegraven vondstmateriaal. Rechts: 

Marco Bakker geeft uitleg over de paleolandschappelijke ontwikkeling van het onderzoeksgebied. (Foto: F. de Vries / 

Toonbeeld).  

Naast het bezoeken van een open dag was het voor geïnteresserden ook mogelijk om onder 

begeleiding een of meerdere dagen mee te werken aan de opgraving. De werkzaamheden variëren 

van het wassen en splitsen van vondsten tot het mee helpen graven en troffelen. Met een deel van 

de amateurarcheologen die betrokken waren bij de opgraving wordt al veel langer samengewerkt. Zij 

zijn inmiddels doorgewinterde deelnemers die al jaren betrokken zijn bij de campagnes van het 

Terpencentrum. Naast de hierboven genoemde werkzaamheden houden zij zich ook bezig met 

metaaldetectie en met het geven van uitleg over archeologie en archeologische voorwerpen aan 

andere geïnteresseerden op onder andere open dagen.
50

 De manier waarop deze 

amateurarcheologen hun kennis delen met het bredere publiek is een prachtige manier waarop 

draagvlak wordt gecreeërd voor de (terpen)archeologie. 

Aandacht van de pers was er tijdens de opgraving eveneens volop en  werd mede veroorzaakt door 

de vondst van een mooie bronzen armring precies op het moment dat een radio-reporter van Omrop 

Fryslân op de locatie aanwezig was.
51

 Op de dag dat deze amring gevonden werd, is de auteur in het 

avondpramma Bynt op Omrop Fryslân geïnterviewd over de vondst. Tijdens het interview was ook 

ruimte om in te gaan op de archeologische opgraving. Dat vondsten zoals de bronzen armring de 

interesse wekken bij het publiek, blijkt uit de aandacht van de pers die ook in de dagen na de vondst 

nog steeds aanwezig was. In verschillende regionale en nationale kranten verschenen artikelen over 

de vondst (zie fig. 2.13).  

                                                           
50 Zie ook Visser 2016. 

51 Zie: https://www.omropfryslan.nl/nijs/350172-bysundere-earmban-fun-yn-snits  
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Fig. 2.13: Selectie van krantenartikelen over de opgraving. (Fotocollage: M. Bakker, RUG / GIA). 

 

2.8 ORGANISATIE EN FINANCIERING 

De opgraving werd gefinancierd door de Provincie Fryslân en het Groninger Instituut voor 

Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het promotieonderzoek is gefinancierd 

door de University Campus Fryslân (UCF) met steun van de Waddenacademie. Alle financiers worden 

op deze plaats hartelijk bedankt: zonder financiële ondersteuning was het niet mogelijk geweest de 

opgraving uit te voeren. 

De gemeente Súdwest-Fryslân wordt bedankt voor het financieel mogelijk maken van het 

aanvullende fysisch-geografisch onderzoek. Speciale dank gaat uit naar de gemeentearcheoloog Y. 

Boonstra voor het goede overleg en haar hulp bij de open dag. Melkveehouderij Jellema-Westgeest 

wordt bedankt voor het ter beschikking stellen van het deel van het perceel waar de opgraving 

plaatsvond. 

DE ORGANISATIE VAN DE OPGRAVING 

Aan het veldwerk hebben veel mensen meegewerkt. De projectleiding was in de handen van J.A.W. 

Nicolay en de dagelijkse leiding lag bij de auteur. Vanuit het GIA waren verder werkzaam: T.W. 

Varwijk als rechterhand van de opgravingsleider, S. Tiebackx als veldtechnicus en F. Possel voor de 

financiële afhandeling. Opgravingsassistent was A. Kaspers (destijds derdedejaars GIA-student). 

Tweedejaars GIA-studenten die hebben deelgenomen aan de opgraving waren M. Haandrikman en Y. 

van Deun. Het fysisch-geografisch veldwerk is verricht door G. Aalbersberg (AGEA advies), die ook 

nog enkele dagen vrijwillig aan de opgraving meewerkte, P.C. Vos en S. de Vries (beiden Deltares). 

Professionele foto’s zijn gemaakt door F. de Vries (Toonbeeld). Het werk met de graafmachine is 

vakkundig verricht door S.J. van der Burg (Van der Wiel B.V.). 
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Fig. 2.14: Veldtechnicus Sander TIebackx aan het werk. (Foto: J. van Gent). 

Naast bovengenoemde deelnemers, waren er ook zeer veel vrijwilligers die enkele of meerdere 

dagen, of zelfs de hele campagne, meehielpen. Zonder deze vrijwilligers was het niet mogelijk 

geweest om in korte tijd zoveel werk te verrichten. Onze welgemeende dank gaat dan ook naar de 

volgende (amateur)archeologen en studenten: 

•  A. Visser 

•  A. Bakker  

•  A. Hiemstra  

•  G. Hofstra  

•  H. Baron  

•  J. van Gent  

•  L. Spoelstra  

•  L. de Vries  

•  L. Lijcklama à Nijeholt  

•  M. Bannink  

•  N. Casolin 

•  R. Visser 

•  R. van der Burg  

•  N. van der Burg 

•  S. Zandboer 

•  S. Thasing  

•  T. Sibma 

•  W. Prummel 
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Fig. 2.15: Vrijwilligers Reinder Visser (links) en Henk Baron (rechts). (Foto’s: J. van Gent). 

DE UITWERKING EN HET AANVULLENDE ONDERZOEK 

Bij de uitwerking van de opgraving was een groot aantal specialisten betrokken. Het 

paleolandschappelijke onderzoek tot en met de vorming van het Tinga-complex is uitgevoerd door G. 

Aalbersberg (AGEA advies). Het paleolandschappelijk onderzoek vanaf de vorming van het Tinga-

complex is gedaan door P.C. Vos (Deltares) en de auteur. Van deze studie is verslag gedaan in een 

apart Deltares rapport.
52

 Het uitwerken van de sporen en fasen is uitgevoerd door de auteur. De 

grote hoeveelheid aardewerk is onderzocht door A. Kaspers met hulp van M.L.M. Louwes (beiden 

GIA) onder begeleiding van de auteur. Door M.L.M. Louwes zijn als toevoeging op het 

aardewerkonderzoek enkele aardewerkobjecten gerestaureerd onder begeleiding van G.J.M. van 

Oortmerssen (Laboratorium voor Conservatie en Materiaalkennis/RUG). Het onderzoek naar de 

keramische artefacten en verbrande kleiresten is gedaan door L.A. van Sambeek (destijds student 

aan het GIA) en de auteur. Het archeobotanisch onderzoek is uitgevoerd door M. Schepers (GIA) en 

E.E. Scheele (GIA) bestudeerde het botmateriaal. De aangetroffen metalen objecten zijn onderzocht 

door J.A.W. Nicolay (GIA), het hout door J. van der Laan (Cambium) en het natuursteen door T. Sibma 

(GIA) en H. Huisman (Hunebedcentrum Borger). De slijpplaten zijn onderzocht door J. Colenberg 

onder begeleiding van D.J. Huisman (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) in samenwerking met de 

auteur.  

M. Scholte Lubberink (destijds tweedejaars GIA-student) is zo vriendelijk geweest de veldtekeningen 

te digitaliseren. De conservatie van metalen objecten en houten voorwerpen is verzorgd door G.J.M. 

van Oortmerssen (LCM /RUG). M.A. Los-Weijns (tekenkamer, GIA) heeft een selectie van houten 

voorwerpen en aardewerken objecten getekend.  

                                                           
52 Vos & Bakker 2017 
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Tot slot wil ik G.J. de Langen en T. Sibma ook bedanken voor hun werk als mederedacteur, voor de 

vele lange dagen die ze hebben gestoken in het redigeren van de teksten, het controleren van de 

inhoud, het opmaken van de afbeeldingen en de opmaak van de uiteindelijke publicatie. 

LITERATUUR 

AALBERSBERG, G. 2006a: Plangebied Harinxmaland, gemeente Sneek: archeologisch vooronderzoek: 

een inventariserend veldonderzoek. (=RAAP-rapport 1262). RAAP Archeologisch Adviesbureau, 

Amsterdam 

AALBERSBERG, G., 2006b: Plangebied Harinxmaland. Gemeente Sneek. Archeologisch vooronderzoek: 

een inventariserend veldonderzoek (waarderend onderzoek). (=RAAP Rapport 1332). RAAP 

Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam 

AALBERSBERG, G., 2012: Drie veenterpen langs de Ald Rien nabij Sneek. Gemeente Súdwest Frylân. 

Archeologisch vooronderzoek: een waarderend onderzoek. (=RAAP-notitie 4173). 

BAKKER, M., 2013: Op het spoor van de vroegste veenontginningen in Westergo. Het archeologisch 

onderzoek van een nederzetting uit de late ijzertijd en Romeinse tijd bij Arkum, Friesland. 

(=Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen). Groningen.  

BAKKER, M., 2014: Een waarderend proefsleuvenonderzoek ten noorden van Warten. Conceptrapport 

over de opgraving Wartena-Noord (GIA-131) (=intern). Rijksuniversiteit Groningen. 

BAKKER, M. 2017: Inleiding tot de opgraving en synthese over de onderzoeksresultaten. Hoofdstuk 3. 

In: M. Bakker & G.J. de Langen (red.), Standaardrapport opgraving Wartena-Noord 2013 (GIA-131). 

Onderzoek aan een huisterp en een oud verkavelingspatroon in het Friese klei-op-veengebied tussen 

Warten en Warstiens. (=Grondsporen 28). 

BAKKER, M. & A. KASPERS, 2014: Programma van Eisen – Sneek-Harinxmaland (=intern). 

Rijksuniversiteit Groningen. 



Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket  
  

43 

 

BERGSMA, G.M.A. & S.J. TUINSTRA, 2011: Een archeologische begeleiding – protocol IVO-p-langs de 

Alde Rien te Folsgare, gemeente Súdwest Fryslân (F). (=ARC Rapporten 2011-131). 

BRUINSMA, P., 1968: Enkele beschouwingen naar aanleiding van het onderzoek van een 

ondergeslibde terp bij Wartena-Warstiens, verricht 5-28 april 1965. It Beaken no. 30, p. 165-184. 

ELZINGA, G., 1962: Nederzettingssporen van rond het begin onzer jaartelling bij Sneek. De Vrije Fries 

no. 45, p. 68-99. 

HALBERTSMA, H., 1955: Enkele oudheidkundige aantekeningen over het ontstaan en de toeslijking 

van de Middelzee. Tijdschrift Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (2e reeks) no. 72, p. 

93-105 

HUISMAN, M.A., A. UFKES & S.J. TUINSTRA, 2005: Een archeologisch inventariserend veldonderzoek 

(IVO) door middel van een proefsleuf in een terp in de wijk De Loten te Sneek, gemeente Sneek (Fr.). 

(=ARC-publicaties 128). Groningen. 

JAGER, S.W., 1988: Een inventarisatie van archeologische elementen ten behoeve van het 

intentieprogramma bodembeschermingsgebieden in de provincie Friesland. Eindrapport. (= RAAP-

rapport 27). Amsterdam. 

JAGER, S.W., 1989: Niet-zichtbare, archeologische elementen in de provincie Friesland: een revisie van 

de huidige overzichtskaart. Eindrapport. (= RAAP-rapport 33). Amsterdam. 

KRAMER, E., 1989: Archeologische afdeling. De Vrije Fries 69, 152-168. 

LANGEN, G.J. DE, T.M. PERGER, S, WENTINK & M.H. WISPELWEY, 2000: Provincie Fryslân: de 

resterende terreinen onderzocht in 1992-1995. (= RAAP-rapport 200 / BOM rapport 21). Amsterdam. 

LANGEN, G.J. DE, 2012: Vensters op Frisia. Over nut en noodzaak van het universitaire 

terpenonderzoek. Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek no. 95, p. 9-46. 

LUBBERS, N. & M. OSINGA, 2007: Archeologisch onderzoek De Hemmen te Sneek. Inventariserend 

veldonderzoek d.m.v. proefsleuven. (=GAR 237). Assen.  

NIEKUS, M.J.L.Th. & M.A. HUISMAN, 2002: Een huisterpje uit de Romeinse Tijd in het veen-kleigebied. 

Een archeologische opgraving in het tracé van de Stadsrondweg Oost te Sneek, gemeente Sneek (Fr.). 

(=ARC publicaties 53). Groningen. 

PROVINCIE FRYSLAN, 2014: Veenweidevisie. Een duurzame toekomst voor het Friese 

Veenweidegebied. (=versie 28 oktober 2014). Leeuwarden. (http://www.fryslan.frl/veenweidevisie) 

TAAYKE, E., 1996: Die einheimische Keramik der nördlichen Niederlande, 600 v. Chr. bis 300 n.C. 

Groningen. 

VISSER, A. 2016: Schepper van aarde. In: A. Nieuwhof (red.), Van Wierhuizen tot Achlum: Honderd 

jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (= Jaarverslagen van de Vereniging voor 

Terpenonderzoek 98), Groningen, 55-68. 



Boren en graven naar een oud ontginningslandschap onder de klei 

44 

 

VOS, P.C., 2001: Geologisch onderzoek opgraving Sneek-Tinga. (= TNO-rapport 01-124-B). 

WALDUS, W.B., P.C. VOS & F.J.G. VAN DER HEIJDEN, 2005: Tussen veengebied en Middelzee een geo-

archeologisch onderzoek bij Scharnegoutum. (=ADC Rapport 324). 

 



Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket  

 

45 

 

3. De landschappelijke ontwikkeling van Sneek-

Harinxmaland vanaf het Laat Weichselien tot en 

met de vorming van het Tinga-complex  
 

G. Aalbersberg 

 

3.1 INLEIDING 

In het kader van de ontwikkeling tot woonwijk van onderzoeksgebied Harinxmaland heeft RAAP 

Archeologisch Adviesbureau in 2005 en 2006 een inventariserend en waarderend booronderzoek 

uitgevoerd.
1
 Bij dit booronderzoek, hierna ‘vooronderzoek’ genoemd, zijn verschillende bekende en 

nieuw ontdekte vindplaatsen uit de ijzertijd/Romeinse tijd onderzocht. Daarnaast maakte het 

booronderzoek duidelijk dat zich in grote delen van het onderzoeksgebied tussen deze vindplaatsen 

nog een vrijwel intact landschap uit dezelfde periode bevindt.  

In de zomer van 2014 heeft het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) een waarderend 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een van de overslibde nederzettingen in dit gebied.
2
 Deze 

locatie, catalogusnummer 2 van het vooronderzoek, is één van de vindplaatsen die al voor genoemd 

booronderzoek bekend waren. De opgraving is uitgevoerd in het kader van een lopend 

promotieonderzoek naar de Friese veenontginningen die plaatsvonden in de late ijzertijd en 

Romeinse tijd, globaal vanaf de 3
e
 eeuw v.C. tot en met de 4

e
 eeuw n.C.  

In het kader van de opgraving vond ook een intensief geolandschappelijk onderzoek plaats. Het 

richtte zich in de eerste plaats op de vorming van het natuurlijke landschap voordat het bewoond 

raakte en de veranderingen die het landschap onderging tijdens de bewoning. Het tweede deel 

betreft de landschappelijke veranderingen die zich voltrokken na verlating in de Romeinse tijd en 

besteedt met name aandacht aan de verschillende middeleeuwse overslibbingen (Middelzee-

afzettingen).  

Van het eerste deel van dit geolandschappelijk onderzoek, wordt in dit hoofdstuk verslag gedaan. 

Het verslag kan worden beschouwd als een aanvulling op het eerder verschenen, meer uitgebreide 

interimverslag over dit onderzoek.
3
 Het tweede deel van het geolandschappelijk onderzoek is 

uitgevoerd door P.C. Vos (Deltares) en M. Bakker (GIA).
4
 In het Programma van Eisen (PvE), op basis 

waarvan onderhavig onderzoek is uitgevoerd, zijn met betrekking tot de hier besproken 

landschappelijke ontwikkeling een aantal specifieke onderzoeksvragen gesteld. Deze vragen worden 

aan het einde van dit hoofdstuk beantwoord.  

 

                                                           
1 Aalbersberg, 2006a; Aalbersberg 2006b. 

2 Bakker, 2015 

3 Aalbersberg, 2015. 

4 Bakker & Vos 2017. 
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3.2 METHODE 

Het geolandschappelijke veldonderzoek bestond uit het beschrijven en interpreteren van de 

profielen, waarbij met name aandacht werd geschonken aan de natuurlijke afzettingen en veenlagen 

daarin, en een beperkt booronderzoek buiten de werkputten om bijvoorbeeld het verloop van 

geulen, prielen en andere natuurlijke fenomenen die in de profielen aangetroffen zijn, verder te 

vervolgen.  

14C-DATERINGEN 

In totaal zijn negen 
14

C-dateringen uitgevoerd, die het chronologische kader van de landschappelijke 

ontwikkeling in de periode vanaf het einde van het Weichselien tot aan de eerste bewoning 

ondersteunen. Daarbij lag de nadruk op het dateren van de lagen en ontwikkelingsfasen direct 

voorafgaand aan de bewoning; de start en einde van de groei van het basisveen (zie hieronder) zijn 

buiten beschouwing gelaten. Dateringen D1 t/m D4 en D9 zijn geanalyseerd door Beta Analytic 

(Florida, USA). De overige dateringen, met labels beginnend met GrA- zijn in het Instituut voor 

Isotopenonderzoek te Groningen geanalyseerd. De belangrijkste gegevens van de 
14

C-dateringen 

staan in tabel 3.1 en 3.2.
5
  

Tabel 3.1. Overzicht van de 
14

C-gedateerde monsters. 

Nr. Monster Diepte (onder 

top pollenbak) 

Diepte Gedateerd niveau Materiaal 

D1 MPOL 12 13-14 cm 1,93 - 1,94 m -NAP  basis Hollandveen verkoold plantenmateriaal 

(grasachtigen) 

D2 MPOL 12 21-22 cm 2,01 - 2,02 m -NAP ‘brandlaagje’ in 

onderste kleipakket 

verkoold plantenmateriaal 

(grasachtigen) 

D3 MPOL 9 4-5 cm 1,14 - 1,15 m -NAP top hoogveen plantenresten (bloembodems 

heideachtigen) 

D4 MPOL 9 28-29 cm 1,38 - 1,39 m -NAP start hoogveen verkoold plantenmateriaal 

(heideachtigen) en bladresten 

D5 V 679  2,36 m -NAP basis S 509 in 

waterput WP 5 

mestbrokjes  

D6 V 680  2,32 m -NAP basis S 509 in 

waterput WP 5 

mestbrokje en zaden/vruchten 

D7 MPOL 2 15-16 cm 1,55 m -NAP top hoogveen veen (bulkmonster)? 

D8 MPOL 7 34-35 cm 1,65 -NAP basis Tinga-complex veen (bulkmonster) 

D9 MPOL 9 17-18 cm 1,27 - 1,28 m -NAP start fase met 

bladmossen 

plantenresten (bloembodems 

heideachtigen) en bladresten 

Tabel 3.2. De resultaten van de 
14

C-dateringen. 

Nr. Lab. code δ13
C 

14
C-ouderdom Gecalibreerde ouderdom (2σ) 

D1 Beta-407529 -26,2 ‰ 3340 ± 30 BP 1690 - 1595 cal BC ( 3640 - 3545 cal BP) 

1585 - 1530 cal BC ( 3535 - 3480 cal BP) 

D2 Beta-407530 -24,1 ‰ 3380 ± 30 BP 1745 - 1615 cal BC ( 3695 - 3565 cal BP) 

D3 Beta-409082 -27,9 ‰ 2030 ± 30 BP 105 cal BC - 30 AD (2055 - 1920 cal BP) 

40 - 50 AD ( 1910 - 1900 cal BP) 

D4 Beta-407532 -27,2 ‰ 2250 ± 30 BP 395 - 345 cal BC ( 2345 - 2295 cal BP)  

320 - 205 cal BC ( 2270 - 2155 cal BP) 

D5 GrA-67736 -26,65 ‰  1370 ± 35 BP 640 - 675 AD 

D6 GrA-67737 -28,05 ‰  1330 ± 30 BP 655 - 690 AD, 750 - 760 AD 

D7 GrA-67738 -27,03 ‰  2155 ± 30 BP 350 - 305 BC, 210 - 120 BC 

D8 GrA-67739 -24,83 ‰  1860 ± 30 BP 90 - 215 AD 

D9 Beta-498116 -27,6 ‰ 2220 ± 30 BP 375 - 203 cal BC (2324 - 2152 cal BP) 

                                                           
5 Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 3.1 voor een uitgebreidere evaluatie van de 14C-dateringen. 
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3.3 RESULTATEN 

De boorgegevens van het vooronderzoek en de spoorbeschrijvingen uit het proefsleuvenonderzoek 

vormen de basis voor de hier gepresenteerde landschapsontwikkeling. Deze ontwikkeling is 

opgedeeld in 7 fasen, die hieronder besproken worden. Daarnaast is gebruik gemaakt van de 

resultaten van het archeobotanische onderzoek en de paleobotanische gegevens die bij het 

selecteren van materiaal voor 
14

C-dateringen zijn verzameld. Het chronologische kader is gebaseerd 

op dateringen aan de hand van archeologische vondsten en de hierboven beschreven 
14

C-dateringen 

(tabel 3.2). De beschrijving omvat de Pleistocene ondergrond en de hele daarboven liggende 

Holocene opeenvolging. Het bovenste kleipakket (de Middelzeeafzettingen) wordt hier niet 

behandeld omdat deze afzettingen feitelijk niet tot de scope van dit deel van het onderzoek behoren. 

LAAT PLEISTOCENE AFZETTINGEN EN HOLOCENE BODEMVORMING 

De basis van de laagopeenvolgingen in het onderzoeksgebied bestaat overal uit dekzand, waarvan de 

top op grond van het booronderzoek globaal tussen 1,2 m -NAP en 4,0 m -NAP ligt. Het 

dekzandoppervlak vertoont dus enig reliëf. In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied bevindt 

zich een langgerekte, oost-west georiënteerde rug (D op fig. 3.1) die tot buiten het onderzoeksgebied 

doorloopt. Het dekzandoppervlak bestaat verder uit vrij kleine opduikingen, geflankeerd door wat 

diepere delen. Een van deze dekzandkopjes bevindt zich op korte afstand ten noordwesten van 

locatie 2 (locatie B op fig. 3.1); een ander ligt op ongeveer dezelfde afstand ten zuidoosten ervan (A). 

Op de hogere delen is vrijwel altijd een podzolbodem in het zand ontwikkeld. Lokaal komen tussen 

het dekzand en het erboven liggende veenpakket dunne lagen verspoeld zand voor. 

Fig. 3.1. Het pleistocene reliëf in het onderzoeksgebied. 
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Het dekzandreliëf heeft geen rol gespeeld bij de locatiekeuze in de ijzertijd/Romeinse tijd, omdat het 

basisveen, het onderste kleipakket en het Hollandveen dit geheel afdekken. Toch is het dekzand wel 

relevant voor latere periodes, omdat het als watervoerend pakket fungeerde en dus als bron van 

drinkwater kon dienen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een van de waterputten (spoor 506-511; fig. 3.2), 

die tot in het dekzand is ingegraven.  

 
Fig. 3.2. De waterput in werkput 5 met aan weerszijden een natuurlijke laagopvolging van Pleistocene afzettingen (spoor 

401: lichtgele pijl), naar basisveen (oligotroof - spoor 402: rode pijl; mesotroof/eutroof - spoor 403: bruine pijl), naar 

onderste kleipakket (spoor 298: witte pijl), naar eutroof Hollandveen (spoor 299/300: donkergele pijl; spoor 301: lichtbruine 

pijl), naar veraard veen (spoor 302 en 341: groene pijl). Het mesotrofe en oligotrofe Hollandveen ontbreken, deze zullen 

grotendeels opgenomen zijn in de laag veraard veen. Met blauwe pijen is monsterlocatie D5/6 aangegeven (Foto: RUG/GIA, 

bewerkt door G. Aalbersberg). 

 

BASISVEEN 

Het basisveen bestaat hoofdzakelijk uit veenmosveen. Aan de basis van dit veenpakket komen hier 

en daar gyttja (organische meerafzettingen) en amorf, gliede-achtig veen voor. Lokaal zijn ook lagen 

met heide- en bosveen aanwezig. Plaatselijk ligt een relatief dunne laag zegge- of rietveen op het 

veenmosveen. 

Het voorkomen van oligotrofe veensoorten in het basisveen geeft aan dat de afwatering stagneerde 

Dit geldt voor zowel de verticale als horizontale afwatering. In verschillende boringen in het 

vooronderzoek is keileem aangeboord. De aanwezigheid van een dergelijke ondoordringbare laag 

keileem in de ondergrond zou de slechte verticale drainage kunnen veroorzaken. De gebrekkige 

horizontale afwatering van de depressies tussen de dekzandopduikingen wijst er op dat deze 
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depressies niet met elkaar in verbinding staan. De combinatie van deze twee factoren heeft er toe 

geleid dat zich allereerst lokale hoogveenkussens konden ontwikkelen, die in de loop der tijd 

samengroeiden tot één groot hoogveengebied.  

Het basisveen is, net als het dekzand, alleen in het profiel van WP 5 ter hoogte van de waterput 

(spoor 506-511; fig. 3.2) aangetroffen, en bestaat hier grotendeels uit veenmosveen. Een dunne laag 

rietveen aan de top geeft aan dat de landschappelijke omstandigheden al voor de afzetting van het 

onderste kleipakket (zie hieronder) ingrijpend waren veranderd. De omslag van een van regenwater 

afhankelijk, voedselarm milieu naar een door riet gedomineerde vegetatie vormt de opmaat voor 

een landschap waarin voedselrijker, mogelijk ook af en toe licht brak water een belangrijke rol 

speelde. De aanwezigheid van dit rietveen geeft daarnaast aan dat deze omslag waarschijnlijk vrij 

snel is verlopen, maar ook dat er (hier tenminste) ieder geval geen sprake is geweest van een 

erosiefase voorafgaand aan of tegelijkertijd met de afzetting van het onderste kleipakket. 

HET ONDERSTE KLEIPAKKET (? TOT 3350 BP) 

Het onderste kleipakket bestaat, zowel in de boringen als in de profielen, overwegend uit duidelijk 

gelaagde, licht siltige, licht tot matig humeuze klei met riet en veenlaagjes. Uit het booronderzoek is 

gebleken dat deze humeuze klei richting het oosten van het onderzoeksgebied naar het oosten toe 

geleidelijk overgaat in licht kleiig rietveen met kleilaagjes. Het pakket is tussen 0,05 m en 1,6 m dik, 

en wordt geïnterpreteerd als kom- of kustmoerasafzettingen. Deze zijn afgezet in vrij ondiep zoet tot 

brak water, waarin riet en mogelijk ook andere grassen en Cyperaceeën groeiden, en waarin de zee 

regelmatig klei afzette. Deze kleilaag is niet in alle boringen aangetroffen, waaruit blijkt dat het 

onderzoeksgebied zich op het moment van afzetting aan de uiterste rand van de mariene 

invloedszone bevond.  

 
Fig. 3.3. Laag verbrande plantenresten (‘brandlaagje’) in het onderste kleipakket. Het gele kader op de foto links toont de 

positie van de detailopname (foto rechts). De gele pijl wijst het ‘brandlaagje’ aan. (Foto: RUG/GIA). 
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In de opgravingsprofielen was de onderste kleilaag op enkele plaatsen te zien. Het meest opvallende 

fenomeen binnen het onderste kleipakket is een enkele millimeters dik laagje verbrande 

plantenresten (‘brandlaagje’; spoor 924 in profiel 1A, vak 2; fig. 3.3), dat over enkele meters te 

vervolgen is.
6
 Dergelijke ‘brandlaagjes’ zijn ook elders in Fryslân en daarbuiten aangetroffen. Recent 

paleo-ecologisch en micromorfologisch onderzoek aan gelijksoortige laagjes in vergelijkbare 

afzettingen bij Werpsterhoek (gem. Leeuwarden) heeft aangetoond dat deze laagjes bestaan uit bij 

elkaar gespoeld bovengronds plantenmateriaal.
7
 Het ontbreken van verbrand bodemmateriaal geeft 

aan dat de planten, waarvan de resten afkomstig zijn, niet ter plekke verbrand kunnen zijn. De 

branden zijn, gezien de frequentie waarmee ze bij Werpsterhoek voorkwamen, op die locatie 

waarschijnlijk gerelateerd aan menselijke activiteiten. 
8
 Het is onwaarschijnlijk dat ze te maken 

hebben met het creëren of onderhouden van weidegronden ter plaatse, aangezien het terrein op het 

moment van branden onder water stond. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek te Sneek-Harinxmaland is maar één ‘brandlaagje’ aangetroffen, 

zodat een natuurlijke oorzaak voor het verbranden van de vegetatie niet uitgesloten kan worden.
9
 

Toch is het laagje interessant genoeg om er enig onderzoek aan te wijden, met het oog op een 

eventuele antropogene oorzaak van het ontstaan ervan. Door de diepteligging van het laagje te 

vergelijken met de topografie van de Pleistocene ondergrond is het mogelijk een uitspraak te doen of 

er ten tijde van de afzetting van het laagje überhaupt bewoning in het gebied mogelijk was. De 

komafzettingen, die in de laagste en natste delen van het landschap zijn afgezet, zijn zelf uiteraard 

ongeschikt voor menselijke bewoning. Het laagje (S 924) ligt momenteel op ongeveer 2,10 m –NAP.
10

 

Een 
14

C-datering aan verkoold materiaal uit het laagje leverde een datering van 3380 ± 30 BP (1745 - 

1615 BC; zie tabel 3.2) op, waarmee het ontstaan ervan in de Midden-Bronstijd wordt geplaatst.  

De top van het dichtstbijzijnde zandkopje (catalogusnummer 23; locatie A op fig. 3.1), op ca. 100 m 

ten zuidoosten van de opgravingslocatie, bevindt zich op 2,20 m -NAP. De top van de zandkop ligt 

daarmee ongeveer een decimeter lager dan het ‘brandlaagje’. Houtskool in de boringen op deze 

locatie is een indicatie voor prehistorische bewoning, maar het is de vraag of het laagje samenhangt 

met deze bewoning. Ook zonder rekening te houden met de compactie van het basisveen ligt het 

laagje hoger dan de top van het dekzand, en waarschijnlijk was dit kopje dus al onder veen en klei 

verdwenen ten tijde van de vorming van het laagje. Drie andere zandopduikingen (locaties B, C en D 

op fig. 3.1) in de directe omgeving waren, naar het zich laat aanzien, ten tijde van de afzetting van 

het brandlaagje wel hoog genoeg om nog boven klei en veen uit te steken.  

De top van locatie B, ca. 120 m ten noordwesten van de vindplaats, ligt op 1,60 m -NAP, ruim boven 

het (huidige) niveau van het laagje. Het hoogste punt van locatie C (ca. 300 m ten zuiden van de 

                                                           
6 Dit brandlaagje moet uiteraard niet verward worden met de lagen as en verbrande klei, die deel uitmaken van de opbouw 

van de nederzetting. Deze worden in hoofdstuk 5 in deze bundel (over sporen, fasen en structuren) gedefinieerd als aslagen 

en verbrande kleikorrels. Dergelijke aslagen zijn eveneens op andere vindplaatsen in de veenrandzone aangetroffen en 

werden in het verleden ook aangeduid als brandlagen.  

7 Aalbersberg & Huisman, 2014. 

8 Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke ‘brandlagen’ in verband kunnen worden gebracht met branden op de 

vindplaatsen zelf. Tenzij dat verband is aangewezen is het beter te spreken van mogelijke brandlagen. Omdat de term 

brandlaag inmiddels is ingeburgerd wordt deze hier wel gebezigd, maar tussen aanhalingstekens geplaatst. 

9 Hierbij moet wel worden aangetekend dat geen gericht onderzoek gedaan naar kleinere, onderbroken laagjes of diffuser 

verspreid verbrand plantenmateriaal. Bovendien zijn niet alle profielen aangelegd tot in het onderste kleipakket.  

10 Er is bij deze redenering geen rekening gehouden met de compactie van het basisveen. De diepteligging ten tijde van het 

ontstaan van het laagje zal dus iets hoger zijn geweest. 
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vindplaats) bevindt zich op ca. 1,65 m -NAP. Een grotere dekzandrug of -opduiking ligt op ca. 600 m 

ten oosten van de vindplaats (locatie D). Zowel qua hoogte (ca. 1,20 m -NAP) als qua oppervlakte lijkt 

dit een goede kandidaat voor prehistorische bewoning, maar het booronderzoek heeft hier, net als 

op locaties A en B, nog geen aanwijzingen voor opgeleverd. In theorie is het daarmee mogelijk dat er 

ten tijde van de vorming van het ‘brandlaagje’ gewoond werd op een dekzandopduiking in het 

onderzoeksgebied, maar er zijn geen bewijzen (zoals vuursteen of aardewerk) gevonden die dit met 

zekerheid aantonen. Daarmee lijkt het hier gedocumenteerde laagje verkoold materiaal geen 

verband te houden met door mensen ter plekke of in de onmiddellijke nabijheid veroorzaakte 

branden. 

HOLLANDVEEN (3340 - 2030 BP) 

Met het afnemen van de mariene invloed (zowel in tijd als in ruimte) neemt de kleisedimentatie af 

en krijgt de vegetatie, en daarmee de veenvorming, weer de overhand. Het landschap verandert in 

een waarschijnlijk nog steeds zeer nat rietmoeras. Op grond van een 
14

C-datering (3340 ± 30 BP; zie 

tabel 3.2) begint deze verlanding vrij kort na het ontstaan van het brandlaagje. De verdere 

ontwikkeling van vegetatie en landschap is goed te volgen in profielen 1B en 1H. Vanuit het 

rietmoeras verandert het landschap langzaam in een door zegges gedomineerd moerasgebied. Op 

een laag zeggeveen met resten van bladmossen en een laag licht veraard zeggeveen volgt uiteindelijk 

een enkele decimeters dik pakket hoogveen. De overgang van zeggeveen naar oligotroof veen lijkt 

vrij snel te verlopen, zonder tussenfase van bijvoorbeeld een elzen- of berkenbroekbos. Een 

dergelijke overgang zonder bosfase is echter niet uitzonderlijk. Op veel plaatsen in Noord-Nederland 

zijn vergelijkbare opeenvolgingen geconstateerd. Zowel in de Onlanden
11

 als in de omgeving van 

Wirdum (eigen waarnemingen auteur) verloopt deze overgang via een zeggeveen met resten van 

gewoon veenmos (Sphagnum palustre). In de profielen zijn enkele houtige resten aangetroffen, die 

mogelijk van gagel afkomstig zijn.  

Binnen het oligotrofe veenpakket zijn meerdere lagen herkend, die vooral in de (macroscopische) 

verhouding tussen resten van heide-achtigen (Calluna vulgaris en in mindere mate Erica tetralix) en 

veenmos (Sphagnum spp.) van elkaar verschillen. Hoewel de lagen vrij droog en tamelijk compact 

zijn, ontbreekt een echt veraarde top.  

Bij het uitzoeken van dateerbaar materiaal voor de 
14

C-dateringen voor de start en het einde van de 

hoogveenontwikkeling is geconstateerd dat van een hoogveenmilieu mogelijk al iets eerder sprake is 

geweest dan op grond van de veldbeschrijvingen aangenomen werd. Ook het monster van de top 

van het hoogveenpakket heeft extra informatie opgeleverd. Hierin werden naast heide-achtigen veel 

resten van bladmossen, maar geen veenmos aangetroffen. Dit wijst duidelijk op een ecologische 

omslag, al is nog niet geheel duidelijk waar deze omslag uit bestond of waar deze door veroorzaakt 

werd. De bladmossen komen al voor in het monster van ongeveer 10 cm onder de top van het 

veenpakket, en vormen naar boven toe geleidelijk een steeds groter deel van de 

macrorestenassemblage. 

Direct bovenop dit veen met bladmossen is in de opgraving het oudste archeologische niveau 

aangetroffen. Elders in het onderzoeksgebied liggen de archeologische niveaus uit de ijzertijd 

overwegend op veraard veen, of rechtstreeks op oligotroof veen. De veraarde veenlaag onder de 

                                                           
11 Zie Aalbersberg in voorbereiding.  
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bewoningslagen op die locaties is goed verklaarbaar. De initiële ontginning zal geleid hebben tot een 

verlaging van de lokale waterstand, waardoor het veen aan lucht blootgesteld werd en oxideerde. Dit 

is op de opgegraven locatie duidelijk niet het geval, en dat maakt de bladmosveenlaag des te 

interessanter. Behalve de opvallende samenstelling van het veen zijn er weinig indicatoren voor 

sterke verdroging aangetroffen. De bodemschimmel Cenococcum geophilum, een goede indicator 

voor verdroogd veen, ontbreekt bijvoorbeeld. Ook de goede conservering van de mosresten geeft 

aan dat het landschap niet erg droog was. Aanwijzingen die wel pleiten voor verdrogende of 

verstoorde omstandigheden zijn het voorkomen van stengelbases van wollegras (Eriophorum spp.) 

en de talrijke schimmeldraden in de mosblaadjes. Een interessant gegeven in dit kader is dat er bij 

het paleobotanische onderzoek van een plag, die gezien de samenstelling uit deze laag afkomstig 

moet zijn, ook soorten uit kwelder- of kustnabije vegetaties zijn gevonden.
12

 

Het is echter geenszins een voldongen feit dat het veraarden van een veenlaag, of welke vorm van 

verdroging ook, alleen het resultaat is van antropogene processen. Vegetatie reageert ook op 

veranderingen in het abiotische milieu, zoals op klimatologische veranderingen (bijvoorbeeld een 

afname van het neerslagoverschot) of op regionale processen die een verlaging van het lokale 

grondwaterpeil tot gevolg hebben. Door de in Sneek-Harinxmaland geconstateerde veranderingen te 

vergelijken met proxy data uit andere regio’s kunnen voorzichtige uitspraken gedaan worden over 

hoe natuurlijke processen hun uitwerking kunnen hebben gehad op het ontstaan van een droge top 

van de veenlaag onder de archeologische niveaus in het onderzoeksgebied. De relatieve 

waterstandscurve van het Meekelermeer bijvoorbeeld laat een duidelijke droge periode tussen 2300 

BP en 2000 BP zien.
13

 Het is verleidelijk om de conclusie te trekken dat de verschuiving naar een 

bladmossenvegetatie, die op basis van een 
14

C-monster (zie tabel 3.2; D9) gedateerd is op 2220 ± 30 

BP, het gevolg is van deze droogte.  

Willemsen et al. beschrijven de opbouw van hoogveen onder een middeleeuwse huisplaats in 

Waterland (Noord-Holland). De top van het veenpakket vertoont daar eveneens een 

verdrogingsfase.
14

 Op grond van de aanwezigheid van eutrofe soorten en planten uit 

kweldergebieden en het ontbreken van indicatoren voor menselijk ingrijpen schrijven zij de 

verdroging aan natuurlijke processen toe, daarbij in het midden latend om welke processen het zou 

kunnen gaan. Een voor de hand liggend proces, dat ook de toename van kweldersoorten kan 

verklaren, is het landinwaarts schuiven van de kustlijn. Een dergelijke transgressieve fase zal 

allereerst via de al bestaande waterwegen zijn weg zoeken, waarbij de geulen door de toenemende 

getijdeninvloed verdiept worden. Dit laatste kan dan weer tot gevolg hebben dat de 

grondwaterstand in de nabijgelegen veengebieden daalt. Echter, voor het uit elkaar houden van 

lokale signalen van regionale of supra-regionale factoren die van invloed kunnen zijn op verdroging 

van de top van het veen zijn meer en gedetailleerdere analyses nodig. 

Naast de datering van de aanvang van de veengroei (3340 ± 30 BP) zijn er dateringen van drie 

niveaus in het veenpakket beschikbaar. Voor de start van de groei het oligotrofe veengroei is een 

monster geselecteerd waarin zowel resten van zegge-achtige planten voorkomen. Het resultaat van 

deze datering is 2250 ± 30 BP (datering D4, zie tabel 3.2). Een tweede monster dateert de aanvang 

van de fase met veel bladmossen en komt, zoals hierboven al is aangehaald, uit op 2220 ± 30 BP (D9). 

                                                           
12 Zie ook hoofdstuk 8. 

13 Bohncke (1991), fig. 10. 

14 Willemsen et al. (1996). 



Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket  

 

53 

 

Deze twee dateringen overlappen elkaar grotendeels (binnen het 2σ betrouwbaarheidsinterval) 

ondanks dat ze ruim een decimeter boven elkaar liggen. Het is goed mogelijk dat een van deze twee 

dateringen onjuist is, ondanks de zorg waarmee het gedateerde materiaal is uitgezocht. Voor beide 

monsters geldt dat er plantenresten van heide-achtigen zijn gedateerd en het risico op fouten als 

gevolg van bijvoorbeeld verspoeling is daarmee minimaal. Daarnaast levert het dateren van 

verspoeld materiaal een te oude datering op. Verspoeling is in een hoogveenmilieu echter niet 

waarschijnlijk.  

Het is niet uitgesloten dat beide dateringen correct zijn. De accumulatiesnelheid van de top van het 

veenpakket is ca. 0,7 mm/
14

C-jaar (berekend uit het verschil in diepte tussen dateringen D3 en D9 

gedeeld door het verschil in 
14

C-ouderdom tussen deze monsters). Het verschil in diepteligging 

tussen dateringen D9 en D4 bedraagt ca. 11 cm. Uitgaand van een min of meer gelijke 

accumulatiesnelheid zou deze veenlaag in ca. 170 
14

C-jaar ontstaan kunnen zijn. Dat lijkt binnen de 

spreiding van de gecalibreerde ouderdom wel mogelijk. 

 
Fig. 3.4. De verspreiding van boringen met hoogveen en veraard veen in het onderzoeksgebied.  

Buiten de kern van de vindplaats, waar profielen 1B en 1H zijn opgenomen, is (de top van) het 

Hollandveen vaak sterk aangetast door oxidatie, vergraving, vertrapping en andere menselijke 

activiteiten. Vaak resteert van dit veen alleen de basis (rietveen en de eerste zeggeveenlagen). Het 

booronderzoek bevestigt dit beeld voor het landschap tussen de vindplaatsen; buiten de 

vindplaatsen komen lagen hoogveen binnen het Hollandveen nog maar sporadisch voor. In het 

oostelijke deel van het onderzoeksgebied is in meer boringen hoogveen aangetroffen. Het is niet uit 

te sluiten dat het aangeboorde veen ten onrechte als hoogveen is herkend. Een andere oorzaak kan 

zijn dat het basisveen, dat ook vaak als veenmosveen ontwikkeld is, en het Hollandveen hier niet 

altijd van elkaar gescheiden zijn door het onderste kleipakket. Zeker waar de latere Middelzee-

afzettingen erosief op het veen liggen, en boringen niet tot in het dekzand zijn gezet, is niet altijd 

meer uit te maken tot welk pakket een veenlaag behoort. 
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VERANDERINGEN ROND DE AANVANG VAN DE BEWONING 

Met de aanvang van de bewoning verandert het landschap op de locatie aanzienlijk, maar er moet 

wel in het oog gehouden worden dat de ontginning en bewoning plaatsvinden in een landschap dat 

al minstens 200 jaar in verandering is. De verdrogingsfase lijkt de hoogveencomplexen 

begaanbaarder gemaakt te hebben en daarmee de mogelijkheid tot ontginning te hebben gecreëerd. 

Of menselijk ingrijpen ook daadwerkelijk voor deze eerste verandering verantwoordelijk was, blijft 

vooralsnog de vraag, maar vanaf het moment waarop de eerste bewoning plaatsvindt, is de 

menselijke invloed onmiskenbaar.
15

 Het ontginnen van het veen door het graven van sloten, en 

mogelijk ook door het afsteken van veen voor brandstof, heeft over grote delen van het 

onderzoeksgebied tot inklinking en oxidatie van het veen geleid met een laag veraard veen als 

resultaat (zie fig. 3.4). Dat de laag veraard veen niet in het hele onderzoeksgebied aanwezig is, is te 

wijten aan het feit dat dit materiaal door zijn losse structuur gemakkelijk erodeert. Ook door de 

grootschalige veenwinning uit de latere bewonings- en gebruiksfasen ontbreekt de top van het veen 

op veel plaatsen.  

 
Fig. 3.5. Sloot in profiel 2A (werkput 4) met in de vulling enige dunne kleilaagjes. 

VERANDERINGEN TIJDENS BEWONING 

Van een natuurlijke omgeving is gedurende de bewoning eigenlijk nauwelijks nog sprake, maar 

natuurlijke processen laten zich echter des te duidelijker gelden. De profielen, die hoofdzakelijk 

                                                           
15 Hangende het onderzoek naar de processen achter de omslag van hoogveen naar een door bladmossen en heide 

gekarakteriseerde vegetatie kan er alleen maar worden gespeculeerd of er elders in het onderzoeksgebied niet nog oudere 

bewoning (of exploitatie) aanwezig is. Met andere woorden, locatie 2 hoeft niet per sé de alleroudste huisplaats te zijn.  
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aangelegd zijn om de archeologische laagopbouw te documenteren, bieden voor deze periode echter 

niet meer dan summiere aanwijzingen.
16

 De aanhoudende maaiveldverlaging als gevolg van de 

oxidatie en inklinking van het veen leidt hier, net als elders, tot een situatie waarin overstromingen 

een belangrijke rol gaan spelen. Ongetwijfeld zal het hele landschap beïnvloed zijn door deze 

overstromingen en de daarmee samenhangende sedimentatie, maar daar is over het algemeen niets 

van terug te vinden in de profielen of de boringen. In de vulling van sloten en ingravingen 

daarentegen is deze activiteit wel vastgelegd (zie fig. 3.5). De aanwezigheid van klei betekent 

daarnaast dat er ook al vrij snel sprake is van een mariene invloed. Hoewel het de vraag is of de 

vullingen van sloten zoals die nu in het profiel te zien zijn uit de eerste ontginningsfase stammen, laat 

de aanwezigheid van kweldersoorten in de plag uit de top van het veen zien dat de kwelders op dat 

moment al niet langer ver weg waren.
17

 

OVERSLIBBING EN HERNIEUWDE VEENGROEI: HET TINGA-COMPLEX 

Met de doorgaande maaiveldverlaging neemt de mariene invloed alleen maar toe, en dit leidt 

uiteindelijk tot een fase waarin kleisedimentatie de overhand krijgt en er geen sprake meer is van 

een veenlandschap. Dit resulteert allereerst in de afzetting van een overwegend dunne kleilaag, 

waarna opnieuw een fase van veengroei begint. Deze opeenvolging is Tinga-complex  gaan heten 

naar de eerste locatie waar een dergelijke opeenvolging is aangetroffen. Ondertussen is dit Tinga-

complex in de wijde omtrek van Sneek aangetroffen.  

Het Tinga-complex bestaat over het algemeen uit een dunne, humeuze kleilaag of sterk kleiig veen, 

gevolgd door een vaak compact veenlaagje. Zowel onder als boven het Tinga-complex zijn 

archeologische lagen aangetroffen. Daarmee is het Tinga-complex een belangrijke gidshorizont voor 

de fasering en datering van deze (en andere) vindplaatsen. Het is in de profielen van de zuid- en 

noordflank van de nederzetting plaatselijk bewaard gebleven (zie fig. 3.6 en 3.7); boven het centrale, 

hoogste deel is het niet (meer) aanwezig. Zowel de klei- als de veenlaag zijn echter vaak vertrapt en 

opgenomen in de betredingshorizonten die op meerdere plaatsen herkend zijn. 

Op de oostflank, in het profiel van WP 4, is het Tinga-complex eveneens aanwezig. Ook hier is sprake 

van vertrapping, vooral aan de oostkant van het profiel; aan de westkant lijkt het Tinga-complex 

geheel of gedeeltelijk opgenomen te zijn in ‘vuile’ archeologische lagen.  

In tegenstelling tot de flanken van de terp, waar het Tinga-complex dus als dunne klei- en 

veenlaagjes bewaard is gebleven, is het Tinga-complex in ingravingen of natuurlijke insnijdingen 

beter te herkennen omdat de lagen hier dikker zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval in het centrale deel 

van het profiel, waar de stratigrafische situatie tamelijk complex is door de aanwezigheid van een 

aantal diepe sporen en een geultje of sloot. Het Tinga-complex is hier herkenbaar omdat de lagen 

minder vertrapt zijn. Het Tinga-veen zelf is echter minder uitgesproken dan op de flanken. De 

genoemde depressies waren klaarblijkelijk ten tijde van de vorming van het Tinga-veen nog niet 

helemaal met klei gevuld, zodat er ook tijdens de veenvorming nog meer klei afgezet kon worden. 

Hierdoor ontstond een sterk kleiig veen of humeuze, met riet doorwortelde klei, die moeilijker van 

de er boven en onder liggende kleilagen te onderscheiden is dan het klei-arme Tinga-veen elders. 

                                                           
16 De macrobotanische analyses geven ongetwijfeld een beter beeld; zie ook hoofdstuk 8. 

17 Zie hoofdstuk 8. 
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Voor zover dat uit de profielen af te leiden is, is nazakking van de kleilagen waarschijnlijk de 

belangrijkste oorzaak voor het in stand blijven van de depressies.  

De continue sedimentatie in de depressies biedt overigens ook weer voordelen. De vulling van deze 

sporen en de geul/sloot, die bestaat uit een afwisseling van lagen klei en detritusgyttja, kan gebruikt 

worden voor een reconstructie van de allereerste fase van mariene invloed in het landschap. In deze 

vullingen wordt namelijk al kleisedimentatie geregistreerd voordat het hele landschap overstroomt 

en permanent onder mariene invloed komt te staan. Dat biedt de gelegenheid om meer over de 

dynamiek van de eerste overslibbingsfase te leren. Daarnaast zijn de kleilagen die in een dergelijke 

depressie zijn afgezet, ook dikker dan de (er mee samenhangende) overslibbingspakketten buiten de 

depressies. Een dergelijk onderzoek naar fluctuaties in kleisedimentatie zou kunnen bestaan uit een 

combinatie van pollenanalyses (vooral pollenconcentratie), bepaling van sedimentkarakteristieken 

(korrelgrootteverdeling en gehalte organisch materiaal) en 
14

C-dateringen.  

 
Fig. 3.6. Het Tinga-complex in het profiel in werkput 2. Het complex strekt zich uit over de hele foto en ligt tussen het 

veraarde veen eronder en de kleilagen erboven. Op de volgende afbeelding is ingezoomd op het gele kader.(Foto: RUG/GIA). 

Deze analyses zijn tijdrovend en kostbaar, en vallen mede daarom buiten de scope van het hier 

gerapporteerde archeologisch onderzoek. Toch kunnen er, ook zonder aanvullende analyses, wel 

voorzichtige uitspraken gedaan worden over de mariene invloeden. Wisselingen in humusgehalte en 

hoeveelheid plantenresten zouden kunnen duiden op een subfasen met meer en minder 

kleisedimentatie. Een voorbeeld hiervan is spoor 152/153 (profiel 1A), waarin eveneens de 

allereerste fasen van mariene invloed zijn geregistreerd. Deze fasen hebben alleen plaatselijk in 

ingravingen klei afgezet, maar zijn buiten de ingravingen niet herkend, en hebben dus niet tot 

grootschalige overslibbing hebben geleid.  

Een 
14

C-datering van de basis van het Tinga-veen leverde een ouderdom van 1860 ± 30 BP (D8; 90 - 

215 AD) op. Dit is in lijn met andere dateringen van hetzelfde niveau. 

Uit een eerste analyse van de boorgegevens uit de rest van het onderzoeksgebied is gebleken dat het 

Tinga-complex ook elders in de omgeving voorkomt, maar niet overal consequent beschreven of 

benoemd is, ongetwijfeld omdat het wetenschappelijke belang van dit complex toentertijd nog niet 
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duidelijk was. Daarnaast heeft de opgraving aangetoond dat ook in het landschap rondom de 

huisplaats veel ingravingen voorkomen. De kans is dus aanwezig dat een boring op de plaats van een 

dergelijke ingraving gezet wordt waarbij dan het Tinga-complex buiten beeld blijft. Met andere 

woorden, het trekken van grootschalige, gegeneraliseerde conclusies over de latere fasen van 

landschapsontwikkeling op basis van alleen het vooronderzoek is een hachelijke zaak. 

 
Fig. 3.7. Het Tinga-complex in het profiel in werkput 2. De gele stippellijnen zijn hulplijnen om de verschillende sporen op 

deze foto aan te geven. Het complex bestaat hier uit spoor 171 (detritusgyttja/ rietklei), 162 (licht kleiig veen met 

plantenresten van o.a. zegge) en 170 (compact veen). Spoor 172 onderin is het oude oppervlakte dat aanwezig was voor de 

vorming van het Tinga-complex en bestaat uit veraard veen met archeologische resten en enkele jongere rietwortels. Spoor 

159 is de vertrapte top van het Tinga-veen. (Foto: RUG/GIA). 

CONSERVERING EN BEDREIGING VAN DE VINDPLAATS 

Een van de onderzoeksvragen gaat over de zettingsgevoeligheid van de lagen onder de huisplaats. 

Hoewel er tijdens het veldwerk geen kwantitatief (geotechnisch) onderzoek is uitgevoerd, kunnen 

over dit onderwerp wel enkele kwalitatieve uitspraken gedaan worden.  

Er mag worden aangenomen dat de Pleistocene ondergrond (het dekzand en diepere lagen) 

zettingsvrij is. De Holocene lagen daarboven, waarop de huisplaats is aangelegd, bestaan uit een ca. 

60 cm dikke laag basisveen (veenmosveen en rietveen) gevolgd door een eveneens ca. 60 cm dikke 

laag humeuze klei (S 298; zie profiel werkput 5). Het Hollandveen, dat op deze humeuze klei ligt, is 
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ter hoogte van werkput 5 maar 38 cm dik; in profiel 1H is nog tenminste 70 cm Hollandveen bewaard 

gebleven.
18

 

In het algemeen kan gesteld worden dat “maximaal haalbare” zetting afhangt van de dikte van de 

veenlagen (een dikkere laag kan immers meer ingedrukt worden dan een dunne), en van het initiële 

water- en kleigehalte van het veen. Zowel het Basisveen als het Hollandveen zijn in principe 

zettingsgevoeliger dan de kleilagen ertussen. De dikte van het Hollandveen onder de huisplaats 

varieert sterk, maar goede gegevens over de dikte van het basisveen en de diepteligging van de top 

van het dekzand ontbreken. Tijdens het vooronderzoek zijn alleen waarderende boringen gezet, die 

niet dieper reiken dan 2,0 à 2,5 m -mv. Daarnaast variëren de dikte en de samenstelling van de 

archeologische pakketten. Gezien deze variabiliteit is het moeilijk een uitspraak te doen over de 

zettingsgevoeligheid. De twee processen die daarbij een rol spelen zijn ontwatering en compactie 

onder het gewicht van de bovenliggende lagen. Ontwatering wordt in de hand gewerkt door de 

aanleg van drainage en verlagingen van het slootpeil. Dat er al zetting en compactie opgetreden 

hebben is af te leiden uit de merkwaardige vorm van S 946 in profiel 2A (zie fig.3.8). Onder de 

ongelijkmatige druk van de bovenliggende lagen zijn er scheuren in de veenlaag ontstaan, waarna de 

vulling van de sloot/ingraving in de scheuren geperst is. 

 
Fig. 3.8. Spoor 946. Aanwijzingen voor zetting en compactie in spoor 946. 

Een vergelijking tussen het AHN2 en AHN3 laat zien dat het maaiveld in de tijd tussen de opname van 

de twee bestanden met ongeveer 2 tot 5 cm is gedaald.
19

 Deze daling kan het gevolg zijn van zetting 

in de lagen onder de huisplaats, maar evengoed van zetting in de archeologische lagen zelf.
20

  

                                                           
18 Zie fig. 5.2 in hoofdstuk 5. 

19 https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer (laatst geraadpleegd 15-7-2018). 
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De verlaging van het slootpeil heeft ook gevolgen voor de archeologische lagen zelf. Op 4 juli 2014 

was het waterpeil in de sloot direct naast de opgravingslocatie 1,47 m -NAP, waardoor een groot deel 

van de archeologische lagen zich in de onverzadigde zone bevond. Dit betekent dat de 

archeologische resten in toenemende mate zullen worden blootgesteld aan zuurstof, omdat er 

krimpscheurtjes in de veen en kleilagen ontstaan.  De degradatie van organisch materiaal zal 

hierdoor versnellen, en ook de conserverende werking van de lagen waarin ze zich bevinden neemt 

sterk af. Waar het om lagen organisch materiaal gaat, zullen deze ook gaan oxideren.  

3.4 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 

LANDSCHAPPELIJKE UITGANGSSITUATIE VOOR DE AANLEG VAN DE TERP: 

1. Bestaat de ondergrond van de terp uit veen of klei-op-veen? 

Uit de profielen blijkt eenduidig dat de eerste fase van de huisplaats op veen is aangelegd. 

  

2. Hoe dik is het pakket veen onder de terp; uit welke soorten veen bestaat dit pakket en hoe dik 

zijn deze lagen? 

Het pakket Hollandveen is, voor zover bewaard gebleven, nog maximaal 0,8 à 1,0 m dik. Van 

onder naar boven bestaat het veenpakket uit (kleiig) rietzeggeveen, zeggeveen, zeggeveen 

met grovere zeggeresten (‘hoogveenachtig zeggeveen’) en oligotroof veen (voornamelijk 

heideveen met veenmos en veenmosveen). De bovenste 0,1 m van het veenpakket in profiel 

1H bestaat echter niet uit heide- of veenmosveen maar uit een veentype waarin bladmossen 

ongeveer 2/3 van het monster uit maken.  

 

3. Hoe zettinggevoelig zijn deze afzettingseenheden onder de terplagen; dit in verband met de 

mogelijke geschiktheid van gedateerde lagen als zeespiegelindexpunten en 

archeolandschappelijke vragen over paleo-stormvloedhoogte die uit stormlagen en 

bewoningsniveaus op de terp kunnen worden afgeleid? 

De zettingsgevoeligheid van de Holocene lagen onder de terp wisselt. Het Basisveen en 

Hollandveen zijn zettingsgevoeliger dan de ingeschakelde kleilaag, maar de dikte van de 

veenlagen is van groter belang voor de (maximale) zetting dan de precieze laagopeenvolging. 

Omdat de dikte van het Hollandveen onder de terp sterk wisselt (vooral als gevolg van 

ingravingen en dergelijke) en de dikte van het Basisveen maar op een plaats (WP 5) bekend 

is, zal het niet eenvoudig blijken kwantitatieve uitspraken te doen. Andere factoren die 

hierbij meespelen zijn de topografie van het dekzand onder de Holocene lagen en de 

ontwatering van het bovenste deel van het profiel (met krimp als gevolg) als gevolg van de 

verlaging van het slootpeil. 

 

4. Zijn er in de onderliggende grondlagen oude bodemniveaus te herkennen 

('vegetatiehorizonten')? 

Noch in de profielen, noch in de boringen rond de locatie zijn vegetatiehorizonten aanwezig.  

 

                                                                                                                                                                                     
20 De snelheid waarmee de veenlagen krimpen als gevolg van waterverlies laat zich goed aflezen aan de pollenbakken. 

Ondanks het feit dat deze met zorg in folie zijn ingepakt en relatief koel zijn bewaard, zijn ze in de jaren tussen het 

bemonsteren in het veld en het nemen van monsters in het laboratorium toch vaak al flink verdroogd en 1 à 2 cm 

gekrompen.  
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5. Zijn er in de eventuele kleiafzettingen aanwijzingen te vinden voor het afbranden van de 

vegetatie of van veen? 

In profiel 1A (vak 2) is iets onder de top van het onderste kleipakket een over een meer dan 3 

m te vervolgen ‘brandlaagje’ (S 924) aangetroffen. Een 
14

C-datering van het verkoolde 

plantenmateriaaal (3380 ± 30 BP) plaatst het laagje in Midden-Bronstijd. Het is onduidelijk of 

dit ‘brandlaagje’ is ontstaan als gevolg van antropogene invloed of door natuurlijke 

processen. Behalve dit ‘brandlaagje’ zijn er geen aanwijzingen voor het afbranden van 

vegetatie of veen aangetroffen, maar daarbij moet wel gezegd worden dat er geen gericht 

onderzoek naar is gedaan; kleinere lensjes en diffuus verdeelde, zeer fijne verbrande 

plantenresten zijn alleen met microscoop te zien en worden in het veld daarom niet 

opgemerkt. 

 

6. Hoe oud zijn de laageenheden/afzettingsmilieus onder en naast de terp (zoals een eventueel 

Tinga-complex); bevinden zich hierin dateerbare organische materialen die geschikt zijn voor 
14

C-onderzoek, of andere materialen die geschikt zijn voor ouderdomsbepaling? 

Het Tinga-complex is op de flanken van de terp als dunne klei- en veenlaagjes bewaard 

gebleven. In ingravingen of natuurlijke insnijdingen is het Tinga-complex beter te herkennen 

omdat hier de lagen dikker zijn. Dat biedt de gelegenheid om meer over de dynamiek van de 

eerste overslibbingsfase te leren. Wisselingen in humusgehalte en plantenresten duiden 

waarschijnlijk op subfasen met meer en minder kleisedimentatie. In de allereerste fasen van 

mariene invloed is klei alleen in ingravingen afgezet. Een 
14

C-datering van de basis van het 

Tinga-veen leverde een ouderdom van 1860 ± 30 BP (D8; 90 - 215 AD) op. Dit is in lijn met 

dateringen van elders gedocumenteerde Tinga-complexen. 

LANDSCHAPPELIJKE SITUATIE VLAK VOOR EN TIJDENS DE TERPBEWONING: 

7. Hoe is het grenscontact tussen de kernterp (podium) en de onderliggende natuurlijke bodem; 

en hoe is het naastliggende contact tussen de eventuele terpuitbreidingslagen en de 

natuurlijke ondergrond; is het podium aangelegd op een onverstoorde of verstoorde 

(vertrapte/beakkerde) ondergrond?  

Het lijkt erop dat de oudste fase van de terp rechtstreeks op het veen is aangelegd. De 

analyses van de top van het veen hebben weliswaar sterke aanwijzingen voor verdroging 

opgeleverd, maar (nog) geen bewijzen voor ontginning ter plaatse of akkerbouw 

voorafgaand aan de eerste bewoning. Gezien de uitkomst van de 
14

C-datering aan de top van 

het veen is er geen sprake van een hiaat tussen de laatste veenvorming en de eerste sporen 

van bewoning. Dit is een tweede duidelijke aanwijzing dat de huisplaats op niet door de 

mens verstoord veen is aangelegd. Buiten de kern van de terp wordt het contact tussen terp 

en ondergrond vooral gedefinieerd door ingravingen, en op de flanken ook door 

betredingshorizonten. Een aardig detail hierbij is de aanwezigheid van dun laagje verkoold 

organisch materiaal (S 501) tussen de dikke aspakketten en het veen eronder. Blijkbaar was 

de as nog heet toen deze op het veen werd gedeponeerd.
21

 

 

                                                           
21

 en zo is het dan ook duidelijk dat de processen waarbij de as werd geproduceerd zich daar ter plaatse moeten hebben 

afgespeeld. 
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8. Zijn er aan de flanken van de terp natuurlijke afzettingslagen aanwezig die uitwiggen in het 

terpcomplex?  

Nee. 

 

9. Zijn er pre-Romeinse, Romeinse en middeleeuwse kreeksystemen nabij de terplocatie 

aanwezig, en zo ja, zijn die van elkaar te onderscheiden en kunnen deze ook gedateerd 

worden (bijvoorbeeld met mariene schelpen in levenspositie)?  

Er zijn geen kreeksystemen uit de genoemde perioden aangetroffen. De profielen hebben 

wel een aantal geheel of grotendeels met natuurlijke sedimenten opgevulde ingravingen 

aangesneden. In deze ingravingen zijn de eerste fasen van mariene invloed en de dynamiek 

van de kleisedimentatie in het natuurlijke systeem vastgelegd als wisselingen in 

humusgehalte en plantenresten. Het mooiste voorbeeld van een dergelijke sedimentaire 

record zijn de vrijwel identieke vullingen van een sloot/ingraving (S 327, 329, 331-334) en 

een direct daarnaast gelegen waterput (S 506-511) in werkput 5. Daarnaast maken dergelijke 

vullingen het mogelijk de datering en fasering mede op archeologische vondsten te baseren. 

Ook het Tinga-complex is in de vulling van ingravingen herkend. Het Tinga-veen is hier door 

kleisedimentatie tijdens de veenvorming minder uitgesproken, maar de kleilagen 

voorafgaand aan de veenvorming zijn dikker (en daarmee ook duidelijker) dan op de flanken. 

 

10. Zijn er natuurlijke overstromingslagen in het terplichaam aanwezig, en zo ja, welke 

lithologische en sedimentologische karakteristieken hebben deze?  

In het terplichaam zelf zijn geen overstromingslagen aangetroffen. In ingravingen op en 

direct naast de flank van de terp zijn dergelijke lagen wel aangetroffen (zie ook hierboven).  

 

11. Hoe zag het paleolandschap rond de onderzoeksterp eruit tijdens de verschillende 

sedimentatiefasen voor, tijdens en na de terpaanleg (landschapsreconstructie op basis van de 

beantwoording van bovengenoemde vragen)? 

Het antwoord op deze vraag is gevat in de synthese, die hieronder volgt. 

 

3.5 SYNTHESE 

De landschappelijke ontwikkeling van het onderzoeksgebied Sneek-Harinxmaland kan in 7 fasen 

worden opgedeeld. De mariene invloed van de Middelzee, die sterk vormend is geweest voor het 

huidige landschap, is daar niet bij inbegrepen. 

De topografie en aard van de Pleistocene ondergrond en een stijgende zeespiegel- en 

grondwaterstand zijn bepalend geweest voor de vorming en vorm van de pakketten veen en klei die 

in het Holoceen respectievelijk gegroeid en afgezet zijn. Hoewel er, met de uitzondering van een vrij 

grote dekzandrug in het noordelijk deel van het gebied, geen grote dekzandruggen of -duinen 

aanwezig zijn, lijken de aanwezige koppen en kopjes toch aantrekkelijk geweest te zijn voor 

prehistorische bewoning. In de laagten daartussen leidde stagnatie van inzijgend grondwater en de 

verhoging van het regionale waterpeil als gevolg van de stijging van de relatieve zeespiegel echter tot 

de vorming van hoogveen.  
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De vorming van hoogveen en later ook van meer mesotrofe en eutrofe veensoorten zoals zegge- en 

rietveen werd op enig moment onderbroken door een fase waarin de afzetting van klei domineerde. 

Deze kleilaag is afgezet in ondiepe kustmoerassen met riet en andere grasachtige planten. Het 

onderzoeksgebied lag gedurende deze fase aan de uiterste rand van de mariene invloed aangezien 

deze onderste kleilaag niet in alle boringen in het onderzoeksgebied is aangetroffen. Waar de kleilaag 

ontbreekt zal de veengroei doorgegaan zijn. Binnen de onderste kleilaag is in een van de 

opgravingsprofielen een dun, doorlopend bandje met verbrande plantenresten aangetroffen. Hoewel 

het hier om een enkele waarneming gaat en een natuurlijke oorzaak dus niet uit te sluiten is, zou dit 

‘brandlaagje’ een van de oudste getuigen van exploitatie van het gebied kunnen zijn. De 
14

C-datering 

(3380 ± 30 BP) plaatst het ‘brandlaagje’ in de Midden-Bronstijd.  

Vrij kort na de vorming van het ‘brandlaagje’ komt er een einde aan de mariene invloed en de 

afzetting van klei en wordt veengroei opnieuw het dominerende proces in de landschapsvorming. De 

nieuwe veengroei begint tussen 1690 cal BC en 1595 cal BC (datering D1). Volgend op de groei van 

verschillende riet- en zeggeveentypes ontstaat uiteindelijk opnieuw een hoogveenvegetatie, waarvan 

de start op grond van een 
14

C-datering tussen 395 BC en 345 BC ligt (datering D3). Wisselingen in de 

verhouding tussen veenmos en resten van heide-achtigen wijzen op nat-droog fluctuaties binnen het 

hoogveen. De meest opvallende verandering echter is de transitie van het hoogveen naar een door 

bladmossen gekarakteriseerde vegetatie, die elementen bevat die op verdroging en/of verstoring 

wijzen. Deze omslag, waarvan nog niet duidelijk is of deze het gevolg is van antropogene of 

natuurlijke processen, treedt op tussen ca. 375 BC en 203 cal BC (datering D9). Met het oog op het 

resultaat van datering D3 kan echter wel geconcludeerd worden dat de omslag waarschijnlijk in het 

jongere deel van dit interval gezocht moet worden. Het ontbreken van de top van het Hollandveen in 

grote delen van het onderzoeksgebied als gevolg van bewoning en vergraving maakt het moeilijk om 

aan te geven of deze verdroging overal plaats heeft gevonden, of dat dit een zeer lokale ontwikkeling 

van de vegetatie is.  

Aan de fase met bladmossen komt tussen 105 cal BC en 30 AD een einde, als op de opgravingslocatie 

een huisplaats wordt aangelegd. Uit de opgraving bleek dat de locatie voor het eerst bewoond werd 

rond het begin van de jaartelling en dat deze nederzetting nog in de Romeinse tijd weer verlaten 

werd.
22

 Gedurende deze bewoningsperiode onderging het landschap sterke veranderingen. De 

ontginning van het hoogveengebied had ernstige verdroging, ontwatering en oxidatie van de 

veenlaag tot gevolg. Als gevolg daarvan kreeg de oprukkende zee allengs meer invloed, zoals 

kleilaagjes in de vulling van sloten aangeven. Na verlating veranderde het gebied in een moeras, wat 

af te leiden valt uit de zogeheten Tinga-complex dat zich heeft gevormd over de bewoningsresten. 

Uiteindelijk raakten zowel de nederzetting als de rest van het onderzoeksgebied in de loop van de 

middeleeuwen overslibd met klei. Hoewel er enkele sporen zijn aangetroffen van menselijke 

activiteiten in de vroege middeleeuwen en zelfs kortstondige bewoning, werd het gebied pas na de 

bedijking in de volle middeleeuwen weer intensiever gebruikt. 

 

 

                                                           
22 zie hoofdstuk 5. 
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4. De landschappelijke ontwikkeling in Sneek-

Harinxmaland na de vorming van het Tinga-

complex 
 

M. Bakker en P.C. Vos 

 

4.1 INLEIDING 

Tijdens de opgraving heeft een geologisch onderzoek plaatsgevonden aan de natuurlijke en 

antropogene afzettingen die in de proefsleufprofielen ontsloten waren. Doel van dit aardkundig 

onderzoek was het paleolandschap te reconstrueren vanaf het einde van de bewoning in de midden-

Romeinse tijd - wanneer opnieuw veen wordt gevormd (het zogenaamde Tinga-veen) - tot het 

moment dat het gebied voor het laatst overslibd raakt in het begin van de late middeleeuwen. 

Daarna werd het gebied door middel van een dijk afgeschermd van periodieke overstromingen 

(mogelijke stormvloeden niet meegerekend). De reconstructie van het paleolandschap tot en met de 

vorming van het Tinga-complex is uitgevoerd door Aalbersberg (AGEA-advies) en wordt in hoofdstuk 

3 van deze bundel beschreven. Het onderzoek aan het Tinga-complex vormt daarmee de overlap 

tussen de studie van Aalbersberg en de hier besproken paleolandschappelijke studie.
1
   

Het voorliggende hoofdstuk omvat een beknopte samenvatting van het Deltares-rapport waarin de 

resultaten van deze paleolandschappelijke studie uitgebreider worden beschreven en 

geïnterpreteerd.
2

 Als leidraad voor dit paleolandschappelijk onderzoek gelden de volgende 

paleolandschappelijke vragen uit het PvE: 

•  Hoe wordt de geogenese van de Middelzee zichtbaar en waaruit bestaan de afzettingen van 

de Middelzee?  

•  Levert dit onderzoek gegevens op over de vorming van de Middelzee die eerder nog niet 

bekend waren of bevestigd kon worden?  

•  Wordt met het paleolandschappelijk onderzoek te Sneek-Harinxmaland de bestaande 

regionale wordingsgeschiedenis van dit deel van Westergo bevestigd, of zijn er 

landschappelijke ontwikkelingen waarneembaar op basis waarvan de genese van dit gebied 

moet worden aangepast? 

•  Wat zijn de overeenkomsten en verschillen wat betreft geologische en paleolandschappelijke 

ontwikkeling van de site Sneek-Harinxmaland in vergelijking met andere geoarcheologisch 

onderzochte veenontginningsnederzettingen zoals Hempens-Teerns, Leeuwarden-

Bullepolder, Sneek-Stadsrondweg Oost, Scharnegoutum, Arkum en Wartena-Noord? 

 

                                                           
1 Voor een uitgebreidere definiëring van het Tinga-complex zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 in deze bundel. 

2 Zie Bakker & Vos 2017. Het rapport is separaat raadpleegbaar maar ook toegevoegd als bijlage aan de huidige publicatie 

(zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 4.1). 



De landschappelijke ontwikkeling in Sneek-Harinxmaland na de vorming van het Tinga-complex 

65 

 

Aanvullend hierop zijn twee extra vragen opgesteld die betrekking hebben op het Tinga-complex: 

•  Zijn er Tinga-achtige horizonten waargenomen? Zo ja, bevinden zich hierin dateerbare 

organische materialen die geschikt zijn voor 14C-onderzoek?  

•  Indien er Tinga-achtige horizonten zijn waargenomen en gedateerd, hoe vergelijken deze 

zich met de bekende dateringen van Tinga-achtige horizonten rondom Sneek 

Voor het geologisch onderzoek zijn in het profiel kolomopnamen onderzocht en gedocumenteerd 

waarbij de voorkomende laageenheden of grondsporen lithologisch zijn beschreven. In totaal zijn 

drie profielkolomopnamen gemaakt (werkput 1, 4 en 5; Fig. 4.1).
3

 Voor het geologisch-

paleolandschappelijk onderzoek naar de veenvoming in de Romeinse tijd en de ontwikkelingen 

sindsdien zijn in totaal vijf 
14

C-dateringen uitgevoerd. Twee daarvan zijn uitgevoerd aan schelpen die 

zich in levenspositie bevonden in het bovenste overslibbingspakket. Voor de onderliggende 

archeologische en natuurlijke lagen zijn drie organische dateringen uitgevoerd.  

 

Fig. 4.1: Puttenplan van de opgraving Sneek-Harinxmaland met daarop aangegeven de ligging van de profielkolomopnamen 

(groene balkjes).  

 

4.2 BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

De dateringsresultaten van de vijf uitgevoerde 
14

C-dateringen zijn weergegeven in tabel 4.1. De 

dateringen zijn uitgevoerd door het dateringslaboratorium in Groningen. De opgestuurde monsters 

uit de lagen / sporen hebben vondstnummer of baknummer met diepte-informatie (cm –NAP) 

gekregen. De dateringsuitkomsten zijn gekalibreerd met IntCal 13 door het programma OxCal 4.2.   

Op basis van de analyse van de profielkolommen en de resultaten van de uitgevoerde 
14

C-dateringen 

kunnen de belangrijkste bevindingen als volgt worden samengevat: 

                                                           
3 Zie Bakker en Vos 2017 (webdeponering Grondsporen 36, bijlage 4.1) voor de beschrijvingen, tekeningen en foto’s van de 

profielkolommen. 
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In de loop van de 2
e
 eeuw n.C. raakt de woonplaats verlaten. Vanaf dan wordt de kunstmatige 

drainage niet meer onderhouden en verslechtert de afwatering. Sterke indicatie hiervoor is de 

vorming van het Tinga-complex dat op deze plek mogelijk al halverwege de 2
e
 eeuw n.C. begint.  

In de 8e eeuw en mogelijk al iets eerder is er weer sprake van menselijke activiteiten (fase 5b). 

Hierop wijst de aanwezigheid van een waterput. De put is in fase 6 dichtgeslibd met een groengrijze 

klei die ook over het Tinga-veen heen ligt. 
14

C-onderzoek aan een mestbrokje en enkele verkoolde 

zaden uit de kleivulling van de waterput leverden de globale datering van 600 – 750 n.C. op (zie tabel 

4.1). Vermoedelijk dateren het mestbrokje en de zaden uit fase 5b en zijn ze door verspoeling in de 

waterput terecht gekomen.
 4

  Behalve de waterput is een Karolingische bolpotscherf aangetroffen en 

wel in de vertrapte top van het Tinga-veen (fase 5b). Het gevonden type bolpot (type Dorestat W-III) 

is vanaf ca. 750 tot 875 n.C. in omloop. 
5
 

Tabel 4.1: 
14

C dateringen Sneek Harinxmaland ( * = gecorrigeerd met 400 jaar voor marien reservoir effect) 

De groengrijze kleilagen bevatten geen schelpen in levenspositie waardoor het niet mogelijk was 

deze lagen absoluut te dateren. Deze kleilagen zijn onder rustige omstandigheden afgezet. Gezien de 

dikte van maximaal zo’n 20 cm zal de vorming van deze kwelderlaag enige tijd hebben geduurd. In 

ogenschouw genomen de afzetting van een pakket Middelzeeafzettingen sinds het begin van de 11
e
 

of mogelijk zelfs late 10
e
 eeuw (zie onder) en de aanwijzing voor veenwinning in de 10

e
 eeuw, lijkt 

een begin van de kweldervorming rond 800 n.C. waarschijnlijk. Dit is in lijn met de aanname dat de 

dichtslibbing van de put niet lang na het midden van de 8
e 

eeuw heeft plaatsgehad, gezien het feit 

dat de dateringen van de (kwetsbare) mest en zaden zeer dicht bij elkaar liggen. Vermoedelijk zijn 

het mestbrokje en de zaden afkomstig uit dezelfde fase als de bolpotscherf, waaruit volgt  dat de 

scherf in dit geval niet jonger is dan 800 n.C.  

                                                           
4 Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de fasen 5b en 6 zie hoofdstuk 5 in deze bundel. 

5 Voor een uitgebreidere beschrijving van het aardewerk zie hoofdstuk 6 in deze bundel. 

VNR Lab. 

code 

x- en y-

coördinaten 

Diepte 

in m 

NAP 

Laageenheid 

 

Gedateerd 

materiaal 

14
C-jaren 

BP 

Foutenmarge 

(2-S) 

Beste 

schatting 

VNR 654 GrA 

65089 

173.020 / 

562.922 

-1.00 Wadafzetting (kolom 

3: spoor 311) 

Mariene schelp 1490 ± 30 892-1014 n.C.* 955 n.C.* 

VNR 599 GrA 

65090 

173.054 / 

562.924 

-1.00 Wadafzetting (kolom 

3: spoor 898) 

Mariene schelp 1510 ± 30 879-1013 n.C.* 935 n.C.* 

GIA134/

SWFHA-

VNR680 

 

GrA 

67737 

173.031 / 

562.907 

 - Vulling waterput 

(kolom 3: Spoor 509) 

Verkoolde zaden 1330 ± 30 

BP 

610 - 770 n.C. 690 ± 40  

n.C. 

GIA134/

SWFHA-

VNR679 

 

GrA 

67736 

173.031 / 

562.907 

 - Vulling waterput 

(kolom 3: Spoor 509) 

mest 1370 ± 35 

BP 

590 - 710 n.C. 650 ± 30 

n.C. 

GIA134/

SWFHA-

MPOL7; 

34-35 

cm 

 

GrA 

67741 

173.047 / 

562.890 

-1,66 Absolute basis van 

het Tinga-complex  

(werkput 2: spoor 

171) 

Veen 1860 ± 30 

BP 

50 – 250 n.C. 150 ± 50 

n.C. 
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Op deze kwelderklei hebben zich wadafzetingen gevormd getuige de Scrobicularia plana schelpen die 

in die afdekkende laag in levenspositie voorkomen (Wp4, S898; en Wp 5, S311 en 310).
6
 De 

schelpdateringen liggen tussen eind 9
e
 eeuw en begin 11

e
 eeuw en zijn afkomstig uit dezelfde laag 

(profiel 3a spoor 311 is gelijk aan profiel 2a spoor 898).  

Omdat de Middelzee-wadafzettingen ook enkele scherven bevatten kan er een preciezere datering 

worden gegeven. Het gaat ten eerste om een randscherf van een kogelpot die uit dezelfde laag komt 

als de schelpen (VNR 603; spoor 898) en daarnaast een kogelpotrandscherf die afkomstig is uit een 

Middelzee-wadafzetting in werkput 1 (VNR 936; spoor 150). De gedraaide randen van deze 

kogelpotscherven duiden op een datering tussen ca. 1050 – 1350 n.C.
7
 Dit betekent dat de 

daadwerkelijke datering van de schelpen moet liggen rond het begin van de 11
e
 eeuw n.C. Dit is aan 

het eind van het opgegeven bereik, maar alleen dan is er een overlap met de gebruiksperiode van de 

aangetroffen kogelpottypes. Het gedateerde spoor 898/311 ligt op een oudere grijskleurige 

Middelzee-afzetting (spoor 310/897). De daadwerkelijke datering van het begin van het Middelzee-

intergetijdenmilieu zal daarom iets vroeger zijn. 

 
Fig 4.2: Overgang van terp naar flank in profiel 2a in werkput 3. De terpflank (links) is door een groengrijze schone 

kwelderlaag (vergelijkbaar met spoor 995/998) beschermd geweest tegen de erosieve werking van de Middelzee. Op kern 

van de terp is deze laag afwezig of veel dunner geweest (rechts): de top van de terp is afgeschoren tijdens overstromingen 

vanuit de Middelzee. (Foto: RUG/GIA). 

                                                           
6 Dat de groengrijze afzettingen onderscheiden dienen te worden van de grijze Middelzee-afzettingen blijkt uit sporen van 

ondiepe rechthoekige kuilen waarbij eerst door de groengrijze klei heen is gegraven om vervolgens het (zouthoudende) 

Tinga-veen uit te graven (het gaat hier om fase 7, zie hoofdstuk 5 in deze bundel).  

7 Zie Bakker 2016. 
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Fig.4.3: Paleogeografische reconstructies van noordwest Friesland. A: 100 n. Chr.; B: 500 n. Chr.; C: 800 n. Chr.; D: 1000 n. 

Chr. SH: locatie Sneek-Harinxmaland. (Kaart: P.C. Vos, Deltares, zie ook figuur 3 in Bakker en Vos 2017).  

A. 100 n.C. B. 500 n.C. 

C. 800 n.C. D. 1000 n.C. 
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Rond de 11
e
 eeuw was het gemiddeld hoogwaterniveau (GHW) dus vele decimeters gestegen 

hetgeen toe te schrijven is aan een vergroting van de getijdenrange in dit deel van het Middelzee 

gebied. Dat de getijdenrange kon stijgen, hing samen met de vergroting van de Middelzeegeul. Deze 

vergroting was op haar beurt veroorzaakt door de antropogene veenbodemdaling waardoor de 

accommodatieruimte (komberging) van het getijdensysteem was gegroeid. Het gebied liep met 

iedere vloed onderwater en was daarmee onbewoonbaar geworden voor de mens. Het gebied slibde 

uiteindelijk op tot kwelderniveau om na bedijking weer toegankelijk te worden voor de mens. 

Door de erosieve werking van de Middelzee (fase 8) is de top van de terp uiteindelijk afgeschoren (zie 

fig. 4.2). Een vergelijkbare erosieve invloed van de Middelzee is eerder waargenomen tijdens de 

archeologische opgraving te Scharnegoutum-Rotonde.
8
 In tegenstelling tot Scharnegoutum-Rotonde 

zijn de flanken van de terp van Sneek-Harinxmaland gespaard gebleven (bijlage: foto 4). 

Waarschijnlijk hebben oudere overslibbingslagen (de hierboven genoemde groengrijze klei uit fase 6) 

de flanken afgeschermd. Mogelijk heeft ook op de top van de terp een dergelijke kwelderlaag 

gelegen, maar deze is dan te dun geweest om verspoeling te voorkomen.
9
   

4.3 CONCLUSIE EN BEANTWOORDING VRAAGSTELLING 

Op basis van het onderzoek aan de profielkolommen en de resultaten van de 
14

C-dateringen kon een 

reconstructie worden gemaakt van de paleolandschappelijke situatie vanaf het einde van de 

bewoning in de midden-Romeinse tijd - wanneer opnieuw veen wordt gevormd (het zogenaamde 

Tinga-complex) - tot het moment dat het gebied voor het laatst overslibd raakt in het begin van de 

late middeleeuwen.
10

 De in het PvE gestelde vragen en de twee aanvullende vragen kunnen als volgt 

worden beantwoord:  

VRAGEN UIT HET PROGRAMMA VAN EISEN: 

1. Hoe wordt de geogenese van de Middelzee zichtbaar en waaruit bestaan de afzettingen van 

de Middelzee?  

 

In werkput 5, profiel 3a, kolombeschrijving 3 hebben zich op het Tinga complex kwelder- en 

wadafzettingen gevormd die behoren tot de Middelzee afzettingen.  

 

2. Levert dit onderzoek gegevens op over de vorming van de Middelzee die eerder nog niet 

bekend waren of bevestigd kon worden?  

Een nieuw gegeven zijn de wadafzettingen van de Middelzee op deze locatie (spoor 310-312 en 1; 

kolomopname 3). De verwachting was dat op het Tinga-complex alleen kwelderafzettingen zouden 

zijn gevormd. De vorming van wadafzettingen rond 1000 n. Chr. op deze locatie was niet bekend en 

                                                           
8 Zie Waldus 2002. 

9 Zie Bakker & Vos 2017 webdeponering Grondsporen 36, bijlage 4.1) en hoofdstuk 5 in deze bundel voor meer figuren van 

de sporen in het profiel en een uitgebreidere beschrijving van de periode waarin de Middelzee actief was in het gebied. 

10 Zie Bakker & Vos 2017 (webdeponering Grondsporen 36, bijlage 4.1) voor de beschrijvingen, tekeningen en foto’s van de 

profielkolommen. 
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houdt in dat tussen de 10
e
 en 12

e
 eeuw n. Chr. het gemiddeld hoogwaterniveau in het 

Middelzeegebied bij Sneek in relatief korte tijd (tientallen jaren) vele decimeters is gestegen.  

 

3. Wordt met het paleolandschappelijk onderzoek te Sneek-Harinxmaland de bestaande 

regionale wordingsgeschiedenis van dit deel van Westergo bevestigd, of zijn er 

landschappelijke ontwikkelingen waarneembaar op basis waarvan de genese van dit gebied 

moet worden aangepast?  

Het paleogeografisch kaartbeeld (zoals weergegeven in figuur 4.3: D) moet worden aangepast. Het 

wadden-/ intergetijdengebied langs de Middelzeegeul moet ten noorden van Sneek worden 

uitgebreid.  

 

4. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen wat betreft geologische en paleolandschappelijke 

ontwikkeling van de site Sneek-Harinxmaland in vergelijking met andere geoarcheologisch 

onderzochte veenontginningsnederzettingen zoals HempensTeerns, Leeuwarden-Bullepolder, 

Sneek-Stadsrondweg Oost, Scharnegoutum, Arkum en Wartena-Noord?  

De overeenkomsten zijn dat alle sites in het veenrandgebied liggen. De locaties liggen - voorafgaande 

aan de bewoning – binnen de supragetijdenzone hetgeen betekent dat er klei werd afgezet op het 

eerder gevormde Hollandveen (vorming van kleiig veen, venige klei of sterk humeuze klei op veen). 

Dat het getijdenwater tijdens EHW (stormperioden) de sites kon bereiken, hing samen met de 

menselijke ingrepen in het landschap. Via de ontginningssloten kon het zeewater het 

veenrandgebied binnendringen en slib over het veen afzetten. Iedere site kent echter zijn eigen 

geschiedenis, de overslibbing van het veen vond overal niet gelijktijdig plaats. De verschillen in de tijd 

hangen samen met het menselijk handelen rond de genoemde sites die op het zelfde moment 

plaatsvonden; bijvoorbeeld Leeuwarden-Bullepolder in de midden-late ijzertijd en Sneek-

Harinxmaland in de vroeg Romeinse tijd. 

AANVULLENDE VRAGEN: 

5. Zijn er Tinga-achtige horizonten waargenomen? Zo ja, bevinden zich hierin dateerbare 

organische materialen die geschikt zijn voor 14C-onderzoek?  

Ja, waar niet vergraven, is het Tinga-veen aanwezig. Het bestaat uit kleiig amorf veen op humeuze 

klei. In werkput 4, profiel 2a bij kolombeschrijving 2 is het veen gedateerd en gaf een ouderdom rond 

150 n. Chr. (zie tabel 4.1).  

 

6. Indien er Tinga-achtige horizonten zijn waargenomen en gedateerd, hoe vergelijken deze zich 

met de bekende dateringen van Tinga-achtige horizonten rondom Sneek?  

Het Tinga-complex wordt op veel plaatsen in het veenrandgebied tussen Leeuwarden, Sneek en 

Bolsward aangetroffen. De veendateringen in deze regio laten een diachroon tijdverloop zien 

(veenvorming vond niet overal gelijktijdig plaats (zie tabel 4.2). Het Tingacomplex ontwikkelde zich in 

het klei-op-veengebied tijdens de Romeinse en post Romeinse tijd wanneer de afwatering op een 
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bepaalde locatie sterk verslechterde. In de meeste gevallen werd dit veroorzaakt doordat de mens 

de woonlocatie verliet en de sloten rondom de site (kunstmatige drainage) niet meer onderhield; de 

locatie vernatte waardoor veen zich kon vormen. Het Tinga-complex bij Sneek-Harinxmaland vormde 

zich relatief vroeg, in de 2e eeuw  n. Chr. Dit is vergelijkbaar met de site Sneek-Singel.  

Tabel 4.2: 
14

C-dateringen van het Tinga in de omgeving van Sneek (Sneek-Pasveer staat ook bekend als Sneek-Stadsrondweg 

Oost). De dateringen uitgevoerd in het kader van verschillende archeologische onderzoeken in de omgeving van Sneek, zie 

Bakker & Vos 2017 (webdeponering Grondsporen 36, bijlage 4.1) voor een uitgebreidere interpretatie van deze dateringen in 

relatie tot de opgraving van Sneek-Harinxmaland. 
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coördinaten (plek) 

Diepte in 

m NAP 

Laageenheid 

 

Gedateerd 

materiaal 

14
C-jaren 

BP 

Foutenmarge 

(2-S) 

Beste 

Schatting 

(ca.) 

Sneek Ti 
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GrN 

26010 
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(Sneek-Tinga) 

1.10-1.13 Tinga-veen Matrix kleiig veen 1560±20 429-549  n.C.  500  n.C. 

Arkum 
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Poz-

48445 

162427 / 560156 
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Arkum 
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Poz-

48467 
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Sneek DH 

Bak V-M2 

UtC 

14381 

170624 / 561313 

(Sneek-De 

Hemmen) 

1.42-1.43 Tinga complex: 

top venig laagje 

Matrix kleiig veen 1740±70 87-504  n.C. 300  n.C. 

Sneek DH 

Bak III-M1 

UtC 

14380 

170606 /561330 

(Sneek-De 

Hemmen) 

1.51-1.52 Tinga complex: 

venig laagje 

Matrix kleiig veen 1949±47 53 BC-210  n.C. 75  n.C. 

Sneek DH 

Bak VI-M3 

UtC 

14382 

170624 / 561330 

(Sneek-De 

Hemmen) 

1.50-1.51 Tinga comple: 

basis venig laagje 

Matrix kleiig veen 1960±50 95 BC – 207  n.C. 50  n.C. 

Sneek Si1  

5-8 cm 

Beta 

258685 

170606 / 561284 

(Sneek-De Singel) 

2.23-2.24 Tinga –veen: top Matrix kleiig veen 1690±40 249-426  n.C. 350  n.C. 

Sneek Si2 
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Beta 

258686 

170606 / 561284 

(Sneek-De Singel) 

2.34-2.35 Tinga-veen: basis Matrix kleiig veen 1890±40 28-230  n.C. 125  n.C. 

Sneek PV, 

SP-4 

GrN 

26878 
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(Sneek-Pasveer) 

1.56-1.57 Tinga-veen: top Matrix kleiig veen 1620±40 343 – 542  n.C. 440  n.C. 

Sneek PV, 

SP-5 

GrN 

26879 

175269 / 561867 

(Sneek-Pasveer) 
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Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket 

72 

 

VOS, P.C., 2007b : Geologie. In: Lubbers, N & M. Osinga, 2007: Archeologisch onderzoek De Hemmen 

te Sneek. Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven. (= Grontmij Archeologische Rapporten 

237) 

WALDUS, W.B., P.C. VOS & F.J.G. VAN DER HEIJDEN, 2005: Tussen veengebied en Middelzee een geo-

archeologisch onderzoek bij Scharnegoutum. (= ADC Rapport 324). 

 



Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket 

 

73 

 

5. Veenontginningen en andere activiteiten: de 

sporen, fasen en structuren van een overslibde 

nederzetting in Harinxmaland 
 

M. Bakker 

 

5.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het onderzoek aan de sporen en structuren aangetroffen 

tijdens de opgraving van een overslibde nederzetting in Sneek-Harinxmaland.
1

 Onder de 

overkoepelende noemer ‘grondsporen’, of kortweg ‘sporen’, worden hier zowel sporen van 

doorgaande lagen als de vullingen van ingravingen bedoeld. Onder ‘structuren’ worden niet alleen de 

resten van mogelijke woningen of vergelijkbare bouwsels verstaan, maar ook andere elementen die 

deel uitmaken van een nederzetting of het omringende landschap. Daarbij kan gedacht worden aan 

waterputten en sloten, maar ook aan natuurlijke watergangen. De vullingen van deze structuren zijn 

altijd als aparte sporen beschreven. Hoofdreden hiervoor is dat de afzonderlijke vullingen binnen een 

structuur van elkaar kunnen verschillen als het gaat om aard en datering. Kortom: één structuur kan 

bestaan uit verschillende sporen (vullingen) die kunnen toebehoren aan verschillende fasen.
2
 

Ter introductie op de verschillende spoortypen die in dit hoofdstuk en in de bijlagen aan bod zullen 

komen, worden hieronder eerst de meest in Sneek-Harinxmaland voorkomende spoortypen 

beschreven.
3
 Daarna wordt de totstandkoming van de datering en fasering van de sporen besproken. 

Vervolgens wordt per fase ingegaan op de aangetroffen sporen en structuren en wat deze betekenen 

voor de aard van die fase. Afgesloten wordt met een conclusie. 

5.2 SPOORTYPEN 

Globaal zijn de aangetroffen sporen op te delen in sporen van natuurlijke aard en sporen van 

antropogene aard. Typisch natuurlijke lagen (NAT) zijn bijvoorbeeld eolische afzettingen (zand), 

organische sedentaten (veen) en mariene afzettingen (zeeklei). Apart benoemd zijn: sliblagen die zijn 

ontstaan door verspoeling of inspoeling (SPL) en natuurlijke watergangen die zijn dichtgeslibd (GE: 

fig. 5.1). Antropogene sporen zijn op te delen in terplagen, antropogene vullingen van ingravingen en 

natuurlijke laagten, resten van gebouwen en vergelijkbare structuren en lagen die direct zijn 

geassocieerd met bewoning dan wel een andere menselijke activiteit. Verder moet opgemerkt 

worden dat natuurlijk ontstane sporen onder een antropogene noemer worden geschaard wanneer 

                                                           
1  Zie bijlage 5.1 achter in dit rapport voor een puttenplan met daarop alle profielen. 

2  Een voorbeeld is een voormalige kleine watergang in werkput 5. Deze is deels dichtgeraakt in fase 4 en raakte in latere 

fasen verder opgevuld (fase 5 en 6). De bijbehorende grondsporen of vullingen dateren dan ook uit die fasen. De watergang 

als structuur – als actief onderdeel van de omgeving - zal echter dateren uit een periode van voor fase 4.  

3
  
Zie bijlage 5.3 achter in dit rapport voor sporenkaarten van de vlakken en profielen met daarop de aard van de 

aangetroffen sporen. 
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ze sterk door menselijke activiteiten zijn beïnvloed. Hieronder zullen de verschillende antropogene 

spoortypen die in het kader van deze opgraving van belang zijn, worden besproken. 

 
Fig. 5.1: Spoor van een met zeeklei opgevulde kleine geul (spoor 243 in profiel 2a: werkput 3) in het pakket ‘Middelzee-

afzettingen’ met daaronder een vertrapt veenlaagje dat enkele terplagen afdekt. (Foto: RUG/GIA). 

TERPLAGEN, BETREDINGSHORIZONTEN, OUDE BOUWVOREN EN WOONLAGEN 

Terplagen zijn grondlagen die verband houden met terpophoging. Deze kunnen zowel bewust als 

onbewust als ophoging zijn opgebracht. In het geval van pakketten grond die zich kenmerken door 

een homogene en vrij schone aard gaat het om ‘schone ophoginglagen’ (LO) die bewust ter ophoging 

zijn gebruikt. In sommige gevallen zijn hierin afzonderlijke plaggen te herkennen die 

gedocumenteerd zijn als zoden (ZO). In het geval van Sneek-Harinxmaland gaat het meestal om 

venige ophogingslagen; pas in latere fasen wordt ook gebruik gemaakt van klei (fig. 5.2). 

 
Fig. 5.2: Links het ingekraste profiel 1H (werkput 1: vak 2) met daarin veenzoden uit fase 2 (spoor 360). Onder de veenzoden 

liggen de natuurlijke veenlagen van fase 1, erboven de lagen as en verbrande klei van fase 3. Met een gele stippellijn is de 

positie van de uitsnede aangegeven. Op die uitsnede (rechts) zijn de afzonderlijke lagen en zoden niet ingekrast. (Foto: 

RUG/GIA). 

Van een andere categorie ophogingslagen zijn de zogenaamde ‘vuile terplagen’ (VT). Deze bestaan 

uit grond vermengd met nederzettingsafval. Deze vuile grond kan bewust zijn gebruikt ter ophoging 
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van de terp, maar er kan ook sprake zijn van onbewust ophogen. In het laatste geval ontstaat de 

terplaag doordat de grond die vrijkomt tijdens het graven van een kuil, put of greppel samen met 

nederzettingsafval ergens op de terp wordt uitgespreid of aan de flank wordt gedeponeerd. In dit 

hoofdstuk wordt de term vooral gehanteerd voor dikke pakketten grond die zijn gemengd met 

nederzettingsafval of de restanten daarvan(fig. 5.3). 

 
Fig. 5.3: Een serie typische vuile terplagen (omgeven met gele stippellijnen) in profiel 1a (werkput 1, vak 2). (Foto: RUG/GIA). 

In het geval van vuile lagen met duidelijke sporen van vertrapping of langdurige betreding wordt 

gesproken van oude loopvlakken (OLV: fig. 5.4). Behalve op de terp kunnen deze 

betredingshorizonten ook aan de flanken van de terp en tot ver buiten de terp voorkomen.  

 
Fig. 5.4: Oud loopvlak met duidelijke sporen van betreding in de vorm van de hoefindrukken van runderen (spoor 1037) in 

vlak 1001 (werkput 1). Rechts een detail van de uitsnede met de gele stippellijn op de foto links.(Foto: RUG/GIA). 
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Een speciaal type betredingshorizont omvat de restanten van lagen die deel uit maakten van een 

vloer in een huis. Deze oude loopvlakken worden als woonlaag (WOO: fig. 5.5) gedocumenteerd. Het 

gaat om dunne, vaak zeer vuile lagen met veel insluitsels van houtskool, as en andere kleine 

archeologische indicatoren. Wanneer het niet helemaal zeker is of de laag een woonlaag betreft of 

enkel een oud loopvlak, wordt naast woonlaag ook de duiding oud loopvlak (OLV) toegevoegd aan de 

spoorbeschrijving.  

 
Fig. 5.5: Woonlagen en dunne ophogingslagen in de voormalige nederzettingskern. Links de uitsnede van profiel 1b (werkput 

1) waarin met gele stippellijnen de plek van de detailopname is aangegeven (rechts). Met gele kaders zijn de woonlagen 

aangegeven – van boven naar onderen: spoor 54 (fase 2b) en spoor 42 (fase 2a) - en met rood twee venige ophogingslagen 

– van boven naar onderen: spoor 41 (fase 2b) en spoor 17 (fase 2a). (Foto: RUG/GIA). 

Te Sneek-Harinxmaland is micromorfologisch onderzoek uitgevoerd aan enkele lagen waarvan op het 

oog niet kon worden bepaald of het woonlagen dan wel oude loopvlakken betroffen (monster 572 

voor 81 en monster 579 voor spoor 42). Het onderzoek heeft aangetoond dat het gaat om lagen van 

compact, gelaagd plantmateriaal met weinig wortels, met daartussen kleine deposities van as.
4
 Deze 

bevinding lijkt te duiden op opzettelijke stapeling van mogelijk stro, riet of biezen. Het is derhalve 

goed mogelijk dat het inderdaad om woonlagen gaat, bijvoorbeeld een vloer in een woonstalhuis. 

Omdat er rondom de insluitsels van as geen sporen van verbranding waarneembaar zijn, wordt 

vermoed dat de as geen restant is van materiaal dat ter plaatse is verbrand. Aannemelijker is dat de 

as tegelijkertijd met het plantmateriaal op deze plek terecht is gekomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn 

gebeurd door uitstrooiing of door het schoonmaken van een haardplaats.  

Een ander type betredingshorizont zijn de gehomogeniseerde lagen die geassocieerd worden met 

grondbewerking of beweiding. Hoewel deze voormalige teeltlagen of oude bouwvoren (OBV: fig. 5.6) 

zich voornamelijk buiten de nederzetting in de top van natuurlijk gevormde lagen bevinden, kunnen 

ze ook in terpen aanwezig zijn.
5
 Wanneer ze voorkomen op een terp, kunnen ze erop wijzen dat (een 

deel van) de terp niet bewoond was en gebruikt werd voor agrarische activiteiten. Te Sneek-

Harinxmaland zijn alleen sporen van oude bouwvoren aangetroffen buiten de daadwerkelijke terp. 

                                                           
4  Zie hoofdstuk 13. 

5  De term akkerlaag (AKL) is niet gebruikt in Sneek-Harinxmaland, noch bij eerder door het GIA opgegraven 

ontginningsnederzettingen zoals Arkum (Bakker 2013) en Wartena (2017; in voorbereiding.). Reden hiervoor is dat deze 

term het gebruik van een laag als akker benadrukt, terwijl andere vormen van agrarisch gebruik zoals beweiding of een 

gecombineerde vorm van beweiding afgewisseld met de verbouw van gewassen lijkt te worden uitgesloten. De term oude 

bouwvoor is dan beter passend aangezien ook de teeltlaag van een hedendaags weiland bouwvoor genoemd wordt. 
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Het gaat in de meeste gevallen om veraard veen dat vermengd is met resten van nederzettingsafval 

in de vorm van aardewerk, bot, as- en houtskoolinsluitsels. Verder buiten de terp neemt de 

hoeveelheid nederzettingsafval in deze lagen geleidelijk af.  

 

 
Fig. 5.6: Oude bouwvoren in de betredingszone. Boven (A) een uitsnede van profiel2a  in werkput 4, met daarnaast een 

detail van de oude bouwvoren die bestaan uit veraard veen met restjes nederzettingsafval (spoor 993 en 994: gele kader). 

Onder (B) een uitsnede van het profiel in werkput 2, vak 2 (profiel 1a), met daarnaast een detail van het veraarde veen van 

de oude bouwvoren (spoor 917-918: gele kader) dat gelegen is op natuurlijke veen (spoor 919) en afgedekt met lagen van 

het Tinga-veen (spoor 915-916). (Foto’s: RUG/GIA). 

INGRAVINGEN 

De ingravingen die in Sneek-Harinxmaland zijn aangetroffen bestaan uit sloten, greppels, 

waterputten en kuilen. Poelen en dobbes zijn niet aangetroffen. Sloten (SL: fig. 5.7) zijn gegraven ter 

ontwatering van gronden of het verbeteren van de afwatering. Daarnaast kunnen ze een functie 

hebben als landscheiding of veekering. Ontwateringssloten worden vooral gegraven in natuurlijk 

natte gronden met als doel het gemiddeld grondwaterpeil naar beneden te brengen. In het geval van 

Sneek-Harinxmaland gaat het om sloten die te maken hebben met de ontginning van het veen. 



De sporen, fasen en structuren van een overslibde nederzetting in Harinxmaland 

78 

 

Ontwateringssloten verzorgen tevens de afwatering van oppervlaktewater, maar er kunnen ook 

sloten of greppels gegraven worden met enkel dit doel. Dergelijke structuren worden, in verband een 

snelle afwatering van regenwater, vooral verwacht op de top of flanken van de terp en zijn daar ook 

aangetroffen. 

Fig. 5.7: Samengestelde foto van profiel 2a in werkput 4 met daarop met gele pijlen de slootvullingen aangegeven. pijl ‘a’ is 

gericht op slootvullingen uit fase 3, pijl ‘b’ op slootvullingen uit fase 4, pijl ‘c’ op een sloot- of greppel die aan het einde van 

subfase 2a gedempt wordt, en pijl ‘d’ op een sloot of greppel die in fase 2b wordt gedempt of dichtveend.(Foto: RUG/GIA). 

Greppels (GR: fig. 5.8) zijn net als sloten bedoeld voor de ontwatering en / of afwatering van 

landerijen en het erf. In tegenstelling tot sloten hebben greppels nooit een functie als landscheiding 

of veekering. Greppels zijn dan ook dan ook minder breed en diep dan sloten. Archeologisch gezien 

zijn greppels en sloten echter niet altijd van elkaar te onderscheiden. Wanneer bijvoorbeeld de top 

van een sloot is vergraven en alleen de onderkant resteert, lijkt dit restant op een greppel. De term 

greppel is daarom gereserveerd voor structuren die met zekerheid geduid kunnen worden als smalle, 

ondiep gegraven geultjes. In geval van twijfel zijn de vullingen binnen de structuur gedocumenteerd 

als sloot (zie fig. 5.7 c en d). 

Tijdens de opgraving zijn slechts drie waterputten (WA) gevonden en blootgelegd (tabel 5.1). 

Afgaande op het aantal waterputten aangetroffen in andere opgegraven ontginningsnederzettingen 

zullen hier waarschijnlijk ook meer waterputten zijn, maar deze bevinden zich dan buiten het 

opgegraven deel van de nederzetting. De aangetroffen waterputten zijn gegraven tot in het dekzand 

onder het natuurlijke veen. Een van de twee waterputten uit de vroeg-Romeinse tijd heeft een 

schacht die afgerond rechthoekig van vorm is (ca. 0,7 x 0,9 m: fig. 5.9). De andere waterput kon maar 
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voor de helft worden blootgelegd maar is van gelijke vorm en heeft zeer waarschijnlijk vergelijkbare 

afmetingen (fig. 5.10).
6
 Bovenin beide putten bleken nog wanden van veenzoden aanwezig te zijn. De 

jongste waterput stamt uit de vroege middeleeuwen en heeft geen beschoeiing (fig. 5.11). Deze 

waterput heeft een aanzienlijk ruimere schacht dan die uit de Romeinse tijd en is vrij rond van vorm 

(ca. 1,4 m in diameter).  

 
Fig. 5.8: Uitsnede van vlak 1003 (werkput 1: vak 2) waar met de gele pijl een greppel is aangegeven (spoor 3011) die 

gedempt is in fase 3. Waarschijnlijk is deze gegraven in fase 2 om te functioneren als afwateringsgreppeltje. (Foto: 

RUG/GIA). 

 

 
Fig. 5.9: Uitsnede van vlak 1003 (werkput 1: vak 2) met daarop een van de opgegraven waterputten uit fase 2b (kernvulling 

is spoor 3018 en wandbeschoeiing van zoden is spoor 3019). (Foto: RUG/GIA). 

                                                           
6 Deze waterput bevond zich voor de helft in een tussendam die intact moest worden gehouden wegens de aanwezigheid 

van een drain. 
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Tabel 5.1: Waterputten van Sneek-Harinxmaland 

Nummer Datering Sporen (vulling) Diameter 

schacht (m) 

Schachtvorm Beschoeiing 

1 fase 2b 2028, 3018, 4039 0,7 x 0,9 m afgerond, rechthoekig zoden (spoor 3019) 

2 fase 2b 122, 123, 5014 - afgerond, rechthoekig zoden )spoor 124) 

3 fase 5b 315-317, 509-511, 1503, 

2509, 3506, 4019, 6005, 9008 

1,4 m vrijwel rond  

 

 
Fig. 5.10: Uitsnede van profiel 1a (werkput 1: vak 2) met daarop een waterput uit fase 2b. Om de putvulling (spoor 122 en 

123) zitten veenzoden als wandbeschoeiing (spoor 124). De put is afgedekt met een latere brandlaag (spoor 121: fase 3a) en 

een aspakket uit fase 3. De vulling van deze put was zeer slap met grote holle ruimten. Wegens het gevaar van instorting 

van het bovenliggende profiel daarom, is deze waterput pas op een van de laatste dagen van de opgraving verder bloot 

gelegd. (Foto: RUG/GIA). 

 

 
Fig. 5.11: De vroegmiddeleeuwse waterput uit werkput 5. Links een uitsnede van vlak 5004 met daarin de waterputvulling 

(spoor 4019). Rechts een uitsnede van profiel 3a met daarin de verschillende vullingen van de waterput tot op het 

zand.(Foto’s: RUG/GIA). 

Het laatste type ingravingen dat tijdens de opgraving van Sneek-Harinxmaland werd blootgelegd, 

omvat de kuilen (KL). Het gaat om ingravingen van verschillende vormen, groottes en diepten 

waarvan de oorspronkelijke functie niet altijd duidelijk is. Ter opvulling van kuilen op en rond het erf 
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maar ook daarbuiten, is vaak gebruik gemaakt van nederzettingsafval vermengd met grond. Dit is 

echter geen reden om aan te nemen dat al deze kuilen oorspronkelijk zijn gegraven om te dienen als 

afvalkuil. In het geval van een serie kuilen buiten de terp uit de tweede helft van de vroege 

middeleeuwen is bijvoorbeeld zeer duidelijk dat het geen afvalkuilen betreft. Deze kuilen worden in 

meer detail besproken bij de beschrijving van fase 7. 

SPOREN VAN PALEN 

Er worden drie categorieën paalsporen onderscheiden: paalkuilen, paalgaten en paalresten. De 

eerste twee soorten kunnen meerdere vullingen bevatten en vallen eigenlijk ook onder de 

ingravingen. Paalkuilen (PK) worden gegraven voorafgaand aan het plaatsen van palen of staanders. 

Nadat de paal of staander in de kuil is gezet, wordt deze verder gedicht met een deel van de 

uitgegraven grond. Het paalgat (PG: fig. 5.12) is in principe het gat dat overblijft nadat een paal uit de 

grond is getrokken, maar in een archeologische spoorbeschrijving wordt daar ook de vulling van dat 

gat mee aangeduid. Een paalrest is het achtergebleven restant van een paal in de grond. De 

paalresten zijn als houtvondst gedocumenteerd (HT). 

 
Fig. 5.12: Opgevuld paalgat (spoor 139) in profiel 1a (werkput 1: vak 2). (Foto: RUG/GIA). 

Op een paar twijfelachtige structuren na lijken paalkuilen niet voor te komen in het opgegraven deel 

van de nederzetting. Het is mogelijk dat eventuele paalkuilen niet als zodanig zijn herkend vanwege 

het geringe contrast tussen hun vulling en de omringende terplagen wanneer die laatste eveneens 

vlekkerig zijn. Het kan ook zijn dat het helemaal niet nodig was om voor het plaatsen van paal een 

kuil te graven: de zachte venige ondergrond van de nederzetting maakte het te Sneek-Harinxmaland 

wellicht mogelijk om staken direct de grond in te slaan of om, in het geval van het plaatsen van 

grotere palen of staanders, te volstaan met het voorboren van een klein gat. 

In tegenstelling tot paalkuilen zijn paalgaten veelvuldig aangetroffen, wat bovenstaand vermoeden 

omtrent de geringe noodzaak tot het graven van paalkuilen mogelijk onderbouwd. In ieder geval zijn 

tijdens de opgraving 21 structuren als zodanig gedocumenteerd. Waarschijnlijk zijn er veel meer 

geweest, maar deze zijn niet bewaard gebleven of niet als zodanig herkend. Dit laatste is een erkend 

probleem bij terpopgravingen; een dicht getrapt paalgat is vaak niet te onderscheiden van 

omliggende cultuurlagen.
7
 Door de goede conservatie van dieper liggende terp- en veenlagen zijn er 

                                                           
7  Waterbolk 2009; Bakker 2013. 
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op de opgravingslocatie relatief veel houten resten van palen gevonden. Het gaat om resten die 

hebben behoord aan palen van verschillende formaten, variërend van staken tot resten van 

mogelijke middenstaanders die het dak van een huis hebben gedragen (fig. 5.14a en 14b).
8
  

 
Fig. 5.14a: Paalrestant (vondstnr. 521) aangetroffen in een mestlaag (spoor 4036) in vlak 1004 (werkput 1: vak 2).(Foto: 

RUG/GIA). 

 

 
Fig. 5.14b: Links de resten van twee houten palen (boven spoor 2078 en beneden spoor 2079) en drie lege paalgaten in een 

coupe door spoor 2075-2077 in vlak 2003 (werkput 3). Rechts een grote paal (vondstnr. 578), aangetroffen achter spoor 87 

tijdens het troffelen van de sporen van profiel 1b. (Foto’s: RUG/GIA). 

Voor de datering van deze paalresten wordt ervan uitgegaan dat ze toe te wijzen zijn aan dezelfde 

fase als de laag die om de top van het paalrestant ligt of – in enkele gevallen - aan de fase van de laag 

die daar net overheen ligt. Palen rotten meestal door ter hoogte van het maaiveld omdat het deel 

van de paal dat zich op die plek bevindt, vochtig wordt van de grond terwijl het, in tegenstelling tot 

                                                           
8  Zie hoofdstuk 11. 
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het ondergrondse deel, ook in aanraking komt met zuurstof. De reden om een paal soms gelijk te 

faseren met de laag die er overheen ligt, komt voort uit de aanname dat een paal die knapt tijdens 

het uittrekken, mogelijk naderhand nog iets de grond ingetrapt wordt, waardoor deze op een lager 

niveau komt te liggen. Of dit natrappen altijd gebeurde is niet na te gaan. Wanneer de laag die over 

een paal heen ligt vrij egaal of homogeen is, wordt er niet van uitgegaan dat de paal vanaf daar de 

grond in is getrapt; de afdekkende laag zal immers dateren van een latere periode dan de structuur 

waarvan de paal oorspronkelijk deel uitmaakte. 

SPOREN VAN VERBRAND MATERIAAL 

Vuile terplagen bevatten vaak verbrand materiaal in de vorm van insluitsels van houtskool, as en 

korreltjes verbrande klei, maar er zijn ook sporen die grotendeels of compleet uit verbrand materiaal 

bestaan. In enkele gevallen is uit de context op te maken dat het gaat om onderdelen of restanten 

van een structuur. Het betreft dan resten van haarden (HA: fig. 5.15a en 15b) of sporen die mogelijk 

van ovens (OV) zijn.  

De meeste van de in Sneek-Harinxmaland aangetroffen sporen van verbrand materiaal maken echter 

geen deel uit van een structuur. Wanneer dergelijke sporen in situ zijn ontstaan, worden ze 

brandlagen genoemd (BRL: fig. 5.16). Wanneer niet zeker is of het om een ter plekke verbrande 

structuur, laag of vegetatie gaat, of wanneer het duidelijk is dat het om gedeponeerd materiaal gaat, 

dan is het meest voorkomende materiaal in het spoor gebruikt ter benoeming van het spoor (fig. 

5.16 en 5.17). In die gevallen kan het gaan om aslagen (AS), houtskoollagen (HKL), of als er veel 

resten van verbrande klei in voorkomen, om verbrande kleilagen (VKL). 

 
Fig. 5.15a: Resten van een haard uit fase 2 onder enkele vuile terplagen in profiel 1 (werkput 1). De top van die terplagen is 

afgeschoren door de Middelzee die uiteindelijk het terprestant ook heeft afgedekt met grijze klei. De plek waar de dam 

tussen deze werkput en werkput 3 is doorgraven is aangegeven met een gele stippellijn en met een pijl is de kijkrichting van 

fig. 5.15b aangegeven. (Foto: RUG/GIA). 
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Fig. 5.15b: Bed van scherven onder de haard van fig. 5.15a, blootgelegd bij het doorgraven van de dam tussen werkput 1 

(profiel 1c) en 3 (profiel 2b). Een bed van scherven wordt vaker aangetroffen onder haardplaten. (Foto: RUG/GIA). 

 

 
Fig. 5.16: Brandlagen. Op foto ‘A’, een uitsnede van profiel 1a (werkput 1: vak 2), is te zien hoe een serie as- en verbrande 

kleilagen een zwarte brandlaag uit subfase 3a afdekt. De positie van detail ‘B’ is met een gele stippellijn aangegeven. Op 

detail ‘B’ wijst een pijl naar deze zwarte brandlaag (spoor 131/121). De brandlaag ligt op een vuile terplaag uit fase 2 (spoor 

132). Op foto ‘C’ staat een uitsnede van vlak 3002 (werkput 3) waar met een pijl een brandlaag is aangegeven (spoor 2092) 

die uit dezelfde fase dateert als de brandlaag op foto’s ‘A’ en ‘B’. Foto ‘D’ toont een uitsnede van vlak 1004 (werkput 1: vak 

2) met daarin een brandlaag uit fase 2 (spoor 4034). (Foto’s: RUG/GIA). 
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Fig. 5.17: Links een uitsnede van vlak 1001 (werkput 1: vak 2) met daarop aangegeven de positie van een coupe door een 

aslaag (spoor 1026). Rechts de coupe door de aslaag (spoor 1026) en de daaromheen liggende verbrande kleilaag (spoor 

1025) die uit iets grover materiaal leek te bestaan als spoor 1026. (Foto’s: RUG/GIA). 

 

 

5.3 DE DATERING EN FASERING VAN DE SPOREN 

In totaal zijn tijdens de opgraving 883 grondsporen gedocumenteerd, waarvan tijdens de uitwerking 

dertien zijn komen te vervallen.
9

 Er zijn uiteindelijk 501 profielsporen en 369 vlaksporen 

overgebleven. Niet alle sporen zijn uniek.
10

 De vlaksporen zijn namelijk grotendeels te koppelen aan 

een of meerdere profielsporen en daarnaast zijn er sporen die gerelateerd konden worden aan 

sporen uit naburige werkputten.
11

 Mede door deze koppelingen was het mogelijk een sluitende 

fasering op te stellen van de opgegraven lagen en sporen. Onder een fase wordt een tijdsperiode 

verstaan waartoe een serie sporen behoort. Op basis van die sporen kan vervolgens iets worden 

verteld over de aard van de fase. Afhankelijk van de mate waarin menselijke handelingen te maken 

hebben met de vorming van sporen kan een fase namelijk natuurlijk zijn of antropogeen. 

Een eerste voorlopige fasering is al tijdens de opgraving in het veld vastgesteld. Belangrijke gidslagen 

waren daarbij de natuurlijke lagen in de vorm van sedimenten en sedentaten die enkele antropogene 

fasen stratigrafisch van elkaar scheidden. Deze basisfasering is tijdens de uitwerking verbeterd en 

verfijnd. Vervolgens zijn de fasen gedateerd aan de hand van het in de betreffende sporen gevonden 

aardewerk in combinatie met enkele koolstofdateringen die konden worden verricht aan monsters 

uit enkele natuurlijke lagen en aan een botmonster waaraan ook een isotopenanalyse is uitgevoerd.
12

 

Met het oog op opspit - het voorkomen van ouder materiaal in een jongere laag door spitwerk van 

de toenmalige bewoners - is voor de datering van fasen aan de hand van het aardewerk uitgegaan 

van het jongste aardewerk dat in de betreffende sporen voorkomt. De enige uitzonderingen zijn het 

oudste aardewerk uit sporen van de eerste bewoningsfase en de vondsten van complete potten in 

bijvoorbeeld waterputten.
13

 In beide gevallen is zeker dat het geen opgespit aardewerk betreft. 

                                                           
9  Zie webdeponering Grondsporen 36: bijlage 5.5 (toelichting op sporentabel) en 5.6 (sporentabel)  

10  Zie webdeponering Grondsporen 36: bijlage 5.7 (spoorrelaties)  

11  Zie bijlage 5.2 achterin dit rapport voor de aanleghoogten van de verschillende vlakken ten opzichte van de profielen. 

12  De resultaten uit dit isotopenonderzoek worden in een nog te verschijnen artikel (door de auteur in samenwerking met 

W. Prummel)  gepresenteerd samen met resultaten uit isotopenonderzoek aan botresten uit andere terpopgravingen. 

13  Zie ook Bakker & Varwijk 2016 over opspit in terplagen. 
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Uiteindelijk zijn er tien fasen onderscheiden (tabel 5.2).
14

 Voor enkele van deze fasen was het 

mogelijk om een subfasering op te stellen. In het geval van de natuurlijke veenvorming die vooraf 

ging aan de eerste bewoning is er bijvoorbeeld een opeenvolging van veensoorten te herkennen die 

verband houdt met een geleidelijke overgang van een laagveenmilieu naar een hoogveenmilieu. Ook 

voor enkele antropogene fasen is een subfasering opgesteld die verband houdt met een verandering 

in de lokale omstandigheden, een fasering in de uitbouw/opbouw van de nederzetting of een 

verandering in activiteiten. In tegenstelling tot de hoofdfasen zijn deze subfasen over het algemeen 

alleen relatief te dateren op basis van de stratigrafie en niet van een harde datering te voorzien. 

Tabel 5.2: Overzicht van de onderscheiden fasen. 

Fase Subfase Type Datering Opmerkingen 

0   Natuurlijk Pleistoceen Dekzand 

     

1 Algemeen Natuurlijk   Natuurlijk opbouw van sediment (klei) en 

sedentaat (m.n. veen) 

 1a ""  - onderkant basisveen 

 1b ""  - bovenkant basisveen 

 1c / 1z Natuurlijk / 

Antropogeen 

Spoor 924: 3380 ± 30 BP = 

1760 - 1600 cal. v.C. (95%*) 

Gebande klei, iets humeus, rietresten / 

Prehistorische sporen van menselijke activiteiten 

tijdens fase 1 

 1d Natuurlijk Spoor 921: 3340 ± 30 BP = 

1720 - 1520  cal. v.C. (95%*) 

Rietveen: aan de basis nog iets kleiig veen, top is 

puur rietveen 

 1e ""  - Rietzeggeveen 

 1f ""  - Zeggeveen 

 1g "" Midden van spoor 356: 2250 

± 30 BP =   440 - 160  cal. v.C. 

Heideveen, top iets veraard 

 1h "" basis van spoor 358: 2220 ± 

BP = 410 - 170  cal. v.C.; top 

van spoor 359: 2030 ± 30 BP 

=  130 cal. v.C. - 70 cal. N.C. 

Bladmosveen, top veraard 

 

2 "" Antropogeen Ca. 25 v.C. - 50 n.C. (± 25 

jaar); datering: C-14** en 

aardewerk 

Agrarische fase I / bewoningsfase I 

 2a Antropogeen  - Woonlagen bestaan uit veraard veen; geen of 

weinig klei in sporen 

 2b Antropogeen  - Woonlagen bestaan uit vloer van klei met 

silt/zand en humeuse klei/kleiig veen 

     

3 "" Antropogeen Ca. 50  - 100 n.C. (± 25 jaar); 

datering: aardewerk 

Activiteitenfase I 

 3a Antropogeen  - Activiteitenfase I: verkoolde top van Fase 2 

 3b Antropogeen  - Activiteitenfase I: De eerste as- en verbrande 

kleilagen 

 3c Antropogeen  - Niet toegewezen (mogelijk jonger dan 3b, maar 

onder fase 3 gegroepeerd). 

4 "" Antropogeen Ca. 100 - 150 n.C. (± 25 jaar) 

); datering: C-14** en 

aardewerk 

Agrarische fase II (mogelijk bewoning?) 

     

5 "" Nat/Antr Ca. 150 - 775 n.C. (± 25 jaar) Tinga-complex: in de top antropogeen beïnvloed 

 5a Natuurlijk Ca. 150 - 675 n.C. (± 25 jaar) Tinga-complex: Natuurlijk 

 5b Antropogeen 675 - 775 n.C.  (± 25 jaar) ; 

datering: C-14** en 

aardewerk 

Agrarische fase III: vertrapping Tinga-complex en 

waterput (bewoningsfase II of III?) 

                                                           
14 Zie bijlage 5.4 achter in dit rapport voor sporenkaarten van de vlakken en profielen met daarop de spoorfasering. 
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6 "" Natuurlijk Ca. 775 - 900/1000 Overslibbingsfase I: kwelderafzetting Middelzee 

     

7 "" Antropogeen Ca. 900/1000 (tijdsduur 

onduidelijk) 

Activiteitenfase II en continuering 

Overslibbingsfase I 

     

8 "" Natuurlijk Na ca. het jaar 1000;  

datering: C-14** en 

aardewerk 

Overslibbingsfase II: wadafzetting Middelzee 

     

9 "" Antropogeen  - (Sub-) recente invloeden: o.a. bouwvoor, 

drainagebuizen en greppels) 

* alle C-14 kalibraties zijn uitgevoerd op basis van  IntCall '98    

** zie tabel 5.3 en 5.5 

   

In de volgende paragrafen komen de context, aard en datering van de antropogene fasen met de 

daaronder vallende structuren en sporen aan bod. De natuurlijke fasen worden wel genoemd en kort 

beschreven, maar voor meer informatie over deze fasen wordt verwezen naar de bijgevoegde 

geolandschappelijke rapportages.
15

 

5.4 FASE 0 EN 1 (LAAT-PLEISTOCEEN – LATE-IJZERTIJD)  

Het dieper liggende dekzand is fase 0 genoemd en dateert uit het Pleistoceen. Het is alleen 

gedocumenteerd bij het blootleggen van een waterput in werkput 5. De op het dekzand gevormde 

sedentaten en sedimenten vallen onder fase 1 en beginnen met het basisveen (subfase 1a en 1b). Op 

dit basisveen zijn vervolgens lagen humeuze klei met rietresten afgezet (subfase 1c). Interessant is 

een laagje verbrande vegetatieresten dat zich tussen deze komafzettingen van humeuze klei bevindt 

(subfase 1z: spoor 924). Een koolstofdatering aan dit laagje leverde een globale datering op van ca. 

1680 ± 40 v.C.
16

 Het zal hier waarschijnlijk om verspoeld materiaal gaan aangezien de komafzettingen 

ten tijde van het ontstaan van dit laagje ongeschikt voor bewoning waren. Het is echter niet 

onwaarschijnlijk dat mensen zich in deze periode wel ophielden op nabijgelegen dekzandkoppen. 

Enkele daarvan zijn aangeboord tijdens eerder booronderzoek van RAAP in het plangebied.
17

 

Tabel 5.3: Koolstofdateringen van materiaal uit de ijzertijd en Romeinse tijd (kalibratie m.b.v. IntCal ’98) 

Type datering 
GIA134 -SWFHA-

MPOL9; 4-5 cm 

GIA134/SWFHA-

MPOL2; 14,5-16 cm 

GIA134-

VNR539/S4039 

GIA134/SWFHA-

MPOL7; 34-35 cm 

Koolstofdatering 2030 ± 30 BP 2155 ± 30 BP 1990 ± 30 BP 1860 ± 30 BP 

Cal.BP-datering (68%) 1980 ± 50 cal.BP 2190 ± 90 cal.BP 1950 ± 40 cal.BP 1800 ± 50 cal.BP 

Cal.-datering (68%) 30 ± 50 v.C. 240 ± 90  v.C. 0 ± 40 n.C. 150 ± 50 n.C. 

Cal.BP-datering (95%) 2080 - 1880 cal.BP 2370 - 2010 cal.BP 2030 - 1870 cal.BP 1900 – 1700 cal.BP 

Cal.-datering (95%) 130 v.C. - 70 n.C. 420 - 60 v.C. 80 v.C. - 80 n.C. 50 – 250 n.C. 

Op het pakket komafzettingen ligt het hollandveen, waarvan het onderste deel uit rietveen bestaat 

(subfase 1d). Een koolstofdatering van een monster van dit rietveen leverde een datering op van ca. 

1620 ± 50 v.C. De vorming van rietzeggeveen (subfase 1e) en de daarop volgende vorming 

vanzeggeveen (subfase 1f) toont aan dat het milieu na verloop van tijd meer mesotroof werd. 

Uiteindelijk wordt oligrotroof veen gevormd in de vorm van heideveen en mosveen (subfasen 1g en 

                                                           
15 Zie hoofdstuk 3 en 4. 

16 Zie hoofdstuk 4. 

17 Aalbersberg 2006a en 2006b en hoofdstuk 3. 



De sporen, fasen en structuren van een overslibde nederzetting in Harinxmaland 

88 

 

1h). Een koolstofdatering van een monster uit de basis van het oligotrofe veen leverde een datering 

op van ca. 300 ± 70 v.C. (tabel 5.3). 

5.5 FASE 2 (CA. 25 V.C. – 50 N.C.)  

Fase 2 omvat de eerste bewoningsfase. De kern van de nederzetting ligt gedurende deze fase in het 

noordwestelijke deel van werkput 1 en het aangrenzende zuidwestelijke deel van werkput 3. 

Nederzettingssporen zijn aangetroffen in de vorm van onder meer paalresten, vloerlagen, 

haardplaatsen en waterputten. Op grond van de textuur van de bijbehorende sporen en de 

stratigrafie zijn twee subfasen te onderscheiden. De oudste sporen horen bij subfase 2a en de 

jongste bij subfase 2b (fig. 5.18). De textuur van sporen uit subfase 2a bestaat uit veen, terwijl die 

van subfase 2b bestaat uit veen vermengd met klei of uit pure klei. Desondanks is de precieze grens 

tussen beide subfasen niet overal evengoed te bepalen. Wanneer het niet mogelijk was om een 

spoor bij een van beide subfasen onder te brengen, is het ondergebracht bij de algemene fase 2. 

 
Fig. 5.18: Sporen uit fase 2 in de profielen rond vak 1 van werkput 1.(kaart: M. Bakker, RUG/GIA). 

SUBFASE 2A: DOORGAANDE LAGEN OP HET ERF 

Tijdens subfase 2a wordt in eerste instantie uit veenzoden een ophoging voor een vloerniveau 

opgeworpen van ca. 20-30 cm hoog. Op een plek langs de rand van de nederzettingskern waren deze 

veenzoden nog grotendeels intact (spoor 360: fig. 5.2). Dichter naar de kern toe was in sommige 

lagen nog een verrommelde veenplag of -zode te herkennen, maar meestal resteerde alleen een 

gecompacteerde, ietwat rommelige laag met een dikte van ca. 5 tot 10 cm (onder andere spoor 78, 

43 en mogelijk spoor 14, 24/224 en 225). Gezien de dikte van dit pakket is het beter om te spreken 

van een vloerniveau binnen een vlaknederzetting dan van een echt podium, aangezien bij de laatste 

term de indruk wordt gewekt dat er op zijn minst een 50 cm aan ophoging zou moeten zijn. Het 

oudste erf hier vertoont daarmee meer overeenkomsten met het oudste erf dat is opgegraven bij de 

ontginningsnederzetting van Arkum en met het erf dat is aangetroffen bij de opgraving Leeuwarden-
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Bullepolder dan met het erf uit de opgraving van Wartena-Noord waar bij aanvang van bewoning al 

een podium werd opgeworpen.
18

  

Op de opgehoogde vloer liggen loopvlakken en woonlagen. Deze bestaan uit de vertrapte top van de 

ophoging, eventueel vermengd met wat verspreid nederzettingsafval. In het geval van de woonlagen 

zal er ook strooisel zijn opgeworpen.
19

 De iets hoger liggende oude loopvlakken en woonlagen zijn 

gefaseerd als fase 2, want het is niet duidelijk in hoeverre ze beïnvloed zijn door latere verstoring in 

de vorm van vertrapping tijdens subfase 2b. Aangenomen kan echter worden dat ze oorspronkelijk 

dateren uit de oudste subfase (2a). In sommige gevallen (bijvoorbeeld in het geval van spoor 42 of 

223) lijkt op een woonlaag of loopvlak, weer een dun ophogingslaagje te zijn gedeponeerd (spoor 41, 

76, 78, 222), met daarboven weer een loopvlak of woonlaag (spoor 39, 75, 78, 221). Bovenop een 

mogelijke woonlaag (spoor 77) lijken zelfs nog twee andere woonlagen aanwezig te zijn (spoor 42, 

75/81) met daartussen dunne ophogingslagen (spoor 78 en 76).  

SUBFASE 2B: DOORGAANDE LAGEN OP HET ERF 

Gedurende deze subfase wordt het erf uitgebreid naar het zuidoosten met het dempen van een 

brede sloot (spoor 515-516, 518, 5016) en worden op het erf nieuwe lagen aangebracht. Sindsdien is 

er sprake van een lage terp. Opvallend aan deze nieuwe lagen is hun kleiige textuur. Vermoedelijk 

houdt deze kleiige textuur verband met een reeds opgetreden maaivelddaling door de ontginning 

van het lokale veen. De klei is afkomstig van in de omgeving afgezette klei of uit de diepere 

ondergrond (uit lagen die horen bij subfase 1c en 1d). In het laatste geval moet de klei zijn 

vrijgekomen bij het periodiek verdiepen van sloten om de afwatering in stand te houden. Kleiig veen 

is geschikter om te gebruiken voor vloerlagen dan pure veengrond en gezien het vele gebruik ervan 

moet het actief zijn verzameld om het loopvlak van het woonareaal mee te verstevigen. Bewuste 

ophoging lijkt echter uitgesloten aangezien sporen daarvan, in de vorm van een pakket of 

zodenstapeling klei- of veengrond, niet zijn aangetroffen. Hoewel het loopvlak van het erf aan het 

einde van deze subfase gemiddeld 30 cm boven het onderliggende natuurlijke veenpakket ligt, 

bestaat de ophoging in deze subfase voornamelijk nog uit vuile terplagen en woonlagen die 

afzonderlijk vaak niet meer dan 5 cm dik zijn.  

Interessant is dat een als woonlaag geïnterpreteerde laag aan het eind van deze subfase een groot 

deel van het erf beslaat (spoor 52/63, 54/220). Enkel in het meest westelijke deel van het erf in 

werkput 1 is deze woonlaag niet waargenomen. In het bijbehorende profiel van dat deel van de put 

zijn wel sporen aanwezig van vuile terplagen, maar daarop liggen sporen die al behoren tot fase 3. De 

onderste laag in dat profiel is een zwaar verrommelde, vuile terplaag (profiel 1a en 1b: spoor 56). 

Mogelijk gaat het om de in fase 3 vertrapte top van subfase 2b.  

SPOREN VAN BEWONING 

De subfasering van fase 2 is vooral in de gelaagdheid van de profielen waar te nemen. In het geval 

van de vlaksporen, waaronder vuile lagen, paalgaten en paalresten, is dit minder goed mogelijk. 

Hoewel een groot aantal hiervan toe te wijzen is aan fase 2, valt vanwege het ontbreken van een 

                                                           
18 Voor Arkum zie Bakker 2013. Voor Leeuwarden-Bullepolder zie Bakker 2016 en Bakker 2017; Voor Wartena-Noord en 

Wartena-Warstiens zie Bakker & De Langen 2017; Bakker in voorb. a; Bakker in voorb. b. 

19 zie ook spoor 42 en 81 bij uitleg over woonlagen in paragraaf 5.2. 
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duidelijke stratigrafie in het vlak niet uit te maken of ze toebehoren aan subfase 2a of 2b. Zeker is dat 

er gedurende fase 2 op het erf een huis heeft gestaan. Hoewel de huisplattegrond verre van 

compleet is - veel palen zullen naderhand zijn uitgetrokken en veel paalgaten zijn in de loop van de 

tijd vergraven - bleek het toch mogelijk om te bepalen dat het om een drieschepig woonstalhuis ging 

met een NO-ZW oriëntatie (fig. 5.19).
20

 De lengte van het huis is niet na te gaan, maar de breedte van 

ca. 5 m komt overeen met die van de woonstalhuizen die eerder zijn opgegraven in Sneek-

Stadsrondweg Oost en Wartena-Warstiens.
21

 Omdat er ook paalgaten en paalresten zijn 

aangetroffen die niet binnen deze plattegrond passen, mag worden aangenomen dat dit huis 

minimaal één voorganger of opvolger heeft gekend met een licht afwijkende oriëntatie. 

Dat het hier om gebouwen gaat waarin is gewoond, blijkt niet alleen uit de drieschepige vorm die 

kenmerkend is voor woonstalhuizen in de late ijzertijd en Romeinse tijd en de aanwezigheid van 

woonlagen binnen deze gebouwen, maar ook uit de aangetroffen haardplaatsen. Het gaat om in 

ieder geval twee haardplaatsen die beide halverwege de breedte van het woonstalhuis 

gepositioneerd zijn. Een daarvan is opgegraven in het vlak en valt toe te wijzen aan subfase 2a (spoor 

2003, 9002).
 22

 De top van deze haard is verrommeld geraakt in subfase 2b (spoor 1006). De andere 

valt onder subfase 2b en is zichtbaar in het oostelijke profiel van werkput 1 (profiel 1c: spoor 45-47, 

49-51 en 58-59: fig. 5.15a) en het westelijke profiel van werkput 3 (profiel 2b: spoor 251 en 253). 

Tijdens het doorgraven van de dam tussen beide werkputten, die aanvankelijk was blijven staan om 

de profielen aan elkaar te kunnen koppelen, bleek dat de onderkant van deze haard bestond uit een 

grote verzameling aardewerkscherven (fig. 5.15b). Dit verschijnsel komt vaker voor bij haardplaatsen: 

onder meer bij Arkum en Sneek-Stadsrondweg Oost zijn vergelijkbare haardplaatsen aangetroffen.
23

 

Andere grondsporen die duiden op bewoning in fase 2 zijn twee waterputten. Een daarvan was 

zichtbaar in profiel 1a (spoor 122-123, 5014: fig. 5.10). De waterput is aan de rand van het erf, door 

een zodenlaag heen gegraven (spoor 360). De vulling van de put bleek zeer los en waterrijk te zijn. 

Dit lijkt erop te wijzen dat de put niet is gedempt, maar door natuurlijke omstandigheden is gevuld 

met organisch materiaal in de vorm van gyttjeus materiaal. De geringe hoeveelheid 

nederzettingsafval die is aangetroffen in deze put versterkt het idee dat de put niet is gedempt. Het 

is mogelijk dat de nederzetting op een gegeven moment is verlaten, waarbij demping van de put niet 

meer noodzakelijk werd geacht. De put is dan ook toe te wijzen aan fase 2b, de periode waarna de 

nederzetting werd verlaten. Als de put al tijdens de bewoning niet meer nodig was geweest, zou men 

deze waarschijnlijk hebben gedempt, omdat er anders een gevaarlijk gat over zou zijn gebleven waar 

vee of een mens in zou kunnen vallen. 

De tweede waterput uit fase 2 is 4 m verderop in werkput 1 aangetroffen (spoor 2028, 3018, 3018, 

4039: fig. 5.9) en is opzettelijk gedempt in fase 2b. Dit zou kunnen betekenen dat de put in subfase 

2a in gebruik was. Dit is echter onwaarschijnlijk omdat een deel van deze put snijdt door een sloot 

die in fase 2b met mestlagen is gedempt (spoor 515-516, 518, 5016). Op de vlaktekening raakt de 

slootvulling (spoor 5016) de waterput weliswaar niet, maar dat houdt verband met de diepteligging 

                                                           
20 Interessant om op te merken is dat de zuidwestelijke wand van dit huis in werkput 1 parallel loopt met een vuile laag 

(spoor 2001) die gerelateerd is aan een groot aantal loopvlakken en woonlagen in profiel 1b en 1c (spoor 24, 32, 41, 54, 74, 

80 en 224). 

21 Voor Sneek-Stadsrondweg Oost zie Niekus & Huisman (2002). Voor Wartena-Warstiens zie Bruinsma (1968) en Bakker 

(in voorb. b.). 

22 Zie hoofdstuk 7 voor afbeeldingen van deze haard (fig. 7.10 en 7.11). 

23 Bakker 2013; Niekus & Huisman 2002. 
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van het vlak. In werkelijkheid was de sloot op een hoger niveau breder en is de waterput wel degelijk 

door de slootvulling heen gegraven. Op grond van deze stratigrafie is behalve de demping ook de 

aanleg van deze tweede put in fase 2b te plaatsen. 

 

 
 

Fig. 5.19: Sporen uit fase 2 die gerelateerd zijn aan bewoning. Het als vuile terplaag beschreven spoor 2001 in vak 1 van 

werkput 1, is gerelateerd aan een woonlaag (spoor 54) en enkele ophogingslaagjes (spoor 24, 41, 74 en 224) in de 

aangrenzende profielen (1b en 1c). (kaart: M. Bakker, RUG/GIA). 

 

SLOTEN EN SLOOTPATRONEN IN DE BETREDINGSZONE RONDOM HET ERF 

Buiten de kern van de nederzetting was het niet mogelijk om sporen toe te wijzen aan subfase 2a. 

Voormalige sloten doorsnijden de hier aanwezige doorgaande lagen waardoor de stratigrafische 

koppeling met de subfasering van de nederzettingskern ontbreekt. Behalve de reeds genoemde ZW-
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NO georiënteerde sloot die direct naast en evenwijdig aan het erf loopt in werkput 1 en nog in fase 2 

is gedempt met veen en mestbrokken (spoor 515-516, 518, 5016), zijn er zowel in werkput 1, 2, 3 als 

5 geen spoorvullingen van andere sloten aangetroffen die op stratigrafische gronden kunnen worden 

toegewezen aan fase 2. In werkput 4 zijn twee kleine sloten aangetroffen die wel zeker gegraven en 

ook nog zijn gedempt gedurende fase 2. Een daarvan is mogelijk al gedempt in subfase 2a (spoor 

980-987/5018). De andere is gedempt aan het begin van subfase 2b (spoor 990/5010). Beide sloten 

zijn NW-ZO georiënteerd. 

Omdat het oppervlakteveen rondom de nederzetting is ontgonnen en veraard is geraakt aan het 

begin van fase 2 (fig. 5.6), moet de omgeving in die periode actief zijn ontwaterd met behulp van een 

dicht netwerk aan parallelle sloten. Uit eerder onderzoek naar slootpatronen uit de ijzertijd en 

Romeinse tijd in delen van Friesland blijkt dat de gemiddelde kavelbreedte tussen de verschillende 

kavelblokken sterk varieert, maar nooit meer - en meestal minder - dan 45 m bedraagt.
24

 Gelet op de 

totale lengte van de aangelegde werkputten (ca. 70 m) en de oriëntatie van de daarin aangetroffen 

sloten, is het onwaarschijnlijk dat in fase 2 alleen de drie zeker tot fase fasen te rekenen sloten in die 

fase in gebruik waren.   

Deze bevinding doet vervolgens vermoeden dat in ieder geval een deel van de in de opgraving 

aangetroffen sloten die pas in een latere fase zijn gedempt, oorspronkelijk al in fase 2 zijn gegraven. 

Indien vervolgens alle sloten uit de Romeinse tijd (fase 2 tot en met 5a: fig. 5.20) vanuit dit 

vermoeden onder de loep worden genomen, dan vallen twee zaken op: 

1. In werkput 1, 2 en 5 lijken de sloten uit de Romeinse tijd allemaal NO-ZW georiënteerd, 

terwijl de sloten in werkput 4 hier haaks op staan met een NW-ZO oriëntatie.  

2. De onderlinge afstand tussen de drie grote sloten in werkput 1, 2 (spoor 933-

936/508/3043/4052) en 3 (spoor 319, 320, 321/6004, 335, 338 en 346) bedraagt 25 m. 

Halverwege de sloten in werkput 1 en 2 ligt op ongeveer 12,5 m nog een greppel of sloot van 

iets kleiner formaat (spoor 164, 167, 528, 3038).  

Uit de oriëntatie van de sloten kan opgemaakt worden dat alle sloten uit de Romeinse tijd binnen 

hetzelfde afwateringssysteem functioneerden. Daarbij moet vermeld worden dat werkput 2, 4 en 5 

niet breed genoeg waren om enkele mogelijke graden verschil in de oriëntatie tussen de 

verschillende sloten zichtbaar te maken.
 25

 Het is echter duidelijk dat er geen sloten zijn aangetroffen 

met een sterk afwijkende oriëntatie, die zou duiden op een mogelijke verandering in de 

verkavelingssituatie. Wel is er aan de zuidoostelijke rand van het erf in werkput 1 een greppeltje uit 

fase 3 aangetroffen met een afwijkende oriëntatie. Dit greppeltje maakt waarschijnlijk geen 

onderdeel uit van het verkavelingssysteem maar functioneerde ter afwatering van het podium. 

Ook de 25 m afstand tussen elk van de grote sloten in werkput 1, 2 en 5 maakt gelijktijdigheid van de 

sloten aannemelijk. De iets kleinere sloot ligt precies tussen twee grote sloten in. Mogelijk is 25 m 

naar het zuidoosten een vergelijkbare sloot gegraven; dit is echter niet meer na te gaan omdat op 

deze plek tijdens de opgraving een tussendam intact is gehouden wegens de aanwezigheid van een 

moderne drainagebuis. Het kan zijn dat de kleine sloot tegelijkertijd met de grotere sloten is 

                                                           
24 Scholte Lubberink et al. 2016; Bakker 2017 

25 Deze werkputten zijn maar 3 m breed. 
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aangelegd, maar het is ook niet ondenkbaar dat deze pas is gegraven op het moment dat het gebied 

al leed aan bodemdaling, dan wel toen de met mest gevulde sloot van werkput 1 werd gedempt.  

 
Fig. 5.20: Sporen uit fase 2 gerelateerd aan bewoning en sporen van sloten die in gebruik waren in fase 2. (kaart: M. Bakker, 

RUG/GIA). 

De sloten in werkput 3 en 4 verschillen onderling nogal in breedte en diepte. Verder liggen ze nogal 

dicht bij elkaar en is ook de afstand tussen deze sloten is niet regelmatig, in tegenstelling tot de 

afstand tussen de zojuist besproken grotere sloten. Wat betreft deze kleinere sloten is daarom 
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minder reden om aan te nemen dat ze gelijktijdig waren. Mogelijk gaat het hier om een opvolging 

van sloten dwars op de verkaveling die uitbreidingen van het erf begrenzen. 

DATERING 

Met de start van de bewoning stopt de veenvorming. Een monster dat werd genomen uit de top van 

het oligotrofe veen leverde een koolstofdatering op tussen 105 v.C. – 50 n.C. (2030 ± 30 BP). Hoewel 

er enige zorgen waren over verontreiniging met schimmels, bleek na kalibratie van de BP-datering 

dat een start van bewoning in de 1
e
 eeuw v.C. niet onwaarschijnlijk is, omdat ook de oudste 

aardewerkscherven uit deze periode dateren.
26

 Een tweede monster (GIA134/SWFHA-MPOL2; 14,5-

16 cm) dat eveneens afkomstig is uit de top van het veen, maar dat op een andere plek is genomen 

dan het eerste monster, leverde een datering op tussen 420 - 60 v.C. (2155 ± 30 BP). Een derde 

datering, afkomstig van een monster van een runderbot uit de vulling van een waterput uit de eerste 

bewoningsfase, kwam uit op 80 v.C. - 80 n.C. (1990 ± 30 BP). Met name de combinatie van de eerste 

en de laatstgenoemde datering maakt het aannemelijk dat de bewoning op deze plek begon aan het 

einde van de 1
e
 eeuw v.C. (ca. 25 v.C. ± 25 jaar). 

Het feit dat de uitkomst van de datering van het tweede veenmonster ca. 250 jaar verschilt met die 

van het eerste monster, zal erop duiden dat het jongste veen op die plek is vergaan door oxidatie, 

terwijl de aangetroffen en vermoedelijk ook gedateerde schimmels in het eerste monster naar alle 

schijn schimmels zijn uit de periode dat het veen voor het eerst bewoond werd. Dit werd bevestigd 

door slijpplaatonderzoek aan de top van de veenlagen direct onder het podium. Dit onderzoek 

toonde namelijk aan dat de schimmelsporen doorsneden waren door fossiele diergangen.
27

 Dit 

betekent dat de aangetroffen schimmels niet alleen uit de periode komen dat de top van het veen al 

werd ontwaterd. De goede conservering van de diergangen duidt erop dat de schimmels dateren uit 

de periode direct voorafgaand aan de bewoning waarin de top van het veen werd afgedekt met het 

eerste vloerniveau.  

5.6 FASE 3 (CA. 50-100 N.C.)  

Gedurende fase 3 wordt de locatie naar alle schijn niet meer bewoond, maar gebruikt voor 

activiteiten waarbij veel verbrand materiaal vrijkomt. Op basis van de textuur van de sporen en hun 

onderlinge stratigrafie was het mogelijk om in ieder geval twee subfasen te onderscheiden, waarbij 

de oudste 3a is genoemd en de jongste 3b. Sporen die niet met zekerheid aan een van de twee 

subfasen waren toe te wijzen, zijn onder de algemene fase 3 geschaard. Ondanks dat er sporen uit 

deze fase zijn die jonger lijken dan subfase 3b, is daar geen aparte subfase voor opgesteld omdat 

deze sporen maar op zeer weinig plekken duidelijk te onderscheiden zijn. Op basis van textuur vallen 

die jongere lagen verder ook niet te onderscheiden binnen de lagen uit de algemene fase 3 die in de 

andere werkputten op lagen uit fase 2 en subfase 3a liggen.  

SUBFASE 3A: BRANDLAGEN 

Tijdens de opgraving werden op sommige plekken op en aan de flanken van het podium zwarte 

brandlagen aangetroffen die de oudere bewoningslagen en terplagen afdekken (fig. 5.21 en 5.22). 

                                                           
26 zie hoofdstuk 6. 

27 zie hoofdstuk 13.  
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Met het verfijnen van de basisfasering bleek al snel de samenhang tussen een groot deel van deze 

brandlagen, die voornamelijk bestaan uit verkoolde vegetatie met daaronder soms een dun laagje 

verkoold (kleiig) veen.
28

 Het lijkt aannemelijk dat deze lagen uit dezelfde periode dateren en mogelijk 

gelijktijdig zijn. De lagen zijn uiteindelijk toegewezen aan subfase 3a; het begin van fase 3.
29

 Naar alle 

schijn betreft het hier de in brand geraakte oude top van een deel van de lagen uit fase 2 met daarop 

een verbrand pakket vegetatie. 

 
Fig. 5.21: sporen uit fase 3 in profiel 1a (werkput 1). (kaart: M. Bakker, RUG/GIA). 

Het is zeer waarschijnlijk dat de plek tijdens het ontstaan van de brandlagen niet meer bewoond 

werd want er zijn geen resten gevonden van losse stukken verkoold hout van mogelijke constructie-

elementen. Het feit dat de brandlagen over enkele paalresten heen liggen, versterkt de opvatting dat 

de paalresten dateren uit de voorgaande periode. Wel zijn de toppen van enkele van deze paalresten 

enigszins zwart en licht verkoold, maar dat kan wellicht verklaard worden doordat de bovenuiteinden 

van deze paalresten slechts kortstondig met vuur in aanraking zijn geweest.
30

  

SUBFASE 3B: MOGELIJKE OVEN OF HAARD EN ASRIJKE TERPLAGEN  

Bovenop het restant van een brandlaagje dat naar alle schijn thuishoort in subfase 3a (spoor 103), 

zijn in het centrale deel van de voormalige nederzetting de sporen aangetroffen van de onderkant 

van een mogelijke haard of oven (spoor 88-93, 1009-1011). In hoeverre deze sporen, die zijn 

toegewezen aan subfase 3b, met zekerheid onderdeel zijn van een oorspronkelijke haard of oven, 

kon niet worden nagegaan; net als de rest van de podiumtop, ontbreekt ook de top van deze 

structuur doordat deze op een later moment is afgeschoren door de Middelzee.  

Stratigrafisch aan deze structuur te relateren sporen zijn verder vrij goed te volgen in de rest van de 

noordelijke helft van werkput 1 en in werkput 3. Op enkele plekken dekken deze lagen direct dan wel 

indirect ook weer brandlagen uit subfase 3a af.
31

 Naast de mogelijke oven of haard, bestaat subfase 

3b hoofdzakelijk uit licht tot matig vuile terplagen en oude loopvlakken met veel asresten en 

verbrande kleikorrels. Dat er in deze subfase ook actief is opgehoogd is zeer onwaarschijnlijk. Het is 

                                                           
28 Zie ook hoofdstuk 13: het slijpplaatonderzoek aan spoor 501 in M594. 

29 Spoor 103, 121, 131, 267, 288, 293, 348, 50 =3032=4042, 512, 974, 2092, 3031. 

30 Dit is onder meer gezien bij spoor 2082 en spoor 3075. 

31 Spoor 1061 (3b) dekt bijvoorbeeld direct spoor 2092 (3a) af, terwijl bijvoorbeeld spoor 285 en 286 (beide 3b) via spoor 

286 (algemene fase 3) spoor 280 (3a) afdekken. 
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aannemelijker dat het hier gaat om lagen uit fase 2 die gedurende subfase 3b sterk zijn vertrapt en 

daarbij vermengd zijn geraakt met asresten en andere vervuiling. 

  
Fig. 5.22: Sporen uit fase 3 die te maken hebben met verbrand materiaal in de verschillende vlakken van werkput 1 en 3 

(weergegeven met 50% transparantie). (kaart: M. Bakker, RUG/GIA). 

DE SAMENSTELLING VAN DE PAKKETTEN MET AS EN VERBRANDE KLEIRESTEN 

Het meest kenmerkende aan fase 3 is het asrijke karakter van de lagen. Met name in de lagen die 

niet waren toe te wijzen aan een van de subfasen, is dit waarneembaar:  langs de flanken van de 

voormalige nederzetting uit deze periode liggen dikke veelkleurige pakketten as, afgewisseld met 

even kleurige lagen met grovere as en verbrande kleikorrels (fig. 5.16 en 5.17). De meest 

voorkomende kleuren in deze pakketten zijn okerachtige aardetinten (lichtgeel tot roestrood), maar 

felrode, witte, lichtgrijze of lichte purpertinten komen ook voor. Het materiaal is licht dehydraterend 
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maar is niet plakkerig en hechtend; het voelt eerder losjes aan en verspoelt gemakkelijk. Wat naast 

hun gelaagde karakter verder opvalt is het feit dat deze pakketten geen mest of ander organisch 

materiaal bevatten, althans niet in onverkoolde toestand. Wel bevatten de meeste van deze lagen 

(veel) aardewerkscherven die vaak verbrand en gefragmenteerd zijn, en ook vrij veel resten van sterk 

gefragmenteerd en verbrand botmateriaal en enkele verbrande stukken natuursteen.  

Fig. 5.23: De locaties van de monsters die zijn onderzocht op korrelgrootte en samenstelling (profiel 1a: werkput 1, vak 2). 

Om meer informatie te verkrijgen over de (verschillen in) samenstelling van deze aslagen, zijn er veel 

monsters uit deze lagen genomen. Vier van deze monsters zijn gelijk na de opgraving onderzocht op 

korrelgrootte en samenstelling door G. Aalbersberg (AGEA advies; fig. 5.23). Hieruit bleek enerzijds 

dat er binnen één monster vele verschillende korrelgroottes aanwezig zijn maar dat de gemiddelde 

korrelgrootte per monster verschilt. Anderzijds vertoont de samenstelling van elk monster sterke 

overeenkomsten: korrelgroottes tussen de 250-1000 µm komen het meeste voor in elk monster.  

 
Fig. 5.23: Boven: De locaties van de monsters die zijn onderzocht op korrelgrootte en samenstelling (profiel 1a: werkput 1, 

vak 2). Onder: Grafiek met daarin de korrelgrootte per spoor weergegeven. (Foto’s: RUG/GIA). 

Door H. Huisman van de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) zijn dezelfde vier monsters met 

röntgenfluorescentie (XRF) onderzocht. Hieruit bleek dat de monsters bestaan uit dezelfde 

elementen, maar dat de verhouding tussen de elementen verschilt. Naast een groot aandeel silica 

(SiO2: kwarts), was er in de monsters ook relatief veel kalium (K) fosfor (P) en calcium (Ca) aanwezig 

(eveneens tabel 5.5). Uit het slijpplaatonderzoek van Colenberg en Huisman is verder duidelijk 

gebleken dat het gaat om as van plantaardig materiaal dat veel van bovengenoemde 

spoorelementen bevat.
32

 De aanwezigheid van diatomeeën en insluitsels van (gebakken) klei duiden 

                                                           
32 Zie hoofdstuk 13. 
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erop dat er waarschijnlijk veen is verbrand, waarvan een deel gyttja en een kleifractie heeft bevat. 

Dit werd in het veld al vermoed, maar kon dankzij dit wetenschappelijk vervolgonderzoek met meer 

zekerheid worden aangetoond.  

Tabel 5.4: Gehaltes organisch materiaal en calciumcarbonaat per onderzocht asmonster. 

Vondstnr. Spoor VU-code 

LOI330 

(%) 

LOI550 

(%) 

Organisch: 

330/550 

Organisch 

totaal 

CaCO3 

totaal Methode 

681 119 173746SNH-0002 2,647 4,083 65% 6,73% 1,14% StandaardLOI550CaCo3 

671 120 173747SNH-0003 3,194 4,892 65% 8,09% 1,17% " " 

670 127 173748SNH-0004 1,302 1,872 70% 3,17% 0,84% " " 

672 128 173745SNH-0001 1,01 1,485 68% 2,50% 0,62% " " 

Tenzij iets anders wordt bewezen, wordt er voorlopig vanuit gegaan dat er op zowel de flanken als op 

de kern van de terp, gedurende fase 3, op grote schaal veen in de vorm van turf is verbrand. 

Interessant is dat ook berekend kan worden om hoeveel veen dit ongeveer zou kunnen gaan. Omdat 

de oude top van de nederzetting en grote delen van de flanken zijn afgeschoren door latere 

overstromingen, kan de totale hoeveelheid as niet met zekerheid berekend worden. Wel kan aan de 

hand van de best bewaarde flank - de zuidflank in werkput 1 (profiel 1a) - hiervan een goede 

schatting worden gemaakt.  

Indien aangenomen wordt dat de dikte van aslagen over de flanken en de kern oorspronkelijk overal 

vergelijkbaar is geweest, dan kan uitgegaan worden van een dikte van gemiddeld 0,4 m (0 tot 0,8 m). 

Als voor het podium een oppervlakte tussen de 400 tot 500 m
2
 wordt aangenomen (circa 20 bij 20 

tot 25 m), dan zou dit een totaalpakket aan ruwe as opleveren tussen de 160 en 200 m
3
. Het gehalte 

anorganisch materiaal (stikstof en ruwe as) varieert sterk per veensoort, maar indien we uitgaan van 

een gemiddelde van 3-8% aan ruwe as, dan zou er een hoeveelheid van circa 1.800 tot 6.600 m
3
 veen 

op deze locatie zijn verbrand tijdens fase 3.
33

  

Bovenstaande berekening heeft, zoals is uitgelegd, betrekking op het veen dat op de terp en aan de 

flanken kan zijn verbrand. Dit reflecteert echter waarschijnlijk nog niet alle turf die is verbrand. Ook 

buiten de nederzetting zijn namelijk nog kuilen en (delen van) slootvullingen gevonden die gevuld 

zijn met as en verbrande kleikorrels. Sporen van pakketten met asrijke lagen zijn overigens vaker 

aangetroffen bij terpopgravingen. In de synthese van deze bundel wordt dieper ingegaan op de 

mogelijke aard van dergelijke aslagen en de daarbij horende activiteiten, waarbij gedacht wordt aan 

het bakken van aardewerk en andere activiteiten waarbij vuur en hitte vereist is.
34

 Tevens wordt in 

de synthese ook de vergelijking gemaakt met andere locaties waar overeenkomstige sporen (lijken 

te) zijn aangetroffen.  

DATERING 

Het aardewerkcomplex uit deze lagen omvat aardewerk van omstreeks het begin van de jaartelling 

en aardewerk dat typisch is voor het begin van de midden-Romeinse tijd, waaronder de 

                                                           
33 Mosveen heeft een percentage ruwe as dat rond de 1-3% zit, terwijl bijvoorbeeld rietveen met een kleifractie wel tot 

15% aan ruwe as kan bevatten. Het gebied van Sneek-Harinxmaland bestond oorspronkelijk uit hoogveen (mos- en 

heideveen), maar er zal op sommige plekken ook wel rietveen zijn gevormd en door overstromingen zal er in fase 3 al klei 

zijn afgezet op sommige plaatsen. Veen met een kleifractie is geen goede brandstof, maar het kan niet worden uitgesloten 

dat dit (soms) toch is gebruikt naast de hoogwaardiger turf van hoogveen. Voor een algemeen overzicht van de 

energiewaarde van veen als brandstof en de component ruwe as zie o.a. Andries (1988). 

34 Zie hoofdstuk 15, paragraaf 15.3. 



Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket 

 

99 

 

handgevormde standvoetbekers (Taayke’s K4). Een begindatering halverwege de 1
e
 eeuw n.C. is 

daarmee het meest waarschijnlijk voor deze fase. Deze vermoedelijke begindatering wordt 

ondersteund door de vondst van een scherf Romeins importaardewerk (terra sigillata) van een 

schaaltype dat stamt uit de 1
e
 eeuw n.C. (vondstnr. 430 uit spoor 3006: fase 3). Deze vondst is om 

twee redenen zeer interessant: ten eerste zijn vondsten van terra sigillata relatief schaars in het 

terpengebied en ten tweede, als deze aardewerksoort al wordt aangetroffen, gaat het meestal om 

typen uit de 2
e
 en 3

e
 eeuw n. C.

35
 Hoe lang fase 3 precies heeft geduurd is minder duidelijk, maar het 

is waarschijnlijk dat de activiteit in ieder geval niet tot ver in de 2
e
 eeuw n.C. doorging, aangezien de 

vormen van gebruiksaardewerk die algemeen waren tussen het jaar 100-150 n.C. (o.a. Taayke’s Gw7) 

niet voorkomen. 

5.7 FASE 4 (CA. 100-150 N.C.)  

In fase 4 vinden er andere activiteiten plaats waarbij er sporen van vertrapping zijn achter gelaten en 

nieuwe terplagen zijn opgebracht die de pakketten met verbrand materiaal uit fase 3 afdekken (fig. 

5.24). Opvallend is dat de nieuwe terplagen kleiiger zijn dan de terplagen uit fase 2b. Mogelijk duidt 

deze toename in kleiigheid op één of enkele perioden van overslibbing die hebben plaatsgevonden in 

het gebied gedurende fase 3 of aan het begin van deze nieuwe fase, waarna een deel van de 

overslibbingsklei is gebruikt om de terp op te hogen. Buiten het podium zijn overigens geen kleilagen 

waargenomen die uit deze fase dateren. Wel is er sprake van een lichte mate van kleiigheid in de top 

van het veraarde veen buiten het podium. Die kleiigheid is enkel te verklaren door vermenging van 

een of enkele dunne overslibbingslagen (in de vorm van spoellagen) met het de top van het veen 

waarop ze zijn afgezet.  

Tot de activiteiten in deze periode, die op basis van het aardewerk waarschijnlijk zijn te dateren in de 

eerste helft van de 2
e
 eeuw n.C., behoren in ieder geval werkzaamheden die agrarisch van aard zijn. 

Dit blijkt uit sporen van vertrapping door vee en de aanwezigheid van een oude bouwvoor met 

enkele sloten. Het lijkt er echter op dat een deel van het slotensysteem uit fase 2 in deze nieuwe fase 

niet meer wordt onderhouden en dicht raakt (zie onder meer spoor 319-321, 335, 346 in profiel 3, en 

de sporen 932-936, 508 in profiel 1a). Dit kan geïnterpreteerd worden als een aanwijzing voor een 

extensieve vorm van agrarisch gebruik met de nadruk op veeteelt. Het is echter niet duidelijk of deze 

mogelijke extensivering pas aan het einde of al aan het begin van deze fase plaatsvond. 

Dat het podium door vee als rustplaats werd gebruikt is duidelijk, maar of het podium in deze fase 

permanent of periodiek (bijvoorbeeld seizoensmatig) bewoond werd door mensen, is niet met 

zekerheid vast te stellen. Er zijn ophogingslagen en ook enkele sporen van paalgaten aangetroffen. Er 

is zelfs in het tweede vlak van werkput 1 een cluster paalgaten waargenomen (spoor 139, 1027-1029, 

1034-1035), maar uit dat cluster komt geen zichtbare mogelijke structuur naar voren. Er zijn geen 

sporen van waterputten, haardplaten, of woonlagen aangetroffen, mogelijk liggen die in het niet 

opgegraven deel van de nederzetting. Eventuele haardplaten en woonlagen kunnen ook - net als een 

deel van de mogelijke haard of oven uit fase 3 - verdwenen zijn met het aftoppen van het podium en 

delen van de flank tijdens latere overstromingen. 

                                                           
35 Persoonlijk mededeling drs. T. Volkers; zie ook hoofdstuk 6. 
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Fig. 5.24: Sporen uit fase 4 en 5 in de blootgelegde profielen 1a, 2a en 3a. In vak 1 van werkput 1 en in werkput 3 is zichtbaar dat de nederzetting is afgetopt. Sporen uit fase 4 en 5(b) missen 

hier namelijk en de overgang tussen fase 3 en de latere kleisedimentatie van fase 6 tot en met 8 is duidelijk abrupt en erosief. (kaart: M. Bakker, RUG/GIA).
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5.8 FASE 5 (CA. 150- TWEEDE HELFT 8E EEUW N.C.)  

Aan het einde van fase 4 wordt de locatie verlaten en daarmee verdwijnt ook de menselijke invloed 

op de omgeving. In fase 5 verwildert het gebied en pas na verloop van tijd vindt opnieuw betreding 

door mensen plaats waarbij ook de terplocatie voor korte tijd weer opnieuw gebruikt wordt. De 

periode waarin het gebied is verlaten en verwordt tot moeras is subfase 5a genoemd. De 

kenmerkende lagen die aan deze periode worden toegeschreven, weerspiegelen een tijd van 

overslibbing en veenvorming. Hernieuwde veenvorming nadat een ontgonnen gebied is verlaten, wel 

of niet voorafgegaan door overslibbing, is al vaker aangetroffen in de omgeving van Sneek en ook op 

andere plekken waar in de ijzertijd en Romeinse tijd het veen is ontgonnen. Dit zogeheten Tinga-, of 

Tinga-achtig veen is vernoemd naar de eerste plaats waar het als zodanig is herkend (Sneek-Tinga).
36

 

De vorming van veen na verlating kan verklaard worden uit het feit dat sloten en greppels niet meer 

werden onderhouden. Deze veenden daardoor langzaam dicht waardoor deze vorm van ontwatering 

geleidelijk wegviel. Daardoor vernatte het venige land steeds meer met als gevolg dat het veen zich 

vanuit de voormalige sloten en lage gebieden steeds verder kon uitbreiden over het land.  

 

Hoewel er geen betredingssporen zijn aangetroffen, kan niet worden uitgesloten dat het gebied ten 

tijde van de moerasvorming nog door mensen werd bezocht. De eerste duidelijke nieuwe sporen van 

betreding bevinden zich echter in de top van het Tinga-veen die ook letterlijk is vertrapt (fig. 5.25). 

Omdat de menselijke aanwezigheid daarmee het einde van de veengroei markeert, zijn deze sporen 

van menselijke invloed onder een aparte subfase geschaard, die fase 5b is genoemd. Dat de locatie 

van de voormalige nederzetting niet alleen werd betreden door mensen maar waarschijnlijk ook 

periodiek of kortstondig werd bewoond, blijkt uit de sporen van een aan het eind van deze fase met 

klei dichtgeslibde waterput aan de noordelijke flank van de nederzetting (spoor 509/6002/9008-511: 

fig. 5.11). De aanwezigheid van deze waterput duidt op meer dan alleen een tijdelijk gebruik als 

rustplek voor het vee.
37

 Door het eerder genoemde aftoppen van het podium en delen van de 

podiumflanken zijn er jammer genoeg vrijwel geen lagen en daarmee andere (mogelijke) 

bewoningssporen bewaard gebleven uit deze fase. Daarom kunnen er dan ook geen verdere 

uitspraken worden gedaan over de aard van de bewoning. 

DATERING 

De koolstofdatering van een monster uit de basis van het Tinga-complex leverde een grove datering 

op van 150 ± 50 n.C. (GIA134/SWFHA-MPOL7: 1860 ± 30 BP). Op basis van de aardewerkvondsten uit 

fase 4 lijkt een begindatering halverwege de 2
e
 eeuw n.C. voor fase 5a zeer aannemelijk. Door de 

vertrapping en zeer waarschijnlijk ook oxidatie wegens enige (kunstmatige) ontwatering van het 

Tinga-veen in subfase 5b, bleek de oorspronkelijke top van het Tinga-veen nergens meer intact in de 

aangelegde profielen. Bemonstering daarvan voor een koolstofdatering bleek dan ook niet mogelijk. 

Tot wanneer de veenvorming heeft geduurd, is dan ook niet met zekerheid te zeggen. 

                                                           
36 Voor Sneek-Tinga zie Vos 2001 en Bakker & Vos 2017. De term Tinga-achtig veen heeft de voorkeur omdat recent is 

gebleken dat het voor grote delen van het voormalige ontginningsgebied in de ijzertijd en Romeinse tijd iets genuanceerder 

ligt (zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4). 

37 Achteraf bezien had deze gebruiksfase, nu aangeduid als subfase 5b, als een aparte hoofdfase geclassificeerd moeten 

zijn, maar het bleek pas zeer laat in het onderzoek dat aan deze gebruiksfase meer sporen toe te schrijven waren dan 

eerder werd gedacht (zoals deze waterput). 
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Fig. 5.25: Sporen van verschillende gebeurtenissen op een uitsnede van profiel 1a (werkput 2: vak 2) Links het profiel voor en 

rechts het profiel na inkrassen van de sporen inclusief de spoornummers in de fasekleuren zoals die ook worden gebruikt in 

bijlage 5.4 achterin dit rapport. Op de vertrapping (spoor 159, 916) van het Tinga-veen (spoor 914-915) volgde overslibbing 

(spoor 169). Door de overslibbing is een kuil gegraven om het Tinga-veen te winnen. Het onderliggende veraarde veen uit 

fase 4 (spoor 917) en fase 2 (spoor 918) is daarbij ongemoeid gelaten, net zo als het veen uit fase 1 (spoor 919-920). (Foto’s: 

RUG/GIA). 

De vondst van een Karolingische bolpotscherf (datering: circa tweede helft 8
e
 – 9

e
 eeuw n.C.) in de 

vertrapte top van het Tinga-veen leverde wel een globale datering op voor hernieuwde menselijke 

aanwezigheid. De waterput bevatte helaas geen archeologische vondsten. Omdat de vulling van deze 

put grotendeels uit dezelfde klei bestond als de natuurlijke kleilagen van fase 7 - die over de 

vertrapte top van het veen heen liggen -was het wel duidelijk dat de putvulling of gelijktijdig aan de 

scherf of uit een latere periode moest dateren. Delen van die putvulling kon gedateerd worden aan 

de hand van twee koolstofdateringen van mestresten (GIA134/SWFHA-VNR680) en verkoolde zaden 

(GIA134/SWFHA-VNR679). De verkoolde zaden dateren uit 1370 ± 35 BP, de mest uit 1330 ± 30 BP. 

Dat betekent dat de vulling in ieder geval tussen circa 650 en 750 n.C. in de put moet zijn beland (zie 

tabel 5.5).  

Op basis van deze dateringen wordt ervan uitgegaan dat er in ieder geval in de 8
e
 eeuw n.C. en 

mogelijk al iets eerder, weer sprake was van menselijke activiteiten in het gebied. De datering van 

het aardewerk in combinatie met de twee koolstofdateringen vormt een mooie sluitwaarde voor 

deze fase in de tweede helft van de 8
e
 eeuw n.C.  

Tabel 5.5: Koolstofdateringen van materiaal uit de middeleeuwen (kalibratie m.b.v. IntCal ’98) 

Type datering 
GIA134/SWFHA-

VNR679 

GIA134/SWFHA-

VNR680 
GIA134-V599 GIA134-V654 

Koolstofdatering 1370 ± 35 BP 1330 ± 30 BP 1510 ± 30 BP 1490 ± 30 BP 

Cal.BP-datering (68%) 1300 ± 30 cal.BP 1260 ± 40 cal.BP 1400 ± 40 cal.BP 1380 ± 40 cal.BP 

Cal.-datering (68%) 650 ± 30 n.C. 690 ± 40  n.C. 550 ± 40  n.C. * 570 ± 40  n.C. * 

Cal.BP-datering (95%) 1360 - 1240 cal.BP 1340 - 1180 cal.BP 1480 - 1320 cal.BP 1460 - 1300 cal.BP 

Cal.-datering (95%) 590 - 710 n.C. 610 - 770 n.C. 470 - 630 n.C. * 490 - 650 n.C. * 

Correctie voor mariene 

reservoireffect (400 jr) 
- - 950 ± 40 n.C. 970 ± 40 n.C. 

5.9 FASE 6 (CA. TWEEDE HELFT 8E EEUW– 10E EEUW N.C.) 

Bovenop het vertrapte Tinga-veen en de lagere flanken van het podium ligt een natuurlijk afgezet 

pakket groengrijze, stugge kwelderklei van maximaal 15 tot 20 cm dik. Hoger op de flanken wordt dit 

overslibbingspakket dunner en op de afgeschoren top ontbreken deze lagen. Op de locaties waar 
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deze groengrijze kleilagen aanwezig zijn, lijken de onderliggende lagen niet of nauwelijks te zijn 

aangetast (fig. 4.2). Daaruit kan afgeleid worden dat deze afzetting tot enige bescherming heeft 

geleid tegen het latere aftoppen door de Middelzee. Mogelijk heeft er op de hogere delen van de 

terp oorspronkelijk ook een dunne overslibbingslaag gelegen uit deze fase, maar is deze te dun 

geweest om bescherming te bieden tegen de erosieve invloed van de Middelzee.  

 

Omdat de groengrijze kleilagen geen schelpen in levenspositie of andere dateerbare resten bevatten, 

was het niet mogelijk deze lagen direct te dateren. Op basis van dateringen afkomstig van de 

voorgaande fase en de nog te bespreken latere fasen, en het feit dat het hier gaat om een zware klei 

die ook een bepaalde tijd nodig moet hebben gehad om af te zetten, kan indirect een datering vanaf 

het einde van de 8
e
 eeuw tot in de 10

e
 eeuw worden gegeven voor deze kleiafzetting. 

 
Fig. 5.26: Sporen van veenwinningsputten (werkput 2: vak 2 tot en met 4). (kaart: M. Bakker, RUG/GIA). 

5.10 FASE 7 (CA. 10E EEUW N.C.) 

Deze tweede middeleeuwse antropogene fase bestaat uit sporen van ondiepe, rechthoekige 

ingravingen van ca. 2 tot 3 m lang en ongeveer 1 m breed, die door de eerder afgezette groengrijze 
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klei zijn gegraven (fig. 5.26). Deze klei is daarbij aan de zijkanten van de ingraving gedeponeerd als 

een soort walletje, waarna de top van het onderliggende Tinga-veen is uitgegraven (fig.5.25 en 5.27). 

In de ingravingen zijn naderhand wat veenbrokjes en brokken groengrijze klei terechtgekomen, 

voordat ze zijn dichtgeslibd (fig. 5.28). Direct op de walletjes en bovenin de dichtgeslibde ingravingen 

liggen de mariene Middelzee-kleiafzettingen van fase 9 (fig. 5.25). Omdat in de ingravingen geen 

dateerbaar materiaal is aangetroffen, zijn de graafactiviteiten niet nauwkeuriger te dateren dan in de 

ca. 10
e
 eeuw. Deze datering is gebaseerd op enkele nog te bespreken koolstofdateringen aan 

schelpen en de determinaties van twee stukjes kogelpotaardewerk uit de vroege lagen van fase 8. 

Dat de winning enkel gericht was op het Tinga-veen en niet op het restant aan dieper liggend veen, 

lijkt uit te sluiten dat het om veenwinning voor brandstof ging. Bij turfwinning voor brandstof zou het 

onderliggende, oudere en minder kleiige veen in ieder geval deels moeten zijn uitgegraven. Het doel 

van het uitgraven van het juist enigszins kleiige Tinga-veen - wat niet de beste brandstof zou maken - 

moet daarom vrijwel zeker de winning van zouthoudend veen zijn geweest (ook wel ‘moernering’, of 

‘darink delven’ genoemd). Vooral de top van het Tinga-veen moet veel zout hebben bevat als gevolg 

van de toegenomen mariene invloed tijdens de overslibbing van het gebied gedurende fase 6. In de 

synthese van deze bundel wordt verder ingegaan op deze zoutwinning.
38

 

 
Fig. 5.27: In vak 2 van vlak 2001 waren de toppen van de walletjes al zichtbaar tussen de latere Middelzee-afzettingen. 

(Foto’s: RUG/GIA). 

                                                           
38 Zie hoofdstuk 15, paragraaf 15.6. 



Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket 

 

105 

 

Fig. 5.28: Een veenwinput in vak 2. De brokkkelige klei aan de rand van de met schone klei opgevulde veenwinningsput is 

hier een restant van het oorspronkelijke walletje (zie. fig. 5.27). (Foto’s: RUG/GIA). 

5.11 FASE 8 (CA. 1000 –HALVERWEGE DE 12E EEUW) 

De zware klei van fase 6 en de veenwinningsputten uit fase 7 zijn overdekt met een grijze klei met 

siltlaagjes die in verband moeten worden gebracht met een verbreding en vervolgens versnelde 

opslibbing van de Middelzee. Deze ‘Middelzee-afzettingen’, zijn onder fase 8 geplaatst. Voor een 

absolute datering van deze afzettingen zijn twee monsters van Scrobicularia schelpen in 

levenspositie, afkomstig uit spoor 898 (werkput 4, profiel 2) en het daaraan gerelateerde spoor 311 

(werkput 5, profiel 3), gedateerd. Verder zijn er nog twee verspoelde, maar dateerbare 

aardewerkscherven afkomstig uit deze afzettingen. Het betreft randfragmenten van kogelpotten, 

waarvan één afkomstig is uit hetzelfde spoor als één van de Scrobicularia schelpen (vondsntr. 603; 

spoor 898) en de andere uit een Middelzee-wadafzetting in werkput 1 (vondstnr. 936; spoor 150). 

DATERING 

Rekening houdend met een marien reservoir effect dateren de schelpen ergens tussen de 9
e
 en het 

einde van de 11
e
 eeuw (tabel 5.5). Interessant is echter dat met behulp van de twee 

kogelpotscherven een post quem datering kan worden gegeven. De op een draaischijf vervaardigde 

randen met (aanzet tot) dekselgeul van deze kogelpotscherven duiden op een datering tussen ca. 

1050 – 1350 n. C.
39

 Dit betekent dat de feitelijke datering van de schelpen moet liggen in de 11
e
 eeuw 

n.C. en dat daarmee spoor 898/311 dus ook afgezet zijn in die eeuw. Dat is aan het eind van het 

opgegeven bereik van de koolstofdatering, maar alleen dan is er een overlap met het begin van de 

                                                           
39 Bakker & Varwijk 2016; zie ook hoofdstuk 6 (par. 6.3) en voor de datering van dit soort aardewerk zie Verhoeven 1998. 
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bekende datering van de aangetroffen kogelpottypes. Het gedateerde spoor 898/311 ligt op een 

oudere grijskleurige Middelzee-afzetting (spoor 310/897). De datering van het begin van het 

Middelzee-intergetijdenmilieu zal daarom iets vroeger zijn. 

Het bij tijden heftige mariene milieu tijdens deze fase blijkt niet alleen uit de vele siltlaagjes in de 

afzettingen die duiden op stormafzettingen, maar ook uit het eerder al besproken feit dat de top van 

de terp is afgeschoren (fig. 4.2). Een fenomeen dat eerder is gedocumenteerd bij de opgraving van 

een overslibde nederzetting in Scharnegoutum.
40

 De opgravingslocatie werd in deze periode naar alle 

schijn niet bewoond, maar aan de andere kant van de 150 m ten zuiden hiervan liggende 

middeleeuwse dijk vond mogelijk wel bewoning plaats in de vorm van de voorloper van het huidige 

Loënga. Een dergelijke nabij gelegen nederzetting zou de aanwezigheid van de twee verspoelde 

kogelpotscherven rond de opgravingslocatie te Harinxmaland kunnen verklaren. Het is niet mogelijk 

dat de kogelpotscherven te maken hebben met de moernering van fase 7. De koolstofdatering van 

de schelpen uit de kleilagen van fase 8 vormt namelijk ook een ante quem datering die ervoor zorgt 

dat de veenwinning van fase 7 in ieder geval voor de 11
e
 eeuw moeten dateren. 

  

Als einddatering voor deze fase wordt uitgegaan van het inpolderen van dit deel van de Middelzee 

halverwege de 12
e
 eeuw. Die datering is op basis van de historische inschatting en niet op 

archeologische indicaties gebaseerd.  

5.12 FASE 9 (TWEEDE HELFT 12E EEUW - RECENT) 

De top van de Middelzee-afzettingen bevat sporen die duidelijke antropogeen van aard zijn. 

Hieronder vallen de huidige bouwvoor, maar ook enkele gedempte, voormalige greppels. Ze 

bevatten in ieder geval (sub-) recente invloeden omdat bijvoorbeeld de bouwvoor tot op de dag van 

vandaag in gebruik is. Het begin van de antropogene invloeden valt echter niet goed archeologisch te 

dateren. Er zijn geen structuren zoals kuilen of andere ingravingen aangetroffen met daarin 

vondstmateriaal binnen een gesloten context. Datering wordt daarnaast bemoeilijkt doordat er in de 

lagen van fase 9 zowel modern materiaal voorkomt als ook opspit uit de eerdere bewoningsperiodes. 

Tevens moet er rekening mee worden gehouden dat er samen met bijvoorbeeld stal- of stadsmest 

van elders, ook archeologisch dateerbaar materiaal in de vorm van roodbakkend aardewerk, 

porselein, munten of ander afval kan zijn opgebracht en vervolgens is ingeploegd.  

5.13 CONCLUSIE 

Uit de sporen en structuren van de opgraving Sneek-Harinxmaland komt een informatief verhaal 

naar voren over de wisselwerking tussen mens en natuur over een periode van meer dan 2000 jaar. 

Door het onderling koppelen van de sporen die zijn blootgelegd in meerdere werkputten, die zowel 

aangelegd waren in de voormalige nederzetting als in de rondom gelegen betredingszone, kon de 

chronologische opbouw van deze vindplaats en de relatie met de vroegere omgeving gedetailleerd in 

kaart worden gebracht. Interessant is dat er naast antropogene fasen ook sprake is van tussentijdse 

natuurlijke fasen waarin het gebied niet bewoond of geëxploiteerd werd maar waarin de natuur het 

overnam. 

                                                           
40 Scharnegoutum-Rotonde bleek nog grondiger te zijn ‘afgeschoren’. Alleen de terpzool resteerde (Waldus 2005). 
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Voorafgaand aan de eerste bewoning bestond het gebied uit een hoogveenmoeras (fase 1). Dit 

verandert wanneer de mens dit gebied begintte ontginnen en geschikt te maken voor bewoning. 

Deze vroegste bewoning is fase 2 genoemd en begint rond 25 v.C. Aanvankelijk werd er gewoond in 

een zogeheten vlaknederzetting (subfase 2a). Maar nog in de loop van fase 2 ontstaat er een lage 

terp (subfase 2b). De sporen van bewoning bestaan uit woonlagen, waterputten, haarden en resten 

van palen en paalgaten. Uit deze sporen is komt duidelijk naar voren dat hier tijdens deze fase een 

NO-ZW georiënteerd huis heeft gestaan met minimaal nog één voorganger of opvolger.  

In de betredingszone rondom de nederzetting zijn een aantal parallelle sloten aangetroffen die 

waarschijnlijk deel uitmaakten van het systematische afwateringstelsel dat nodig was om het 

oorspronkelijke hoogveengebied geschikt te maken voor bewoning en het bijbehorende agrarische 

gebruik. De vullingen van deze sloten dateren echter zelden uit fase 2, maar vooral uit fase 3 en 4 en 

een enkele zelfs uit fase 5a, wanneer de laatste sloot dicht raakt. Op basis echter van de regelmatige 

tussenafstand van de sloten en het feit dat, getuige de aanwezigheid van een oude bouwvoor, de 

directe omgeving van de terp inderdaad in agrarisch gebruik was, mag aangenomen worden dat de 

parallelle sloten tot het oorspronkelijke ontwateringssysteem hebben behoord. Dit systeem was 

gedurende fase 2 in gebruik en raakte daarna gaandeweg buiten gebruik, getuige de onderscheiden 

dateringen van de slootvullingen. 

Omstreeks 50 n.C. verandert het karakter van de plek (fase 3). Waar eerder nog dunne woonlagen 

werden gevormd met veel nederzettingsvuil, ontstaan dan dikke pakketten met as, verbrande klei en 

fragmenten verbrand materiaal zoals verbrande aardewerkscherven. Het feit dat deze lagen alle 

eerdere sporen van bewoning lijken af te dekken, geen nieuwe sporen van bewoning lijken te 

bevatten en ook vrijwel geen (onverbrand) nederzettingsvuil bevatten, geeft aan dat de locatie toen 

niet meer bewoond werd. Gezien de grote hoeveelheid brandstof die benodigd was om deze massa 

aan as en verbrande klei te creëren, gaat het hier niet om een toevallige huisbrand maar om 

opzettelijke, grootschalige brandactiviteiten, waarbij onder meer gedacht wordt aan het bakken van 

aardewerk en andere vormen van nijverheid waarbij hitte en of vuur vereist zijn. 

Op basis van het aardewerk dat is aangetroffen in de aslagen van fase 3 blijken de brandactiviteiten 

rond 100 n.C. af te lopen. In de periode die daarop volgt wordt de locatie iets opgehoogd met klei en 

vertrappen runderen de flanken van de terp. Dit laatste duidt er op dat er in ieder geval vee rondliep 

op deze plek en in dit gebied. Of de locatie in deze periode ook bewoond wordt is niet duidelijk. 

Ondanks de ophogingslagen en enkele sporen van paalgaten waaruit geen verband is op te maken, 

zijn er geen echte bewoningssporen gezien in de vorm van een huisplattegrond, waterputten, 

haarden, of woonlagen. Het is echter goed mogelijk dat dergelijke lagen zijn verdwenen toen de top 

van terp in fase 8 door de Middelzee werd ‘afgeschoren’. Interessant is verder dat er in fase 4 enkele 

sloten dichtraken. In combinatie met de sporen van vertrapping door vee wijst dit mogelijk op een 

extensiever agrarisch gebruik met de nadruk op veeteelt.  

In fase 5a verwordt het gebied opnieuw tot veenmoeras. Dit proces begint rond 150 n.C. Het is 

duidelijk dat het gebied dan al niet meer door mensen wordt gebruikt. De (kleiige) veenlagen van 

deze hernieuwde veenvorming worden het Tinga-veen genoemd naar de eerste plek in Friesland 

waar dit proces van hernieuwde veenvorming is aangetroffen. Veenvorming, soms afgewisseld met 

overstromingen waarbij dunne laagjes humeuze klei worden afgezet, duurt door tot aan het einde 

van de 7
e
 eeuw. Dan wordt het gebied opnieuw door de mens geëxploiteerd getuige de sporen van 
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vertrapping in de top van het veen (subfase 5b). Dat de locatie toen ook opnieuw werd bewoond 

blijkt uit de vondst van een waterput aan de flank van de terp die aan deze periode kon worden 

toegekend. Wat de aard van de bewoning was, en of deze periodiek of permanent was, kon niet 

worden vastgesteld omdat net als bij fase 4 eventuele lagen op de top van de terp zijn verdwenen 

door later erosie van de Middelzee. 

In fase 6 raakt het gebied, waaronder ook in ieder geval de flanken van de terp, met een zware 

groengrijze kwelderklei overslibd. De locatie is dan niet meer bewoond en ook de genoemde 

waterput raakt gevuld met deze klei. Op grond van de koolstofdateringen aan enkele monsters uit 

deze put en de vondst van een Karolingische bolpotscherf moet het begin van fase 6 aan het einde 

van de 8
e
 eeuw worden geplaatst. In de 10

e
 eeuw zijn er weer sporen van menselijke exploitatie van 

het gebied (fase 7). De sporen van menselijke activiteiten bestaan uit een serie langgerekte kuilen 

waarbij door de klei uit fase 6 is gegraven om het onderliggende Tinga-veen te winnen. Omdat het 

dieper liggende veen ongemoeid is gelaten, terwijl het kleiige Tinga-veen niet de beste brandstof zou 

maken, gaat het hier vrijwel zeker om het winnen van veen voor de zoutproductie. De 

veenwinputten zijn vervolgens dichtgeslibd waaruit blijkt dat het gebied nog onder de invloed van de 

zee stond. 

De zee wordt nog invloedrijker in de loop van de 11
e
 eeuw, om in de tweede helft van de 12

e
 eeuw 

grotendeels bedwongen te worden - enkele latere stormvloeden buiten beschouwing gelaten - 

wanneer dit deel van de Middelzee wordt bedijkt. Die aanvankelijke toename van de mariene 

invloed, die fase 8 is genoemd, was duidelijk zichtbaar in de werkputten. Behalve de soms meer dan 

een meter dikke grijze kleiafzettingen met siltlaagjes, die duiden op een woester marien milieu dan 

de eerdere fase 6, erodeert tijdens deze periode ook de top van de terp en een deel van de 

terpflanken. Dat lagere delen van de terpflank bewaard konden blijven, is te danken aan de 

kleiafzettingen uit fase 6 die op dat niveau blijkbaar dik genoeg waren om erosie door de Middelzee 

te voorkomen. De top van de lagen die zijn afgezet door de Middelzee zijn onder fase 9 geschaard. 

Dit is de meest recente fase omdat de huidige bouwvoor in de top van de Middelzee-afzettingen is 

gevormd. 
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6. Gebakken, gebroken en verbrand: het aardewerk 

van Sneek-Harinxmaland 
 

A. Kaspers & M.L.M. Louwes 

 

6.1 INLEIDING 

Tijdens de opgraving van een overslibde nederzetting in Sneek-Harinxmaland zijn 11.825 fragmenten 

handgevormd aardewerk verzameld, met een totaalgewicht van 375,5 kg. Het overgrote deel van dit 

aardewerk is afkomstig uit archeologische sporen. Van een deel van het aardewerk is de exacte 

archeologische context niet meer te herleiden. Het overige deel van het aardewerk is afkomstig uit 

de zeefmonsters die genomen zijn tijdens het veldwerk. Naast het handgevormde aardewerk zijn vier 

fragmenten draaischijfaardewerk gevonden, met een totaalgewicht van 19,2 gram. 

Het aardewerkonderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het dateren van de 

grondsporen en daarmee aan de datering van de verschillende archeologische fasen van de 

nederzetting. In dit hoofdstuk wordt daarom een overzicht gegeven van het aardewerk per fase. Bij 

de bespreking van fase 3, een fase waarin een grote hoeveelheid as is gevormd op en rond de 

nederzetting, wordt ook kort ingegaan op de aard van deze fase in relatie tot enkele waarnemingen 

in het aardewerkassemblage. Naast het leveren van een bijdrage aan het dateren van de vindplaats, 

zijn er in het Programma van Eisen geen andere onderzoeksvragen opgesteld ten aanzien van het 

aardewerk. De bijdrage wordt afgesloten met een conclusie en een suggestie voor diepgaander 

onderzoek.  

6.2 METHODEN EN TECHNIEKEN 

In het veld is het aardewerk verzameld tijdens het aanleggen van de vlakken, het couperen van de 

sporen, het zeven van de grondmonsters en het afzoeken van de stort. Al het aardewerk is 

vervolgens gewassen en daarna per vondstnummer gesplitst. Bij het splitsen werd het 

handgevormde aardewerk (AWH) van het draaischijfaardewerk (AWD) gescheiden. Vervolgens 

werden de scherven geteld, gewogen en gedocumenteerd in een database. Daarna werd het 

vondstkaartje vervangen door een splitskaartje waarop het vondstnummer, de vondstcategorie en, 

mits aanwezig, een spoornummer werden vermeld. Het aardewerk in de zeefmonsters werd ook 

uitgezocht. Hierbij zijn echter alleen de fragmenten uit de grotere zeeffractie (> 5 mm) verzameld, 

aangezien uitgebreider onderzoek aan deze kleine scherven geen meerwaarde heeft voor de 

beantwoording van de vragen. 

Tijdens het aardewerkonderzoek is eerst per vondstnummer uitgezocht om welke soorten aardewerk 

het gaat (bijvoorbeeld terpaardewerk, kogelpot, etc.), of er zich meerdere fragmenten van hetzelfde 

object in het vondstnummer bevinden, om welk deel van de pot het gaat (rand, wand, bodem, 

overige of een combinatie) en wat de magering van de scherven is (organisch, potgruis, steengruis, 

zand of een combinatie). Elk object is vervolgens ingedeeld in een categorie, gebaseerd op soort 
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aardewerk, magering en deel van de pot.
1
 Per categorie kregen de objecten een volgnummer en 

werden zij geteld en gewogen.
 2

 Daarnaast werden opvallende kenmerken, zoals secundaire 

verbranding of roetaanslag, genoteerd in het veld voor opmerkingen.  

  
Fig. 6.1: Overzicht dateringen van de verschillende typen terpaardewerk op basis van de typologie opgesteld voor Westergo 

door Taayke. (gebaseerd op Taayke 1996 V, 182; bewerkt door M. Bakker).  

De diagnostische stukken werden vervolgens op individueel niveau beschreven in een 

determinatielijst, waar ze een apart ID-nummer kregen toegewezen.
3
 Voor deze scherven zijn ook de 

kleur (binnen- en buitenkant), versiering, de wanddikte, diameter en opvallende kenmerken 

genoteerd. Vervolgens zijn ze typochronologisch geduid. Bij het refereren aan individueel aardewerk 

in dit hoofdstuk wordt altijd het ID-nummer vermeld.  

Alle gedetermineerde objecten van handgevormd aardewerk zijn afkomstig van terpaardewerk en 

kogelpotaardewerk. Terpaardewerk is het inheemse aardewerk uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Voor 

de determinatie van dit aardewerk is gebruik gemaakt van de chronologie opgesteld door Taayke.
4
 

Kogelpotaardewerk is handgevormd aardewerk uit de middeleeuwen en is gedetermineerd aan de 

                                                           
1 Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 6.1 (toelichting aardewerkbeschrijvingen) en bijlage 6.2 (basislijst aardewerk). 

2 Wegens de hoeveelheid aardewerkvondsten is een deel van de wandscherven (2.588 fragmenten terpaardewerk) niet 

ook nog eens per vondstnummer geteld en gewogen. Het aantal aardewerkfragmenten per vondstnummer is na te gaan in 

de splitslijst en dat geldt ook voor hun gewicht. 

3 Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 6.3: determinatielijst aardewerk. 

4 Omdat Sneek in Westergo ligt, is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de typologie die specifiek voor het aardewerk van dit 

gewest is opgesteld. Sommige randfragmenten vertonen echter overeenkomsten met aardewerk geproduceerd in de 

regio’s Oostergo en Groningen. Indien dit het geval is wordt in de tekst de desbetreffende regio voor het randtype 

genoemd; Taayke 1996. 



Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket 

112 

 

hand van de typologieën gemaakt door Roorda en Verhoeven.
5
 Voor het draaischijfaardewerk is één 

lijst opgesteld met hierin enkel het soort aardewerk, het aantal scherven en het gewicht van de 

scherven (tabel 6.1). Het fragment terra sigillata is gedateerd door T. Volkers, aan de hand van de 

typologie opgesteld door Dragendorff.
6

 De middeleeuwse stukken draaischijfaardewerk zijn 

gedetermineerd aan de hand van de typologie van Van Es & Verwers en op basis van Amsterdam 

Ceramics.
7
 

Tabel 6.1: Overzicht van het aangetroffen draaischijfaardewerk. 

 Vondstnr. Spoor Aardewerksoort Gewicht (g) 

3  Proto-steengoed 9,6 

95  Roodbakkend aardewerk 5,4 

264 2052 Karolingische bolpot 0,8 

430 3006 Terra sigillata 3,4 

Tijdens de uitwerking werd besloten om vier objecten te conserveren en restaureren (ID 897, ID 

1321, ID 1466 en ID 1982).
8
 Het gaat hierbij om archeologisch complete potten die, al dan niet tijdens 

de opgraving, gefragmenteerd zijn geraakt. Elk van deze potten had genoeg intern verband om een 

succesvolle reconstructie te maken. De objecten zijn voor de reconstructie nog een keer 

schoongemaakt met een zachte en/of harde borstel. Daarnaast zijn drie potten eerst geïmpregneerd, 

omdat zij een zacht baksel hadden (ID 879, ID 1466, ID 1982). Bij het impregneren werd een 

oplossing van 5% Paraloid B72 in aceton gebruikt en bij het lijmen van de scherven 100% Paraloid 

B72. Verder werd bij één pot (ID 1982) vooraf het aankoeksel verwijderd om dit geschikt te houden 

voor eventueel toekomstig onderzoek.
9
 

6. 3 RESULTATEN PER ARCHEOLOGISCHE FASE 

In dit onderdeel wordt enkel het materiaal besproken dat afkomstig is uit sporen die aan één 

antropogene fase zijn toegeschreven. Materiaal dat niet uit een spoor komt of waarvan niet duidelijk 

is tot welke fase het behoort en daardoor aan meerdere fasen is toegeschreven, is zoveel mogelijk 

buiten beschouwing gelaten. Alleen bijzondere objecten uit deze categorie worden besproken. Bij 

het analyseren van het aardewerk moet in gedachten worden gehouden dat aardewerk zich niet 

strak laat dateren en dat veel aardewerktypen langer in omloop zijn geweest dan de duur van een 

fase op de onderzochte locatie (fig. 6.1). Voor de aardewerkdateringen die genoemd worden in de 

tabellen in dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de in tabel 6.2 uitgelegde notatie. 

Tabel 6.2: Overzicht van de gebruikte afkortingen voor de datering van de archeologische fasen en het aardewerk. 

Afkorting tijdvak Verklaring 

LIJZ late ijzertijd (ca 250 v.C. – 0 n.C.) 

VROM vroeg-Romeinse tijd (ca 12 v.C. – 70 n.C.) 

MROM midden-Romeinse tijd (ca 70 – 270 n.C.) 

Voorbeelden van notatie 

VROM type met datering vroeg-Romeinse tijd 

VROM-MROM type dat voorkomt van de vroeg-Romeinse t/m de midden-Romeinse tijd 

(VROM-)MROM Voor aardewerktypen die al opkomen aan het einde van de vroeg-Romeinse tijd, 

maar pas algemeen zijn in de midden-Romeinse tijd. 

                                                           
5 Roorda 1987; Verhoeven 1998.  

6 Dragendorff 1895. 

7 Van Es & Verwers 1980; Gawronski 2012 

8 Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 6.4 (conservatierapportage aardewerk) 

9 Het zakje met aankoeksel is bijgesloten bij de pot. 
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FASE 2 (CA. 25 V.C.– 50 N.C.) 

In deze fase wordt de vindplaats voor het eerst bewoond. De nederzettingssporen bestaan uit 

paalresten, vloerlagen, haardplaten en waterputten.
10

  

In totaal gaat het om 2.616 scherven terpaardewerk (105,8 kg), waarvan 565 scherven diagnostische 

kenmerken vertoonden (zie tabel 6.3). Het aardewerk uit deze fase is hoofdzakelijk gemagerd met 

organisch materiaal, vaak in combinatie met zand en potgruis. Dit geldt tevens voor het aardewerk 

dat in vorm overeenkomt met terpaardewerk uit Oostergo en Groningen. Magering met zand wordt 

niet zo vaak aangetroffen in het terpengebied. Het kan daarom aangenomen worden dat ook dit 

aardewerk lokaal geproduceerd werd en niet in Oostergo of Groningen.  

Tabel 6.3: Overzichtstabel diagnostisch aardewerk uit fase 2. 

Typologie Datering  Aantal Percentage Aardewerktypen 

Westergo LIJZ 1 0,2% V2b (baksel V3b) 

 LIJZ-VROM 501 88.7% G4, Gw4a, Gw4b, Gw4bc, Gw4c, Gw4d, G4/G5, 

Gw4/Gw5, Gw4d/Gw5d, Gw5a, Gw5ab, Gw5b, 

Gw5b/ K3b, Gw5c, Gw5d, K3a, K3b, V3a, V3ab 

 VROM-MROM 17 3,0% Gw4/G6a, Ge5b, G5/G6, Gw5d/Gw6a, K3/K4, 

V3/V4, V4a 

 (VROM-)MROM 18 3,2% Gw6, Gw6a, Gw6b, K4, K4a, V4b 

Overig 22 3,9% Bijzondere vorm, S-type, indet., smeltkroes 

Oostergo LIJZ-VROM 2 0,4% Gw4a, Gw5c 

 VROM 1 0,2% K3 

Groningen VROM 3 0,5% Gw5, Gw5b, Gw5c 

Totaal  565 100%  

Typerend voor deze fase is aardewerk uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd. Het gaat hierbij om 

de typen G4, G5, K3 en V3. Het G4-aardewerk bestaat uit middelgrote tot grote, wijdmondige (Gw4) 

of nauwmondige (Ge4) potten (plaat 6.1).
11

 Het aardewerk is oxiderend gebakken en bevat een 

streepband of cannelure versiering op de overgang van de hals naar de schouder. Indien er een oor 

aanwezig is op de pot kan deze versierd zijn met een del aan de boven of onderzijde of met een 

cannelure (zie bijvoorbeeld plaat 6.1: ID 261, spoor 700).
12

 De kleinere variant van de G4-potten 

wordt aangeduid als type K3a en wordt op dezelfde wijze gebakken en versierd (plaat 6.2a).
13

  G5-

aardewerk bestaat eveneens uit oxiderend gebakken, middelgrote tot grote potten met een nauw- 

(Ge5) of wijdmondige (Gw5) halsopening (plaat 6.3).
14

 Dit type aardewerk heeft geen 

streepbandversiering. Ook van het G5-aardewerk werd een kleinere variant geproduceerd, genaamd 

type K3b (plaat 6.2).  

Een andere goed vertegenwoordigde categorie aardewerk omvat potten met versierde randen. Type 

V3 is kenmerkend voor de late ijzertijd – vroeg Romeinse tijd (type V3; plaat 6.4). Bij deze 

middelgrote tot grote potten wordt onderscheid gemaakt op basis van de versiering van de rand: bij 

het subtype V3a is de rand versierd met vingertopindrukken, terwijl die van het subtype V3b is 

versierd met inkervingen. De lagen uit deze fase bevatten ook jonger V-aardewerk. Het gaat om de 

                                                           
10 Zie hoofdstuk 5. 

11 Taayke verdeelt de Gw4-potten onder in de subtypen a, b, c en d.  

12 Taayke 1996, 132.  

13 Taayke 1996, 151.  

14 Taayke verdeelt het Ge5-aardewerk onder in twee subtypen (a en b). De wijdmondige potten worden eveneens 

onderverdeeld in subtypen (a, b, c en d).  
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typen V4a, waarvan de eerste potten al voorkomen aan het einde van de late ijzertijd, en het type 

V4b dat opkomt in de vroeg-Romeinse tijd.  

In de toplagen van deze fase bevindt zich verder nog aardewerk van een type dat halverwege de 1
e
 

eeuw n.C. opkomt. Het gaat om enkele resten van G6-aardewerk. In de 1
e
 eeuw n.C. vervangt dit 

type terpaardewerk geleidelijk de typen G4- en G5 . Ook dit aardewerk wordt oxiderend gebakken en 

bevat zowel nauw- als wijdmondige potten, maar de hals is korter en de rand is hoekiger en vaker 

meervoudig gefacetteerd.
15

  

 
Fig. 6.2: Archeologische complete pot van het type K3b. (ID 1981; Foto: A. Kaspers, RUG/GIA). 

 
Fig. 6.3: Archeologisch complete pot van het type Gw5b.    Fig. 6.4: Complete pot van het type Gw5d. (ID 1984;  

(ID 1982; Foto: A. Kaspers, RUG/GIA).    Foto: A. Kaspers, RUG/GIA).    

      

Enkele interessante vondsten zijn drie ‘archeologisch’ complete potten. Eén betreft een klein potje 

van het type K3b en komt uit een mestrijke terplaag (ID 1981 uit spoor 3002: fig. 6.2). De andere 

twee zijn van het type Gw5 en afkomstig uit een waterput (ID 1982 en ID 1984 uit spoor 4039: fig. 6.3 

en 6.4). Interessant is dat uit dezelfde waterput een randfragment komt met een oor waaraan nog 

een stuk touw was bevestigd (ID 873: fig. 6.5). Dit doet vermoeden dat die pot verloren kan zijn 

tijdens het halen van water. Of dat ook voor de andere twee potten geldt is echter niet duidelijk. Het 
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is namelijk ook mogelijk dat het aardewerk onderdeel is geweest van een rituele depositie.
16

 Binnen 

de grenzen van dit onderzoek kon de reden van het deponeren van deze potten niet verder worden 

onderzocht. 

 Fig. 6.5: Engmondige G4 -pot met touwresten. (ID 873; Foto: J. van Gent).  

Verder zijn er enkele bijzondere vormen aangetroffen (zie plaat 6.5). Vooral opvallend zijn de 

wandscherven met horizontale ribben (ID 30, ID 1224 en ID 1225). Taayke stelt dat deze versiering 

zeer zelden voorkomt. Ten tijde van de publicatie van zijn proefschrift waren er slechts drie andere 

scherven bekend met dezelfde versiering.
17

 De afgelopen jaren zijn scherven die op deze manier zijn 

versierd wel vaker aangetroffen op terpopgravingen.
18

 

FASE 3 ( CA. 50 -100 N.C.) 

Tijdens fase 3 werd de terp niet bewoond, maar werd de locatie gebruikt voor activiteiten waarbij 

veel verbrand materiaal vrijkwam in de vorm van dikke pakketten as en verbrande klei.
19

 Deze 

pakketten verbrand materiaal houden volgens Bakker verband met het bakken van aardewerk.
20

 Na 

het geven van een algemene indruk van het aardewerkassemblage uit deze fase wordt daar verder 

op ingegaan.  

                                                           
16 Nieuwhof 2015, 134.  

17 Taayke 1996, 166. 

18 Onder andere in Jelsum (Bakker & Varwijk 2016, fig. 9: vondstnr. 52). 

19 Zie hoofdstuk 5 (par. 5.6) en de synthese in hoofdstuk 15 (par. 15.3). 

20 Zie de synthese (hoofdstuk 15). 
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In totaal zijn er 3.109 fragmenten aardewerk (71,6 kg) aangetroffen in lagen uit fase 3 (zie tabel 6.4). 

Van de drieduizend scherven waren er 523 fragmenten tot een type te herleiden. Ook deze fase 

wordt gekenmerkt door aardewerk dat naar vorm typisch is voor de late ijzertijd en vroeg-Romeinse 

tijd. Het aardewerk is net als dat uit fase 2 vooral gemagerd met organisch materiaal in combinatie 

met zand en soms potgruis. Dit geldt eveneens voor twee van de vier potten die in vorm 

overeenkomen met aardewerk uit Groningen en Oostergo. Het andere aardewerk is hoofdzakelijk op 

dezelfde manier gemagerd, maar dan zonder zand.  

Tabel 6.4: Overzichtstabel diagnostisch aardewerk uit fase 3. 

Typologie Datering  Aantal Percentage Aardewerktypen 

Westergo LIJZ-VROM 442 84,5% G4, Gw4a, Gw4b Gw4c, Gw4d, G4/G5, Ge5a, Gw5, 

Gw5a, Gw5ab, Gw5b, Gw5c, Gw5cd, Gw5d, K3, 

K3a, K3b, V3a, V3b 

 VROM-MROM 29 5,5% Ge5b, G5/G6, Ge5b/Ge6, K3/K4, V4, V4a, V4ab, 

V4b 

 (VROM-)MROM 11 2,1% Gw6a, Gw6b, K4, K4a  

 MROM 3 0,6% Ge7, K4c  

Overig 32 6,1% Bijzondere vorm, M-type, S-type, indet., zeef 

Oostergo LIJZ-VROM 3 0,6% Ge4, Gw5b, Gw5c 

 Overig 1 0,2% K 

Groningen VROM 2 0,4% Gw5a, Gw5c 

Totaal  523 100%  

Zoals gezegd, wordt door Bakker voor deze fase gedacht aan aardewerkproductie op de locatie. 

Interessant in dat opzicht is dat een aanzienlijk deel van het aardewerk uit fase 3 sporen vertoont 

van verbranding (tabel 6.5). Het aardewerkassemblage geeft nog enkele andere mogelijke 

aanwijzingen voor aardewerkproductie op de vindplaats. Een indirecte aanwijzing voor lokale 

aardewerkproductie is de aanwezigheid van enkele misbaksels en versinterd aardewerk. 
21

  

Tabel 6.5: Verbrand en niet verbrand diagnostisch aardewerk. 

Fase aantal onverbrand % verbrand % 

2 565 489 86,5% 76 13,5% 

3 523 188 35,9% 335 64,1% 

4 272 100 36,8% 172 63,2% 

Gemiddeld per fase 53,1%   46,9% 

Een sterkere aanwijzing is de relatief hoge fragmentatiegraad van de scherven uit fase 3. De hoge 

fragmentatiegraad zou kunnen duiden op het bakken van aardewerk gedurende de periode waarin 

de aslagen zijn ontstaan, omdat aangenomen mag worden dat aardewerk dat tijdens het bakken 

kapot ging, op de plek bleef liggen en verder fragmenteerde tijdens volgende bakgangen. Interessant 

in dit opzicht is dat uit een groot aantal secundair verbrande scherven een vrijwel complete pot kon 

worden samengesteld (ID 1321 uit spoor 2089: fig. 6.6). De scherven van de pot waren verspreid in 

een terplaag gevonden en in het veld niet herkend als afkomstig van dezelfde pot. De laag waaruit de 

scherven zijn geborgen, is weliswaar ontstaan in fase 2, maar is in fase 3 op veel plekken grondig 

verstoord geraakt, gezien de sporen van vertrapping die vooral gevuld waren met as, korrels 

verbrande klei en verbrande aardewerkscherven waaronder die van deze pot. Vermoedelijk is deze 

pot kapot gegaan tijdens het bakken en daarom achtergelaten  

                                                           
21 O.a. Modderman 1949 en Verhoeven 2016; Er zijn resten van in ieder geval twee misbaksels aangetroffen in lagen van 

fase 3 (ID 6 uit spoor 1009 en ID 2002 uit spoor 2029). Het enige andere misbaksel was een losse vondst (ID 1963). 
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Fig.  6.6: Secundair verbrande, archeologisch complete pot K3a. (ID 1321; Foto: A. Kaspers, RUG/GIA). 

Het is overigens niet onwaarschijnlijk dat een deel van de secundair verbrande scherven 

oorspronkelijk afkomstig is uit fase 2 en door opspit in sporen uit fase 3 terecht is gekomen. 

Gedurende fase 3 zijn deze scherven dan opnieuw verbrand en verder gefragmenteerd. Hoe groot 

het percentage opspit is, is echter niet na te gaan omdat de aardewerktypen die algemeen waren in 

de periode van fase 2, ook nog algemeen voorkwamen ten tijde van fase 3. 

Tabel 6.6: Overzichtstabel aantallen, gewicht en fragmentatie uit fasen 2- 4.  

Fase Aantal Gewicht (g) gemiddelde scherfgewicht (g) 

2 2.616 105.895,70 40,48 

3 3.109 71.607,30 23,03 

4 1.106 26.963,10 24,38 

Niet al het materiaal uit fase 3 is verbrand. Een opvallende, onverbrande scherf is afkomstig van een 

Gw4c-pot met een versiering die doet denken aan een ‘swastika’ (ID 1316 uit spoor 2087; zie plaat 

6.1e). Naast vormen uit de late ijzertijd en vroeg Romeinse tijd worden in deze fase ook vormen 

gebruikt die kenmerkend zijn voor de midden-Romeinse tijd. Uit lagen van deze fase komt niet alleen 

G6-aardewerk, waarvan een enkel exemplaar al uit de toplagen van de eerder besproken fase 2 

kwam, maar ook het hierop lijkende donkere G7-aardewerk (ID 349 uit spoor 1011) dat typisch is 

voor de midden-Romeinse tijd in Westergo. Ook komen er nu donkere vormen van K4-aardewerk 

voor.  

Naast het handgevormde aardewerk is er een fragment terra sigillata aangetroffen (vondstnr. 430, 

spoor 3006). Het fragment is door Tineke Volkers gedetermineerd als een pootje van een bord van 



Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket 

118 

 

het type Dragendorff 18 dat dateert uit de 1
e
 eeuw n.C. (Fig. 6.7 en 6.8). Dit type is de voorloper van 

het bekendere type Dragendorff 31 uit de midden-Romeinse  tijd.
22

  

 
Fig. 6.7: Aangetroffen fragment terra sigillata. (schaal 2:1; Tekening: M. Los-Weijns, RUG/GIA). 

 

 
Fig. 6.8: Aangetroffen fragment terra sigillata. (Foto: A. Kaspers, RUG/GIA).  

De vondst van deze vroege terra sigillata vorm is opvallend, want het grootste gedeelte van het 

geïmporteerde terra sigillata dat bekend is uit het terpengebied dateert uit de tweede helft van de 2
e
 

en de eerste helft van de 3
e
 eeuw n.C.

23
 Op grond van een recente inventarisatie stelde Volkers  vast 

dat er slechts acht andere in het Friese terpengebied gevonden fragmenten terra sigillata uit de 1
e
 

eeuw n.C. dateren.
24

 Volkers brengt deze vroege importen in verband met de expansiepolitiek van 

het Romeinse rijk. In de periode 12 v.C. tot 28 n.C. maakte het terpengebied deel uit van het 

Romeinse rijk.
25

 Hoewel deze scherf gevonden is in een verbrande kleilaag daterend uit fase 3, is het 

zeer goed mogelijk dat de scherf afkomstig is uit fase 2 en door opspit in een latere laag terecht is 

gekomen.
 26

  Dat de scherf niet verbrand is, terwijl hij is gevonden tussen de korrels verbrande klei 

maakt het zeer waarschijnlijk dat het opspit betreft.  

FASE 4: MIDDEN-ROMEINS (1E HELFT VAN DE 2E EEUW) 

Wegens het aftoppen van de terp in een latere periode is het op basis van de aangetroffen sporen 

niet zeker of de locatie bewoond werd in fase 4. Wel is duidelijk dat er weer agrarische activiteiten 

plaatsvonden in het gebied gezien de sporen van vertrapping door vee.
27

  

Het aardewerkcomplex uit deze fase is kleiner dan dat uit de vorige fasen. Het gaat om 1.106 

scherven (26,9 kg), waarvan 272 fragmenten diagnostisch zijn (tabel 6.5). Dit moet voor een groot 

deel zeker opspit zijn want er komt nog steeds veel aardewerk voor uit de late ijzertijd en de vroeg-

Romeinse tijd (bijna 70%), terwijl deze fase valt te dateren als midden-Romeins. Op basis van het 

aardewerk dat resteert, kan geen aanvullende uitspraak worden gedaan over de aard van de 

bewoning.  

 

                                                           
22 Dragendorff 1895, 69-70.  

23 Volkers 1991, 94; Volkers 2016, 238. 

24 Volkers 2016, 249 (tabel 6). 

25 Volkers 1991, 94-95; Interessant in dit opzicht is dat uit fase 2 ook een stukje Romeins zadelbeslag van metaal komt (zie 

hoofdstuk 10: vondstnr. 538). 

26 Zie Bakker & Varwijk (2016, 182) over de algemeenheid van opspit in terplagen. 

27 Zie hoofdstuk 5. 
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Tabel 6.5: Overzichtstabel diagnostisch aardewerk uit fase 4.  

Typologie Datering  Aantal Percentages Aardewerktypen 

Westergo LIJZ-VROM 190 69,9% G4, Ge4, Gw4a, Gw4b Gw4bc. Gw4c, Gw4d, 

G4/G5, G5, Ge5a, Gw5a, Gw5b, Gw5bc, Gw5c, 

Gw5d, K3, K3a, K3b, V3a, V3b 

 VROM-MROM 35 12,9% Ge5b, G5/G6, V3/V4, V4a, V4b 

 (VROM-)MROM 23 8,5% K4, K4a, V4bc 

 MROM 7 2,6% K4c,V4bd, V4c 

Overig 17 6,3% G, G/V, S-type, M-type, indet., zeef 

Totaal  272 100%  

FASE 5B: LAAT-MEROVINGISCH – VROEG-KAROLINGISCH (CA. 675 – 750 N.C..) 

Aan het einde van fase 4 wordt de locatie opnieuw verlaten en begint het gebied te verwilderen. Pas 

omstreeks het jaar 700 zijn er opnieuw sporen van betreding door de mens waardoor er een einde 

komt aan de veenvorming (fase 5b). In deze fase wordt de locatie ook kortstondig bewoond.
28

  

  
Fig. 6.9: Karolingisch bolpot fragment. (Foto; A. Kaspers, RUG/GIA).  

De hernieuwde aanwezigheid van bewoning kan globaal gedateerd worden op basis van een klein 

fragment van een Karolingische bolpot (Spoor 2052; fig. 6.9). Verder zijn in sporen uit deze fase 

alleen oudere aardewerkvormen aangetroffen.
29

 Mogelijk is de bolpot geproduceerd en 

geïmporteerd vanuit Badorf. Omdat het een zeer klein fragment is, is dit niet met zekerheid vast te 

stellen.  

FASE 7 (CA. 10E EEUW N.C.):  

Tijdens fase 7 werd het gebied onder meer gebruikt om veen te winnen getuige de sporen van 

ondiepe kuilen die door de afdekkende klei zijn gegraven. Er zijn geen sporen gezien die kunnen 

duiden op bewoning of agrarisch gebruik van de omgeving.
30

  

Er is wel aardewerk gevonden in lagen die zijn toegewezen aan deze fase. In totaal gaat het om 182 

fragmenten met een totaalgewicht van 2,9 kg. Er zijn in sporen uit deze fase echter alleen scherven 

terpaardewerk aangetroffen en geen jonger materiaal. Waarschijnlijk is het terpaardewerk opgespit 

tijdens het winnen van veen.  

FASE 8 (VANAF CA. 1000 – CA. 14E EEUW N.C.): 

Deze fase wordt gekenmerkt door de afzetting van een dik pakket Middelzee-afzettingen. Vanwege 

het heftige mariene milieu werd de vindplaats tijdens fase 8 niet bewoond. 

                                                           
28 Zie hoofdstuk 5 (par. 5.8) en de synthese (hoofdstuk 15). 

29 Deze opspit bestaat onder andere uit 62 diagnostische scherven die alle dateren uit in de vroeg- en midden-Romeinse 

tijd.  

30 Zie hoofdstuk 5 en de synthese (hoofdstuk 15). 
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In deze afzettingen zijn twee kogelpotscherven aangetroffen (fig. 6.10). De eerste rand is afkomstig 

van een pot die vergelijkbaar is met de potten die in IJlst werden geproduceerd (ID 193 uit spoor 

150). De kogelpot werd gemaakt door het combineren van twee productietechnieken: het onderste 

deel van de pot is handgemaakt; de schouder, hals en randpartij van de pot zijn gemaakt met behulp 

van een langzame draaischijf. De rand bestaat uit een sikkelrand met een vierkante lip en is voorzien 

van een dekselgeul aan de binnenzijde.
31

 Volgens Verhoeven komt dit type rand voor vanaf 

halverwege de 11
e
 eeuw n.C. tot in de 14

e
 eeuw.

32
  

 
Fig. 6.10: Overzicht aangetroffen kogelpotaardewerk. (Schaal 1:4; Tekeningen: M. Los-Weijns). 

De tweede rand is overeenkomstig  met randen van het zogeheten type Gasselte-F (ID 264 uit spoor 

898). Het gaat ook om een gedraaide rand maar dan van een eenvoudige, uitgetrokken stijl. In 

tegenstelling tot de andere rand bevat deze geen dekselgeul.
 33

 Roorda stelt dat dit type rand 

voorkomt vanaf de 10
e
 eeuw tot in de 12 eeuw n.C.

 34
 Omdat de vindplaats tijdens fase 8 onbewoond 

was, zal het aardewerk afkomstig zijn uit nabijgelegen nederzettingen.
35

 

  

Fig. 6.11: Fragment van proto-steengoed. (Foto: A. Kaspers, RUG/GIA). 

AARDEWERK UIT HET EINDE VAN FASE 8 OF UIT FASE 9 (SUB-RECENT) 

Enkele andere scherven die zijn aangetroffen tijdens het aanleggen van de vlakken kunnen 

toegeschreven worden aan het einde van fase 8 of aan fase 9. Onder deze scherven bevinden zich 

een kogelpotrand (ID 1715; fig. 6.14), een geglazuurd fragment roodbakkend aardewerk en een 

scherf proto-steengoed (fig. 6.11).  

                                                           
31 Verhoeven 1998, 150.  

32 Verhoeven 1998, 156. 

33 Roorda 1987, 20. 

34 Roorda 1987, 23. 

35 Zie ook hoofdstuk 5. 
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6.4 CONCLUSIE 

Tijdens de opgraving is een grote hoeveelheid aardewerk aangetroffen. Het aardewerkonderzoek 

heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het dateren van de verschillende bewonings- en 

activiteitenfasen. De locatie werd voor het eerst bewoond aan het eind van de 1
e
 eeuw v.C. (fase 2). 

Met uitzondering van een scherf terra sigillata, die mogelijk oorspronkelijk aan deze fase 

toebehoorde, is er geen ander aardewerk gevonden dat duidt op contacten buiten de regio. De 

enkele stukken terpaardewerk die overeenkomsten vertonen met de stijl van andere regio’s, zijn 

naar alle schijn lokaal geproduceerd.  

Tijdens fase 3 was de locatie niet bewoond maar vonden er wel menselijke activiteiten plaats. De 

grote hoeveelheid verbrand en sterk gefragmenteerd aardewerk wijst, in samenspel met de dikke 

pakketten as uit deze fase, mogelijk op het lokaal produceren en bakken van aardewerk. Uitgebreider 

onderzoek naar mogelijke verbanden tussen de verbrandings- en fragmentatiegraad van het 

aardewerk en de sporen en structuren waaruit dit materiaal afkomstig is, kan wellicht nog meer 

informatie geven over de specifieke aard van fase 3 en de betekenis die aardewerk daarin had.  

Uit sporen die zijn toe te wijzen aan fasen die na fase 3 volgen, is een kleinere hoeveelheid 

aardewerk afkomstig. Er moet daarbij echter rekening worden gehouden dat de terp op een later 

moment is afgetopt waardoor een onbekende hoeveelheid archeologische informatie verloren is 

gegaan.  
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OVERZICHTSPLATEN 6.1 T/M 6.5 

 

Plaat 6.1: overzicht randen van het type g4. a: ge4. b: oostergo ge4. c: gw4a. d: gw4b. e: gw4c. f: gw4d. g: gw4/gw6.  

(Schaal 1:4; tekeningen: m. los-weijns, rug/gia).  
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Plaat 6.2: Overzicht van het kleine en het miniatuuraardewerk (type K en M). A: K3a & K3b. B: Oostergo K3. C: K3/K4. D: K4a. 

E.  Oostergo K5a F. Miniatuur. (Schaal 1:4; Tekeningen: M. Los-Weijns, RUG/GIA).  
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Plaat 6.3: Overzicht van het type G5. A: Ge5a. B: Ge5b. C: Mislukte Gw5. D: Gw5a. E: Gw5b. F: Gw5c. G: Gw5d. (Schaal 1:4; 

Tekeningen: M. Los-Weijns, RUG/GIA).  
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Plaat 6.4: Overzicht van het typen V2 en V3. A: V2b. B: V3a. C: V3b. (Schaal 1:4; Tekeningen: M. Los-Weijns, RUG/GIA). 

 
Plaat 6.5: Overzicht bijzondere vormen. (Schaal 1:4; Tekeningen: M. Los – Weijns).  
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7. Keramische artefacten en verbrande kleiresten 

uit een nederzetting op het veen 

M. Bakker & L.A. van Sambeek 

 

7.1 INLEIDING 

De opgraving van een overslibde terp te Harinxmaland ten noorden van Sneek heeft een grote 

hoeveelheid aan vondstmateriaal opgeleverd. Daaronder vallen ook resten van keramische 

artefacten (KAR) en verbrande kleiresten (VKL). Met de keramische artefacten worden objecten van 

aardewerk bedoeld die niet vallen onder het vaatwerk en met de term verbrande kleiresten worden 

de niet opzettelijk gebakken of verbrande resten van archeologische structuren, zoals haardplaten en 

resten van muren, aangeduid.
1
 Hoewel beide vondstcategorieën wellicht minder tot de verbeelding 

spreken dan vondsten van aardewerk, hout en metaal, leveren ook zij interessante gegevens op over 

de voormalige bewoning. In het bijzonder verschaffen ze informatie over de manier van wonen en 

over activiteiten op het gebied van huishoudelijke nijverheid. Daarmee kunnen deze 

vondstcategorieën ook indirect iets vertellen over de aard van de bewoning. 

7.2 WERKWIJZE 

Na het wassen en splitsen van de vondsten zijn voor beide vondstgroepen lijsten opgesteld waarin de 

basisgegevens zijn genoteerd.
2
 In het geval van de keramische artefacten is aan elk voorwerp een 

uniek identificatienummer gegeven en zijn de volgende kenmerken opgegeven: het vondstnummer, 

de kleuren, de magering, het gewicht en de afmetingen. Verder is geprobeerd om te achterhalen 

waarvoor het object heeft gediend en of het voorwerp primair (uit klei geboetseerd en gebakken), of 

secundair (door middel van hergebruik van aardewerkscherven) is vervaardigd. Bijzonderheden zijn 

per voorwerp vermeld in het veld ’opmerkingen’. 

Van de verbrande kleiresten zijn de gegevens niet per uniek object maar per vondstnummer 

genoteerd. Omdat het vele materiaal tamelijk homogeen is, biedt een determinatielijst waarin elk 

object apart is beschreven voor deze opgraving geen meerwaarde.
3
 Naast de bassigegevens 

(vondstnummer, spoor, kleuren en gewicht) is het aantal fragmenten per vondstnummer genoteerd. 

Vervolgens is genoteerd per object of het vlakke zijden heeft of indrukken.
4
 Tot slot is het aantal 

fragmenten per soort object vastgelegd en is genoteerd wat de meest waarschijnlijke toepassing 

                                                           
1 Zie de bijdrage over het aardewerk in hoofdstuk 6. 

2  Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 7.1 (determinatielijst keramische artefacten) en webdeponering 

Grondsporen 36, bijlage 7.2 (determinatielijst verbrande kleiresten). 

3 Op enkele van de eerdere GIA-terpopgravingen zijn veel verbrande resten van huiswanden gevonden. In sommige van die 

gevallen was er zoveel variatie op het gebied van indrukken van vlechtwerk dat het vastleggen ervan in een 

determinatielijst wel toegevoegde waarde had. 

4 De notatie ’2x1z;1x1z1i’, betekent bijvoorbeeld dat er twee fragmenten zijn met elk één vlakke zijde en dat er één 

fragment is met één vlakke zijde en één indruk. Zie Varwijk 2010 voor meer uitleg over het noteren van de vlakke zijden en 

indrukken bij verbrande kleiresten. 
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ervan is geweest. Net als bij de keramische artefacten zijn in het veld ’opmerkingen’ per 

vondstnummer eventuele bijzonderheden vermeld. In dit veld is ook de diameter opgegeven van 

eventuele resterende indrukken van touw of twijgen van vlechtwerk indien het mogelijk was deze op 

te meten. 

7.3 KERAMISCHE ARTEFACTEN 

In totaal zijn 159 resten met een gezamenlijk gewicht van 21,1 kg met zekerheid afkomstig van 

keramische artefacten.
5

 Met uitzondering van tien objecten konden ze allemaal worden 

gedetermineerd aan de hand van de dissertatie van Taayke en enkele andere publicaties (fig. 7.1).
6
 

Het vaakst komen resten voor van oorspronkelijk vrij ronde, platte voorwerpen  die over het 

algemeen geïnterpreteerd  worden als deksels of platen en ook bekend zijn van andere opgravingen 

in het terpengebied.
7
 Deze objecten zijn primair vervaardigd en vaak aan één zijde versierd met 

indrukken van vingertoppen en/of met vingertoppen getrokken lijnen (fig. 7.2). Door de 

aanwezigheid van een knop - of een restant daarvan - kunnen twee objecten met zekerheid als een 

deksel worden geïnterpreteerd. De dikte van de opgegraven platen of deksels ligt tussen de 6 en 42 

mm (gemiddeld 24 mm ±7 mm) en de diameter ligt tussen de 100 en de 550 mm (gemiddeld 328 mm 

±100). 

 

Fig. 7.1: De soorten keramische artefacten die zijn aangetroffen op de opgraving Sneek-Harinxmaland. 

Resten van deksels of platen zijn niet altijd te onderscheiden van de resten van bakplaten. Over het 

algemeen hebben bakplaten, die overigens eveneens primair vervaardigd werden, een harder baksel 

en zijn ze vaker beroet. Een andere groep artefacten die in verbrand gebracht kan worden met  

                                                           
5 Aanvankelijk leek het na het splitsen te gaan om 310 objecten met een gezamenlijk gewicht van 29,2 kg. Tijdens het 

specialistisch onderzoek zijn aan elkaar passende stukken echter als één object geteld en bleek verder dat een deel van het 

materiaal moest worden ondergebracht bij de categorie verbrande klei (VKL). Deze objecten zijn meegenomen bij het 

bespreken van die vondstcategorie.  

6 Miedema 1994; Taayke 1996; Bakker & Varwijk 2016. 

7 In Arkum bleek ongeveer de helft van de 30 keramische artefacten uit deksels of platen te bestaan (Bakker & Varwijk in 

voorb.). Bij Sneek-Stadsrondweg ging het om 36 (Ufkes 2002, 53), bij Wartena-Noord om 8 en bij Wartena-Warstiens om 80 

van dit soort voorwerpen (Taayke 1996 III, 137). 
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vaatwerk, wordt gevormd door de standringen.  Deze werden gebruikt als stevige basis om potten in 

te zetten en zijn soms ook versierd met vingertopindrukken (fig. 7.3). 

 
Fig. 7.2: Resten van een deksel/plaat (vondstnr. 78). Het object is versierd met lijnen en indrukken die met de vingertoppen 

zijn aangebracht. (Foto: M. Bakker, RUG/GIA). 

 

 
 

Fig. 7.3: Standring (vondstnr. 526 uit spoor 133).(Foto: M. Bakker, RUG/GIA).  
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Naast de bovenstaande objecten zijn er ook (resten van) kleine voorwerpen gevonden, zoals 

speelstenen die secundair vervaardigd zijn uit wandscherven van terpaardewerk (fig. 7.4) en 

objecten die te maken hebben met spinnen en weven. Het gaat om spinschijven, die net als 

speelstenen gemaakt zijn uit wandscherven, primair vervaardigde spinstenen en weefgewichten (fig. 

7.5). Van die laatste groep zijn vier objecten aangetroffen die behoren tot drie van Taayke’s 

varianten.
8
 Het gaat om een fragment van een afgeplat kegelvormig model, een fragment van een 

ringvormig model en twee fragmenten van een driehoekig model met doorboringen aan de smalle 

zijden (vondstnr. fig. 7.6). De driehoekige vormen dateren typochronologisch uit de ijzertijd tot 

omstreeks het begin van de jaartelling; de andere varianten dateren uit de Romeinse tijd.
9
  

 
Fig. 7.4: Twee speelstenen (a: vondstnr. 509 en b: vondstnr.  701) en een spinschijf (c: vondstnr. 328). (Foto: M. Bakker, 

RUG/GIA). 

 

 

Fig. 7.5: Twee spinstenen (a: vondstnr. 5; b: vondstnr 76).(Foto: M. Bakker, RUG/GIA). 

 

 

 

 
Fig. 7.6: Driehoekig weefgewicht met doorboringen aan de smalle zijden (vondstnr. 104; geen spoornr.). (Foto: M. Bakker, 

RUG/GIA). 

                                                           
8 Taayke 1996 II, 164, 187; Taayke 1996 IV, 119 

9 De ringvormige of ‘donutachtige’ weefgewichten komen ook nog voor in de middeleeuwen. Vaak zijn die latere 

exemplaren harder gebakken en roder van kleur (Taayke 1996 II, 187). 
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VARIA 

Enkele objecten behoren tot voorwerpen die minder vaak en in minder hoge aantallen worden 

aangetroffen op opgravingen dan de eerder besproken objecten. Het gaat om de resten van twee 

kralen van klei, een slingerkogel en de helft van een rammelaar. Een vreemd object is een primair 

vervaardigd object met doorboring dat oorspronkelijk vier punten moet hebben gehad, maar waar 

nu nog twee van resteren (fig.7.7a). Er is maar weinig bekend over dit soort stervormige objecten van 

andere terpen. Miedema beschrijft er twee die beide afkomstig zijn uit het Groningse 

wierdengebied.
10

 Het gaat om een eveneens vierpuntig object uit de vroegere afgraving van Enzelens 

en een vijfpuntig object uit de afgraving bij Westerwijtwerd (fig. 7.7b en c). De functie van dit soort 

voorwerpen is onduidelijk. Een mogelijkheid, die ook door Miedema wordt geopperd, zou kunnen 

zijn dat ze zijn gebruikt als hulp voor het vlechten of oprollen van touw of garen. 

 
Fig. 7.7: Stervormige objecten uit Sneek-Harinxmaland (a), uit Enzelens (b) en uit Westerwijterd (c). (Foto: M. Bakker, 

RUG/GIA). 

 

FASERING 

Wanneer de keramische artefacten die afkomstig zijn uit sporen worden gerangschikt binnen de 

opgestelde fasering, zijn niet veel verschillen tussen fase 2 en 3 op te merken, met uitzondering van 

het iets hogere aantal objecten in fase 3 (tabel 7.1). In eerste instantie lijkt deze waarneming in strijd 

met de opvatting dat de locatie werd bewoond in fase 2 en in fase 3 gebruikt zou zijn voor andere 

activiteiten.
11

 Zeker de vondst van weefgewichten in sporen van fase 3 zou synoniem moeten staan 

voor meer dan alleen seizoensmatige activiteiten of tijdelijke bewoning, aangezien verwacht kan 

worden dat voor seizoensmatige activiteiten geen compleet weefgetouw met bijbehorende 

gewichten naar de locatie werd gebracht.  

Een verklaring voor het voorkomen van keramische artefacten in een fase waarin geen bewoning 

plaatsvond kan gezocht worden in de veronderstelling dat de locatie tijdens fase 3 de is gebruikt om 

op grote schaal objecten van aardewerk te bakken.
12

 De twee weefgewichten uit deze fase, die als 

                                                           
10 Miedema 1994, 311. 

11 Zie hoofdstuk 5 in deze bundel. 

12 Zie vooral de synthese (hoofdstuk 15, par. 3) en zie ook hoofdstuk 5 (par. 5.6) en hoofdstuk 6. 
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secundair verbrande fragmenten aangetroffen zijn, kunnen goed tijdens het bakken zijn gebroken en 

vervolgens, omdat ze zijn blijven liggen, verbrand zijn tijdens latere bakgangen. 

Het feit dat in sporen uit fase 3 bijna dubbel zoveel speelstenen zijn aangetroffen als in sporen uit 

fase 2, kan niet de opvatting ontkrachten dat de locatie gedurende fase 3 werd gebruikt om 

aardewerk te bakken. Terpaardewerk dat tijdens het bakproces brak en zodoende in gebroken 

toestand uit de as tevoorschijn kwam, kon immers eenvoudig worden omgevormd voor secundair 

gebruik als speelsteentjes. Mogelijk werden de speelsteentjes zelfs ter plaatse gebruikt omdat er 

tijdens het bakken van het aardewerk tijd was voor spel. 

Tabel 7.1: Overzicht van de keramische artefacten per fase zonder de halffabricaten en varia. 

Object Fase 2 Fase 3 Fase 4 

bakplaat 4 5 1 

deksel/plaat 9 8 3 

bakplaat/deksel/plaat 1 3 

standring 2 2 

speelsteen 9 15 1 

spinsteen/spinschijf 1 3 1 

weefgewicht 1 2 

Totaal 27 38 6 

De sporen van fase 4 bevatten wel veel minder materiaal. Dit kan liggen aan een meer 

seizoensmatige bewoning van de locatie in die periode. Het is zelfs mogelijk dat het aangetroffen 

materiaal feitelijk opgespit materiaal uit een oudere fase is. Ook in de sporen van jongere 

middeleeuwse fasen op deze plek zijn namelijk resten van aardewerk uit de Romeinse tijd 

waargenomen die derhalve met zekerheid opspit zijn. Een andere verklaring voor de lagere 

hoeveelheid keramische artefacten in fase 4 zou de aftopping van de terp door de Middelzee in een 

latere fase kunnen zijn. Op basis van de keramische artefacten is dan ook geen uitspraak te doen 

over de aard van de bewoning in fase 4. 

7.4 VERBRANDE KLEIRESTEN 

In het totaal zijn er 912 objecten van verbrande klei verzameld met een totaalgewicht van 26,2 kg.
13

 

Dit is een forse hoeveelheid in vergelijking met andere terpopgravingen van vergelijkbare schaal.
14

 

Van de 912 fragmenten bleken 539 ondetermineerbaar te zijn. Deze blijven verder buiten 

beschouwing. De determineerbare groep kon worden opgedeeld in wandfragmenten van een huis, 

delen van een vloer, fragmenten van haardplaten en stukken die deel hebben uitgemaakt van de 

kraag van oven of haard. Verder zijn er nog een groot aantal fragmenten gevonden waarvan niet 

zeker is tot welke categorie ze precies behoren. In de meeste gevallen was hierover echter wel een 

vermoeden dat is toegevoegd in de beschrijving(fig. 7.8).  

                                                           
13 In de bijlagen komt het totaal op 924, maar dat is inclusief 12 stukjes die zijn vervallen omdat het zeer waarschijnlijk toch 

(verbrande) fragmentjes aardewerk betreft. Dit is per vervallen fragment ook genoteerd in de tabel. 

14 De hoeveelheid wisselt sterk per opgraving. Tijdens een opgraving in Jelsum is maar 2,2 kg verbrande klei verzameld 

(Bakker & Varwijk 2016), in Arkum 5,5, kg (Bakker 2013; Bakker & Varwijk in voorbereiding) en in Wartena-Noord 8,9 kg 

(Bakker 2018; Bakker in voorbereiding). 
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De meeste fragmenten zijn afkomstig van wat naar alle schijn aangebrande vloerresten zijn. Dit soort 

resten zijn te herkennen aan een vlakke zijde (de bovenkant) en een onregelmatige, minder hard 

verbrande onderkant. De vloerresten zijn niet meer dan een paar cm dik en bevatten kleine 

onregelmatige holtes waarin oorspronkelijk plantaardig (vloer)strooisel aanwezig was. In veel 

gevallen is het niet duidelijk dat de fragmenten vloerresten zijn. Soms bevat een fragment 

bijvoorbeeld niet alleen een enkele platte zijde maar ook een mooie afgeronde smalle zijde, wat de 

mogelijkheid openhoudt dat het ook kan gaan om een fragment van een wand. Of het stuk lijkt 

weliswaar qua vorm en dikte een onderdeel van een vloer, maar is toch stevig verbrand en vrij hard, 

wat erop kan duiden dat het misschien handelt om een onderdeel van een haardplaat. 

 

Fig. 7.8: Soorten verbrande kleiresten exclusief ondetermineerbare. 

In het geval van de wandfragmenten gaat het eveneens om klei met wat plantaardig strooisel als 

bijmenging. Deze klei is oorspronkelijk gebruikt om het vlechtwerk van een muur mee dicht te 

smeren.
15

 Delen hiervan kunnen bewaard zijn gebleven als ze in contact zijn geweest met vuur en op 

die manier zijn gebakken. De goed herkenbare stukken vertonen een of meerdere vlakke zijden en 

delen van indrukken en holtes waarin oorspronkelijk vlechtwerk aanwezig is geweest (fig. 7.9). In 

theorie zou er na bestudering van dit soort wandfragmenten een beeld kunnen worden verkregen 

van de constructie van gebouwen die op de terp hebben gestaan. In het geval van de 

opgravingslocatie zijn er echter te weinig fragmenten bewaard gebleven om hierover gedetailleerde 

uitspraken te doen. Het voorkomen van wandfragmenten in combinatie met de nog te behandelen 

vondsten van haardplaten, geeft wel aan dat er op deze locatie op zijn minst één woonstalhuis heeft 

gestaan in fase 2. 

Een deel van de verbrande kleiresten is afkomstig van haardplaten (25 fragmenten) of van haard- of 

ovenkragen (4 fragmenten).
16

  De haardplaten zijn al in het veld herkend en lagen soms op een bed 

                                                           
15 In oudere literatuur over het terpengebied worden deze fragmenten vaak ‘huttenleem’ (of ‘hutteleem’) genoemd. In 

werkelijkheid gaat het in dit gebied altijd om klei en nooit om leem. In de bijlagen wordt de term huttenleem nog wel 

tussen haakjes bij wandfragmenten vermeld, opdat gegevens uit de tabel uitwisselbaar zijn met die van oudere 

terpopgravingen. In de lopende tekst wordt deze term echter vermeden. 

16 In de meeste gevallen konden haardplaatfragmenten van vloerfragmenten worden onderscheiden op bais van 

spoorcontext (deel uitmakend van een haard) of omdat zij iets dikker en harder zijn. Stukken die niet met zekerheid als een 

haardplaat konden worden gedetermineerd, zijn geteld als vloer/haardplaatfragmenten.  
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van scherven, op een plateautje van klei (fig. 7.10), of op een combinatie van scherven en klei.
17

 In 

een geval werd een complete, zij het gebroken haardplaat teruggevonden (vondstnr. 38 uit spoor 

1006: fig. 7.11). De fragmenten hiervan bestonden uit een vrij hard baksel met weinig tot geen 

zichtbare vermenging met organisch materiaal zoals vloerstrooisel of kaf (fig. 7.12).  

 
Figuur 7.9: Fragment verbrande klei dat oorspronkelijk deel uitmaakte van een muur (vondstnr. 298 – ID 65 uit spoor 2094: 

fase 2-4). (Foto: M. Bakker, RUG/GIA). 

Vier op haardplaten lijkende stukken waren licht gebogen. Deze stukken zijn geïnterpreteerd als 

mogelijke kraagfragmenten en kunnen hebben toebehoord aan een oven die vergelijkbaar is met die 

welke in Jelsum en bij Goutum zijn opgegraven.
18

 Twee van de hier gevonden resten vertonen aan 

hun randen enige verslakking en zijn afkomstig uit een spoor dat is toegewezen aan fase 3 (beide 

vondstnr. 153 uit spoor 2045). De andere twee stukken hebben geen spoorcontext.  

Behalve het voorkomen van mogelijke ovenfragmenten in fase 3, lijken er niet zo veel verschillen te 

zijn tussen fase 2 en 3 als het gaat om de aard van de verbrande kleiresten. Wat wel afwijkt is het 

aantal: de sporen uit fase 2 bevatten in totaal 176 verbrande kleiresten met een gezamenlijk gewicht 

van 9,87 kg, terwijl de sporen uit fase 3 in totaal 357 van dit soort resten herbergden met een 

totaalgewicht van 9,35 kg. Het opvallend hoge aantal resten in fase 3 (357 fragmenten) is opmerkelijk 

gezien de specifieke aard van fase 3. Zoals hierboven al is aangehaald, werd de locatie in fase 3 

waarschijnlijk niet bewoond, maar vonden er activiteiten plaats waarbij op grote schaal verbranding 

heeft plaatsgevonden.
19

 Resten van huizen, haarden of vloeren zouden in dat kader niet primair 

verwacht worden in deze fase.  

Als toevoeging hierop is het opmerkelijk dat er een duidelijk verschil is in fragmentatiegraad tussen 

beide fasen. Een verbrande kleirest uit fase 3 weegt gemiddeld 26,2 gram in tegenstelling tot een 

gemiddelde van 56 gram voor een kleirest uit fase 2. Het aandeel niet determineer materiaal in fase 

3 (203 stuks; 57%) is ook hoog ten opzichte van fase 2 (41 stuks; 23%). Uit fase 4 zijn slechts 81 

resten verbrande klei afkomstig, waaronder 51 stuks niet verder te determineren brokjes (63%). Het 

materiaal uit deze fase heeft een totaalgewicht van 0,74 kg. 

                                                           
17 Zie hoofdstuk 5 (fig. 5.15b). 

18 Voor ovenfragmenten uit Jelsum zie Bakker & Varwijk (2016, 196; fig.18) en voor Goutum zie Taayke & Volkers (2008). 

19 Zie bijdrage over sporen en fasen (Hoofdstuk 2) en de bijdrage over het aardewerk (Hoofdstuk 6). 
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De hoge fragmentatiegraad van de resten uit fase 3 kan (deels) het gevolg zijn van opspit uit fase 2. 

Daarnaast is het mogelijk dat de (eventueel opgespitte) resten gedurende fase 3 opnieuw zijn 

verbrand en daardoor nog verder zijn gefragmenteerd.
20 

Ook is het niet uit te sluiten dat (een deel 

van) de verbrande kleiresten toch primair zijn toe te wijzen aan fase 3. Het is mogelijk dat er tijdens 

deze fase soms toch een klein gebouwtje of afdakje op de locatie heeft gestaan met wat 

aangesmeerd vlechtwerk, zodat men tijdens de bakactiviteiten bijvoorbeeld in de luwte kon gaan 

zitten. Tenslotte is het mogelijk dat er gedurende fase 3 bij zeer hete vuren een deel van de 

kleibodem onopzettelijk is meeverbrand en vervolgens in stukken is gebroken. De moeilijk 

determineerbare verbrande kleiresten kunnen wellicht in dit kader verklaard worden.  

 
Fig. 7.10: Spoor 9002 is niet in het vlak aangetroffen, maar in een coupe. Het betrof een plateautje van klei met daarop 

banden van verbrande klei die afzonderlijke tussenfasen voorstellen van een haard met bijbehorende brandlaagjes (zwart 

verkoold materiaal). Bovenop lag de haardplaat (vondstnr. 38) van spoor 1006 die wel in het vlak is aangetroffen (fig. 

7.11).(Foto: RUG/GIA). 

 
Fig. 7.11: Verbrande haardplaat uit fase 2 (vondstnr. 38 uit spoor 1006). (Foto: RUG/GIA). 

                                                           
20 Deze verklaring is eveneens geopperd voor het vele gefragmenteerde aardewerk dat is aangetroffen in fase 3, zie de 

synthese (hoofdstuk 15, par. 3) en de bijdrage over aardewerk (hoofdstuk 6).  
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Afbeelding 7.11: Groot fragment van een haardplaat van meerdere kanten bekeken (vondstnr. 288 – ID 66 uit spoor 2045). 

(Foto: M. Bakker, RUG/GIA). 

 

7.5 CONCLUSIE 

Hoewel de opgegraven nederzetting geen eeuwen durende bewoning heeft gekend, is tijdens het 

veldwerk een aanzienlijke hoeveelheid aan keramische artefacten en objecten van verbrande klei 

aangetroffen. Uit onderzoek aan deze vondstcategorieën is gebleken dat men ten tijde van de eerste 

bewoning (fase 2) aan huishoudelijke nijverheid deed, waarbij gedacht kan worden aan de 

verwerking van wol en het weven van kleren. Dit past ook goed bij het idee van permanente 

bewoning in deze periode. De circa 10 kg aan verbrande kleiresten van vloeren en muren duiden, in 

combinatie met de resten van haarden, op de aanwezigheid van woonstalhuizen in deze periode. 

In de daaropvolgende fase blijft het soortenscala aan keramische artefacten gelijk, maar neemt de 

hoeveelheid objecten licht toe. Dit is opmerkelijk, omdat er in deze relatief korte fase vrijwel zeker 

geen bewoning heeft plaatsgevonden. Het relatief hoge aandeel keramische artefacten kan verklaard 

worden vanuit het vermoeden dat de locatie in deze fase een plek is geweest waar objecten van 

aardewerk werden geproduceerd. Het hoge aandeel verbrande kleiresten in deze fase, dat ook nog 

eens sterk gefragmenteerd is, kan het gevolg zijn van opspit. Ook kan het zijn dat de (deels 

opgespitte) resten gedurende het stoken van vuur om aardewerk in te bakken onopzettelijk zijn 

meegebakken en daardoor verder zijn gefragmenteerd.  

Dat er in de sporen van fase 4 beduidend minder van beide vondstcategorieën is aangetroffen, kan te 

maken hebben met een veranderd gebruik van de terp. Daarnaast is mogelijk een deel van de 

keramische artefacten en verbrande klei uit fase 4 verdwenen toen de terp in een latere periode 

werd  afgetopt. 
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8. Langzame toename van mariene invloed triggert 

gewaskeuze: de archeobotanie van Sneek-

Harinxmaland 
 

 M. Schepers 

 

8.1 INLEIDING  

De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt in onze kennis over vegetatie en plantgebruik en 

de beschikbaarheid van verschillende gewassen in het terpengebied, veelal door het synthetiseren 

van relatief oude, al beschikbare gegevens.1 Hoewel bij een groot aantal terpopgravingen botanisch 

onderzoek is uitgevoerd, bleef dat bij de meeste projecten beperkt tot een te gering aantal monsters 

om uitspraken te kunnen doen over het relatieve belang van verschillende voedselplanten op een 

specifieke locatie en eventuele ontwikkelingen in de tijd daarin.2 Die onderzoeksgeschiedenis, de 

breed levende verwondering over het feit dat men op de kwelder überhaupt iets zou kunnen 

verbouwen en de daaruit volgende nadruk op veeteelt zijn er zijn er debet aan dat de botanische 

kant van het terpenleven lange tijd te eenzijdig is afgespiegeld. Dit geldt zowel in tijd als in ruimte. De 

recente opleving van het terpenonderzoek aan het GIA heeft geleid tot een vruchtbare 

samenwerking tussen de afdeling botanie en de projectleiders van de verschillende opgravingen. Dat 

dit mooie resultaten oplevert, is niet alleen aan het aantal monsters toe te schrijven, maar ook aan 

verbeterde bemonstering in het veld.3 Ook voor Sneek-Harinxmaland was er de mogelijkheid een 

groot aantal monsters uit verschillende contexten en bewoningsfasen te onderzoeken. De resultaten 

zijn daar dan ook naar. 

8.2 METHODE 

Er zijn twee soorten monsters bekeken. 4  De eerste groep betreft monsters met een groot 

uitgangsvolume (12 tot 24 l) die al in het veld gezeefd zijn over zeven met een maaswijdte van 2mm. 

De residuen zijn daarna gedroogd en gesplitst in materiaalcategorieën, waaronder botanie. Deze 

zogenaamde ‘zeefmonsters’ zijn bij uitstek geschikt voor het in beeld krijgen van economische 

planten.5 Economische planten hebben meestal relatief grote ‘zaden’.6 Omdat de monsters in het 

veld met slootwater gezeefd zijn, bestaat met de mogelijkheid dat recente botanische resten uit die 

sloot in de zeefmonsters zijn beland. De inspectie van de monsters wijst uit dat dit niet tot nauwelijks 

lijkt te gebeuren. Op ‘verdachte’ soorten wordt waar nodig verder in gegaan. In totaal zijn 50 

                                                           
1 Zie bijv. Schepers et al. 2013 en Schepers 2016. 
2 Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld Leeuwarden Gouverneursplein en Speelmanstraat (Van Zeist et al. 1987), 
Heveskesklooster (Cappers 1995), Wijnaldum (Pals 1999) en Marssum (Schepers 2015). 
3 Bakker en Varwijk 2017. 
4 Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 8.1: De context van de geanalyseerde monsters. 
5 Zeefmonsters staan in de database als MZEEF. 
6 In dit hoofdstuk omvat de term ‘zaden’ alle botanische macroresten. Op dezelfde manier slaat ‘soorten’, tenzij anders 
vermeld, op alle taxonomische niveaus van de gedetermineerde resten. 
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zeefmonsters bekeken op botanische resten. Tien hiervan bevatten geen determineerbaar 

materiaal.7 De analyse van de zeefmonsters is uitgevoerd door Melanie Günther onder supervisie van 

de auteur. 

Naast de 40 zeefmonsters zijn 38 natte monsters met een veel kleiner volume gezeefd over zeven 

met maaswijdtes tot 0,2 mm om ook van de wilde planten een zo compleet mogelijk beeld te 

krijgen.8 Hierbij is van de grotere fracties steeds al het materiaal bekeken en van de kleinere fracties 

een representatieve steekproef. De analyses zijn deels uitgevoerd door de auteur en deels door Rita 

Palfenier-Vegter. Onzekere determinaties zijn als restcategorie opgenomen in de resultaten, maar 

buiten beschouwing gelaten bij de berekening van ecologische variabelen per monster. 

Waar van toepassing, is op basis van de volumes van het niet-uitgezochte en het wel-uitgezochte 

deel een correctiefactor berekend (‘[wel uitgezocht + niet uitgezocht] / wel uitgezocht]’). De op die 

manier getelde en berekende aantallen zijn omgezet in percentages, waarna deze percentages weer 

genormaliseerd zijn door ze om te zetten in vijf categorieën: 

1. 1% en lager (in praktijk vooral soorten waarvan er maar één in het monster aanwezig was); 

2. tussen de 1 en 5%; 

3. 5 tot 25%; 

4. 25 tot 50%; 

5. 50% en hoger. 

Hierbij zijn de percentages allen gebaseerd op soorten met een ecologische zeggingskracht, dus niet 

de onzekere determinaties en de meeste determinaties op een taxonomisch hoog niveau zoals 

geslacht of familie.9 

Door deze methode wordt voorkomen dat soorten die enorm veel zaden produceren en die ook nog 

eens goed bewaard blijven oververtegenwoordigd zijn. De lijst met de resultaten is ingedeeld in 

groepen, volgens een versimpelde vorm van het systeem van Arnolds en Van der Maarel. 10  Door de 

abundantiewaarden per soort per monster op te tellen ontstaat een verhouding tussen de 

standplaatsen die het toestaat om monsters en fasen overzichtelijk te vergelijken. Voor deze 

vergelijking zijn alleen die monsters meegenomen waarin minstens tien verschillende soorten 

aanwezig zijn. Hiermee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een monster met slechts één zaad van 

een plant van de lage kwelder in een in percentages omgezette ecologische vergelijking tot een 

onrealistisch ‘zout’ beeld leidt. Aan het systeem is een categorie ‘cultuurplanten’ toegevoegd.  

 

 

 

                                                           
7 Vondstnummers 66, 83, 275 óf 375 (niet leesbaar), 282, 284, 343, 344, 366, 394 en 449. 
8 Natte monsters staan in de database als MEZ. 
9 Sommige geslachten hebben ook op geslachtsniveau al ecologische zeggingskracht, zoals fonteinkruiden (Potamogeton) 
en kroos (Lemna).  
10 Van hieraf genoemd ‘standplaats’, indeling versimpeld naar Arnolds en Van der Maarel 1979. 
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8.3 RESULTATEN 

Zowel de zeefmonsters als de natte monsters bevatten een groot aantal determineerbare 

plantenresten, afkomstig van verschillende gebruiksplanten, zowel gewassen als wilde planten.11 De 

wilde planten vertegenwoordigen meerdere groeiplaatsen en tussen de verschillende monsters en 

fases zijn hiertussen duidelijke interpreteerbare verschillen waarneembaar. Hierbij moet wel de 

kanttekening worden gemaakt dat tijdens de analyse niet naar alle losse (sub)fasen gekeken is, maar 

specifiek naar hoe fase 2 zich als geheel verhoudt tot de latere fasen. Het aantal aangetroffen 

soorten per monster verschilt aanzienlijk, van enkele tientallen tot minder dan vijf. In deze paragraaf 

worden de resten niet per type monster besproken, maar per thema. De drie thema’s die aan bod 

komen zijn de wilde flora en vegetatie (1), gebruiksplanten (2) en archeologische context (3). De 

verschillende facetten worden in de daarop volgende synthese bij elkaar gebracht. 

WILDE FLORA EN VEGETATIE 

Het oecotopensysteem verdeelt planten in groepen naar standplaats. Voorbeelden hiervan zijn 

‘Akkers en droge ruigten’ en ‘Zeeduinen, zoute wateren en kwelders’.12 In totaal onderscheidt het 

systeem negen hoofdgroepen. Iedere indeling in vaste groepen is een versimpeling van de 

werkelijkheid om deze hanteerbaar te maken.13 Als we deze groepen strikt hanteren voor Sneek-

Harinxmaland, ontstaat een aantal zeer kleine groepen. Dit is deels het gevolg van het feit dat de 

groepen in beginsel al niet dezelfde grootte hebben, er zijn meer onkruiden dan kwelderplanten, 

maar meer nog het gevolg van de beperkingen van het systeem. Een nadeel ervan is namelijk dat 

iedere soort aan slechts één standplaats wordt toegewezen. 14  Hierdoor ontstaat in Sneek 

bijvoorbeeld een kleine groep met planten die in een bosomgeving worden ingedeeld. Het gaat om 

vier soorten, kleefkruid (Galium aparine), vlier (Sambucus nigra), grote brandnetel (Urtica dioica) en 

braam (Rubus fruticosus), soorten waarvan ook de niet-specialist weet dat deze bepaald niet aan 

‘bossen’ gebonden zijn. Een vergelijkbaar effect treedt op bij de planten van ‘Heiden en venen’, 

waarbij zeker voor schapenzuring (Rumex acetosella) en egelboterbloem (Ranunculus flammula) 

geldt dat die ook op andere plaatsen regelmatig voorkomen. Een andere plant in deze groep wijst op 

een andere complicerende factor: de in meerdere monsters aangetroffen resten van dopheide (Erica 

tetralix) zijn vermoedelijk vrijwel zonder uitzondering uit het veen afkomstig en hebben dus niet ter 

plaatse gegroeid ten tijde van de bewoning. 

Belangrijkste standplaatsen 

Van de wilde planten zijn vier standplaatsen consequent ruim vertegenwoordigd. Dit zijn de 

akkeronkruiden (1), planten van natte voedselrijke plaatsen (2), kwelderplanten (3) en Zoete wateren 

en oevers (4).  

                                                           
11 Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 8.2 (de resultaten van de MZEEF-monsters) en bijlage 8.3 (de resultaten van 
de MEZ-monsters). 
12 De namen van de oecologische groepen zijn in de resultaten versimpeld. ‘Akkers en droge ruigten’ wordt bijvoorbeeld 
‘akkeronkruiden’. 
13 Dit is ook waar voor alle archeologische faseringen en typologieën. 
14 Zie ook Schepers 2014, 15-16. 
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Onder de akkeronkruiden valt een groot aantal algemeen bekende planten. Voorbeelden van 

algemeen bekende planten die in Sneek-Harinxmaland veel zijn aangetroffen zijn grote weegbree 

(Plantago major), melde (Atriplex patula/prostrata) en vogelmuur (Stellaria media). Toch is er in de 

lijst met algemene soorten iets bijzonders aan de hand. Zowel in de zeefmonsters als de natte 

monsters is perzikkruid (Persicaria maculosa) vaak én veel aangetroffen, duidelijk meer dan de nauw 

verwante beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia). Over het gehele terpengebied genomen 

wordt deze laatste soort juist veel vaker aangetroffen.15  Een plant die op zich niet bijzonder is, kan 

dat dus op een bepaalde locatie ten opzichte van andere soorten wel worden. De oecologische flora 

biedt weinig houvast om dit verschil te duiden, omdat die van beide soorten vooral opmerkt dat het 

algemene planten zijn.16 Het ligt voor de hand om de verklaring te zoeken in de relatief zoete 

omstandigheden in vergelijking met de rest van het terpengebied, dan wel de aanwezigheid van veen 

in de ondergrond. Een meer gedetailleerde blik op de subcategoriën van de indeling naar 

standplaats, laat zien dat perzikkruid wordt ingedeeld bij de ‘akkers op voedselrijke grond’ en 

beklierde duizendknoop bij de ‘ruigten op weinig betreden voedselrijke, niet humeuze grond’.17  Met 

name in de samenstelling van de monsters uit fase 2 is een bevestiging te zien dat weinig betreden 

ruigtes inderdaad minder voorkwamen dan rond een typische kleiterpnederzetting, door de lage 

vertegenwoordiging van akkerdistels (Cirsium arvense) en de eerder genoemde brandnetel.  

De planten van natte, voedselrijke plaatsen, zijn eveneens goed vertegenwoordigd gedurende de 

gehele bewoningsperiode. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zilverschoon (Potentilla anserina) en 

waternavel (Hydrocotyle vulgaris). Ook typische graslandplanten als de boterbloem komen veelvuldig 

voor. In bepaalde planten binnen deze categorie is wel duidelijk een verschil te zien tussen fase 2 en 

de latere fasen. Zo nemen tandzaad (Bidens tripartita) en voszegge (Carex otrubae) duidelijk af, 

terwijl blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus) het tegenovergestelde patroon laat zien. 

Een zelfde ontwikkeling is waarneembaar in de groep kwelderplanten. De meeste daarvan komen in 

fase 2 sporadisch voor, maar laten daarna een stijging zien. Dit is met name waarneembaar bij  

zeesaster (Aster tripolium), strandmelde (Atriplex littoralis) en zeekraal (Salicornia europea). Als we 

de relatieve bijdrage van de kwelderplanten aan de vier genoemde typen standplaatsen oplopend 

sorteren en daarbij zichtbaar maken welke monsters uit fase 2 stammen en welke uit een latere, 

blijkt duidelijk dat er verkweldering optreedt. Wanneer dit patroon met een Mann Whitney U test 

wordt gecontroleerd, blijkt daaruit inderdaad dat sprake is van een significant patroon (fig. 8.1).  

Dat er een algehele tendens naar verkweldering is, betekent niet per se dat het gehele gebied 

verregaand en definitief verzilt. De planten uit de groep zoete wateren en oevers laten dit duidelijk 

zien. Waterplanten vormen een meer betrouwbare indicatie van de saliniteitswaarden dan 

onkruiden. Hierbij valt op dat planten van zoet (of licht brak) water gedurende de hele 

bewoningsperiode aanwezig blijven. Grote biezen, zoals heen (Bolboschoenus maritimus) en ruwe 

bies (Schoenoplectus tabernaemontani) kwamen veelvuldig voor langs open water, zoals sloten.  

                                                           
15 Uitgaande van de 332 monsters opgenomen in Schepers et al. 2014; daarin 43 keer perzikkruid versus 131 keer beklierde 
duizendknoop. 
16 Weeda et al. 1985, 138-140. 
17 Respectievelijk oecologische groep 1a en 1e in Arnolds & Van der Maarel 1979. 
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Bij de door minder plantensoorten vertegenwoordigde standplaatsen vallen een aantal planten op. 

Zowel brunel (Prunella vulgaris) als tormentil (Potentilla erecta) worden na verloop van tijd minder 

algemeen en leveren daarmee aanvullend bewijs voor de veronderstelde landschappelijke 

veranderingen. Beide planten groeien namelijk in niet al te voedselrijke omstandigheden, waarbij 

met name tormentil geen kleiplant is. 

Hoewel ‘graslandplanten’ hier niet apart als categorie besproken zijn, wijzen de gegevens er wel 

degelijk op dat graslanden een belangrijke rol moeten hebben gespeeld. Dit beeld wordt enigszins 

vertroebeld doordat veel van de grassen bij de analyse niet op naam zijn gebracht. Wel zijn een 

aantal soorten die ook als graslandsoort beschouwd mogen worden in de hier besproken 

standplaatsen goed vertegenwoordigd. Voorbeelden hiervan zijn zilverschoon, grote weegbree 

(Plantago major), brunel en boterbloemen. 

 

Fig. 8.1: Relatief aandeel van kwelderplanten per monster oplopend gesorteerd. Rood: monsters uit fase 2. Oranje: monsters 

van na fase 2. 

Over de gehele linie is sprake van een milieu met een overgang van echt zoet naar echt zout. Hierbij 

is zeker in fase 2 met name sprake van zoete tot brakke graslanden en hooilanden en akkers. 

Ruigteplanten komen na fase 2 prominenter in beeld. Afgaande op de botanische gegevens nam de 

invloed van de zee toe, resulterend in de afzetting van klei en periodieke verzilting. Mogelijk zijn de 

resten van zeekraal, een echte pionier van de zoute kwelder, afkomstig van geïsoleerde verzilte delen 

of ingespoeld van iets grotere afstand, want het gebied als geheel gaat natuurlijk niet over in een 

pionierkwelder. Het nagenoeg afwezig zijn van bomen in het gebied is opvallend en consequent, 

zowel in de zeefmonsters als in de natte monsters. 
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Enkele monsters uit een wal uit fase 7 leveren weinig op, met uitzondering van monster 108 dat veel 

soorten bevat. Hieraan valt vooral op dat kwelderplanten eigenlijk geheel ontbreken, terwijl wel 

sprake is van onkruiden en planten van natte voedselrijke standplaatsen. 

GEBRUIKSPLANTEN 

Gebruiksplanten zijn onder te verdelen in gewassen en wilde planten. Van een wilde plant is minder 

makkelijk vast te stellen of deze in een bepaalde fase daadwerkelijk door de mens is gebruikt. Deze 

discussie wordt hier niet in detail gevoerd. In tabel 8.1 is van alle evidente gebruiksplanten 

weergegeven in welke monsters en fasen deze voorkomen. Drie van de aangetroffen gewassen 

komen in genoeg monsters voor om een analyse van mogelijke patronen zinvol te maken. Deze drie 

soorten, gerst, emmertarwe en vlas zijn daarom nog eens apart weergegeven in fig. 8.2. 

Zoals vrijwel standaard het geval is in het terpengebied, is gerst de constante factor. Gedurende alle 

fasen blijft deze graansoort dominant aanwezig. Met name in fase 2 zijn ook emmertarwe en vlas 

regelmatig aangetroffen in de monsters. Dit wordt expliciet duidelijk in fig. 8.2. Hoewel de aantallen 

monsters per fase ongelijk zijn, is wel duidelijk dat de neergang van emmer en vlas veel aanzienlijker 

is dan die van gerst. 

De tuinboon is in deze vroege fase is opvallend afwezig. Gezien het aantal geanalyseerde monsters 

hadden de resten hiervan ook in fase 2 herkend moeten zijn, tenminste wanneer de plant in die fase 

überhaupt aanwezig was geweest. Wel is het zo dat peulvruchten vrijwel standaard 

ondervertegenwoordigd zijn ten opzichte van granen. De enige tuinboon die in Sneek-Harinxmaland 

is aangetroffen dateert uit fase 5 en is daarmee relatief laat. Het gaat overigens om een verkoold , 

niet ter discussie staand compleet exemplaar .  

Van de wilde planten valt met name op dat ook deze in fase 2 geheel lijken te ontbreken. Incidentele 

vondsten van vlier, rode kornoelje en braam wijzen erop dat deze laat en sporadisch beschikbaar 

waren. De steenkern (‘pit’) van rode kornoelje is niet eerder in het terpengebied aangetroffen en 

daarmee wel opvallend. De datering van de vrucht in fase 7 doet de vraag rijzen in hoeverre deze 

met de bewoning van de terp zelf te maken had. 

 
Fig. 8.1: Verhouding tussen de belangrijkste gewassen per fase. Let op de daling van emmer en vlas na fase 2. 
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Tabel 8.1: De verschillende gebruiksplanten per monster. Alleen die monsters zijn weergegeven waarin ten minste één 

gebruiksplant aanwezig was. De onderstreepte monsters zijn zeefmonsters  F
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DE AANBLIK VAN HET LANDSCHAP VOORAFGAAND AAN DE TERPBOUW EN IN DE EERSTE 

BEWONINGSFASE 

Rond het begin van de jaartelling (fase 2) vestigde de mens zich in dit oorspronkelijke 

hoogveengebied. Om nog meer inzicht te krijgen in het landschap waarop de terp aangelegd werd, is 

de top van een vegetatieniveau onder de terp bekeken (vondstnr. 184, spoor 3071: fig. 8.3). De 

bovenste centimeter hiervan is gespoeld en onderworpen aan een kortstondige analyse. Hierbij valt 

met name op dat er vrijwel geen veenmos in is aangetroffen, maar met name veel resten van 

dopheide en bepaalde bladmossen. Hier lijkt sprake van een verdroogde vorm van een 

hoogveenvegetatie.18 Met resten van zegges en zeebies is er ook duidelijk sprake van eutrofiëring. 

Een enkele vrucht van een scherpe of kruipende boterbloem wijst op de ontwikkeling van, op dat 

moment nog overwegend zoete, graslanden. Dat betekent dus dat het natuurlijke landschap al aan 

verandering onderhevig was geweest toen de terp werd aangelegd. In welke mate dat door mensen 

gestuurde veranderingen zijn kan op basis van de plantenresten niet worden vastgesteld. 

Fig. 8.3: Detailfoto in het veld van de top van het oude vegetatieniveau onder de terp. In het veld is een plag hiervan 

gestoken om verder geanalyseerd te worden (vondstnr. 184). (Foto: RUG/GIA).   

Tijdens de eerste bewoningsfase is duidelijk sprake van een toenemende invloed van de zee, al blijft 

deze invloed nog relatief beperkt in vergelijking met die in  de latere fasen.  

                                                           
18 Zie Schaminée et al. 1995. 
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LOKALE AKKERBOUW? 

De duidelijke relatie tussen de verkweldering van het landschap en een verandering in de gewassen 

is een aanwijzing voor lokale verbouw van graan (vergelijk fig. 8.1 en 8.2). Bij invoer van elders is 

geen reactie op lokale milieuomstandigheden nodig.Deze relatie is bij invoer immers niet nodig. In de 

monsters met meerdere graankorrels zijn geen soorten aangetroffen die wijzen op invoer van graan 

van elders. Alles wijst dan ook op lokale verbouw, hoewel grasland beslist de belangrijkste 

landbouwkundige vorm van landgebruik was. Aanwijzingen voor aanvoer van planten zijn er eigenlijk 

niet. 

NA FASE 2 

In de fasen 3 tot en met 5 neemt de invloed van de zee gaandeweg toe. Het gebied wordt natter en 

akkerbouw wordt steeds moeilijker. Dat is ook zichtbaar in een toename van het relatieve belang van 

planten van natte standplaatsen en een afname van planten van relatief drogere plaatsen (fig. 8.3). 

Ook de kwelderplanten krijgen een steeds grotere presentie, waarschijnlijk als gevolg vanperiodieke 

overstromingen. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat direct sprake is van een permanente 

verzilting. 

8.4 BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN 
 

1. Hoe zag de vegetatie eruit bij de aanvang van de bewoning (analyse top veen)? 

Bij aanvang van de terpbouw was er sprake van een behoorlijk verdroogd en deels al in grasland 

transformerend hoogveen. Of dat bij aanvang van ‘de bewoning’ was, is mogelijk een 

definitiekwestie. Als deze verandering namelijk (ten dele) door mensen veroorzaakt is, is er al sprake 

menselijke activiteit. De aanvang van de ‘bewoning’ zou dus in een landschap kunnen zijn waarin nog 

intactere resten van hoogveenvegetatie aanwezig waren dan op basis van de hier beschikbare 

monster s kon worden aangetoond. 

2. In hoeverre zijn mestpakketten die in terpen worden aangetroffen uniform van 

samenstelling? 

Mestpakketten in terpen bestaan vrijwel altijd uit resten van een vegetatie die we nu ook als 

grasland (hooiland of weiland) zouden bestempelen, meestal met een duidelijke kweldercomponent. 

Het enige echte mestpakket (vondstnr. 567, fase 2b) heeft een redelijk gehalte echte 

kwelderplanten. Dat zou er op kunnen wijzen dat gestald vee  voor een deel, of soms, gevoerd werd 

met kwelderplanten. 

3. Zijn eventuele verschillen in bovenstaande terug te voeren op specifieke seizoensbegrazing, 

verschillende begrazingszones op het veen en bijvoedering (met hooi dan wel dorsafval)? 

Begrazing elders is niet uit te sluiten. Op veel plekken in het noordelijk kustgebied zien we 

aanwijzingen voor heel bewust graslandbeheer. Enkele aanvullende mestmonsters van Sneek-

Harinxmaland zelf zouden hier mogelijk meer duidelijkheid kunnen bieden. 
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4. Is er sprake van lokale akkerbouw? 

In alle fasen is waarschijnlijk sprake van lokale akkerbouw. Wel worden de omstandigheden voor 

akkerbouw tijdens de bestudeerde fasen steeds moeilijker. 

5. Valt bij aantreffen van meerdere cultuurgewassen (Linum, Hordeum, etc.) te bepalen welke 

akkeronkruiden bij de verbouw van welke gewassen horen? 

Nee, dat is hier niet mogelijk. 

6. Hoe ontwikkelt de (mogelijke) akkerbouw en de veeteelt zich in relatie tot de 

overstromingsfrequentie? 

De vernatting van het landschap resulteert in een versobering van het palet aan gewassen en 

hoogstwaarschijnlijk ook in een reductie van het potentieel akkerareaal. 

7. Wat is de herkomst van de plantenresten in mestmonsters en slootvullingen? 

De plantenresten geven een vrij compleet beeld van de omgevingsvegetatie, met zowel resten van 

graslandplanten als resten uit de akkers en de nederzetting. 

8. Hoe kunnen deze plantenresten gekoppeld worden aan lokale productie, veeteelt en import? 

Geen van de plantenresten geven reden om te denken aan de import van planten, met uitzondering 

misschien van een kornoeljepit uit fase 7. 

 

9. Hoe verhoudt Sneek-Harinxmaland zich tot andere archeobotanisch onderzochte 

ontginningsnederzettingen, zoals het nabij gelegen Sneek-Stadsrondweg Oost (2002), Arkum 

(2012) en Wartena-Noord (2013)? 

Bij Sneek-Stadsrondweg lijken in de nabijheid nog meer restanten van hoogveen bewaard te zijn 

gebleven dan rond Sneek-Harinxmaland. 19  Overeenkomstig met Harinxmaland zijn de natte 

condities. Dat past ook in het beeld van Wartena. De duidelijke vernatting en verkweldering die voor 

Sneek-Harinxmaland aannemelijk zijn, zijn in Wartena niet  expliciet naar voren gekomen. Opvallend 

is dat zowel in Sneek-Harinxmaland als in Wartena door de tijd heen een versobering van de 

gebruiksplanten optreedt. Alleen in Sneek kan deze aan lokale milieuveranderingen worden 

gekoppeld. 

8.5 CONCLUSIE 

Op de vindplaats Sneek-Harinxmaland is door de bestudering van een groot aantal plantenresten 

veel duidelijk geworden over de milieuomstandigheden en plantaardige voedselvoorziening. Dankzij 

de grote hoeveelheid monsters die bekeken kon worden, bleek het ook mogelijk om in de data 

patronen te ontdekken. Na fase 2 vindt er een duidelijke omslag plaats, die zowel in de 

gebruiksplanten als in de wilde planten tot uitdrukking komt. De neergang van een specifiek gewas, 

                                                           
19 De Roller 2002. 
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meer specifiek emmertarwe, na een vestigingsfase is eerder vastgesteld in Marssum en Wartena, en 

nu dus ook in Sneek.20 

Dit patroon is in Sneek voor het eerst overtuigend te koppelen aan een verandering van de 

landschappelijke omstandigheden. Deze verandering laat zich in twee woorden omschrijven als 

vernatting en verkweldering, maar kan niet worden geduid als een afgeronde transitie naar een 

zompig zilt moeras. Het belang van deze koppeling gaat verder dan de vaststelling dat mensen 

meebewogen met natuurlijke ontwikkelingen. Het is ook indirect bewijs voor lokale verbouw van 

zowel gerst als tarwe. Als in het economisch systeem standaard sprake was van invoer, waarom zou 

er dan een neergang optreden die correleert met lokale milieuomstandigheden? 

Aanvullend hierop is van belang te benadrukken dat dit niet betekent dat de neergang van 

emmertarwe en in mindere mate vlas in het Friese kweldergebied of in de overgangszone van 

kwelder naar hoogveen aan een specifieke periode te koppelen is. Het gaat in de eerste plaats om de 

verandering die de lokale omgeving doormaakt en die kan rond de ene vindplaats heel goed op een 

totaal ander moment plaatsvinden dan rond de andere. 
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9. Botresten in het veen  
 

E.E. Scheele 

 

9.1 INLEIDING 

In de zomer van 2014 heeft het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) 

van de Rijksuniversiteit Groningen een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een overslibde terp in 

het plangebied Sneek-Harinxmaland. Dit gravend onderzoek vond plaats in het kader van een 

promotieonderzoek naar de Friese veenontginningen in de ijzertijd en Romeinse tijd. In dit hoofdstuk 

wordt de uitwerking van het handverzamelde zoölogische materiaal van die opgraving besproken. 

Daarnaast wordt kort ingegaan op het onderzoek aan de opgegraven menselijke botresten.
1
 

Botresten uit de zeefmonsters zijn geteld en gewogen maar binnen dit onderzoek niet op soort 

gedetermineerd.  

De archeozoölogische onderzoeksvragen worden genoemd in het Programma van Eisen en zijn 

vooraf aan de opgraving opgesteld door C. Çakırlar (Universitair docent archeolozoölogie aan het 

GIA).  

•  Wat was de rol van de verschillende diersoorten voor de voedselvoorziening van de 

terpbewoners? 

•  Wat valt er aan de hand van de archeozoölogische resten te zeggen over het gebruik en de 

variatie van het landschap rondom de terp? 

•  Hoe werden de dieren en dierlijke producten gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld 

werktuigen? 

•  Is er een verschuiving in de tijd te zien met betrekking tot het landschapsgebruik en de 

samenstelling van de veestapel? 

•  Is er sprake van rituele deposities waarbij dieren een rol speelden? 

•  Zijn er verschillen te zien tussen Sneek-Harinxmaland en andere ontginningsnederzettingen 

die uit dezelfde periode dateren, zoals Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, 

Leeuwarden Bullepolder, Arkum en Wartena-Noord? 

9.2 METHODEN 

De determinatie van het botmateriaal is uitgevoerd met behulp van de archeozoölogische 

vergelijkingscollectie van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit 

Groningen (RUG).
2
 Voor zover dit mogelijk was zijn de botfragmenten op soort gedetermineerd. 

Indien dit niet mogelijk was, is het zoogdierbot ingedeeld in drie grootteklassen: klein zoogdier (rat 

                                                           
1 De opgraving en uitwerking van het handverzamelde botmateriaal zijn gefinancierd door de Provincie Fryslân en de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

2 https://dataverse.nl/dataset.xhtml?persistentId=hdl:10411/20702 en zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 9.1 

voor de complete determinatielijst van het voorliggende archeozoölogisch onderzoek. 
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t/m konijn), middelgroot zoogdier (schaap, varken, etc.) en groot zoogdier (rund, paard, etc.). Waar 

het zelfs niet mogelijk was om het materiaal bij één van de grootteklassen in te delen, maar wel 

duidelijk was dat het om zoogdierbot gaat, zijn de fragmenten in de database ingevoerd als ‘zoogdier 

ondetermineerbaar’. Waar mogelijk zijn maten genomen volgens de methode van Von den Driesch.
3
 

Slachtsporen zijn beschreven aan de hand van de methode die is ontwikkeld door Lauwerier, waarbij 

voor niet in deze methode beschreven slachtsporen extra categorieën in de database zijn 

toegevoegd.
4

 Vraatsporen zijn gedocumenteerd op aanwezigheid en mogelijke veroorzaker 

(carnivoor of knaagdier). Brandsporen zijn beschreven als gedeeltelijk verbrand, zwart verbrand 

(gecarboniseerd), grijs verbrand (gedeeltelijk gecalcineerd) of wit verbrand (gecalcineerd). De leeftijd 

op het moment van overlijden is waar mogelijk gebaseerd op de fusie van de epifysen. Al deze 

gegevens zijn ingevoerd in een database om verdere analyse en vergelijking met soortgelijke 

assemblages mogelijk te maken. 

AANTALLEN 

In totaal zijn 1501 fragmenten bot, met een gezamenlijk gewicht van 21 kg, bekeken. Daarvan 

konden er 519 op soort worden gedetermineerd. De determinatie schaap/geit is meegerekend als 

‘op soort gedetermineerd’ (tabel 9.1). Bij deze absolute aantallen fragmenten is niet gecorrigeerd 

voor breuk, met als gevolg dat meerdere fragmenten samen één skeletelement kunnen 

representeren. Bij de analyse van skeletelementen per soort is deze correctie wel toegepast. 

Afgezien van één enkel vogelbot (van het formaat van een eend), was al het botmateriaal afkomstig 

van zoogdieren. De afwezigheid van kleiner materiaal (kleine zoogdieren, vis, vogel) is niet ongewoon 

voor een analyse gebaseerd op een handverzameld assemblage. De zes fragmenten menselijk 

botmateriaal zijn in de database opgenomen onder het taxon Homo sapiens. 

Het soortenspectrum beperkt zich tot de voor Noord-Nederland in deze periode verwachte 

huisdiersoorten: Bos taurus (rund), Ovis aries/Capra hircus (schaap/geit), Equus caballus (paard), 

Canis familiaris (hond) en Sus scrofa (varken). Met uitzondering van één stuk bewerkt gewei van 

Cervus elaphus (edelhert), en een klein aantal botten waarvan onduidelijk is of ze afkomstig zijn van  

rund of edelhert, zijn wilde diersoorten niet vertegenwoordigd in het assemblage. Vanwege de 

afwezigheid van zonder twijfel als edelhert te determineren skeletelementen, gaat het in het geval 

van de twijfelachtige stukken vermoedelijk om rund. Daar waar schaap en geit van elkaar te 

onderscheiden waren, betrof het in alle gevallen botten van schaap. Uit archeozoölogisch onderzoek 

in het terpengebied is gebleken dat resten van schapen vaker voorkomen dan resten van geiten. 

Daarom wordt vermoed dat het ook in het geval van de niet tot op soort te brengen fragmenten van 

Sneek-Harinxmaland om resten van schapen gaat. 

CONSERVERING 

De conservering van het materiaal is over het algemeen goed; een deel vertoont in min of meerdere 

mate sporen van verwering (N=99; <1%) en enkele botten zijn bedekt met concreties (N=29; <1%). 

Vanwege de goede conservering van het botmateriaal zijn er weinig recente breuken en heeft er ook 

weinig verwering plaatsgevonden tijdens opslag en transport. Uitzondering hierop is het gecalcineerd 

                                                           
3 Von den Driesch 1976. 

4 Lauwerier 1988, 182-212. 
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verbrande materiaal, dat door de brozere structuur duidelijk meer te lijden heeft gehad van het om- 

en verpakken en van de opslag. Recente breuken en beschadigingen door een schep of troffel zijn 

niet gedocumenteerd. Deze zijn bij de determinatie vaak te onderscheiden van de daadwerkelijke 

slachtsporen omdat beschadigingen met een schep een glad glimmend oppervlak vertonen. Verder 

doet zich bij moderne beschadigingen een kleurverschil voor tussen het bot, de beschadiging en het 

gebied er direct omheen. Toch kan niet worden uitgesloten dat een moderne beschadiging toch 

incidenteel als snijspoor is geïnterpreteerd. De goede conservering en het geringe aantal recente 

breuken maken het mogelijk om op grond van de fragmentatiegraad te kijken naar de verschillen 

tussen de archeologische fasen van de opgraving. Het blijkt dat de fragmentatiegraad per fase zeer 

verschillend is. Het materiaal uit de lagen en sporen van fase 2 (vroeg-Romeinse tijd) is duidelijk 

minder gefragmenteerd dan dat uit fase 3 (midden-Romeinse tijd). Het gemiddelde gewicht van een 

botfragment uit fase twee is 24,5 gram. Een botfragment uit fase 3 weegt gemiddeld slechts 6,5 

gram.  

9.3 RESULTATEN 

Van het gedetermineerde materiaal is 73,6% (N= 1095) afkomstig uit grondsporen met een 

antropogene context, daterend vanaf de periode rond het begin van de jaartelling tot en met de 10
e
 

eeuw (tabel 9.1). Meer de helft van het materiaal (58,8%; N=882) is afkomstig uit grondsporen die 

zijn toegewezen aan fase 2 en 3 (Romeinse tijd). Uit de grondsporen van fase 5b en fase 7 (de 

middeleeuwse fasen) is slechts een minimale hoeveelheid botmateriaal verzameld (N=41; 2,7% en 

N=8; 0,5%). Fase 2, 3 en 4 (Romeinse tijd) worden hieronder afzonderlijk besproken en de 

middeleeuwse fasen worden wegens het beperkte aantal vondsten samen als een fase besproken. 

Na bespreking van de fasen worden de bijzondere vondsten en artefacten behandeld. 

Tabel 9.1: Overzicht aantallen en percentages gekoppeld aan de fasering 

Periode Fase Type Aantal % Gewicht (g) % 

       

Romeinse tijd 2 Antropogeen 325 21,7% 7967,4 37,9% 

 3 Antropogeen 557 37,1% 3593 17,1% 

 4 Antropogeen 137 9,1% 757,9 3,6% 

 1* Natuurlijk 9 0,6% 368,1 1,8% 

 2 of 3 Antropogeen 11 0,7% 144,5 0,7% 

 2 of 3 of 4 Antropogeen 14 0,9% 58,7 0,3% 

 3 of 4 Antropogeen 2 0,1% 25 0,1% 

       

Middeleeuwen 5b Antropogeen 41 2,7% 162,8 0,8% 

 7 Antropogeen 8 0,5% 61,2 0,3% 

 5a * * Natuurlijk 7 0,5% 37,2 0,2% 

 5b/6 Ant/Nat 2 0,1% 156 0,7% 

 8 *** Natuurlijk 68 4,5% 284,6 1,4% 

Geen fase / buiten context 320 21,3% 7391,7 35,2% 

Totaal     1501 100,00% 21.008,1 100,00% 

* = Fase 1 is vooraf aan bewoning: vondstmateriaal uit lagen van deze fase is ingetrapt van bovenaf 

* * = In fase 5a is de plek verlaten: vondstmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit ingetrapt materiaal 

* * * = bestaat hoofdzakelijk uit vondsten uit oudere perioden in greppelvulling (opspit) 
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FASE 2 

Uit fase 2 zijn 325 fragmenten geanalyseerd (21,7% van het totaal; tabel 9.2). Hiervan konden 166 

(51% van deze analysegroep) fragmenten op soort worden gedetermineerd, die samen 146 

skeletelementen representeren. Uit de analyse is duidelijk op te maken dat rund het 

soortenspectrum in deze fase domineert met een aandeel van bijna 40% (tabel 9.2). Indien wordt 

aangenomen dat het grootste deel van de ongedetermineerde fragmenten van grote zoogdieren 

afkomstig is van runderen, is dit percentage zelfs ca. 50%. Resten van paarden komen wel voor, maar 

in duidelijk kleinere aantallen. 

Tabel 9.2: Fragmenten per determinatiecategorie voor fase 2 (niet gecorrigeerd voor breuk). 

Soort Aantal % Aantal Gewicht % Gewicht 

Bos taurus (rund) 127 39,1% 6019,7 75,3% 

Ovis aries/Capra hircus (schaap/geit) 19 5,8% 176,5 2,2% 

Ovis aries (schaap) 7 2,2% 93,9 1,2% 

Equus caballus (paard) 8 2,5% 406,7 5,1% 

Canis familiaris (hond) 4 1,2% 67,5 0,8% 

Bos taurus/Cervus elaphus (rund of edelhert) 2 0,6% 11,9 0,1% 

Homo sapiens (mens) 4 1,2% 343,8 4,3% 

Indet. middelgroot zoogdier  34 10,5% 86,7 1,1% 

Indet. middel tot groot zoogdier 62 19,1% 202,4 2,5% 

Indet. groot zoogdier 45 13,8% 577 7,2% 

Zoogdier onbekend formaat 13 4,0% 11,3 0,1% 

Totaal 325 100,0% 7997,4 100,0% 

Veel van het materiaal is te gefragmenteerd om de fusie van de epifysen en daarmee de 

(slacht)leeftijd te documenteren. Toch was het mogelijk om van 28 fragmenten runderbot een 

indicatie te geven van de slacht- dan wel overlijdensleeftijd. Bij 19 fragmenten was dit mogelijk op 

basis van het fuseren van de epifysen, van negen andere fragmenten (alle uit fase 2b) kon op basis 

van een combinatie van fusie, botvorming, formaat en botstructuur worden vastgesteld dat deze 

afkomstig zijn van kalfjes die voor of tijdens de geboorte zijn overleden (perinaat of neonaat). De 

aanwezigheid van meerdere compleet gefuseerde wervels in vondstnr. 526, geeft aan dat niet alle 

runderen op jonge leeftijd werden geslacht; de epifysen van wervels fuseren bij runderen pas na ca. 

4 jaar.
5
 Ook de andere gefuseerde elementen duiden op het slachten van volwassen of bijna 

volwassen dieren (ouder dan 24 maanden). Van slechts drie schapenbotten kon op basis van de fusie 

van epifysen een indicatie worden gegeven van de leeftijd. In alle drie de gevallen betreft het vroeg 

fuserende epifysen en kan de leeftijd niet beter worden vastgesteld dan ‘ouder dan drie maanden’. 

Hoewel er slechts vier botfragmenten zijn aangetroffen die met zekerheid afkomstig zijn van honden, 

is de aanwezigheid van carnivoren, vermoedelijk honden, duidelijk terug te zien in het assemblage. 

Van de geanalyseerde fragmenten is 29% (N=95) in meer of mindere mate aangeknaagd door 

carnivoren. Hoogstwaarschijnlijk hadden de honden – al dan niet opzettelijk – toegang tot het 

(slacht)afval. Op één fragment (F-ID 422) zijn knaagsporen van een knaagdier zichtbaar die duidelijk 

in het verleden zijn aangebracht.  

                                                           
5 Habermehl 1975. 
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Slachtsporen zijn zichtbaar op skeletelementen van alle aanwezige soorten. In totaal zijn op 64 

skeletelementen snij- en/of haksporen aangetroffen. Een van deze elementen is een menselijke 

pelvis. Op de mogelijke betekenis hiervan wordt in de paragraaf over het menselijk botmateriaal 

dieper ingegaan. Door het grote percentage vraat is het goed mogelijk dat een deel van de 

slachtsporen niet meer zichtbaar is. Van de geanalyseerde fragmenten vertonen er 44 vraatsporen 

en 22 een combinatie van vraat- en slachtsporen (tabel 9.4). De aangetroffen slachtsporen wijzen 

voornamelijk op ontvlezing van de botten en disarticulatie van ledematen.  

  Tabel 9.3: Skeletelementen per soort van fase 2 

Element rund schaap/geit paard Hond Mens   

cranium fragment 3 2     2   

os petrosa   1     1   

maxilla 4 1         

mandibula 15 4         

hoornpit 5           

tand/kies 12 6 3       

atlas 1           

axis 2           

vertebrae cervicales 4           

vertebrae thoracales 6 2         

vertebrae lumbales 2           

costa 13 1 2       

scapula 5           

humerus 1 2   1     

radius 5 4         

ulna 3     1     

carpale             

metacarpus 4 2         

pelvis         1   

femur 3           

tibia 1     1     

atragalus 6           

calcaneum 2           

tarsale 1           

metatarsus 5   1       

phalanx I 1   1 1     

phalanx II 1   1       

metapodial indet.             

Totaal 105 25 8 4 4 (146) 
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Tabel 9.4: Slacht- en vraatsporen van fase 2 

Soort Slacht % Vraat % Combinatie % 

Rund 40 63,5% 44 49,4% 22 48,9% 

Schaap/geit 7 11,1% 13 14,6% 6 13,3% 

Paard 4 6,3% 5 5,6% 4 8,9% 

Hond 1 1,6% 1 1,1% 1 2,2% 

Groot zoogdier 8 12,7% 17 19,1% 10 22,2% 

Middelgroot zoogdier 3 4,8% 4 4,5% 1 2,2% 

Middel-Groot zoogdier 0 0,0% 5 5,6% 1 2,2% 

Totaal 63 100,0% 89 100,0% 45 100,0% 

 

FASE 3 

Aan fase 3 zijn 557 fragmenten toe te wijzen, dat is 37% van het totaal. Daarvan konden slechts 99 

fragmenten (17,7%) op soort worden gedetermineerd, die samen 82 skeletelementen representeren 

(tabel 9.5 en 9.6). Hoewel de hoeveelheid materiaal uit fase 3 groter is dan die uit fase 2, is de 

informatiewaarde ervan lager. Dit komt doordat het materiaal uit fase 3 veel sterker gefragmenteerd 

is; het gemiddelde gewicht is slechts 6,4 gram per fragment.  

Tabel 9.5: Fragmenten per determinatiecategorie van fase 3 (niet gecorrigeerd voor breuk) 

Soort Aantal % Aantal Gewicht % Gewicht 

Bos taurus (rund) 64 11,5% 1832,8 51,0% 

Ovis aries/Capra hircus (schaap/geit) 2 0,4% 31,6 0,9% 

Ovis aries (schaap) 25 4,5% 143,3 4,0% 

Equus caballus (paard) 5 0,9% 255 7,1% 

Canis familiaris (hond) 1 0,2% 2,1 0,1% 

Cervus elaphus (edelhert) 1 0,2% 44,8 1,2% 

Bos taurus/Cervus elaphus (rund of edelhert) 3 0,5% 48 1,3% 

Homo sapiens (mens) 1 0,2% 62,7 1,7% 

Indet. middelgroot zoogdier  52 9,3% 114,8 3,2% 

Indet. middel tot groot zoogdier 156 28,0% 351 9,8% 

Indet. groot zoogdier 71 12,7% 400,2 11,1% 

Zoogdier onbekend formaat 176 31,6% 306,7 8,5% 

Totaal 557 100,0% 3593 100,0% 

Mogelijk is een groot deel van het materiaal uit fase 3 sterk gefragmenteerd en moeilijk 

determineerbaar omdat het daarnaast ook verbrand is. Het gaat om 67,8% van het geanalyseerde 

materiaal, terwijl van het botmateriaal uit fase 2 is slechts 12% van het geanalyseerde materiaal in 

meer of mindere mate is verbrand.  

Uiteindelijk kon van elf fragmenten runderbot, op basis van de fusie van de epifysen, een indicatie 

worden gegeven van de slachtleeftijd. Van acht andere fragmenten kon op basis van een combinatie 

van epifysenfusie, botvorming, formaat en botstructuur worden vastgesteld dat deze afkomstig zijn 

van kalfjes die voor of tijdens de geboorte zijn overleden (perinaat of neonaat). Een fragment 

(scapula) met ongefuseerde epifyse is afkomstig van een rund dat jonger is dan 7 maanden. De 

overige runderbotten zijn afkomstig van dieren die minimaal één jaar oud waren. Daarnaast zijn in 
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sporen uit deze fase een aantal gefuseerde wervels aangetroffen. Dit geeft aan dat niet alle dieren in 

deze periode jong werden geslacht. Bij de schapen/geiten kon slechts voor acht fragmenten een 

fusiestadium worden bepaald. Een ervan is een dier dat ca. 4-5 jaar oud is geworden. Dit kon 

gebaseerd worden op een fuserende (nog niet helemaal vergroeide) epifyse van een wervel. Een 

ander exemplaar is jonger dan 7 maanden (ongefuseerde 1
e
 phalanx). Van de resterende fragmenten 

kon de overlijdensleeftijd in drie gevallen worden vastgesteld als ‘jonger dan 2 jaar’, in twee gevallen 

als ‘ouder dan 2 jaar’ en in een geval als ‘ouder dan 3,5 jaar’. 

Ondanks de slechte conditie van het materiaal, is duidelijk dat honden in deze fase aanwezig waren. 

Er is slechts een fragment van een hondenbot aangetroffen, maar ongeveer 7% van de 

geanalyseerde botfragmenten (N=37) vertoont sporen van vraat door carnivoren (tabel 9.7). Als er 

alleen gekeken wordt naar de op soort gedetermineerde fragmenten, bedraagt dit percentage 15%. 

Slacht- en snijsporen zijn aangetroffen op 32 fragmenten van grotere zoogdieren zoals rund en 

schaap/geit.  

Tabel 9.6: Skeletelementen per soort van fase 3 

Element Rund Schaap/geit Paard Hond Mens 

cranium fragment 3         

os petrosa 1         

maxilla   1       

mandibula 4 3       

hoornpit 2         

tand/kies 4 1 1 1   

hyoid 1         

atlas 2         

axis 2 1 1     

vertebrae cervicales 1         

vertebrae thoracales 3 1       

vertebrae lumbales 1         

scapula 2 1       

humerus 4       1 

radius 3 1       

ulna 2 1       

carpale   1       

metacarpus 4 2       

pelvis 1 1       

femur 2 1       

tibia   2 1     

atragalus 2         

calcaneum   1       

tarsale           

metatarsus 1 6       

phalanx I 2 1       

phalanx II 3         

metapodial indet. 1   1     

Totaal 51 25 4 1 1 (82) 
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Tabel 9.7: Slacht- en vraatsporen van fase 3. 

Soort Slacht % Vraat % Combinatie % 

Rund 10 31,3% 6 16,2% 2 20,0% 

Schaap/geit 5 15,6% 12 32,4% 3 30,0% 

Paard 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Hond 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Groot zoogdier 14 43,8% 10 27,0% 3 30,0% 

Middelgroot zoogdier 2 6,3% 5 13,5% 1 10,0% 

Middel-Groot zoogdier 1 3,1% 4 10,8% 1 10,0% 

Totaal 32 100,0% 37 100,0% 10 100,0% 

 

FASE 4 

Aan fase 4 konden relatief weinig fragmenten worden toegewezen; in totaal gaat het om 137 

fragmenten met een gezamenlijk gewicht van 757,9 gram. Samen vertegenwoordigen deze 

fragmenten 9% van de totale hoeveelheid botmateriaal. Hiervan konden 48 fragmenten worden 

gedetermineerd, die samen 28 skeletelementen representeren. Het gaat om twintig fragmenten van 

runderen, vier van schapen, drie van schapen/geiten en een onderkaak van een varken. Hoewel 

resten van honden voor deze fase geheel ontbreken, zijn vijf van de gedetermineerde en vijf van de 

niet op soort gedetermineerde skeletelementen aangevreten door carnivoren, vermoedelijk honden. 

Daarmee kan worden aangenomen dat honden ook in deze fase deel uitmaakten van het spectrum 

aan huisdieren. Van al het materiaal uit deze fase vertonen 57 fragmenten tekenen van verbranding. 

Dit is een relatief hoog aandeel (41%) van het totale aantal fragmenten uit deze fase. Op zeven van 

de determineerbare skeletelementen (vijf rund, twee ‘groot zoogdier’) zijn slachtsporen 

aangetroffen. Slechts twee van de elementen (het distale einde van een tibia en een 1
e
 phalanx) 

hebben een epifyse; deze is in beide gevallen compleet gefuseerd. Op basis van het formaat van de 

elementen betreft het hier hoogstwaarschijnlijk in alle gevallen (bijna) volwassen dieren.  

FASE 5 T/M 8 (MIDDELEEUWSE SPOREN) 

Voor de middeleeuwse fasen 5 tot en met 8 zijn er in totaal 126 fragmenten geanalyseerd (tabel 9.1). 

Twaalf fragmenten hiervan zijn op soort te determineren. Verder is een deel van de fragmenten wel 

op skeletelement, maar niet op soort te determineren. Daarbij gaat het voornamelijk om 

schedelfragmenten. De hoeveelheid materiaal uit fase 8 wordt zeer vertekend door de aanwezigheid 

van een zeer gefragmenteerde hondenschedel (26 fragmenten) die als geheel 34 % van het totale 

gewicht vertegenwoordigt. Deze fragmentatie is niet opmerkelijk gezien de dunne botstructuur van 

dit skeletelement. Een sterk gefragmenteerde radius van een schaap (6 fragmenten) vertekent het 

beeld nog verder. De schedel en de radius vertegenwoordigen samen bijna de helft van het totale 

aantal fragmenten uit fase 8.  

Ondanks de zeer kleine hoeveelheid determineerbare elementen, zijn in de middeleeuwse sporen 

resten van vijf verschillende diersoorten aangetroffen: rund, paard, schaap/geit, varken en hond. Bij 

de runderen, de schapen, de hond en het paard gaat het om (bijna) volwassen exemplaren. Het 

varken dat in vondstnr. 71 door twee elementen wordt gerepresenteerd, is neonaat. Slechts op twee 

van de skeletelementen zijn mogelijke slachtsporen aangetroffen: een metatarsus van een volwassen 
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rund uit fase 7 en de ulna van het neonate varken uit fase 8. In het geval van de ulna zou het bot 

echter ook op andere wijze kunnen zijn beschadigd dan door dan door opzettelijke inwerking van 

gereedschap. Neonaat botmateriaal is namelijk erg kwetsbaar.  

BIJZONDERE VONDSTEN 

Van de zeventien fragmenten bewerkt botmateriaal die in het assemblage zijn aangetroffen, zijn er 

vier afkomstig uit sporen die zijn toegewezen aan fase 2, vier uit sporen uit fase 3 en een uit een 

context die mogelijk tot fase 2 maar mogelijk ook tot fase 3 gerekend kan worden. De overige zeven 

fragmenten zijn afkomstig uit sporen zonder context.  

Het meest opvallende artefact is een metatarsus van een rund waarvan een uiteinde is afgehakt en 

waar duidelijk met opzet en enige kracht een phalanx van een schaap/geit ingeslagen is (vondstnr. 

533, spoor 5016, fase 2). De schacht heeft – vermoedelijk als gevolg van intensief gebruik – een 

glimmend gepolijst aandoend oppervlak met duidelijke restanten van hak- en schaafsporen (fig. 9.1). 

De andere zijde van het object lijkt afgesleten en verweerd. Voor een dergelijk object zijn nog geen 

paralellen gevonden. De functie ervan is dan ook onduidelijk.  

   

 
Fig. 9.1: Metatarsus van een rund met daarin een phalanx van een schaap/geit (vondstnr. 533). (Foto: E. Scheele: RUG/GIA). 

Een minder vreemd, maar wel mooi artefact met een duidelijke functie is een spinsteentje (vondstnr. 

32, spoor 44, fase 3: fig. 9.2). Omdat het bot volledig omgevormd is tot object, is niet meer na te 

gaan van welke diersoort het afkomstig is.  
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Fig. 9.2: Spinsteentje (vondstnr. 32). (Foto: E. Scheele: RUG/GIA). 

 

Het enige botfragment dat zeker van een niet gedomesticeerd dier afkomstig is, betreft een 

halffabricaat van edelhertgewei (Cervus elaphus). De geweipunt is gladgeschuurd waardoor er nog 

maar weinig van de originele ruwe oppervlaktestructuur over is. Aan de onderzijde zijn inkepingen 

zichtbaar (vondstnr. 314, spoor 3011, fase 2/3: fig. 9.3). 

 
 

Fig. 9.3: Halffabricaat van edelhertengewei (vondsntr. 314). (Foto: E. Scheele: RUG/GIA). 

 

Een drietal ribfragmenten (vondstnr. 17, spoor 1013, fase 3; vondstnr. 848, spoor 1006, fase 2; en 

vondstnr. 535, spoor 123, fase 2) vertoont afgeronde uiteinden in combinatie met een glanzend 

oppervlak. Deze vorm en glans doen vermoeden dat de objecten zijn gebruikt als schrapers bij het 

bewerken van huiden of leer (fig. 9.4). 
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Fig. 9.4: Ribfragmenten gebruikt voor het bewerken van leer/huiden (boven: vondstnr. 534 en onder: vondstnr. 848). (Foto: 

E. Scheele: RUG/GIA). 

Uit de vondstnummers 498 en 931, die beide niet in de context van een spoor zijn aangetroffen, zijn 

respectievelijk drie en twee fragmenten van verschillende pijpbeenderen van grote zoogdieren 

afkomstig. Alle bevatten duidelijke haksporen, een afgerond aangepunt einde en verwering van het 

oppervlak door gebruik (fig. 9.5).  

 

 

Fig. 9.5: Een aangepunt pijpbeenfragment (vondstnr. 931) . (Foto: E. Scheele: RUG/GIA). 

Van drie schachten van metapodia is de functie niet duidelijk. De fragmenten zijn, op de uiteinden 

na, redelijk intact. De sterke verwering van het oppervlak van de objecten doet vermoeden dat ze 

voor een specifiek doel zijn gebruikt. De kriskras verlopende schuine lijnen of inkepingen roepen 

associaties op met indrukken van touwwindingen (fig. 9.6). In één van de fragmenten (vondstnr. 568, 

spoor 4033 of 4035, fase 2) is een rond gat geboord. 
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Fig.9.6: Metapodia met een zeer verweerd oppervlak (van boven naar beneden: vondstnr. 568, 62 en 473; rechts van de 

streep zijn de drie objecten van een andere zijde te zien). (Foto: E. Scheele: RUG/GIA). 

De resterende drie fragmenten die zijn gecategoriseerd als bijzondere vondsten, vertonen geen 

duidelijke bewerkingssporen, maar wel tekenen van wrijving of ander gebruik in de vorm van sterk 

afgeronde, gladde glimmende randen (fig. 9.7).  

 
Fig. 9.7: Menselijke botfragmenten met sporen van wrijving of gebruik (links: vondstnr 323: een fragment van een pelvis van 

een rund; rechts: vondstnr. 526: een  metatarsus van een rund). (Foto: E. Scheele: RUG/GIA). 

 

MENSELIJK BOTMATERIAAL  

Er zijn zes skeletelementen van mensen aangetroffen. Hiervan stammen vier uit sporen die zijn 

toegeschreven aan fase 2. Het gaat om een fragment van een pelvis (vondstnr. 326: fig. 9.8), een os 

petrosa (vondstnr. 526: fig. 9.9) en twee schedelfragmenten (vondstnrs. 815: fig. 9.10.; vondstnr. 

835: fig 9.11). Buiten de context van een spoor is een nog een fragment van een pelvis gevonden 

(vondstnr. 498: fig. 9.12) en uit een aslaag uit fase 3 is een gedeeltelijk verbrand fragment van een 

humerus afkomstig (vondstnr 213: fig. 9.13). Gebaseerd op botstructuur en afmetingen gaat het in 
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alle gevallen om resten van volwassen individuen. Alle fragmenten uit fase 2 zijn gevonden in sporen 

waaruit veel vondstmateriaal is verzameld; het aantreffen van losse menselijke botten in kuilen en 

sloten in combinatie met een breed spectrum aan ander vondstmateriaal is geen ongewoon 

verschijnsel in het terpengebied in deze periode.
6
 Het gedeeltelijk verbrande fragment uit fase 3 is in 

een spoor gevonden waar weinig ander vondstmateriaal uit afkomstig is. 

Interessant is dat op beide pelvisfragmenten sporen zijn aangetroffen: op de uiteinden van het 

fragment dat buiten spoorcontext is gevonden, zijn knaagsporen van een carnivoor (vermoedelijk 

een hond) te zien. Op het fragment uit fase 2 - het gaat om een acetabulum; een onderdeel van de 

pelvis -  is een duidelijk herkenbaar snijspoor aanwezig. Deze sporen kunnen een indicatie zijn voor 

excarnatie en/of disarticulatie van het skelet. Voor deze specifieke (rituele?) omgang met menselijke 

resten zijn uit de vroeg- tot midden-Romeinse periode van het Fries-Groningse terpengebied meer 

indicaties bekend.
7
  

Tabel 9.7: Het menselijk botmateriaal van Sneek-Harinxmaland. 

F. no Vondstnr. Taxon Element Spoornummer Fase Spoortype 

535 498 Homo sapiens Pelvis       

412 326 Homo sapiens Pelvis 2075 2 vuile terplaag 

602 526 Homo sapiens Os petrosa 133 2 mest 

724 815 Homo sapiens Parietal 5010 2 sloot 

741 835 Homo sapiens Occipital bone 518 2 mest/sloot 

326 213 Homo sapiens Humerus 2040 3 aslaag 

 

 

 

 

 
 

 
Fig.9.8: Menselijk pelvisfragment (acetabulum) met post mortem snijspoor (vondstnr. 326). (Foto: E. Scheele: RUG/GIA). 

 

 

 

 

                                                           
6 Nieuwhof 2015, 269. 

7 Nieuwhof 2015, 262-275. 
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Fig. 9.9: Menselijk gehoorbeentje (os petrosa) (vondsntr. 526). (Foto: E. Scheele: RUG/GIA). 

 

 

 

 
Fig. 9.10: Menselijk schedelfragment van twee zijden gezien (vondstnr. 815). (Foto: E. Scheele: RUG/GIA). 
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Fig. 9.11: Menselijk schedelfragment van twee zijden gezien (vondstnr. 835). (Foto: E. Scheele: RUG/GIA). 

 

 
 

Fig. 9.12: Een fragment van een menselijke pelvis met knaagsporen van een carnivoor (vondstnr. 498 ). (Foto: E. Scheele: 

RUG/GIA). 

 

 

 

 
 

 
Fig. 9.13: Gedeeltelijk verbrande menselijk humerus (vondstnr. 213). (Foto: E. Scheele: RUG/GIA). 

 

 

9.4 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN  

 

1. Wat was de rol van de verschillende diersoorten voor de voedselvoorziening van de 

terpbewoners? 

 

Uit het geanalyseerde assemblage kan worden geconcludeerd dat rund en schaap/geit tijdens beide 

in meer detail bestudeerde perioden een duidelijke rol speelden in de voedselvoorziening van de 

bewoners van de terp bij Sneek-Harinxmaland. Slacht- en snijsporen komen zowel voor op 

botmateriaal van volwassen individuen alsook van (zeer) jonge runderen. Daar er botfragmenten zijn 

aangetroffen van runderen die ouder dan 4 jaar waren, is het zeer waarschijnlijk dat deze dieren 

daarnaast ook werden gehouden voor de productie van melk, of als trek- of lastdier.  
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Een diepgaandere analyse van slachtleeftijden door middel van een vergelijking tussen meerdere 

botassemblages van terpen, kan meer inzicht bieden in het gebruik van vee in het terpengebied.  

 

2. Wat valt er aan de hand van de archeozoölogische resten te zeggen over het gebruik en de 

variatie van het landschap rondom de terp? 

 

Runderen en schapen (inclusief schaap/geit) komen op deze terp in een venig landschap in 

vergelijkbare verhoudingen voor als op terpen in het kweldergebied. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat een dynamisch veenontginningslandschap waarschijnlijk op een vergelijkbare manier 

werd gebruikt voor het houden van vee als een kwelderlandschap.   

In het botassemblage zijn bijna uitsluitend resten aangetroffen van gedomesticeerde dieren. Een 

enkel object van edelhertengewei wijst uit dat edelherten mogelijk in de nabije omgeving 

voorkwamen en bejaagd werden. Het is echter ook mogelijk dat het gewei van elders is aangevoerd. 

Wat de afwezigheid van resten van wilde dieren verder betekent, is onduidelijk. Het is mogelijk dat 

het zeefmateriaal wel resten van bijvoorbeeld vogels of vissen bevat en daarmee nog meer 

informatie kan opleveren over het omliggende landschap. Visresten kunnen bijvoorbeeld een 

indicatie geven voor de brakheid van het water in een gebied. 

 

3. Hoe werden de dieren en dierlijke producten gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld 

werktuigen? 

 

De aanwezigheid van werktuigen en halffabricaten gemaakt van dierlijk botmateriaal en gewei geeft 

aan dat de resten van dieren een rol speelden bij het produceren van werktuigen.  

 

4. Is er een verschuiving in de tijd te zien met betrekking tot het landschapsgebruik en de 

samenstelling van de veestapel? 

 

Rund was gedurende alle fasen in de Romeinse tijd het meest voorkomende dier in de veestapel. In 

fase 2 lijkt het overwicht van rund ten opzichte van schaap/geit echter iets groter te zijn dan in fase 3 

en 4 (fig. 9.14). Het grote verschil in het percentage botmateriaal dat per fase op soort kon worden 

gedetermineerd, kan echter wellicht voor vertekeningen zorgen in de vergelijking.
8
 Fase 4 lijkt, 

ondanks de kleinere hoeveelheid determineerbare resten, qua verhoudingen tussen rund en 

schaap/geit vooral overeen te komen met fase 3. Voor de Middeleeuwse fasen (5 t/m 8) zijn niet 

voldoende op soort gedetermineerde resten beschikbaar (4 rund, 3 schaap/geit) om een uitspraak te 

kunnen doen over de verhoudingen en om deze fase goed te kunnen vergelijken met de fasen uit de 

Romeinse tijd. 

                                                           
8  Een fragment van een skeletelement van een kleiner zoogdier behoudt determineerbare kenmerken beter dan een even 

groot fragment van een skeletelement van een groter zoogdier. 
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Fig. 9.14: Verhoudingen tussen aantallen rund en schaap/geit per fase. 

 

 

5.  Is er sprake van rituele deposities waarbij dieren een rol speelden? 

 

In het assemblage zijn er geen duidelijke indicaties voor rituele deposities waarbij dieren een rol 

speelden. De depositie van individuele menselijke skeletelementen in combinatie met ander 

vondstmateriaal in kuilen en greppels en de aanwezigheid van snijsporen op het menselijk 

botmateriaal zijn mogelijke indicaties voor ritueel handelen.  

 

6. Zijn er verschillen te zien tussen Sneek-Harinxmaland en andere ontginningsnederzettingen 

zoals Hempens-Teerns, Sneek-Stadsrondweg Oost, Leeuwarden-Bullepolder, Arkum en 

Wartena-Noord? 

 

Qua soortensamenstelling wijkt het assemblage van Sneek-Harinxmaland niet sterk af van andere 

botassemblages uit het terpengebied. Net als op de meeste andere onderzochte terpen, zijn er 

voornamelijk resten van nutsdieren aangetroffen met een duidelijk overwicht van rund, schaap/geit 

en een enkel varken, aangevuld met hond als huisdier en geen tot weinig materiaal van wild, vis en 

vogels. 

Het hier geobserveerde overwicht van rund ten opzichte van schaap/geit in de Romeinse tijd kan ook 

worden waargenomen in het materiaal afkomstig van de ontginningsnederzettingen Sneek-

Stadsrondweg Oost, Arkum en Wartena-Noord.
9

 Dezelfde verhoudingen zijn bovendien ook 

waargenomen in de assemblages van terpen gelegen in het kweldergebied, zoals Achlum, 

Wijnaldum-Tjitsma, Englum, Dongjum en Birdaard-Roomschotel.
10

 Hieruit kan geconcludeerd worden 

dat het veengebied in deze periode op een vergelijkbare manier als het kweldergebeid werd gebruikt 

voor het houden van vee. Ook de hier vastgestelde variabele slachtleeftijd is in andere onderzochte 

                                                           
9 Halici 2002; Hullegie en Prummel in voorbereiding; Koolstra 2017. 

10 Hullegie & Prummel 2015: 153. 
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botassemblages van terpen waargenomen. Het slachten van dieren in diverse leeftijdsstadia toont 

aan dat de dieren zowel voor vlees, als ook voor melkproductie en als werkkracht werden 

gehouden.
11

  

9.5 CONCLUSIE 

Het botassemblage van Sneek-Harinxmaland geeft een inzicht in het spectrum van (huis)diersoorten 

dat door de bewoners werd gebruikt gedurende de vroege- tot en met de midden Romeinse tijd, 

maar geeft weinig informatie over de landschappelijke context van de terp. Mogelijk kan een analyse 

van de zoölogische resten uit eventuele zeefmonsters hiertoe bijdragen. Als het gaat om de 

samenstelling van de veestapel domineert het rund ten opzichte van schaap/geit. Het materiaal 

afkomstig uit fase 3 is sterker gefragmenteerd en vertoont meer verbrandingssporen dan dat uit de 

fasen 2 en 4. Opvallend zijn de vondsten van enkele individuele fragmenten menselijk botmateriaal 

in sporen uit de fasen 2 en 3. 
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10. Een bronzen armring en Romeins sierbeslag op 

een huisplaats in het veen 
 

J.A.W. Nicolay 

 

10.1 INLEIDING 

Tijdens het archeologisch onderzoek in Sneek-Harinxmaland zijn met behulp van een metaaldetector 

in totaal zeven metalen objecten verzameld. Eén object is vermist sinds het einde van de opgraving 

(vondstnr. 476), zodat hier zes objecten kunnen worden besproken (tabel 10.1, fig. 10.1): een 

bronzen armring, een bronzen sierbeslag, een bronzen boekbeslag, een deel van een ijzeren nagel, 

een onbekend object van brons en een smeltbrokje van lood. 
1
 

 

Tabel 10.1: Overzicht van de metaalvondsten, met contextgegevens en zo mogelijk de toewijzing aan een fase.  

Vondstnr.  Verzamelwijze Vlak Spoor Fase Opmerking 

113 Aanleg vlak 1002 (1002 of 2013) 3 Onbekend object (brons) 

115  Aanleg vlak 1002  - - Druppel  of smeltbrokje lood 

295 Detectie (stort) (1003)  - 2 Armring (brons) komt uit venige grond (fase 2) 

476  Aanleg vlak 1004 4045 - - 

525 Aanleg vlak 1005 133 2 Pennetje (ijzer) 

538 Aanleg vlak 1005  - 2 Sierbeslag (brons) 

627 Detectie (veld)  bouwvoor  - - Boekbeslag (brons) 

 

10.2 BESCHRIJVING EN DATERING 

Een object van brons (vondstnr. 113) is aangetroffen tijdens de aanleg van het tweede vlak en kan  

op basis van de vastgelegde coördinaten aan spoor 1002 of het onderliggende spoor 2013 worden 

toegewezen. Beide sporen zijn asrijke lagen uit fase 3 (ca. 50 – 100 n.C.). Het object is niet 

schoongemaakt en de oorspronkelijke vorm en functie zijn niet te bepalen. 

Een stukje metaal dat met metaalbewerking te maken heeft, is een smeltbrokje van lood (vondstnr. 

115). De vondst is gedaan tijdens de aanleg van hetzelfde vlak waaruit vondstnr. 113 komt. Samen 

met een smeltkroesje, waarin bronsschroot werd gesmolten (vondstnr. 25/ID 405), vormt dit een 

belangrijke aanwijzing voor lokale metaalbewerking in fase 3. Een tweede smeltkroesje van dezelfde 

vindplaats is ouder en dateert uit fase 2 (vondstnr. 628/ ID 903).
 2

  Op vrijwel elke terp in het 

aangrenzende kweldergebied zijn tijdens opgravingen aanwijzingen voor metaalbewerking 

gevonden; vermoedelijk was in de meeste nederzettingen een brons- en ijzersmid actief, die naast 

                                                           

1 Voor het conservatierapport van de metaalvondsten zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 10.1. 
2 Zie voor afbeeldingen van beide smeltkroesjes plaat 6.5 (achterin hoofdstuk 6).  
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zijn werkzaamheden als boer parttime reparaties uitvoerde en op beperkte schaal objecten voor 

eigen gebruik fabriceerde. 
3
 

De armring (vondstnr. 295) is gevonden op de stort, na het aanleggen van een vlak dat hoofdzakelijk 

lagen bevatte uit fase 2 (woonfase 1, ca. 25 v.C. tot 50 n.C.). Het gaat om een ring met een smal 

middendeel (D-vormige doorsnede) en verbrede, stompe uiteinden (ovale doorsnede). Dergelijke 

‘Kolbenarmringe’ zijn kenmerkend voor de Romeinse tijd en Merovingische periode en kunnen in 

brons, maar ook in zilver of goud zijn uitgevoerd. De enige versiering van de armring uit Sneek 

bestaat uit een 2 mm brede groef, zichtbaar op ca. 1 cm afstand van beide stompe uiteinden. Om de 

armring passend te maken, is de oorspronkelijk ovale ring op de overgang van het dunne naar het 

dikkere deel naar binnen gebogen. Vergelijkbare arm- en ook nekringen zijn uit verschillende Friese 

terpen bekend (collectie Fries Museum), maar op grond van vorm en versiering moeilijk dateerbaar. 

De vondstcontext wijst op een datering in de late ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd. 

 

 
Fig. 10.1: Vier metaalvondsten uit de nederzetting. Uit fase 2 (ca. 25 v.C. – 50 n.C.) dateren een bronzen armring (vondstnr. 

295), het bronzen sierbeslag van een Romeins zadel (vondstnr. 538) en een deel van de stift van een ijzeren nagel (vondstnr. 

525). Uit fase 3 (25 v.C. – 100 n.C.) komt een smeltbrokje van brons (vondstnr. 113). (Foto’s van vondstnr. 113, 525 en 538: 

M. Bakker, RUG/GIA en foto van vondstnr. 295: G.J.M. van Oortmerssen, RUG/GIA).  

 

Het sierbeslag (vondstnr. 538) is afkomstig uit een dieper vlak in dezelfde werkput waaruit ook de 

armband komt. Het oorspronkelijk rechthoekige beslag is aan twee zijden afgebroken. Het 

resterende deel is sierlijk opengewerkt: drie ruitvormige motieven lopen aan de uiteinden over in 

een peltavorm die gevolgd wordt door een ronde knop met centraal gat. De pelta-motieven raken 

elkaar; de knoppen zijn in het midden van de ronding en aan de boven- en onderzijde door een 

smalle band onderling verbonden. Vergelijkbare sierbeslagen zijn kenmerkend voor de Romeinse 

ruiterij en sierden leren banden die aan weerszijden van het zadel hingen. Samen met de exclusieve, 

vaak vertinde sierbeslagen van het paardentuig maakten zadels met dergelijke ‘sierbanden’ 

                                                           
3 Zie bijv. De Rijk 2015. 
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onderdeel uit van een parade-uitrusting.
4
 De sierbeslagen komen in twee varianten voor, waarvan de 

vroegste, opengewerkte variant van de late 1
e
 eeuw vóór tot ca. 70 n.C. is te dateren (Deschler-Erb 

type A), een datering die goed aansluit bij de contextdatering van de vondst uit Sneek (woonfase 1).
5
 

Het enige ijzeren object is een deel van de stift van een ijzeren nagel met een vierkante doorsnede 

(vondstnr. 525). De nagel is in dezelfde werkput aangetroffen als beide vorige objecten en komt uit 

een mestlaag (woonfase 1). IJzeren nagels hadden van de ijzertijd tot in de late middeleeuwen 

dezelfde basisvorm, zodat een typologische datering onmogelijk is. Dergelijke nagels zullen zijn 

gebruikt om hout van een constructie of bijvoorbeeld de planken van een kist te bevestigen. 

Het laatste object bestaat uit een dunne strip brons die om een bronzen pen is gebogen (vondstnr. 

627), en als boekbeslag diende om een bijbel of ander boek mee te sluiten. Dergelijke boekbeslagen 

zijn kenmerkend voor de late middeleeuwen en dus aanzienlijk jonger dan de periode van bewoning 

in Harinxmaland. 

 

 
Fig. 10.2: Bronzen boekbeslag (vondstnr. 627) gevonden in de bouwvoor ten westen van de opgraving (foto: M. Bakker, 

RUG/GIA).  

10.3 INTERPRETATIE 

De bronzen armring en het bronzen sierbeslag zijn uitzonderlijke vondsten. De armring kan zowel 

door een man als door een vrouw zijn gedragen en werd mogelijk bij een bepaalde rite de passage 

(bijvoorbeeld een ritueel dat gevolgd werd wanneer een kind de overgang naar jongvolwassenheid 

maakte) door een ouder aan zijn of haar kind geschonken. Opvallend is dat de ring is gebogen om 

deze passend te maken, een aanwijzing dat dergelijke ringen inderdaad op jonge leeftijd werden 

ontvangen. Het sierbeslag is met name interessant vanwege de duidelijke link met het Romeinse 

leger: het gaat vrijwel zeker om het sierbeslag van een zadel dat toebehoorde aan een ‘Friese’ ruiter 

in Romeinse dienst. Na afronding van zijn 25-jarige dienstperiode kan de eigenaar het zadel (of alleen 

het sierbeslag) als aandenken mee naar huis hebben genomen om ermee in zijn thuisland de 

behaalde status als veteraan en daarmee als Romeins burger te tonen. Aanzienlijk jonger is het 

boekbeslag, dat niet met bewoning in de late ijzertijd en Romeinse tijd samenhangt. 

Het militaire sierbeslag is met zekerheid uit het Rijnland geïmporteerd. Of ook de andere metalen 

objecten uit de periode van bewoning elders zijn vervaardigd, is niet zonder meer te zeggen; zowel 

het smeltbrokje als de smeltkroesjes tonen dat ter plekke vermoedelijk op kleine schaal metaal werd 

bewerkt. Zo kan de ijzeren nagel lokaal zijn gesmeed. De armring heeft een eenvoudige basisvorm en 

kan ook prima lokaal zijn vervaardigd. Toekomstig onderzoek naar de samenstelling van het metaal 

kan hier wellicht uitsluitsel over geven. 

                                                           
4 Nicolay 2007, 47-48. 

5 Deschler-Erb 1991, 35. 
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11. Houten gebruiksvoorwerpen en constructiehout 

uit Sneek-Harinxmaland 
 

J. van der Laan 

 

11.1 INLEIDING 

In de maanden juni en juli van 2014 heeft het Groninger Instituut voor Archeologie van de 

Rijksuniversiteit Groningen een waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een overslibde 

terpnederzetting in het plangebied Harinxmaland ten noorden van Sneek (Friesland). Het 

archeologische onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een promotieonderzoek naar de 

vroegste Friese veenontginningen in de late ijzertijd en de Romeinse tijd.
1
 Tijdens het onderzoek zijn 

diverse stukken nat-geconserveerd hout aangetroffen. Alle houtvondsten zijn verzameld voor nader 

onderzoek naar de functie, de houtsoort en eventueel aanwezige bewerkingssporen. In deze bijdrage 

wordt een beknopte uiteenzetting van de resultaten van het houtonderzoek gegeven. De volledige 

beschrijvingen zijn opgenomen in de bijlage.
2
 

Op één uitzondering na dateren alle houtvondsten van de vindplaats Sneek-Harinxmaland uit de 

periode van circa 25 v.C. tot 150 n.C. (fasen 2 t/m 4).
3
 De houtvondsten zijn verzameld en 

gedocumenteerd onder 78 vondstnummers, afkomstig uit 60 verschillende sporen. Het gaat hierbij 

om sloten, kuilen, waterputten, paalkuilen, vuile terplagen en oude loopvlakken. Het doel van het 

houtonderzoek is vast te stellen waarvoor het aangetroffen hout werd gebruikt en welke 

houtsoorten men gebruikte in deze terpnederzetting. Een ander onderzoeksthema is de natuurlijke 

conservering van het hout op deze vindplaats, omdat dit een indicatie geeft van de informatiewaarde 

van een dergelijk terprestant. 

11.2 MATERIAAL EN METHODE 

De verzamelde houtvondsten zijn beschreven en gefotografeerd. In totaal zijn ruim 200 fragmenten 

hout onderzocht. Een deel van deze houtvondsten kan op basis van de herkomst (het spoor) en/of de 

houtsoort afkomstig zijn van één object, zodat minimaal 112 objecten onderscheiden konden 

worden (zie kwantificering). Van deze objecten kon in 100 gevallen de houtsoort worden vastgesteld, 

12 stukken hout konden niet worden gedetermineerd. 

NATUURLIJKE CONSERVATIE 

Hout is zeer vergankelijk, maar kan onder zuurstofarme omstandigheden eeuwenlang bewaard 

blijven in de bodem. Voor Nederlandse opgravingen geldt dat het meeste (archeologische) hout 

afkomstig is uit de dieper gelegen sporen; de oorspronkelijk ‘natte contexten’ zoals waterputten, 

                                                           

1 Bakker 2015. 

2 Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 11.1 (determinatietabel houtvondsten). 

3 Voor meer informatie over de fasering zie hoofdstuk 5 in deze bundel.  
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sloten en diep ingegraven (paal)kuilen. In het terpengebied kan hout, dankzij het feit dat terpen 

herhaaldelijk werden opgehoogd, ook in hogere vondstlagen bewaard blijven. Ondanks dat het 

Noord-Nederlandse terpengebied kan worden aangemerkt als een gebied met goede 

conserveringsomstandigheden voor deze materiaalcategorie, wordt het hout wel bedreigd door 

wisselende waterstanden en grondwaterpeilverlagingen ten behoeve van de landbouw. Hout bestaat 

voornamelijk uit lignine (houtstof) en cellulose. De cellulose wordt door anaerobe organismen in de 

loop der eeuwen aangetast en de cellen vullen zich met water. Het hout behoudt de oorspronkelijke 

vorm en structuur, maar zodra het (cellulose-arme) hout wordt blootgesteld aan de lucht, klappen de 

cellen als het ware in en begint de lignine te vergaan. Als het hout de kans krijgt om uit te drogen, 

begint het te krimpen, ontstaan er scheuren en valt het uiteen. Met name de subtiele 

bewerkingssporen zullen dan in korte tijd ‘onleesbaar’ worden. Om uitdroging van het materiaal zo 

veel mogelijk tegen te gaan is het hout tijdens de opgraving verpakt in plastic folie of gripzakken met 

water. 

BESCHRIJVING EN DOCUMENTATIE 

Van alle vondsten is een beschrijving gemaakt, de metrische gegevens zijn verzameld en andere 

kenmerken zoals de conditie van het hout, aanwezigheid van schors, sporen van verkoling en/of 

(insecten)vraat zijn gedocumenteerd.
4
 Er is gekeken naar de aanwezigheid van bewerkingssporen en 

de aard hiervan. Ook is van elk object vastgesteld op welke wijze het uit de stam is vervaardigd.
5
 

Naast een beschrijving van vondsten, zijn bijna alle objecten gefotografeerd. De verzamelde 

gegevens zullen worden opgenomen in de houtdatabase WOODAN.
6
 Een kleine selectie van het 

materiaal is getekend. De meerwaarde hiervan is dat bewerkingssporen duidelijker kunnen worden 

weergegeven en doorsnedes afgebeeld kunnen worden. 

DETERMINATIE 

Van de houtvondsten is het taxon (de houtsoort) vastgesteld door middel van de standaard 

determinatiemethode, waarbij van elk stuk hout dunne plakjes, ‘coupes’, van het hout zijn gesneden 

in drie verschillende oriëntaties op de groeirichting van het hout. Van deze drie coupes is per object 

een preparaat gemaakt, zodat de anatomie van het hout op drie verschillende vlakken onderzocht 

kon worden: het transversale (dwarse) vlak, het radiale vlak (parallel aan de straal) en het tangentiale 

vlak (haaks op de straal). Op basis van de anatomische kenmerken van het hout en met behulp van 

de determinatiesleutel van Schweingruber, is vervolgens het taxon vastgesteld.
7
 Van de onderzochte 

objecten konden 12 objecten (22 fragmenten) niet worden gedetermineerd, of kon de houtsoort niet 

worden vastgesteld (indet.). De reden hiervoor was in de meeste gevallen de (zeer) slechte conditie 

van het hout als gevolg van indrogen (slecht verpakt) of sterke verwering van het hout 

(conserveringsomstandigheden van de vindplaats). 

 

                                                           

4 Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 11.1 (determinatietabel houtvondsten). 

5 Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 11.2 (stamcodes hout). 

6 De houtdatabase WOODAN is vanaf eind 2017 online beschikbaar via www.woodan.nl. 

7 Schweingruber 1990. 
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KWANTIFICERING 

Het hout is op twee manieren gekwantificeerd. In het veld is het vaak onduidelijk of fragmenten van 

één object of van verschillende objecten afkomstig zijn. Soms zijn fragmenten die mogelijk tot één 

object behoorden, verzameld onder twee vondstnummers. Op basis van de spoorvulling en de 

houtsoort konden deze dan worden samengevoegd. Omgekeerd werden soms ook meerdere 

verschillende objecten onder één vondstnummer verzameld. Deze zijn tijdens het onderzoek weer 

opgesplitst in verschillende sub-nummers. In het geval van deze vondsten blijkt het niet altijd 

mogelijk om met zekerheid vast te stellen of er sprake is van één object of van meerdere objecten. 

Bij het kwantificeren van de vondsten is zowel het aantal fragmenten als het minimale aantal 

objecten genoteerd. Soms was het mogelijk om het minimaal aanwezige aantal te bepalen doordat 

stukken aan elkaar te passen waren; andere keren werd dit bepaald op basis van de 

overeenkomende stamcode of houtsoort. In totaal zijn 236 fragmenten onderzocht, afkomstig van 

minimaal 112 objecten. 

DATERING 

De houtvondsten van Sneek-Harinxmaland zijn gedateerd op basis van de context-/spoordatering, 

die is vastgesteld op basis van het diagnostische aardewerk dat hierin aanwezig was. Geen van de 

vondsten is dendrochronologisch of met behulp van 
14

C-analyse gedateerd. De jongste vondst 

dateert uit de vroeg middeleeuwse fase 5b (650 - 750 n.C.). Al het overige hout is afkomstig uit 

sporen die dateren uit fase 2 tot en met 4 (ca. 25 v.C. - 150 n.C.). 

CONSERVERING 

Het conserveren van houtvondsten is een kostbare aangelegenheid. Daarom zijn de objecten die in 

aanmerking kwamen voor conservatie uitgezocht op basis van gaafheid, zeldzaamheid, 

representativiteit en informatiewaarde. Na afronding van het houtonderzoek konden zo vier 

voorwerpen voor conservatie aangeboden worden.
8
 Het gaat om vondstnr. 404 (fig. 11.1 en 11.2), 

450 (fig. 11.3 en 11.4), 452 (fig. 11.6) en 521 (fig. 11.7).
9
 De overige objecten zijn na afronding van 

het onderzoek gedeselecteerd. 

11.3 RESULTATEN 

Ongeveer 10% van de houtvondsten die tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn verzameld, bestaat 

uit (delen van) gebruiksvoorwerpen. Twee schalen en een randfragment van een derde schaal of 

kommetje, een grote pollepel en enkele fragmenten van samengestelde voorwerpen zijn hier 

voorbeelden van. Bijna 90% van de houtvondsten bestaat uit overblijfselen van constructiehout en 

stukken hout zonder bewerkingssporen. In deze laatste categorie vallen een groot aantal rondhouten 

(stam- en takhout, al dan niet met schors), waarvan onduidelijk is of het bouwmateriaal of 

(bewerkings)afval betreft. Met het oog op de natuurlijke omgeving van de vindplaats - een gebied 

                                                           

8
 Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 11.3 (conservatierapportage hout) 

9 Aanvankelijk was er nog een vijfde voorwerp voor conservering geselecteerd (randfragment van een kom: vondstnr. 531, 

fig. 11.5), maar dit bleek al te veel te zijn beschadigd door hydrolyse om nog te kunnen worden geconserveerd. 
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waar in de Romeinse tijd nagenoeg geen bomen groeiden - kunnen we er vanuit gaan dat praktisch al 

het hout is aangevoerd naar de terpnederzetting. 

HOUTEN GEBRUIKSVOORWERPEN 

Van alle houten voorwerpen die in het verleden door de terpbewoners werden gebruikt, wordt 

slechts een fractie terug gevonden. Vaak zijn voorwerpen gefragmenteerd en incompleet, waardoor 

het niet altijd mogelijk is om de oorspronkelijke functie ervan te achterhalen. De archeologische 

opgraving van Sneek-Harinxmaland heeft echter enkele zeer gave en complete gebruiksvoorwerpen 

opgeleverd die een inkijk geven in het houtgebruik van de terpbewoners. 

Houten vaatwerk 

Er zijn op de vindplaats Sneek-Harinxmaland drie stukken hout aangetroffen die deel uitmaakten van 

vaatwerk. Alle drie komen ze uit fase 2 (ca. 25 v.C. - 50 n.C). Het gaat om twee min of meer complete 

schalen die uit dezelfde coupe komen als een grote lepel (zie fig. 11.6.) en om een randfragment van 

een kommetje.  

 

Fig. 11.1: Grote ondiepe, ovale schaal uit de Romeinse tijd (vondstnr. 404), vervaardigd uit elzenhout (Foto: G.J.M van 

Oortmerssen, RUG/GIA). 
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Fig. 11.2: Boven- en onderzijde van een grote ovale, elzenhouten schaal (vondstnr. 404) en een doorsnede (Tekening: M.A. 

Los-Weijns, RUG/GIA). De schaal is zijwaarts uit een stuk stamhout vervaardigd. 

De grootste van de twee schalen is een ovale, ondiepe schaal met twee driehoekige ‘handvatten’ 

(vondstnr. 404; fig. 11.1). De schaal is 35,5 cm lang en 32 cm breed. De hoogte van de schaal is 8 cm. 

De wanddikte is gemiddeld 1,5 cm. De schaal is op een klein deel na compleet en op lichte 

vervorming door bodemcompressie na helemaal gaaf. De schaal is vervaardigd uit elzenhout (Alnus) 

en is zijwaarts uit een stuk stamhout gehaald (fig. 11.2). Het voordeel hiervan is dat de vaten of 

poren van het hout haaks op de bodem staan. Hierdoor kunnen vloeistoffen minder makkelijk door 

de bodem dringen dan wanneer de schaal in horizontale positie uit de stam zou zijn vervaardigd.  

De wand van de schaal is glad gepolijst. Aan de binnenzijde is de schaal gedeeltelijk iets verweerd en 

zijn enkele sporen van doorworteling door plantenwortels aanwezig, maar het hout is niet aangetast 

door vraat. De driehoekige handvatten zijn ter decoratie gedeeltelijk verdiept en aan beide zijden 

voorzien van een ronde uitsparing. Aan de onderzijde van de handvatten is een kleine opstaande 

rand aanwezig. De schaal is afkomstig uit een verdiepte coupe van enkele vuile terplagen (spoor 

3001-3003). 

De tweede schaal komt uit dezelfde verdiepte coupe, en is eveneens een ondiepe, ovale schaal die 

zijwaarts uit een stuk stamhout is vervaardigd (vondstnr. 450-1; fig. 11.3). Dit exemplaar is gemaakt 

van essenhout (Fraxinus excelsior) en is 31 cm lang en 21 cm breed. De hoogte van de schaal is 7,5 

cm en de wanddikte bedraagt ca. 2 cm. De schaal is vermoedelijk gepolijst door langdurig gebruik of 

ter afwerking, want er zijn geen individuele bewerkingssporen bewaard gebleven. Opvallend is dat 

de handvatten van deze schaal, die beide ongeveer 5 cm breed zijn, qua dikte onderling verschillen. 

Aan één zijde is het handvat 2 cm dik; aan de tegenoverliggende zijde 3 cm. Doordat de schaal 

zijwaarts uit een stuk stamhout is vervaardigd, waarbij de ‘opening’ van de schaal zich richting de 

kern van de stam bevond, tekenen de jaarringen van het hout zich af als symmetrische lijnen die 

samen komen in het midden van de schaal (fig. 11.4). 
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Fig. 11.3: Ondiepe, ovale schaal uit de Romeinse tijd (vondstnr. 450), gemaakt van essenhout (Foto: G.J.M van Oortmerssen, 

RUG/GIA). 

 

Fig. 11.4: Boven- en onderzijde van de ondiepe, ovale schaal uit de Romeinse tijd (vondstnr. 450), gemaakt van essenhout 

(Tekening: M.A. Los-Weijns, RUG/GIA). 

Van een kom of een nap is alleen een randfragment aangetroffen (vondstnr. 531; fig.11.5). Het 

randfragment is zeer glad gepolijst en heeft een opstaande rand met een verdikking aan de 

binnenzijde. Dit voorwerp is gemaakt van het hout van een Spaanse aak, ofwel veldesdoorn (Acer 

campestre). De hoogte van het voorwerp bedraagt minimaal 4,8 cm. De wanddikte is gemiddeld 1,2 

cm, maar meet aan de opstaande bovenrand 1,5 cm. De gelijkmatige dikte en de vorm van het 

wandfragment doen vermoeden dat het hier gaat om een voorwerp dat met behulp van een 

draaibank is gemaakt, maar omdat het gepolijst is, zijn er geen draairingen op het hout zichtbaar die 

dit kunnen bevestigen. Het randfragment is afkomstig uit een slootvulling (spoor 5016) uit fase 2. 
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Fig. 11.5: Randfragment van een kom of nap (vondstnr. 531), gemaakt van esdoornhout (Foto: J. van der Laan. Cambium 

Botany). 

Fig. 11.6: Twee aanzichten en doorsneden van een pollepel met een haak (V452), gemaakt van esdoornhout (Tekening: M.A. 

Los-Weijns, RUG/GIA en foto: G.J.M van Oortmerssen, RUG/GIA). 

Pollepel 

Tot het serviesgoed van de terpbewoners van Sneek-Harinxmaland behoorde ook een grote pollepel, 

die eveneens gemaakt is van esdoornhout (vondstnr. 452; fig. 11.6). Ook deze lepel is aangetroffen in 
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de verdiepte coupe van spoor 3001-3003 en is net als beide schalen toe te schrijven aan fase 2. Het 

hout is iets vervormd door bodemcompressie en de steel is gebroken, maar verder verkeert de lepel 

in prima staat. Het ‘kommetje’ aan het uiteinde van de steel is ovaal en heeft een afgevlakte 

onderzijde die gedeeltelijk zwart is gekleurd door het gebruik ervan. De steel van de pollepel is aan 

het uiteinde voorzien van een ca. 13 cm lange haak, die aan de onderzijde is afgevlakt. De totale 

lengte van de pollepel bedraagt 53 cm. Het ‘kommetje’ meet ca. 14 x 11 x 4 cm.  

Trog 

In de slootvulling uit fase 2 (spoor 5016) waaruit ook het randfragment van een kom kwam, is een 

klein fragment van een bewerkt stuk stamhout aangetroffen van ca. 14,5 x 8,5 cm (vondstnr. 521). 

Het betreft een stuk populierenhout (Populus) waaraan een schuine hoek is aangebracht (fig. 11.7). 

Het gaat hier vermoedelijk om een deel van de bodem en de rand van een trog of bak. Het voorwerp 

is rechtop uit een stuk stamhout vervaardigd, waaruit blijkt dat de omvang van de trog niet erg groot 

is geweest. Het hout is grof bewerkt en erop zijn enkele vraatsporen aanwezig. 

 

 

Fig. 11.7: Aanzicht en dwarsdoorsnede van een bewerkt stuk populierenhout (V521), vermoedelijk een deel van de bodem en 

wand van een trog (Tekening: M.A. Los-Weijns, RUG/GIA, foto: G.J.M van Oortmerssen, RUG/GIA). 

Meubelfragmenten 

Een fragment van een zeer glad gepolijst plankje van elzenhout (vondstnr. 530; fig. 11.8) maakte 

mogelijk deel uit van een meubelstuk. De originele hoeken van de plank zijn afgerond en eveneens 

glad gepolijst. Er zijn helaas geen verbindingselementen aanwezig, waardoor het niet mogelijk is om 

te reconstrueren hoe het fragment bevestigd is geweest aan eventuele andere fragmenten. 

Complete meubelstukken worden nauwelijks aangetroffen tijdens archeologische opgravingen. Het 

object is gevonden bij de aanleg van het vijfde vlak in werkput 1, en is net als de eerder genoemde 

objecten toe te wijzen aan fase 2. 
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Fig. 11.8: Uiteinde van een glad gepolijste plank van elzenhout (V530), waarvan de hoeken zijn afgerond. Waarschijnlijk 

gaat het om een fragment van een meubelstuk (Foto: J. van der Laan, Cambium Botany). 

Een ander fragment van een samengesteld voorwerp, waarvan de functie niet met zekerheid kon 

worden vastgesteld, is gemaakt van essenhout (vondstnr. 534-1; fig. 11.9). Het gaat om een gepolijst 

stuk hout met afgeronde hoeken. Aan een van de smalle zijden - waar het hout is afgebroken - 

bevindt zich een vierkante, blinde doorboring van 2,9 cm diep. In deze doorboring is een 

essenhouten pen met een breedte van 9 mm aanwezig. In eerste instantie doet de vorm denken aan 

de onderzijde van een moderne houten bijlsteel, maar de locatie van de houten pen wordt daarmee 

niet verklaard. Mogelijk gaat het ook hier om een deel van een meubelstuk. Ook dit object is 

gevonden tijdens de aanleg van het vijfde vlak en dateert uit fase 2. 

Fig. 11.9: Fragment van een samengesteld voorwerp (vondstnr. 534-1), met een pen met een vierkante doorsnede, beide 

gemaakt van essenhout (Foto: J. van der Laan, Cambium Botany, tekening: M.A. Los-Weijns, RUG/GIA). 

‘Steel’ 

Tot de gebruiksvoorwerpen worden ook zes sterk ingedroogde fragmenten eikenhout (Quercus) 

gerekend (vondstnr. 453), die in het veld zijn geïnterpreteerd als fragmenten van een steel. Het 

onderzoek aan het hout gaf geen aanwijzingen die deze interpretatie kunnen ondersteunen. 

Eikenhout is bovendien geen gebruikelijke houtsoort voor het vervaardigen van stelen. Het is erg 

sterk, maar kan onder spanning breken. Daarom wordt voor het maken van stelen doorgaans gebruik 

gemaakt van het buigzame essenhout. De fragmenten zijn aangetroffen in een verdiepte coupe van 

spoor 3001 en zijn toe te schrijven aan fase 2. 



Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket 

181 

 

Ton 

Een latvormig fragment (vondstnr. 512), dat werd verzameld uit een ‘oud loopvlak’ (spoor 4004; fase 

2), was vermoedelijk een deel van een ton of vat. Hoewel het slechts een klein fragment (ca. 16 x 3 x 

1,3 cm) zonder verbindingselementen betreft, kan op grond van het feit dat het een deel van een 

radiale ‘plank’ is van zilversparhout (Abies alba), worden afgeleid dat het gaat om een fragment van 

een duig. Dit is een niet-inheemse boomsoort die vanaf de Romeinse tijd in ons land werd 

geïmporteerd in de vorm van houten vaten. Wanneer deze houtsoort wordt aangetroffen in 

archeologische sporen uit de Romeinse tijd, gaat het bijna altijd om (delen van) vaten die werden 

hergebruikt bij de bouw van waterputten.
10

 

CONSTRUCTIEHOUT 

Onder de houtvondsten van Sneek-Harinxmaland zijn 29 stukken die op basis van hun context - een 

paalkuil of de (verticale) positie in het veld - als paal kunnen worden bestempeld. Van deze palen zijn 

er 14 gemaakt van een stam of stammetje waarvan de zijden niet zijn bekapt (stamcode 1/1a). 

Hoewel hier verder het begrip ‘paal’ wordt gehanteerd, gaat het in het geval van 5 van deze 14 palen 

om stammetjes met een diameter kleiner dan 5 cm, zodat ook gesproken zou kunnen worden van 

een ‘staak’. De kleinste stamdiameter is 2,7 cm, terwijl de diameter van de grootste paal 17,5 cm 

bedraagt. De gemiddelde diameter van de palen bedraagt 6,8 cm.  

Bij 15 van de 29 palen gaat het niet om volledig stamhout, maar om gekloofde stukken en kleine 

fragmenten op basis waarvan de vorm van de paal niet meer valt te reconstrueren. Hiervan kon 

alleen de houtsoort worden vastgesteld. 

Er zijn voor de 29 onderzochte palen maar liefst zes verschillende houtsoorten gebruikt. Als 

bouwhout komen eiken-, wilgen- (Salix), berken- (Betula) en elzenhout in gelijke mate voor 

(respectievelijk 7, 7, 6 en 5 stuks). Daarnaast zijn drie palen van hazelaarhout (Corylus avellana) 

gemaakt en een exemplaar van populierenhout. Wat verder opvalt is dat in drie sporen meerdere 

verschillende houtsoorten zijn aangetroffen: eenmaal berk en wilg (spoor 2014; fase 2), eenmaal els 

en hazelaar (spoor 2015; fase 2) en eenmaal een combinatie van eik en hazelaar (spoor 3075; fase 2). 

Mogelijk is hier sprake van reparatie geweest, waarbij een oude, aangetaste paal is vervangen door 

een nieuw exemplaar van een andere houtsoort. 

Bij 10 van de 29 palen is de schors nog aanwezig. Het ontbreken van de schors bij de andere palen 

kan samenhangen met de conserveringsomstandigheden. Er zijn geen aanwijzingen die duiden op 

het bewust ontschorsen van de palen. Eén van de palen is deels verkoold en in drie gevallen zijn 

vraatsporen waargenomen. Het deels verkoolde object (spoor 2082) betreft een paalrestant dat naar 

alle schijn stamt uit fase 2 maar waarvan de top deels is verkoold aan het begin van fase 3 (fase 3a).  

Verder komen 26 van de 29 palen uit sporen die horen bij fase 2 en van twee paalresten is het niet 

precies te zeggen uit welke fase ze afkomstig zijn. 

 

                                                           

10 Bij de bouw van de twee opgegraven waterputten uit dezelfde fase waren zijn overigens geen duigen of andere delen 

van vaten gebruikt (zie ook hoofdstuk 5, par. 5.2). 
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RONDHOUTEN 

In totaal zijn 33 stukken hout bestempeld als ‘rondhout’. Het gaat hierbij om stam- en takhout, 

waarvan niet duidelijk is welke functie de stukken hadden. Van de 33 rondhouten is in 10 gevallen de 

schors aanwezig. Ook hierbij zal het ontbreken van de schors te maken hebben met de 

conserveringsomstandigheden. De schors laat na verloop van tijd makkelijker los en kan hierdoor ook 

tijdens de opgraving verloren zijn gegaan. Op vijf rondhouten zonder schors zijn vraatsporen van 

insecten aanwezig. Insectenvraat kan het loslaten van de schors ook in de hand hebben gewerkt. Een 

andere mogelijke verklaring  voor het ontbreken van de schors is gedeeltelijke verbranding: zeven 

rondhouten zonder schors (en een fragment met schors) vertonen namelijk sporen van verkoling. 

Van de objecten die als rondhout zijn gedocumenteerd, zijn acht exemplaren bewerkt. Het gaat 

hierbij om het aanpunten of afvlakken van een kopse kant. Van de rondhouten waarvan de volledige 

stamdiameter was vast te tellen (26 stukken), heeft het kleinste een diameter van 0,8 cm en de 

grootste een diameter van 6 cm. De gemiddelde doorsnede van deze rondhouten bedraagt 2,9 cm. 

Ook bij de rondhouten gaat het voornamelijk om wilg (NR = 9), els (NR = 7), eik (NR = 4), berk (NR = 3) 

en hazelaar (NR = 3). Enkele rondhouten konden niet worden gedetermineerd (indet. NR = 6). Een 

van de rondhouten is een takje van een beuk (Fagus sylvatica). Van de 33 rondhouten zijn 26 met 

zekerheid afkomstig uit fase 2, twee uit fase 3 en drie uit fase 4. Van twee fragmenten is het niet 

helemaal duidelijk uit welke fase ze afkomstig zijn. 

AANGETROFFEN TAXA 

Het hout dat op de vindplaats Sneek-Harinxmaland is verzameld, is van tenminste tien verschillende 

houtsoorten. De dominante taxa zijn eik (Quercus) en els (Alnus). Deze soorten zijn landelijk gezien 

de twee meest voorkomende houtsoorten in archeologische context. 

Het eikenhout dat op de vindplaats Sneek-Harinxmaland is verzameld, bestaat voornamelijk uit palen 

en staken en fragmenten stamhout die vermoedelijk als constructiehout dienst hebben gedaan. 

Eiken leveren sterk en duurzaam bouwhout en tot de 16
e
 eeuw n.C., toen de grootschalige import 

van grenen- en vurenhout op gang kwam, was dit de houtsoort die meest als bouwhout werd 

toegepast. Tot in de middeleeuwen werd ook elzenhout veel gebruikt als constructiehout. Deze 

houtsoort is bovengronds wel veel minder duurzaam dan eikenhout, maar elzen hebben een groot 

verspreidingsgebied waardoor deze in de meeste gebieden lokaal beschikbaar waren. Het hout van 

elzen is goed te bewerken en werd ook in het terpengebied regelmatig gebruikt voor het 

vervaardigen van gebruiksvoorwerpen. Een schaal, een glad gepolijst plankje en een mogelijk deel 

van een meubelstuk die op de vindplaats in Sneek-Harinxmaland werden gevonden, zijn hier 

voorbeelden van. Daarnaast werd elzenhout in de nederzetting veel gebruikt voor palen en planken. 

Het wilgenhout (Salix) bestaat vooral uit takhout en dunne staken. Wilgenhout staat bekend om haar 

buigzaamheid en vorming van takken van gelijkmatige dikte, die het hout uitermate geschikt maakt 

voor vlechtwerken. Hoewel op de vindplaats in Sneek-Harinxmaland geen intacte vlechtwerken zijn 

aangetroffen, zijn hiervan wel diverse voorbeelden bekend van andere vindplaatsen in het 

terpengebied, zoals de in 2015 door de RUG onderzochte vindplaats Leeuwarden-Bullepolder. Ook 

het stam- en takhout van berken (Betula) en hazelaars (Corylus avellana) werd op de terp vooral 
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aangetroffen in de vorm van paaltjes en staken. Hoewel het berkenhout weinig duurzaam is, is de 

schors, die vol zit met bitumen, in de meeste gevallen nog wel aanwezig. 

Essenhout (Fraxinus excelsior) werd op de terp verhoudingsgewijs veel gebruikt voor het 

vervaardigen van voorwerpen. Een schaal en twee voorwerpen waarvan de functie onduidelijk is, 

waren gemaakt van deze houtsoort. Het enige stukje constructiehout van es, is een aangepunt stukje 

stamhout. Het hout van de esdoorn (Acer campestre) werd alleen gevonden in de vorm van 

voorwerpen (een lepel en een randfragment van een kom of schaal). 

Hout van de populier (Populus) wordt in Nederland in archeologische context niet zo veel gevonden. 

In Sneek betrof het twee stukken, een deel van een trog en een paal. Het enige aangetroffen stuk 

hout van een zilverspar (Abies alba) is een latvormig fragment. Aangezien zilverspar een uitheemse 

houtsoort is, die in de Romeinse tijd vooral werd gebruikt om van houten vaten van te maken, gaat 

het hier waarschijnlijk om een fragment van een duig. Van een beuk (Fagus sylvatica) is alleen een 

takje gevonden. Deze bomen groeiden beslist niet in de omgeving van de terp. 

Het aantal houtvondsten is te laag om gefundeerde uitspraken te doen over veranderingen in het 

gebruik van de houtsoorten gedurende de vier onderscheiden hoofdfasen waaraan houtvondsten 

zijn toe te schrijven (tabel 11.1). Opvallend is echter vooral dat maar liefst 87 % van alle 

houtvondsten afkomstig is uit sporen die zijn gekoppeld aan fase 2. Dit is echter goed verklaarbaar 

omdat fase 2 de enige fase is waarin de terp zeker werd bewoond. Constructiehout in de vorm van 

palen en rondhouten en houten gebruiksvoorwerpen als schalen en een lepel passen goed bij een 

bewoningsfase.   

Tabel 11.1: Overzicht van de houtsoorten die zijn aangetroffen op de terpnederzetting Sneek-Harinxmaland. 

Latijn Nederlands Fase 2 Fase 3 Fase 4 

(+5a)
11

 

Fase 5b Fase 2 

of 3 

Fase 3 

of 4 

Fase 2, 3 

of 4 

Totaal 

Quercus eik 24 1      25 

Alnus els 18  2 1       21 

Salix wilg 13  3  1  1 18 

Betula berk 13 1           14 

Corylus avellana hazelaar 10 1      11 

Fraxinus excelsior es 5             5 

Acer campestre esdoorn 2       2 

Populus populier 1         1   2 

Abies alba zilverspar 1       1 

Fagus sylvatica beuk 1             1 

Indet. indet. 9 2   1   12 

Totaal   97 5 5 1 2 1 1 112 

 

 

 

                                                           

11 Tijdens subfase 5a werd de plek verlaten en veranderde de omgeving in een moeras (zie hoofdstuk 5 en 15). Vondsten 

van bewerkt hout uit deze fase komen eigenlijk uit fase 4. 
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11.4 DISCUSSIE  

Tijdens het archeologische proefsleuvenonderzoek, dat in juni en juli 2014 door het Groninger 

Instituut voor Archeologie werd uitgevoerd aan de vindplaats Sneek-Harinxmaland, zijn diverse 

stukken subfossiel hout aangetroffen. In totaal zijn tijdens de opgraving van de overslibde 

terpnederzetting 236 stukken hout verzameld. Het gaat hierbij om minimaal 112 verschillende 

objecten, waaronder zowel gebruiksvoorwerpen als constructiehout. Het hout is afkomstig uit sloten, 

kuilen, waterputten, paalkuilen, vuile terplagen en oude loopvlakken. Met uitzondering van een 

plank uit een vroegmiddeleeuwse waterput, dateren alle houten voorwerpen uit de periode van het 

einde van de late ijzertijd tot in de midden-Romeinse tijd (ca. 25 v.C. tot 150 n.C.). Alle resultaten van 

het houtonderzoek zijn opgenomen in een determinatietabel.
12

 

Ongeveer 10% van de houtvondsten bestaat uit (fragmenten van) gebruiksvoorwerpen. De meest 

complete gebruiksvoorwerpen zijn twee ondiepe, ovale schalen met handvatten. Het ene exemplaar 

is gemaakt van een stuk elzenhout, het andere van essenhout. Beide schalen zijn zijwaarts uit een 

dikke stam gehaald, waardoor de houtvaten dwars op de bodem van de schaal liggen. Hierdoor is de 

bodem van de schaal minder poreus, zodat vloeistoffen minder gemakkelijk doordringen in het hout. 

De elzenhouten schaal vertoont sterke overeenkomsten met een vroeg-Romeins exemplaar dat is 

aangetroffen in Utrecht en met een elzenhouten schaal uit de midden-Romeinse tijd die werd 

opgegraven in Zaanstad.
13

  

Van een kommetje of nap, gemaakt van esdoornhout resteerde alleen nog een randfragment. Het 

gaat om een glad gepolijst voorwerp, dat mogelijk gemaakt is met behulp van een draaibank. Het 

draaien van hout veroorzaakt kenmerkende bewerkingssporen, maar deze zijn - waarschijnlijk door 

het afwerken/polijsten van het voorwerp - niet meer aanwezig. In Ezinge werd een gedraaide schaal 

gevonden uit de 4
e
 of 3

e
  eeuw v.C. waarin deze parallelle lijnen nog wel aanwezig waren.

14
 In Oss is 

eveneens een gedraaide houten kom gevonden. Dit elzenhouten exemplaar dateert uit de late 

ijzertijd.
15

 Samen met de gedraaide kom of nap van Sneek-Harinxmaland, vormen deze voorwerpen 

enkele van de vroegste voorbeelden van houten draaiwerk uit ons land. Vanaf de vroege 

middeleeuwen worden steeds meer voorwerpen gemaakt met behulp van de draaibank.
16

 Tot het 

serviesgoed van de terpbewoners behoorde ook een pollepel van esdoornhout. Pollepels uit de 

periode voor 1300 zijn doorgaans erg verschillend qua vorm, maar werden in ieder geval vanaf de 

Bronstijd al uitgevoerd met een haak of dubbele steel.
17

 

Een ruw bekapt stuk populierenhout maakte mogelijk deel uit van een trog. Het gaat om de overgang 

van de bodem naar de rand van de bak die, in tegenstelling tot de schalen, rechtstandig uit een stuk 

stamhout is vervaardigd. Populierenhout is niet bijzonder duurzaam en de bewerkingssporen op het 

hout tonen aan dat het voorwerp niet netjes is afgewerkt. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden 

dat het gaat om een halffabricaat. Een trog werd echter ook wel gebruikt als voederbak voor dieren 

                                                           

12 Zie webdeponering Grondsporen 36, bijlage 11.1 (determinatietabel houtvondsten). 

13 resp. Lange 2012; Besselsen & Therkorn 1998. 

14 Van der Laan 2017, 145. 

15 Vermeeren 2011; Lange 2017. 

16 Lange 2017, 107. 

17 Lange 2017, 108. 
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en dan speelde de afwerking van het voorwerp en de kwaliteit van het hout vermoedelijk een 

ondergeschikte rol. Een zware trog die werd opgegraven op de vindplaats Wartena-Noord is gemaakt 

van berkenhout.
18

 Ook dit is een houtsoort die niet bekend staat om zijn duurzaamheid. Ook deze 

trog vertoonde ruwe kapsporen en delen van de schors waren nog aanwezig, waaruit blijkt dat ook 

dit exemplaar niet was afgewerkt. De onderzijde van deze trog was verweerd, waaruit blijkt dat deze 

toch enige tijd in gebruik is geweest. Het fragment uit Sneek-Harinxmaland vertoont sporen van 

insectenvraat. 

Twee fragmenten zijn vermoedelijk delen van meubilair: een glad gepolijste, elzenhouten plank met 

afgeronde hoeken en een deel van een samengesteld, essenhouten voorwerp, eveneens glad 

gepolijst en voorzien van een pen-gatverbinding. Beide fragmenten zijn te klein om verdere 

uitspraken te doen over de vorm van de objecten waar ze ooit deel van uitmaakten. Verder zijn er 

nog fragmenten van een eikenhouten steel verzameld en een klein fragment van een duig uit een vat 

of ton. 

Het constructiehout dat op de vindplaats is aangetroffen bestaat uit palen en staken en enkele 

plankfragmenten. Voor het constructiehout is gebruik gemaakt van veel verschillende houtsoorten. 

Vermoedelijk speelde de beschikbaarheid een grotere rol dan de duurzaamheid van het hout en 

hoefden de constructies maar een korte tijd dienst te doen. Met uitzondering van twee stukken 

waarvan niet duidelijk is uit welke fase ze afkomstig zijn, komen de andere 27 paalresten allemaal uit 

de fase 2 (de eerste bewoningsfase). Verder bestaat ongeveer 30% van het hout (33 fragmenten) uit 

rondhouten. Dit zijn stukken stam- en takhout zonder bewerkingssporen en geen duidelijkheid over 

de functie. Deze vondsten geven echter wel een beeld van de beschikbare houtsoorten. Aangezien 

rondom de terpnederzetting in de Romeinse tijd vrijwel geen bomen zullen hebben gegroeid zal al 

het hout zijn aangevoerd. 

Uit het totale houtassemblage blijkt dat eiken- en elzenhout de voornaamste gebruikssoorten waren. 

Vanwege de geringe hoeveelheid aangetroffen hout en de onevenredige verdeling van houtvondsten 

over de verschillende onderscheiden fasen, is niet mogelijk om uitspraken te doen over 

veranderingen in het gebruik van bepaalde houtsoorten. Wel is duidelijk dat er na fase 2 sprake is 

van een sterke afname van houtgebruik. Deze verandering zou samen kunnen hangen met een 

verandering van de functie van de nederzetting gedurende verschillende perioden.
19

 In fase 2, die 

duurde van circa 25 v.C. tot 50 n.C., werd de vindplaats met zekerheid bewoond en is het dus niet 

vreemd dat er uit die periode veel hout is aangetroffen in de vorm van constructiehout of 

gebruiksvoorwerpen. Fase 3 (ca. 50 -100 n.C.) was daarentegen naar alle schijn geen bewoningsfase. 

Het is niet met zekerheid te zeggen of de locatie bewoond werd tijdens Fase 4 omdat de top van de 

terp en delen van de flanken met daarin mogelijk lagen uit deze fase door erosie ontbreken. 

Behalve de functie en gebruikte houtsoorten waren ook de conserveringsomstandigheden van de 

vindplaats een onderzoeksthema. Hoewel de conditie van het hout over het geheel genomen redelijk 

goed is, valt het op dat een groot aantal houtvondsten vervormd is door bodemcompressie. Dit 

wordt veroorzaakt door bodemdaling en -druk als gevolg van grondwaterpeilverlagingen in het 

                                                           

18 Van der Laan in voorbereiding. 

19 Zie de bijdrage over sporen en structuren (hoofdstuk 5) en de synthese (hoofdstuk 15). 
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gebied. Hout uit hoger gelegen lagen kan door de toevoer van zuurstof vergaan en het is dan ook niet 

verwonderlijk dat van een deel van de houten palen nog slechts enkele snippers resteerden. Voor dit 

soort vindplaatsen vormen grondwaterpeilverlagingen dan ook een reële bedreiging. 
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12. Werktuigen op een huisplaats en verbrande 

brokken in een aspakket: de stenen van 

Harinxmaland 

T. Sibma 

 

12.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt het natuursteen besproken dat is gevonden in een overslibde nederzetting op 

het veen bij Sneek-Harinxmaland, die in 2014 is opgegraven door het Groninger Instituut voor 

Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen). Alle stukken natuursteen (GIA-134) zijn beschreven aan de 

hand van de volgende kenmerken: gewicht, kleur, steensoort, objecttype, bewerkings- of 

gebruissporen, verbranding, conditie.
1
 In totaal zijn er 50 stukken natuursteen gevonden met een 

totaalgewicht van 8185,3 gram. Onder natuursteen worden in dit geval alle steensoorten gerekend 

die op natuurlijke wijze gevormd zijn. Hieronder vallen 6 stukken vuursteen, die een gezamenlijk 

gewicht hebben van 70,3 gram. De overige 44 stukken natuursteen hebben gezamenlijk een 

aanzienlijk zwaarder gewicht dan het vuursteen, namelijk 8115 gram.  

12.2 RESULTATEN 

Alle stukken die binnen de context van een spoor zijn gevonden, zijn toe te wijzen aan de fasen 2 tot 

en met 4, die gezamenlijk de relatief korte periode van ca. 25 v.C. tot en met 150 n.C. omvatten (zie 

tabel 12.1). De overige tien stukken zijn buiten de context van een spoor gevonden. Helaas kan de 

oorspronkelijke context van deze stukken niet meer worden herleid. In het geval van de stukken uit 

de latere fasen dient er rekening mee te worden gehouden dat het, net als in het geval van 

aardewerk, (deels) om opspit kan gaan uit eerdere fasen. 

Tabel 12.1 Overzicht natuursteen Sneek-Harinxmaland in aantallen. Fase 2 is zijn met zekerheid een fase waarin bewoning 

plaatsvond. Uit fase 3 zijn geen duidelijke sporen van bewoning aangetroffen, maar wel sporen van menselijke activiteit in 

de vorm van aspaketten. Uit fase 4 zijn sporen van agrarische activiteiten aangetroffen en mogelijk bewoningssporen. 

Steensoort Totalen Uitgesplitst per fase 

Fase 2 Fase 2 of 3 Fase 3 Fase 4 Buiten context 

Vuursteen 6 1  4 1  

Kwartsitische zandsteen 18 4 2 5 1 6 

Zandsteen 1 1   

Graniet 7 2  4 1  

Gneis 1     1 

Glimmergneis  3 1  2 

Dioriet 1     1 

Vesiculaire basalt 13 11 1 1  

Totaal 50 20 3 14 3 10 

                                                           
1 Zie bijlage 12.1 (determinatielijst natuursteen) in webdeponering Grondsporen 36. 
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SLIJP- EN POLIJSTWERKTUIGEN 

In ieder geval zestien stukken steen zijn met zekerheid te duiden als (fragmenten van) wet-, slijp- of 

polijstwerktuigen. Negen daarvan zijn gemaakt van de relatief vaak voor dit doel gebruikte 

steensoort kwartsitische zandsteen. Eén stuk kwartsitische zandsteen lijkt een multitool te zijn 

geweest die als slijp-, polijst- en klopwerktuig is gebruikt en mogelijk ook als aambeeld (vondstnr. 

455.1; fig. 12.1). Aan een zijde van de steen is een opvallende roetaanslag te zien. Het stuk is buiten 

de context van een spoor aangetroffen. Van de overige acht slijp- of polijststenen van kwartsititsche 

zandsteen zijn er twee toe te wijzen aan fase 2 en drie aan fase 3. De laatste drie zijn buiten de 

context van een spoor aangetroffen. Eén van de stukken, gevonden in een aslaag uit fase 3, betreft 

een opvallend slijpsteentje met een min of meer driehoekig geslepen vorm waarin, op gelijke afstand 

van elkaar, vijf kleine puntvormige inkepinkjes zijn aangebracht (vondstnr. 154.1; fig. 12.1). Deze 

puntjes moeten met een stevig en puntig object, zoals een mes of een priem, zijn aangebracht.  

Waarschijnlijk zijn ook een stuk graniet (vondstnr. 79.1; fase 4) en een stuk biotietgneis (vondstnr. 

98.1; buiten context) als multitool voor slijp-, klop- en polijstwerkzaamheden gebruikt. Daarnaast zijn 

een stuk gneis (vondstnr. 931.1; buiten context), een stukje graniet (vondstnr. 848.1; fase 2b; fig. 

12.1) en een stuk muscovietgneis (vondstnr. 848.2; fase 2b) als slijpsteen gebruikt en tot slot is een 

stuk biotietgneis (vondstnr. 98.1; buiten context; zie figuur 12.2) als wetsteen benut (vondstnr. 

439.1).  

Van vijf objecten is niet met zekerheid te zeggen of ze gebruikt zijn voor slijp- of 

polijstwerkzaamheden, maar vanwege de gladde oppervlakken aan één of meerdere zijden van deze 

stenen is dit wel aannemelijk. Het gaat om drie stukken kwartsitische zandsteen (waarvan twee uit 

fase 2b en één uit fase 4), een stuk zandsteen en een stuk fijnkorrelige graniet (beide fase 2b).  

 

 

Fig. 12.1: Enkele van de slijp-, klop- en polijstwerktuigen van Sneek Harinxmaland. Vondstnr 455.1: een multitool van 

kwartsitische zandsteen met roetsporen; vondsntr 154.1: een min of meer driehoekig slijpsteentje van kwartsitische waarin 

op onderling gelijke afstanden vijf inkepinkjes zijn aangebracht; vondsntr 848.1: een klein, gebroken slijpsteentje van graniet 

en vondstnr. 728.1: een klein, gebroken slijpsteentje van kwartsitische zandsteen met roetsporen (foto’s: T. Sibma, 

RUG/GIA).  
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Fig. 12.2: Stuk biotietgneis dat is gebruikt als wetsteen (vondstnr. 98.1), van twee zijden gezien (foto: T. Sibma, RUG/GIA). 

MAALWERKTUIGEN 

Alle dertien stukken vesiculaire basalt zijn waarschijnlijk fragmenten van maalwerktuigen.
2
 Hiervan 

zijn negen stukjes (vondstnrs. 547.1 t/m 547.9) afkomstig uit spoor 4039; een waterput uit subfase 

2b. De brokjes zijn zo klein dat niet goed meer kan worden nagegaan tot wat voor type maalwerktuig 

zij hebben behoord en ook niet of zij deel hebben uitgemaakt van eenzelfde object. Het gaat om zeer 

kleine, brokkelige stukjes met sporen van verbranding. Naast de verbrande brokjes komt uit ditzelfde 

spoor ook een klein onverbrand brokje vesiculaire basalt (vondsntr. 540.1). Daarnaast is in een aslaag 

uit fase 3 (spoor 118) een klein verbrand brokje vesiculaire basalt aangetroffen (vondstnr. 860.1).  

Het enige grotere fragment van een maalwerktuig van vesiculaire basalt (vondstnr 321.1; fig. 12.3) is 

aangetroffen in spoor 3011. Het is duidelijk een fragment van een handmolen.
3
 Het object heeft een 

brede, opstaande buitenrand en zowel op de bovenkant als op de buitenrand zijn parallelle groeven 

aangebracht. De diameter van het oorspronkelijke object was 40 cm. De handmolen is waarschijnlijk 

intensief gebruikt want er zijn duidelijke sporen van slijtage zichtbaar. Met name richting de kern is 

de steen sterk afgesleten: het object is aan de buitenrand maximaal 5,4 cm dik en wordt richting de 

kern duidelijk dunner, tot ca. 2,3 cm. De handmolen is gebroken en heeft min of meer de vorm van 

een taartpunt. Aan beide afgebroken zijden zijn de breuken opvallend recht. Op grond van vorm, 

versiering en diameter kan de handmolen gerekend worden tot het type Westerwijtwerd dat volgens 

Miedema van de 1
e
 tot en met de 4

e
 eeuw n.C. in gebruik was.

4
  

De handmolen is aangetroffen in de vulling van een greppel die aan het eind van fase 2 buiten 

gebruik is geraakt. De spoorvulling is toegewezen aan fase 3 omdat de greppel in die fase verder is 

dichtgeraakt en vertrapt. Het is echter aannemelijk dat de handmolen uit fase 2 dateert. Als  

                                                           
2 In archeologische publicaties wordt vaak gesproken van tefriet als het gaat om maalwerktuigen van deze poreuze 

basaltlava. Omdat zonder microscopische analyse niet met zekerheid te zeggen is of het inderdaad tefriet betreft dan wel 

een andere vulkanische steensoort, wordt hier gebruik gemaakt van de aanduiding vesiculaire basalt. 

3 Onder handmolens worden hier maalwerktuigen verstaan die met een draaiende beweging handmatig worden 

aangedreven. Dit is de definitie die ook gehanteerd wordt door Harsema (1979) en Modderkolk et al. 2008 (468). 

4 Voor datering en typologie van handmolens zie Harsema 1979; Miedema 1983, 284; Modderkolk et al. 2008, 469. 
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maalwerktuig vormt de molen namelijk een duidelijke aanwijzing voor bewoning. Het object  is 

daarmee in de eerste plaats te associëren met de bewoningsperiode fase 2 en veel minder met fase 

3,  een fase waarin de locatie niet werd bewoond. Bovendien dragen de meeste  vondsten uit fase 3, 

de fase waarin veel aspakketten zijn gevormd, sporen van verbranding, terwijl de handmolen in het 

geheel geen verbrandingssporen draagt. Het meest aannemelijk lijkt daarom dat de handmolen als 

versleten object in de greppel is gedeponeerd toen de locatie aan het einde van fase 2 werd verlaten 

door de bewoners. Of het object opzettelijk of per ongeluk is gebroken, is niet duidelijk na te gaan. Er 

zijn geen andere delen van deze handmolen teruggevonden.
 5

 

 

 

Fig. 12.3: Fragment van een roterende handmolen van het type Westerwijtwerd (vondstnr. 321.1) (foto: T. Sibma, RUG/GIA). 

 

ONBEWERKT MATERIAAL 

Naast werktuigen zijn zestien onbewerkte stenen aangetroffen, die alle sporen van verbranding 

vertonen. Drie van deze stukken zijn buiten de context van een spoor aangetroffen. Het gaat om een 

brok dioriet (vondstnr. 940.1) en twee stukjes kwartsitische zandsteen (vondstnrs. 104.1 en 940.2). 

Alle overige onbewerkte stukken zijn afkomstig uit fase 3 of - in het geval van twee stukken 

onbewerkte, sterk verbrande kwartsitische zandsteen - uit spoor 1021, een vuile terplaag uit fase 2 

die in fase 3 vertrapt is. Opvallend is dat vier van de zes aangetroffen stukken vuursteen zijn toe te 

                                                           
5 Uit Noord-Nederland zijn meer taartpuntvormige fragmenten van handmolens van dit type bekend die eveneens rechte 

breuken vertonen. Op basis van een onderzoek van Hopman (2013) naar de aard van de breuken en fragmentatie van deze 

handmolens in relatie tot de context waarin zij zijn aangetroffen, wordt wel gedacht aan opzettelijke fragmentatie en 

mogelijk ook deponering van roterende handmolens met een ritueel doel. 
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wijzen aan fase 3 (vondstnr 229, spoor 1062 en vondstnr 255.1, spoor 2043) en sporen vertonen van 

zeer sterke verbranding die tot uitdrukking komen in een witte of lichtgrijze kleur met craquelé; fig. 

12.4). Het vijfde stuk vuursteen (vondstnr. 811.1) is onverbrand en gevonden in een spoor dat 

dateert uit fase 4. Het laatste stuk is een zogenaamd ‘maasei’ (vondstnr. 400.1; fig.12.4) afkomstig uit 

fase 2 (spoor 2075). Dit gerolde vuurstenen object vertoont een opvallende glans, die doet 

vermoeden dat het object mogelijk toch als polijstwerktuig gebruikt is. Het overige onbewerkte 

materiaal omvat brokken kwartsitische zandsteen en graniet die allemaal eveneens allemaal sterke 

verbrandingssporen vertonen.  

 

 
Fig. 12.4: Links: vier sterk verbrande stukjes vuursteen uit fase 3 en rechts: een maasei met opvallende 

glans (vondstnr. 400.1) uit fase 2 (foto: T. Sibma, RUG/GIA). 

 

HERKOMST 

De meeste stukken steen betreffen noordelijke zwerfstenen, afkomstig uit huidig Scandinavië, die in 

het Saalien met de uitbreiding van het landijs in Noord-Nederland zijn afgezet. Deze stenen kunnen 

door de terpbewoners op keileemruggen en -opduikingen in Noord-Nederland zijn verzameld. Het 

enige ‘zuidelijke’ steentje is het maasei, dat uit rivierafzettingen in Midden- of Zuid-Nederland 

afkomstig kan zijn.
6
 De objecten van vesiculaire basalt zijn hoogstwaarschijnlijk geïmporteerd uit de 

Eifel, waar zich productiecentra voor handmolens bevonden.
7
  

VERBRANDING 

Een opvallende waarneming is dat het grootste deel van alle bewerkte stukken toe te wijzen is aan 

fase 2 of fase 4 en het grootste deel van alle onbewerkte stukken aan fase 3. De onbewerkte stukken 

uit fase 3 vertonen alle sporen van sterke verbranding. Deze bevindingen versterken het idee dat er 

                                                           
6 Onder ‘zuidelijke’ stenen worden stenen verstaan die zijn afgezet in stroomgebieden van rivieren zoals de Rijn en Maas.  

7 Kars 1980, 393-422 
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in fase 3 geen bewoning plaatsvond, maar alleen activiteiten die verband houden met verbranding.
8
 

In fase 3 zijn voornamelijk aslagen gevormd en geen terplagen of andere sporen die verband houden 

met bewoning. Hoewel er wordt verondersteld dat de locatie in fase 3 is gebruikt om objecten van 

aardewerk te maken en te bakken, is het onwaarschijnlijk dat de stenen in die periode naar de locatie 

zijn gebracht om ze door middel van verbranding te vergruizen tot magering voor het produceren 

van aardewerk. Fase 3 beslaat namelijk een periode waarin lokaal gemaakt aardewerk niet of 

nauwelijks met steengruis was gemagerd. Wel is het goed mogelijk dat de onbewerkte, verbrande 

stukken graniet en kwartsitische zandsteen in fase 3 naar de locatie zijn gebracht om te worden 

gebruikt bij de bouw van een vuurplaats en tijdens het gebruik van de vuurplaats, of daarna, zijn 

verbrand. De zeer sterk verbrande stukken vuursteen zijn wellicht de restanten van vuurslagen, die 

na gebruik in het vuur terecht kunnen zijn gekomen en zijn verbrand. 

12.3 CONCLUSIE 

Het natuursteenassemblage van Sneek-Harinxmaland laat zien dat de bewoners van deze 

nederzetting natuursteen met name in de vroegste bewoningsfase (fase 2) als grondstof gebruikten 

voor verschillende typen werktuigen, waaronder slijp-, polijst en maalwerktuigen. Ook uit fase 4 zijn 

enkele bewerkte stukken natuursteen afkomstig. Het feit dat aan fase 3 voornamelijk onbewerkte, 

sterk verbrande stukken steen zijn toe te wijzen, lijkt het idee te bevestigen dat er in deze fase vooral 

activiteiten zijn uitgevoerd die verband houden met verbranding. Opvallende objecten zijn een 

relatief groot fragment van een roterende handmolen dat wellicht bij verlating van de locatie aan het 

einde van fase 2 in een greppel is gedeponeerd, en een slijpsteentje met kleine inkepinkjes dat aan 

fase 3 is toe te wijzen. De steensoorten tonen aan dat de grondstof voornamelijk lokaal is verzameld 

(Noord-Nederland), maar de fragmenten van maalwerktuigen van vesiculaire basalt en een maasei 

laten zien dat er ook stukken uit verderaf gelegen streken in het assemblage aanwezig zijn.  
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13. Sporen van bodemvorming, verbranding en 

vloerniveaus in slijpplaten  

J. Colenberg, D.J. Huisman en M. Bakker 

 

13.1 INLEIDING 

Tijdens het archeologisch veldwerk in Sneek-Harinxmaland zijn twaalf monsters genomen voor 

micromorfologisch onderzoek. Deze monsters zijn genomen uit verschillende archeologische sporen die 

in het veld van belang werden geacht voor de interpretatie van de vindplaats, maar waarvan de aard niet 

precies bepaald kon worden op basis van de veldwaarnemingen en eventueel materiaalonderzoek. Een 

meer gedetailleerde analyse van het bodemmateriaal waaruit deze sporen bestaan, zou aanvullende 

informatie kunnen opleveren over de aard van deze sporen. In de meeste gevallen was er in het veld al 

een vermoeden over de aard van de betreffende sporen en aan de hand van deze vermoedens zijn dan 

ook specifieke vraagstellingen opgesteld die met de micromorfologische analyse beantwoord dienden te 

worden (tabel 13.1). Indien er geen duidelijk vermoeden was, is de vraag gesteld of het 

micromorfologisch onderzoek de aard van het spoor zou kunnen aantonen.  

Tabel 13.1: Overzicht van de monsters en bijbehorende vraagstelling. 

Monster, grondsporen Vraagstelling 

M572: spoor 76, 81, 80 - Is spoor 81 een woonlaag, vloer of loopvlak? 

M579: spoor 17, 78 - Is spoor 42 een woonlaag, vloer of loopvlak?  

 - Wat is de aard van spoor 17? 

M594: spoor 517, 501, 522 - Is spoor 501 in situ verkoold door de depositie van spoor 522? 

M596: spoor 993, 994 - Wat is de aard van spoor 993 en 994, kan het gaan om een oude bouwvoor 
of akkerlaag? 

M620: spoor 189, 188 - Wat is de aard van spoor 188 en 189, kan het gaan om een oude bouwvoor 
of akkerlaag? 

M622: spoor 185, 190, 187 - Is de as van spoor 187 hier gedeponeerd? 

 - Wat is de aard van spoor 185 en 190? 

M623: spoor 183, 185 - Wat is de aard van spoor 183 en 185, kan het gaan om een oude bouwvoor 
of akkerlaag? 

M624: spoor 936, 182, 181 - Wat is de aard van spoor 181, 182 en 936?  

 - Zijn er antropogene invloeden zichtbaar in spoor 181 en 182? 

M673: spoor 169, 177, 176 - Zijn spoor 169 en 177 gelijk van textuur?  

 - Is spoor 176 anders dan spoor 177 en 169? 

Drie van de twaalf monsters zijn niet geselecteerd voor micromorfologische analyse (vondstnr. 574, 580, 

621). De reden hiervoor is dat bij nader inzien gemeend werd dat micromorfologisch onderzoek de 

relevante vragen al zou kunnen beantwoorden aan de hand van de andere monsters. Naast de in tabel 

13.1 genoemde specifieke vraagstellingen per monster, zijn er in het PvE (Bakker en Kaspers 2014) meer 
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algemene vragen opgesteld die betrekking hebben op de fysieke kwaliteit van de terp. Omdat voor de 

beantwoording van deze vragen niet alleen is uitgegaan van micromorfologisch onderzoek, maar ook van 

enkele belangrijke archeologische bevindingen in het veld, worden deze vragen niet in het voorliggende 

hoofdstuk behandeld, maar in hoofdstuk 17, waarin de overkoepelende archeologische 

onderzoeksvragen worden beantwoord.  

In het onderdeel resultaten (paragraaf 13.3) worden de in de slijpplaten zichtbare lagen per slijpplaat 

besproken. Hierbij wordt vermeld of de zichtbare lagen overeenkomen met de in het veld herkende 

sporen. Indien er in de slijpplaat meer of minder lagen zijn herkend dan in het veld, wordt hierover een 

opmerking gemaakt. Na de bespreking van de resultaten, worden in het onderdeel discussie (paragraaf 

13.4) eerst enkele opvallende verschijnselen die in meerdere slijpplaten zijn waargenomen en 

waarschijnlijk van belang zijn voor de interpretatie van de vindplaats, uitgebreider belicht. Vervolgens 

wordt elke slijpplaat individueel geïnterpreteerd, waarna de in tabel 13.1 genoemde vragen worden 

beantwoord. De bijdrage wordt afgesloten met een korte, samenvattende conclusie. 

13.2 MATERIAAL EN METHODEN 

De monsters zijn opgestuurd naar het laboratorium van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) voor 

slijpplaatpreparatie. Omdat de monsters zijn genomen in organisch rijke bodemlagen is ervoor gekozen 

de monsters eerst te behandelen met een acetonmethode. Bij een acetonmethode wordt het water in 

het organisch materiaal vervangen door aceton waardoor er geen verdere degradatie optreedt tijdens 

het productieproces. De monsters zijn geïmpregneerd met kunsthars om een solide blok te creëren. Van 

het blok is een deel afgezaagd om te worden gepolijst en geslepen tot een dikte van ±30 µm. De 

geslepen monsters zijn vervolgens afgedekt met dekglaasjes. 

De slijpplaten zijn bestudeerd in het laboratorium van de RCE met behulp van een Zeiss Axioskop 40 

polarisatie microscoop en een Wild M420 macroscoop. Een polarisatie microscoop werkt door middel 

van doorvallend polariserend licht. Elk type materiaal breekt dit polariserend licht op een karakteristieke 

wijze. Sommige materialen, zoals metaal en enkele mineralen, laten helemaal geen licht door; deze 

materialen worden ‘opaak’ genoemd. Om opake materialen te onderzoeken wordt een macroscoop 

gebruikt die met opvallend licht werkt zodat het oppervlak van deze materialen goed onderzocht kan 

worden. Foto’s zijn genomen met een MRc5 digitale camera. De slijpplaten zijn gescand met een flatbed 

diascanner. 

13.3 RESULTATEN 

Zoals gezegd worden per slijpplaat de onder de microscoop herkende lagen afzonderlijk besproken. In de 

meeste gevallen komen de micromorfologische lagen overeen met de in het veld onderscheiden sporen 

maar in sommige gevallen wijkt de micromorfologische laagindeling af van wat in het veld is 

geconstateerd. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. Ten eerste zijn er pakketten waarbinnen de 

overgang tussen lagen niet scherp maar geleidelijk is. Op archeologische gronden moet er dan toch vaak 

een lijn tussen de lagen worden getrokken als de basis en de top teveel in tijd verschillen. Ten tweede 
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komt het voor dat bepaalde lagen niet zichtbaar zijn met het blote oog, maar wel onder de microscoop. 

Voor elke slijpplaat zijn de in het veld herkende lagen aangegeven met een rode kleur en de 

micromorfologische herkende lagen met een blauwe kleur.  

M572 

Binnen M572 zijn drie lagen herkend, die overeenkomen met de in het veld onderscheiden sporen: spoor 

76 (laag 1), spoor 81 (laag 2) en spoor 80 (laag 3). Laag 1 heeft een duidelijk zichtbare gelaagdheid en 

bevat een variatie aan antropogeen materiaal zoals gesmolten silica, aardewerk en verkoold materiaal 

(fig. 13.1). De structuur van de lagen is vrij open, mede doordat de lagen deels zijn gebioturbeerd. 

Bioturbatie is hier zichtbaar door uitwerpselen van insecten en zogenaamde bioturbatietunnels, dat wil 

zeggen smalle gangen die door dieren zijn gegraven.  

 
Figuur 13.1: Slijpplaat 572. 

Laag 2 is een zeer compact maar gelaagd pakket met plantaardig materiaal. Hoewel een groot deel van 

de laag door bioturbatie is verstoord, is de oorspronkelijke gelaagdheid nog over de hele laag zichtbaar. 

De laag bestaat voornamelijk uit fytolieten maar bevat ook verbrand bot, verkoold materiaal en 

gesmolten silica. Fytolieten zijn silicadelen van plantaardig materiaal die kunnen achterblijven als het 

materiaal vergaat of verbrandt. Laag 2 kan daarmee als een dunne aslaag worden herkend. De 

combinatie van verkoold en verbrand materiaal is kenmerkend voor het verbranden van plantaardig 

materiaal, waarbij de fytolieten het hoofdbestandsdeel van de as vormen.1 Op het aslaagje is gelige 

fosfaat afgezet, vermoedelijk afkomstig uit vergaan organisch materiaal.2 Laag 3 bestaat uit langgerekte 

stukken plantaardig materiaal met daartussen kleinere stukken verkoold plantaardig materiaal. De 

gelaagdheid wordt op meerdere plekken onderbroken door bioturbatietunnels. In de poriën zitten 

                                                           
1 Canti 2003, 341. 
2 Stoops et al. 2010, 525. 
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fragmenten gesmolten silica. In de gehele laag zijn fytolieten en ook zaadbolletjes van schimmels 

zichtbaar.  

M579 

Monster M572 is genomen uit drie in het veld onderscheiden sporen die ook in de slijpplaten zijn 

herkend: spoor 17 (slijpplaat: laag 1), spoor 78 (slijpplaat: laag 2) en spoor 42 (slijpplaat: laag 3). Het 

verloop van deze lagen binnen de slijpplaat is iets anders dan dat de begrenzing van de sporen in het 

veld (fig. 13.2). Laag 1 kenmerkt zich door sterk gelaagd plantaardig materiaal met enkele stukjes hout, 

vermoedelijk delen van takken. De laag bevat slechts zeer weinig mineraal materiaal. Laag 2 bestaat uit 

plantaardig materiaal, heeft een open structuur en is nauwelijks gelaagd. Vlak onder de top van de laag 

ligt een dun lensje zeer fijn zand. Laag 3 bestaat uit sterk gelaagd plantaardig materiaal. Tussen dit 

materiaal is een aslaagje zichtbaar, dat bestaat uit fytolieten, bot, vuursteen en uit verkoold en 

onverkoold plantaardig materiaal  

 
Figuur 13.2: Slijpplaat 579. 

 

M594 

Monster M594 is genomen uit drie in het veld onderscheiden sporen: spoor 517, spoor 501 en spoor 522 

(fig. 13.3). Wanneer wordt gekeken naar kleur en textuur kunnen inderdaad drie lagen worden 

onderscheiden, maar in bodemkundig opzicht wordt spoor 501 beschouwd als een aangetast 

oorspronkelijk deel van spoor 517. Beide sporen worden daarom samen als laag 1 besproken. 

Laag 1 heeft een open structuur en bestaat uit plantaardig materiaal. Op meerdere plaatsen zijn 

restanten van gelaagdheid zichtbaar. Door de gehele laag zijn tekenen van bioturbatie te herkennen in 

de vorm van tunnels en uitwerpselen van mijten. In de gehele laag zijn insluitsels van aardewerk te zien, 
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evenals verkoold materiaal, klei-aggregaten en gesmolten silica. De laag bevat ook secundaire mineralen 

zoals pyriet, gips en jarosiet. Na afzetting is de laag blootgesteld aan hitte waardoor deze deels is 

verkoold. Zoals is te zien op figuur 13.3, is er een duidelijke gradiënt aanwezig in de verkleuring van deze 

laag. De laag is aan de top zwart en verkoold en de kleur verandert geleidelijk naar rood totdat het effect 

van verbranding is verdwenen. Dit effect van roodkleuring wordt ook wel rubificatie genoemd. Laag 2 

kenmerkt zich door een lichte kleur en een schoon uiterlijk en de grens met laag 1 is vrij abrupt. De laag 

bestaat vrijwel geheel uit fytolieten en plantaardige as en bevat insluitsels van bot, gesmolten silica, 

verkoold materiaal en klei-aggregaten. De laag vertoont enkele tekenen van bioturbatie maar is over het 

algemeen onverstoord gebleven.  

 

 

 
Figuur 13.3: Slijpplaat 594. 

 

M596 

In het veld is het in de slijpplaat zichtbare materiaal als twee afzonderlijke sporen, spoor 933 en 994, 

beschreven. Onder de microscoop is een onderscheid tussen beide niveaus echter niet te zien (fig. 13.4). 

In de slijpplaat is te zien dat het handelt om een pakket dat vrijwel geheel uit plantaardig materiaal 

bestaat. In de gehele laag zijn diatomeeën zichtbaar. De laag bevat weinig insluitsels. De insluitsels 

bestaan uit stukjes klei, een groot stuk aardewerk, gesmolten silica en verkoolde fragmenten. De 

insluitsels komen voornamelijk voor rond verstoringen die door bioturbatie zijn veroorzaakt. Binnen de 

laag komt ook secundair pyriet voor. De laag heeft een omgewerkt uiterlijk waarin geen resten van 

gelaagdheid bewaard zijn gebleven. 
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Figuur 13.4: Slijpplaat 596. 

M620 

Binnen dit monster zijn lagen herkend die overeenkomen met de in het veld herkende sporen 189 (laag 

1) en 188 (laag 2). Laag 1 bestaat uit zowel plantaardig materiaal als zeer diatomeeënrijke klei. Ook de 

grondmassa van de laag is zeer gemixt (fig 13.5). Het plantaardige materiaal vertoont op meerdere 

plaatsen nog gelaagdheid. In de gehele laag zijn verder insluitsels van gesmolten silica vastgesteld, 

evenals verkoolde fragmenten en bot. In de vorm van tunnels en wortelgangen zijn meerdere gevolgen 

van bioturbatie te herkennen. Laag 2 kenmerkt zich door diatomeeënrijke klei en heeft schoon uiterlijk 

met gelaagdheid in de vorm van plantresten. Er zijn binnen de laag geen insluitsels aangetroffen. Delen 

van de laag zijn gebioturbeerd.  

M622 

In dit monster zijn dezelfde lagen herkend als in het veld: spoor 185 (laag 1), spoor 190 (laag 2) en spoor 

187 (laag 3). Laag 1 bestaat uit zeer sterk gelaagd plantaardig materiaal. De laag bevat enkele insluitsels 

van verkoold materiaal, gesmolten silica en een kleine fractie mineraal materiaal (fig 13.6). Laag 2 

bestaat voornamelijk uit plantaardig materiaal. Op sommige plaatsen zijn daarbinnen nog restanten van 

gelaagdheid zichtbaar. De laag bevat insluitsels van klei-aggregaten, gesmolten silica, verkoold materiaal, 

aardewerk, uitwerpselen van mijten en schimmelzaden. De laag heeft een open structuur en laat op veel 

plaatsen tekenen zien van bioturbatie. De top van deze laag is verkoold en vertoont een 

rubificatiegradiënt.  

Laag 3 bestaat grotendeels uit zeer diatomeeënrijke klei. Binnen de kleilaag zijn insluitsels van klei-

aggregaten, fytolieten, bot, gesmolten silica en verkoold materiaal te zien. De laag bevat domeinen van 

plantaardige as. De laag vertoont enkele tekenen van bioturbatie, maar over het algemeen heeft de laag 

geen verstoord uiterlijk.  
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Figuur 13.5: Slijpplaat 620. 

 

 
Figuur 13.6: Slijpplaat 622. 

M623 

In dit monster zijn in het veld twee sporen herkend, spoor 183 en spoor 185. Onder de microscoop is 

hiertussen geen onderscheid zichtbaar (fig 13.7). De laag bestaat uit plantaardig materiaal en 

diatomeeënrijke klei. In het bovenste deel van laag overheerst de klei. De laag bevat insluitsels van 

schimmelzaden, verkoold materiaal en gesmolten silica. De laag vertoont op veel plaatsen tekenen van 

bioturbatie zoals uitwerpselen van mijten en wortelgangen. Hoewel de laag door bioturbatie grotendeels 

is verstoord, zijn op veel plaatsen nog restanten van gelaagdheid zien. 
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M624 

De in het veld herkende sporen, spoor 936 (laag 1), spoor 182 (laag 2) en spoor 181 (laag 3), zijn ook in 

de slijpplaat te zien. Laag 1 bestaat uit kleine en grotere stukken plantaardig materiaal waarin een 

gelaagdheid zichtbaar is (fig 13.8). De laag bevat insluitsels van klei-aggregaten, verkoold materiaal, 

schimmelzaden en gesmolten silica. Laag 2 bestaat uit sterk gelaagd plantaardig materiaal en bevat geen 

verdere insluitsels. Binnen het plantaardig materiaal verraden uitwerpselen van mijten aantasting. Ook is 

er secundair pyriet aangetroffen. Laag 3 bestaat uit sterk gelaagd plantaardig materiaal met soms een 

insluitsel van klei. Ook hier is aantasting door bioturbatie zichtbaar.  

 
Figuur 13.7: Slijpplaat 623. 

 

 
Figuur 13.8: Slijpplaat 624. 
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M673 

In het veld zijn in dit monster drie sporen herkend: spoor 169, spoor 176 en spoor 177. In de slijpplaat is 

slechts één zeer schone laag aangetroffen die bestaat uit een zeer fijne klei zonder insluitsels (fig 13.9). 

De textuur is in de gehele laag vrij homogeen. In de slijpplaat lijkt spoor 177 iets verstoord te zijn, maar 

deze verstoring is niet dermate duidelijk dat deze als een aparte micromorfologische laag te 

onderscheiden is. Onder de microscoop is geen onderscheid te maken tussen het materiaal binnen de 

verschillende sporen. 

 
Figuur 13.9: Slijpplaat 673. 

 

 

13.4 DISCUSSIE 

OPVALLENDE VERSCHIJNSELEN 

Een van de materialen die in veel lagen wordt aangetroffen is gesmolten silica. Silica (SiO2) is een 

chemische verbinding die van nature veel voorkomt. Materialen zoals zand, kwarts, vuursteen, fytolieten 

en diatomeeën bestaan alle uit silica. Wanneer deze materialen smelten ontstaat er een glasachtig 

materiaal; gesmolten silica. Om pure silica te smelten is een temperatuur van minimaal 1713˚C nodig. Dit 

is voor open vuren of haardplaatsen een onbereikbare temperatuur. Door een toevoeging van flux kan 

de smelttemperatuur van silica worden verlaagd naar ~850°C. Deze temperatuur kan in een open vuur of 

haardplaats wel bereikt worden. In de moderne glasindustrie worden meerdere materialen gebruikt als 
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flux, waaronder calcium en kalium. In de natuur komen silica (in de vorm van fytolieten), calcium en 

kalium gezamenlijk voor in mest van herbivoren.3 Bij het gebruik van deze mest als brandstof kunnen 

kleine fragmenten gesmolten silica ontstaan. Op basis van eerder uitgevoerd slijpplatenonderzoek is 

gebleken dat fragmenten gesmolten silica in lagen worden aangetroffen die dateren vanaf het 

neolithicum tot en met de middeleeuwen. 

 

 
Figuur 13.10. A: Pyrietframboïden binnen de plantenmassa in M624 (PPL), B: Gipskristallen in M594 (XPL), C: Groene 

jarosietomzettingen in M594 (PPL). 

Een ander verschijnsel dat in de slijpplaten van Sneek-Harinxmaland veel is aangetroffen, is bioturbatie. 

Bioturbatie is de verzamelnaam voor alle biologische activiteiten die plaatsvinden in de bodem. Door 

bioturbatie wordt de interne structuur van grondlagen wordt aangetast; wortels, dieren en insecten 

bewegen zich dwars door de grondlagen heen. Bioturbatie is in de bodem terug te zien in de vorm van 

opgevulde tunnels, wortelgangen en restanten van uitwerpselen. Als gevolg van deze opvulling van 

tunnels kunnen sedimenten en archeologische artefacten zich verplaatsen. Bij een hoge biologische 

                                                           
3 Canti 2003; Matthews 2010.  
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activiteit kan de interne structuur van de grondlaag zelfs in zijn geheel verdwijnen en krijgt de grondlaag 

een gemengd uiterlijk.  Bioturbatie duidt erop dat een laag enige tijd aan de oppervlakte of in ieder geval 

op geringe diepte heeft gelegen; dieren en planten hebben immers de kans gekregen om de laag te 

beroeren. In de slijpplaten is bioturbatie zichtbaar in de vorm van kleine, vaak wit gekleurde, zeer 

kronkelige lijnen die op sommige plekken uitmonden in wijdere openingen. 

In een twee van de slijpplaten, M594 en M624, zijn aanwijzingen voor maritieme invloeden zichtbaar in 

de vorm van de aanwezigheid van bepaalde mineralen. De eerste hiervan is pyriet, een ijzersulfide die 

vooral voorkomt binnen kustgebieden in afzettingen zonder zuurstof en met organisch materiaal. Pyriet 

is microscopisch herkenbaar in de vorm van kleine, zwarte bolletjes (zogenaamde framboïden, figuur 

13.10A). Wanneer pyriet wordt blootgesteld aan zuurstof oxideert het en vormt het zwavelzuur. Het 

zwavelzuur reageert weer met andere mineralen zoals kalk of kleimineralen en vormt secundaire 

mineralen zoals gips en jarosiet.4 Pyrietframboïden zijn in beide slijpplaten herkend en in slijpplaat M594 

zijn in alle lagen zowel pyriet, gips als jarosiet aanwezig (Figuur 13.10B en 13.10C). Wanneer de oxidatie 

van pyriet heeft plaatsgevonden is onduidelijk. Dit kan in het verleden zijn gebeurd, maar ook tijdens de 

monstername of in de periode van opslag. Desalniettemin is het voorkomen van pyriet op deze locaties 

een bewijs voor een vorm van maritieme verdrinking. 

INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN PER SLIJPPLAAT 

M572 

Laag 1 (spoor 76) bestaat uit gelaagd plantaardig materiaal afgewisseld met een variatie aan 

antropogeen materiaal. Hoewel de laag flink is gebioturbeerd zijn er resten van de oorspronkelijke 

gelaagdheid overgebleven. Mogelijk gaat het hier om een gelaagdheid binnen natuurlijk gevormd veen 

dat na vorming is verstoord door bioturbatie. Spoor 76 is in het veld beschreven als veenzode (figuur 

13.11). Op basis van de slijpplatenanalyse is niet na te gaan of het inderdaad een (deel van een) 

veenzode betreft. Het microscopisch onderscheiden van een plag of zode is sterk afhankelijk van de 

locatie van monstername. Alleen als duidelijk zichtbare grenzen van plaggen in het monster aanwezig 

zijn, is een plag als zodanig te herkennen. Binnen de slijpplaat zijn dergelijke begrenzingen niet gezien. 

Laag 2 (spoor 81) bestaat uit zeer compact maar gelaagd plantaardig materiaal dat bestaat uit zeer 

langgerekte stukken van ogenschijnlijk overeenkomstige plantendelen. Het lijkt hier dan ook niet om 

veen te gaan. Tussen het plantaardig materiaal zijn fytolieten zichtbaar (Figuur 13.12), wat erop wijst dat 

delen van de laag in situ zijn vergaan. Vermoedelijk betreft het hier een vloer of een restant van opslag 

van veevoer in de vorm van hooi of stro. De compactheid van de laag doet vermoeden dat de laag 

betreden is. In de slijpplaten zijn rondom de insluitsels van as geen sporen van verbranding te zien. In 

combinatie met de waarneming van onverbrand plantaardig materiaal tussen de as, lijkt dit gegeven 

erop te wijzen dat hier niet sprake is geweest van verbranding in situ, maar dat de as waarschijnlijk naar 

                                                           
4 Stoops et al. 2010, 550-552. 
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deze plek is toegebracht. As is een bekend vochtwerend middel dat werd toegepast in antropogene 

lagen.5  

 

 
Figuur 13.11: De plek waar M572 is genomen. Links een overzicht van profiel 1B met daarin de monsterlocatie, zie de gele pijl, 

rechts een detailopname (Foto: RUG/GIA). In het monster zitten van boven naar beneden: spoor 76, 81 en 80. 

Laag 3 (spoor 80) bestaat eveneens uit langgerekte resten van planten. In de laag liggen stukken 

verkoold materiaal en fytolieten ingebed. Rondom het verkoolde materiaal zijn geen indicaties voor 

verbranding. Vergelijkbaar met laag 2 vertoont het materiaal in deze laag weinig variatie in plantendelen, 

wat doet vermoeden dat ook hier sprake is van een bewuste stapeling van plantaardig materiaal. De 

aanwezigheid van fytolieten en schimmelsporen geeft aan dat de laag deels in situ is vergaan. De 

structuur van de laag is massief maar minder compact dan die van laag 2. Het is derhalve goed mogelijk 

dat deze laag, evenals laag 2, een vloer- of betredingslaag was, maar het is ook niet uitgesloten dat het 

gaat om een opslag van hooi of stro of een bedding. Vergelijkbare lagen zijn waargenomen in de 

opgraving van een nederzetting te Leeuwarden-Bullepolder in 2015.6  

M579 

Laag 1 (spoor 17) bestaat uit gelaagd plantaardig materiaal afgewisseld met takken. De laag bestaat 

vrijwel geheel uit organisch materiaal en bevat geen antropogene insluitsels. Het schone karakter, de 

gelaagdheid en de variatie aan plantenresten doet vermoeden dat dit een natuurlijke veenafzetting is.  

Laag 2 (spoor 78) bestaat uit een variatie aan plantmateriaal waarin op meerdere plaatsen nog restanten 

van gelaagdheid zichtbaar zijn. In de top van de laag is minder gelaagdheid te zien. Deze waarnemingen 

doen vermoeden dat het een natuurlijke veenafzetting betreft. De gelaagdheid is op veel plaatsen 

verstoord en in de top van de laag ligt een klein lensje fijn zand. Mogelijk gaat het hier om een laag die 

                                                           
5 Milek, 2012, 134. 
6 Zie het hoofdstuk over sporen, fasen en structuren in de publicatie over Leeuwarden-Bullepolder (Bakker in voorbereiding). 
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aan de oppervlakte heeft gelegen en daar is verstoord. Dit kan zijn gebeurd door betreding, activiteit van 

dieren of degradatie van het veen.  

 
Figuur 13.12: Fragmenten van fytolieten ter hoogte van de gele pijl in M572: laag 2. 

Laag 3 (spoor 42) bestaat uit zeer gelaagd plantaardig materiaal en een insluitsel van as. Op verschillende 

plekken liggen tussen de as nog onverbrande plantenresten. Deze waarnemingen doen vermoeden dat 

er geen verbranding in situ heeft plaatsgevonden maar dat de as op deze plek is gedeponeerd. De 

plantenresten vertonen weinig variatie in plantendelen, dit pleit voor een bewuste stapeling van 

plantaardig materiaal. Betreding is niet uitgesloten omdat de laag massief is (maar niet compact). 

Vermoedelijk betreft ook deze laag een opslag voor hooi of stro, een bedding, of een vloerniveau.  

M594 

Laag 1 (spoor 517) bestaat uit een variatie aan plantaardig materiaal waarin op meerdere plaatsen 

gelaagdheid zichtbaar is. Door de gehele laag heen zijn antropogene insluitsels waarneembaar. In de laag 

zijn veel tekenen van bioturbatie te zien. De variatie aan plantaardig materiaal met restanten van 

gelaagdheid doen vermoeden dat het een veenlaag betreft of een gelaagde vulling van organisch 

materiaal zoals mest. De sporen van bioturbatie wijzen er op dat het ook een oude oppervlaktelaag is en 

de antropogene insluitsels zijn een bewijs voor menselijke invloed. De top van de laag vertoont een 

rubificatiegradiënt (beschreven als spoor 501); een aanwijzing voor verbranding in situ. De waarneming 
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van verkoold materiaal laat zien dat er tenminste een temperatuur van boven de 200°C is bereikt; het 

punt waarop organisch materiaal begint te verkolen.7 

Laag 2 (spoor 522) bestaat uit fytolieten en plantaardige as met antropogene insluitsels en insluitsels van 

klei. De aanwezigheid van deze as in combinatie met de rubificatiegradiënt in laag 1 is een duidelijke 

aanwijzing dat op deze plek plantaardig materiaal is gedeponeerd en in brand gestoken (in situ) waarbij 

de top van laag 1 (spoor 501) verkoold is geraakt.  

 
Figuur 13.13: De plek waar M596 uit het profiel is genomen (Foto: RUG/GIA). 

M596 

Deze slijpplaat bestaat uit een laag met amorf plantaardig materiaal en enkele insluitsels van klei en 

antropogene materialen (figuur 13.13). De variatie aan plantenresten wijst op een oorsprong als 

veenlaag. Binnen de laag zijn geen restanten van gelaagdheid gezien, waardoor de laag een omgewerkt 

karakter kan worden toegeschreven. De omwerking van de laag heeft er niet voor gezorgd dat er een 

                                                           
7 Mallol et al. 2013, 2525. 
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aggregatenstructuur ontstond of dat er verschillende soorten materiaal met elkaar zijn vermengd, zoals 

dit is gezien bij de akkerlagen in Arkum.8 Het is niet uit te sluiten dat de laag een akkerlaag betreft, maar 

de minimale omwerking maakt dit niet aannemelijk. In de gehele laag zijn tekenen van bioturbatie 

zichtbaar. De antropogene insluitsels concentreren zich voornamelijk rondom de tekenen van 

bioturbatie. Deze waarnemingen doen vermoeden dat de omwerking van de laag voornamelijk is 

veroorzaakt door bioturbatie. Vermoedelijk betreft dit een oude oppervlaktelaag met bodemvorming.  

M620 

Laag 1 (spoor 189) kenmerkt zich als een grondmassa die uit zowel gevarieerd plantaardig materiaal 

(veen) als extreem diatomeeënrijke klei lijkt te bestaan (figuur 13.14). De lagen bevatten meerdere 

insluitsels van antropogeen materiaal zoals gesmolten silica, verkoold materiaal en bot. De insluitsels 

doen vermoeden dat het ook hier om een oppervlaktelaag gaat. Het voorkomen van klei en veen door 

elkaar, zoals is waargenomen in deze laag (Figuur 13.15 A+B), is een aanwijzing dat de laag is omgewerkt. 

Het feit dat er op meerdere plekken toch nog restanten van gelaagdheid te herkennen zijn, duidt erop 

dat deze omwerking minimaal is. Laag 2 (spoor 188), een schone kleilaag met diatomeeën, vertoont 

slechts weinig sporen van bioturbatie en oogt niet omgewerkt. De klei in laag 1lijkt daarmee op het 

eerste gezicht niet afkomstig te zijn uit laag 2. Toch is het mogelijk dat er klei van laag 2 terecht is 

gekomen in openingen die door degradatie van de grondmassa in laag 1 zijn ontstaan. 

 
Figuur 13.14: De positie van M620 (rode pijl) en M622 (gele pijl) in het profiel (Foto: RUG/GIA). 

                                                           
8 Huisman 2013. 
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Naast schone, diatomeeënrijke klei zijn in laag 2 verspreid liggende resten van plantaardig materiaal 

waarneembaar. Hoewel delen van de laag zijn gebioturbeerd, wijzen het schone karakter van de laag en 

haar gelaagdheid erop dat het hier gaat om een natuurlijke kleiafzetting. 

 
Figuur 13.15: Domeinen van veen en klei komen naast elkaar voor in M620. A: In PPL, B: In XPL. 

 

 

 
Figuur 13.16: A: Rubificatie gradiënt in M622 (PPL), B: Detail van verbranding in M622, C: Oplichtende klei in M673 (XPL), D: 

Ingezoomd op domeinen met grotere kwartsinhoud in M673 (XPL). 
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M622 

Laag 1 (spoor 185) bestaat uit zeer sterk gelaagd plantaardig materiaal. De laag bevat enkele insluitsels 

van antropogeen materiaal. Het gelaagde materiaal bestaat voornamelijk uit bladeren, waartussen 

verkoold materiaal ingebed ligt(Figuur 13.16A). Vermoedelijk betreft dit een natuurlijke oppervlakte laag 

die vrij snel is afgedekt of deels onderwater heeft gestaan waardoor het bladmateriaal goed bewaard is 

gebleven. 

Laag 2 (spoor 190) bestaat uit een variatie aan plantaardig materiaal (veen). Op veel plekken zijn nog 

restanten van gelaagdheid te zien. De bioturbatie, resten van uitwerpselen van mijten en 

schimmelsporen doen vermoeden dat de laag aan de oppervlakte heeft gelegen en daar deels is vergaan 

of verrot. De vele insluitsels van klei-aggregaten en antropogeen materiaal maken aannemelijk dat het 

gaat om een oppervlaktelaag waarin vermoedelijk vertrapping heeft plaatsgevonden. De natuurlijke 

gelaagdheid binnen de laag wijst erop dat de laag in oorsprong waarschijnlijk een natuurlijke 

veenafzetting is geweest. Het feit dat de top van de laag verkoold is en een rubificatiegradiënt vertoont, 

doet vermoeden dat er in de top van de laag verbranding in situ heeft plaatsgevonden(Figuur 13.16B). 

Laag 3 (spoor 187) is een zeer diatomeeënrijke kleilaag met insluitels bestaande uit kleiaggregaten, 

fytolieten, bot, gesmolten silica en verkoold materiaal en domeinen van plantaardige as. Omdat de as 

niet is geconcentreerd rondom het verkoolde materiaal, is er waarschijnlijk geen verband tussen beide 

insluitsels. De laag vertoont tekenen van bioturbatie maar heeft geen verstoord uiterlijk. De grote 

variëteit aan insluitsels doet vermoeden dat het hier gaat om een laag die op zijn minst door de mens is 

beïvloed, mogelijk gaat het om een afvallaag.  

M623 

Dit monster is beschreven als één laag die zich kenmerkt door plantaardig materiaal (veen) en resten van 

diatomeeënrijke klei. De klei bevindt zich met name in de top van de slijpplaat. De mix van klei en veen  

doet vermoeden dat de laag licht verstoord is. Het feit dat de gelaagdheid nog zichtbaar is duidt erop dat 

deze verstoring minimaal en waarschijnlijk niet antropogeen is. De lichte verstoring is waarschijnlijk 

veroorzaakt door bioturbatie. Antropogene insluitsels en schimmelsporen duiden erop dat de laag 

waarschijnlijk enige tijd aan de oppervlakte heeft gelegen en daar deels vergaan of verrot is. De laag 

betreft waarschijnlijk een oude veraarde veenlaag met een beginnende bodemvorming.  

M624 

Laag 1 (spoor 936) bestaat uit gevarieerd maar gelaagd plantaardig materiaal (veen). Dit wijst 

vermoedelijk op een natuurlijke oorsprong. De antropogene insluitsels, insluitsels van klei en sporen van 

schimmels, duiden erop dat de laag waarschijnlijk enige tijd aan de oppervlakte heeft gelegen waarbij 

deze deels is verrot of vergaan. Vermoedelijk betreft het een oude oppervlaktelaag. Laag 2 (spoor 182) 

kenmerkt zich als een sterk gelaagde en gevarieerde plantaardige laag (veen). In het plantaardige 
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materiaal zijn enkele tekenen van bioturbatie zichtbaar. De laag bevat geen insluitsels. Het schone 

karakter en de gelaagdheid doen vermoeden dat dit een natuurlijke veenlaag is. Er zijn in de laag geen 

indicaties van antropogene invloeden zichtbaar. Laag 3 (spoor 181) is een sterk gelaagde en gevarieerde 

plantaardig laag (veen). De gelaagdheid duidt op een natuurlijke oorsprong. Enkele insluitsels van klei 

zijn vermoedelijk al bij de vorming van het veen aanwezig geweest. Er zijn in de laag geen antropogene 

invloeden zichtbaar. 

M673 

Onder de microscoop is in deze slijpplaat een zware, homogene kleilaag te zien. Daarin zijn oplichtende 

stroken klei zichtbaar die een mate van gelaagdheid weergeven (Figuur 13.16C). De gelaagdheid wijst 

erop dat in de sporen 169 en 177 een natuurlijke sedimentatie heeft plaatsgevonden. Spoor 177 is in het 

veld beschreven als een kleiwalletje. In de slijpplaat lijkt dit spoor iets rommeliger te zijn dan de andere 

twee in deze slijpplaat zichtbare sporen; wat te wijten is aan de aanwezigheid van enkele aggregaten van 

klei met een grotere kwartsinhoud (Figuur 13.16D). Het lijkt erop dat voor het walletje dezelfde klei is 

gebruikt als de klei die zich bevindt in de andere in deze slijpplaat zichtbare sporen. De lichte 

verstoordheid van spoor 177 lijkt de enige indicatie te zijn van de aanleg van het walletje. 

BEANTWOORDING VRAAGSTELLING 

 
Op basis van de interpretaties van de sporen kunnen de in tabel 14.1 gestelde vragen nu worden 
beantwoord. Een koppeling tussen deze interpreties en de antwoorden op de vragen is weergegeven in 
tabel 13.2.  
 
Tabel 13.2: Samenvatting van de interpretaties van de verschillende sporen en de antwoorden op de vragen met betrekking tot 

de verschillende monsters zoals genoemd in tabel 1. 

Monster  Spoor Interpretatie Antwoord op de vraagstelling (zie tabel 1) 

572 76 Oppervlaktelaag  Spoor 81 is een antropogene stapeling van plantaardig 
materiaal (vermoedelijk gras/stro). Waarvoor deze 
stapeling heeft gediend is niet duidelijk, mogelijk is het 
een oud vloerniveau. 
 

 81 Antropogeen aangelegd – mogelijk 
vloerlaag 

 80 Antropogeen aangelegd – opslag van 
hooi/stro of vloer 

579 17 Natuurlijke veenafzetting Spoor 42 is een antropogene stapeling van plantaardig 
materiaal (vermoedelijk gras/stro). Waarvoor deze 
stapeling heeft gediend is niet duidelijk, vermoedelijk 
was het een opslag voor veevoer of een oud vloerniveau. 
 

 78 Natuurlijke veenafzetting - 
oppervlaktelaag 

 42 Antropogeen aangelegd - opslag van 
hooi/stro of vloer 

594 522 Aslaag Spoor 522 bestaat uit op die plek verbrand plantaardig 
materiaal. Spoor 501 is de verbrande top van spoor 517 
getuige de rubificatiegradiënt.  

 501 In situ rubificatiegradiënt 
 517 Oppervlaktelaag/gelaagde vulling 

596 993 Gebioturbeerde oppervlaktelaag / oude 
bouwvoor 

Beide sporen zijn onderdeel van een oude 
oppervlaktelaag met bodemvorming. Er zijn geen directe 
aanwijzingen voor akkerbouw in de sporen aangetroffen, 
maar het is ook niet uit te sluiten dat er akkerbouw heeft 
plaatsgevonden. 

 994 Gebioturbeerde oppervlaktelaag/ oude 
bouwvoor 

620 189 Oppervlaktelaag / oude bouwvoor Spoor 189 is een gedegradeerde oppervlaktelaag van 
veen met vermoedelijk ingespoelde klei. Spoor 188 is een 
natuurlijke onverstoorde kleiafzetting. 
 

 188 Natuurlijke kleiafzetting 
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622 187 Antropogene klei/deponering van as en 
klei of afvallaag 

Spoor 185 is een natuurlijke onverstoorde 
oppervlaktelaag. Spoor 190 is een verstoorde 
oppervlaktelaag die deels in situ is verbrand. Spoor 187 is 
een laag bestaande uit een combinatie van plantaardige 
as en klei, die hier vermoedelijk pas is gedeponeerd 
nadat spoor 190 is verbrand. Mogelijk is het een 
afvallaag. 

 190 Verstoorde/gebioturbeerde 
oppervlaktelaag  

 185 Natuurlijke oppervlaktelaag – 
onverstoord 

623 183 Gebioturbeerde oppervlaktelaag 
(veraard veen) / oude bouwvoor 

Beide sporen zijn onderdeel van een oude 
oppervlaktelaag met bodemvorming. Er zijn geen directe 
aanwijzingen voor akkerbouw in de sporen aangetroffen, 
maar het is ook niet uit te sluiten dat er akkerbouw heeft 
plaatsgevonden. 

 185 Gebioturbeerde oppervlaktelaag 
(veraard veen) / oude bouwvoor 

624 936 Oppervlakte laag - Natuurlijk veen Spoor 936 is een oude veenlaag en tevens licht 
verstoorde, oude oppervlaktelaag. Spoor 182 en 181 zijn 
natuurlijke veenafzettingen zonder sporen van 
menselijke beïnvloeding. 

 182 Natuurlijke veenafzetting 
 181 Natuurlijke veenafzetting 

673 169 Natuurlijke kleiafzetting Spoor 169 en 176 zijn natuurlijke kleiafzettingen. Spoor 
177 bevat dezelfde natuurlijke klei maar oogt licht 
(antropogeen) verstoord.  

 177 Klei - Antropogeen verstoord 
 176 Natuurlijke kleiafzetting 

 

13.5 CONCLUSIE 

In het kader van micromorfologisch onderzoek zijn negen slijpplaten individueel beschreven en 

geïnterpreteerd (tabel 3). Er zijn acht natuurlijke lagen gezien zonder antropogene invloeden (spoor 17, 

169, 176, 181, 182, basis van 185, 188, 517). Er zijn zes lagen herkend die door mensen zijn aangelegd. 

Deze lagen bestaan uit opzettelijk aangebrachte stapelingen van vermoedelijk gras of stro. De sporen 42 

en 80 zijn mogelijk een opslag van veevoer, een vloer of een bedding geweest. De compactheid die 

zichtbaar is in spoor 81 doet sterk vermoeden dat deze laag een vloer is geweest. De overige 

antropogene lagen bestaan uit een aslaag die in situ is ontstaan (spoor 522), een mogelijke afvallaag 

bestaande uit as en klei (spoor 187) en een verstoorde kleiwal (spoor 177). 

De overige lagen (spoor 76, 78, 189, 993, 994, 183 en de top van 185) zijn waarschijnlijk oude 

oppervlaktelagen waarop betreding door mensen of dieren heeft plaatsgevonden en waarop mogelijk 

andere activiteiten hebben plaatsgevonden. In de velddatabase worden de meeste van deze sporen 

beschreven als een oud loopvlak of een oude bouwvoor. De geringe mate van omwerking van deze lagen 

duidt erop dat het waarschijnlijk niet om echte akkerlagen gaat, al is akkerbouw op deze plekken niet 

uitgesloten.  
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14. Verslakt materiaal en coprolieten 
 

M. Bakker en T. Sibma 

 

14.1 INLEIDING 
 

Tijdens de opgraving van Sneek-Harinxmaland zijn verslakte materialen en coprolieten aangetroffen. 

Slakmateriaal ontstaat als gevolg van verhitting, bijvoorbeeld tijdens het smeden van metaal of het 

verbranden van organisch materiaal zoals mest.
1
 Coprolieten zijn gefossiliseerde uitwerpselen van 

mensen of dieren. Omdat er over beide vondstcategorieën geen verdere vragen in het PvE zijn 

gesteld, zijn ze in het kader van deze opgraving niet verder uitgewerkt.  

 

14.2 VERSLAKT MATERIAAL 
 

In totaal zijn 24 brokken verslakt materiaal aangetroffen met een totaalgewicht van 268,8 gram. De 

brokken variëren in kleur van witgrijs tot bruingrijs of bijna zwart. De witgrijze brokken hebben over 

het algemeen een vesiculaire structuuur en zijn silicaatrijk (zie figuur 14.1). Dit type slak ontstaat 

vaak bij mestverbranding, maar alleen een XRF-analyse op chemische samenstelling kan bevestigen 

of het inderdaad om mestslakken gaat.
2
 Het zwaardere, meer bruingrijze materiaal is waarschijnlijk 

een bijproduct van metaalbewerking. De kleur van dit slakmateriaal doet vermoeden dat het gaat om 

het smelten van ijzer, want de typische kenmerken van bronsslak – een groenige kleur of bruinrode 

tot rode verglazing – zijn niet waargenomen.
3
 

 

 

 
Figuur 14.1: Silicaatrijke slak (vondstnr. 261, spoornr.1061, fase 3b). (Foto: M. Bakker, RUG/GIA). 

                                                           
1 Zie De Rijk 2015, 115. 

2 Zie De Rijk 2015, 119. 

3 Zie De Rijk 2015, 117; Biek & Bayley 1979,3.  
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Opmerkelijk is dat het slakmateriaal uit diverse spoortypen uit verschillende fasen komt (zie tabel 

14.1). Juist uit fase 2, een fase waarin de terp met zekerheid bewoond werd, is geen slakmateriaal 

afkomstig. In de sporen van fase 3, waarin de terp waarschijnlijk onbewoond was en voor activiteiten 

werd gebruikt waarbij verbranding een rol speelde, is wel slakmateriaal aangetroffen. Uit deze zelfde 

fase komen ook een smeltkroesje van aardewerk (vondstnr. 25/ID 405) en een smeltbrokje van lood 

(vondstnr. 115).
4
  Gezamenlijk wijzen deze vondsten op lokale metaalbewerking in fase 3. Ook uit de 

fase 4, 5b, 7 en 8 is slakmateriaal afkomstig.  

 

Nader onderzoek naar de aard van het slakmateriaal in relatie tot de precieze vondstcontext kan 

wellicht uitwijzen welk aandeel van de vondsten als (potentiële) opspit kan worden aangemerkt. 

Vervolgens kunnen de niet als opspit aangemerkte slakresten mogelijk meer vertellen over de aard 

van de verschillende gebruiksfasen van de terp.  

 

Tabel 14.1: De in Sneek-Harinxmaland aangetroffen slakresten (met uitzondering van het materiaal uit de zeefmonsters). 

Fase Vondsntr. Spoor Aard spoor Aantal Gewicht 

3 17 1013 Verbrande kleilaag 1 49,1 

 77 1030 Verbrande kleilaag 1 6,5 

 780 266 Verbrande kleilaag 1 4,7 

 847 69 Aslaag 1 2 

3b 261 1061 Vuile terplaag 2 6,6 

 923 215 Vuile terplaag 3 5,6 

4 727 142 Vuile terplaag 1 1,7 

 749 203 Oud loopvlak 3 85,9 

 937 234 Vuile terplaag 1 22,3 

5b 80 1038 Greppel 2 8,4 

7 120 1053 Kuil 1 5,9 

 109 1050 Walletje 2 54,6 

8 71 1001 Greppel 1 6,9 

 789 214 Natuurlijk 3 1,3 

? 528 Aanlegvondst  1 3,3 

Totaal 
   

24 264,8 

 

14.3 COPROLIETEN 
 

Naast slakresten zijn er 24 (resten van) coprolieten gevonden met een totaalgewicht van 103,5 gram 

(zie tabel 14.2). Ook deze vondsten komen uit verschillende spoortypen en zijn toe te wijzen aan de 

fasen 2-3, 3, 3b, 4 en 6. Opvallend is dat in een oud loopvlak uit fase 3b maar liefst 14 coprolieten zijn 

aangetroffen (vondstnr. 206, spoor 1036). Het is onduidelijk of de coprolieten van mensen of van 

dieren zijn. Ook voor deze vondstcategorie geldt dat nader onderzoek naar de aard en context van 

het materiaal wellicht meer informatie kan opleveren over de specifieke verspreiding van dit 

materiaal in de nederzetting. 

 

 

                                                           
4 Zie hoofdstuk 6 en hoofdstuk 10 in deze bundel. 
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Tabel 14.2: De in Sneek-Harinxmaland aangetroffen coprolieten (met uitzondering van het materiaal uit de zeefmonsters). 

Fase Vondsntr. Spoor Aard spoor Aantal Gewicht 

2/3 25 1021 Vuile terplaag 1 20,8 

3b 905 53 Houtskoollaag 4 21,4 

 923 215 Vuile terplaag 2 5,2 

4 735 143 Aslaag 2 12,7 

5b 206 1036 Oud loopvlak 14 41,1 

6 808 279 Natuurlijk 1 2,3 

Totaal 
   

24 103,5 
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15. Synthese: agrarische ontginning, semi-

industriële veenwinning, verwildering en her-

ontginning in de voormalige veenrandzone ten 

noorden van Sneek 
 

M. Bakker & G.J. de Langen 

 

15.1 INLEIDING 

Tijdens het uitwerken van de sporen en structuren en het daaropvolgende specialistisch onderzoek 

kwam een grote hoeveelheid aan gegevens vrij over de ontwikkelingen en gebeurtenissen op de 

onderzoekslocatie door de eeuwen heen. Die informatie is opgetekend in de voorgaande 

hoofdstukken, waarbij in de meeste specialistische hoofdstukken al gebruik is gemaakt van de 

opgestelde fasering om het onderzochte materiaal chronologisch te duiden. In sommige gevallen is 

daarbij ook al een voorzichtige koppeling gemaakt tussen bepaalde vondsten en 

opgravingswaarnemingen of een eerste verband gelegd tussen vondsten van verschillende 

categorieën. In dit hoofdstuk wordt hierop voortgebouwd door de uitwerkingsgegevens te 

combineren met overeenkomstige waarnemingen van andere opgravingen om op die manier beter 

grip te krijgen op elke antropogene fase (fig. 15.1).
 1

 De aandacht gaat daarbij telkens uit naar de 

(mogelijke) hoofdactiviteit uit de desbetreffende fase.  

Om te beginnen wordt ingegaan op de aard van fase 2 (de eerste bewoningsfase: ca. 25 v.C. – 50 

n.C.). In paragraaf 15.1 wordt beargumenteerd waarom in deze fase waarschijnlijk sprake is geweest 

van een gemengd bedrijf met een component akkerbouw op het ontwaterde veen. Vervolgens wordt 

ingegaan op de aard van fase 3 (ca. 50 n.C. – 100 n.C.), in welke fase de locatie en het omliggende 

gebied niet langer bewoond zijn, maar nog wel gebruikt worden voor activiteiten waarbij op de 

onderzoekslocatie dikke pakketten verbrand materiaal ontstaan. Vergelijkbare pakketten verbrand 

materiaal zijn bekend van enkele andere terpopgravingen en beargumenteerd zal worden dat de 

pakketten op de locatie Sneek-Harinxmaland het resultaat zijn van brandactiviteiten die vooral 

geassocieerd moeten worden met het bakken van aardewerk, mogelijk aangevuld met enkele andere 

activiteiten waarbij hitte en vuur vereist zijn.  

In fase 4 (ca. 100 n.C. tot 150 n.C.) wordt de locatie en de omgeving opnieuw door boeren gebruikt. 

De aard van het bedrijf wordt in paragraaf 15.3 behandeld. Paragraaf 15.4 is gewijd aan het opnieuw 

verlaten van de site, de vorming van nieuw veen en de ontginning van dit nieuwe veen. Deze 

processen vonden plaats vanaf circa 150 n.C. tot in de tweede helft van de 8
e
 eeuw. Aandacht zal 

worden geschonken aan de bijdrage die onderhavig onderzoek levert aan onderzoek aan de 

middeleeuwse landschappelijke ontwikkelingen. Als laatste wordt in paragraaf 15.5 ingegaan op de 

                                                           
1 Voor de beantwoording van de algemene onderzoeksvragen zoals opgesteld in het programma van eisen wordt verwezen 

naar hoofdstuk 16. 
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vroegmiddeleeuwse zoutwinning rond Sneek waarvan tijdens de opgraving ook sporen zijn gevonden 

in de vorm van ondiepe, rechthoekige veenwinputten.  

 

No. Veldnaam (Veldnaam 2) No. Veldnaam (Veldnaam 2) 

1 Tjerkwerd-Arkum (Arkum) 10 Sneek-Harinxmaland (Loënga-Peppelhof West) 

2 Goutum   11 Sneek-Jachthaven   

3 Hempens-Teerns   12 Sneek-Noord I (Sn.-De Loten III) 

4 Jelsum   13 Sneek-Noord II (Sn.-De Loten I) 

5 Oosterbeintum  14 Sneek-Stadsrondweg Oost 

6 Leeuwarden-Bullepolder (L’warden-Blitsaerd) 15 Sneek-Tinga   

7 Scharnegoutum-Rotonde   16 Oldeboorn-Warniahuizen 

8 Sibrandabuorren   17 Wartena-Noord   

9 Sneek-Akkerwinde   18 Wartena-Warstiens   

Fig. 1.1: Friese locaties die worden genoemd in de tekst geplot op een paleogeografische kaart van 800 n.C. (naar P.C. Vos 

2013). Om aan te geven dat het veengebied eerst veel groter was, is ook de vermoede grens van het veen aan het begin van 

de ijzertijd aangegeven (naar P.C. Vos in druk; bewerkt door M. Bakker).  
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15.2 FASE 2: GEMENGD BEDRIJF MET LOKALE AKKERBOUW 

Veengrond in zijn natuurlijke staat is niet alleen zeer nat, maar ook veel armer in nutriënten en 

mineralen dan kleigrond. Indien echter de juiste voorzieningen worden getroffen dan is op 

veengrond zelfs akkerbouw mogelijk. Voorzieningen die heden ten dage ten gunste van intensiever 

agrarisch gebruik worden getroffen zijn bijvoorbeeld diepteontwatering en bemesting, maar ook uit 

het verleden zijn bewijzen bekend voor het gebruik van veen als akkergrond. Aangevuld met 

archeologische bevindingen toont onderzoek aan historische bronnen, in de vorm van onder andere 

belastingdocumenten, aan dat er al in de volle middeleeuwen in pas ontgonnen veengebieden met 

succes een gemengd boerenbedrijf kon worden uitgeoefend, met andere woorden dat er naast 

veeteelt ook verbouw van voedselgewassen en handelsgewassen plaatsvond.
2
 Nu betekenen die 

bewijzen uit de volle middeleeuwen niet gelijk dat de veenontginners uit de ijzertijd en Romeinse tijd 

hetzelfde agrarisch potentieel uit hum omgeving wisten te halen, maar ze geven wel inzicht in de 

mogelijkheden die er ook in het verleden al waren om het veengebied op diverse manieren te 

exploiteren. Dit laatste is niet altijd erkend.
3
 

Aantonen dat een zelfvoorzienend gemengd bedrijf op ontgonnen veen mogelijk was, is één ding, 

maar om zonder steun van historische bronnen vast te stellen dat akkerbouw gedurende een 

bepaalde periode daadwerkelijk is beoefend, is niet eenvoudig. In het geval van het laat-

prehistorische onbedijkte kweldergebied kon akkerbouw worden aangetoond aan de hand van 

ploegsporen in oude grondlagen. Recent nog zijn er tijdens steilkantonderzoeken bij Jelsum (2010) en 

Oosterbeintum (2011) lagen met ploegsporen aangetroffen, in deze gevallen uit de midden-ijzertijd 

stammend.
4
 De kans dat oude ploegsporen in veengrond bewaard blijven is echter veel kleiner dan 

op een kleibodem: een eventueel geploegde toplaag in het veen zal door oxidatie namelijk spoedig 

beginnen te vergaan en alleen een tijdige afdekking ten gevolge van bijvoorbeeld overslibbing zou 

eventuele ploegsporen kunnen conserveren. Door het gewicht van de bovenliggende massa zal het 

veen echter doorgaan met inklinken, waardoor eventuele sporen van grondbewerking alsnog 

(grotendeels) verloren kunnen gaan.
5
   

In de venige ondergrond van Sneek-Harinxmaland zijn dan ook geen ploegsporen aangetroffen. Toch 

zijn er argumenten die het zeer aannemelijk maken dat er in ieder geval gedurende fase 2 (de oudste 

bewoningsfase) aan intensieve landbouw werd gedaan.
6
 Het eerste argument is de wijze waarop het 

landschap ten tijde van fase 2 al in cultuur was gebracht. Bij het bespreken van die fase is al ingegaan 

op de sporen van sloten die naar alle schijn toen in gebruik waren.
7
 De relatieve hoge dichtheid aan 

                                                           
2 Ettema 2005, tabel 1; Borger 1992, 139, 147-148; Borger 2010. 

3 Gerrets (2010, 98) noemt nog wel de boekweitbrandcultuur als een van de weinige manieren om (voor een korte periode) 

akkerbouw te bedrijven op veen, maar verder beschouwt hij de agrarische waarde van veen – en vooral hoogveen, ook als 

het is ontwaterd - als zeer marginaal (Gerrets 2010, 88-102). 

4 Zie Nicolay 2015, fig. 15.10. 

5 Dat het overigens niet helemaal onmogelijk is om ploegsporen van hoge ouderdom aan te treffen in het veen, blijkt uit 

archeologisch onderzoek in Noord-Holland waar eergetouwkrassen zijn waargenomen op de archeologische locatie 

Krommenie 145 in de Assendelver polders (Meffert 1998, 82) en op één van de podia bij Schagen-Muggenburg I (Therkorn 

2004, 44). 

6 Het is mogelijk dat niet alleen in fase 2 maar ook in enkele van de latere fasen aan intensieve landbouw werd gedaan. 

Omdat de hier genoemde argumenten het meest direct betrekking hebben op fase 2, worden de andere fasen hier buiten 

beschouwing gelaten. Bovendien gaat het ons hier om de onderbouwing van de aanname dat intensieve landbouw op 

veengrond überhaupt mogelijk is.  

7 Over grote delen van het Friese klei-op-veengebied zijn de afgelopen jaren aan de hand van luchtfoto’s en hoogtekaarten, 

voormalige slotensystemen uit de ijzertijd en Romeinse tijd in kaart gebracht. Hoewel dit niet lukte rond Sneek, 
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sloten, waarbij kavels van 25 meter breed zelfs nog werden opgedeeld door een kleine sloot of 

greppel, is een sterke indicatie voor akkerbouw op veengrond. Natuurlijk is een goede ontwatering 

een belangrijke voorwaarde om überhaupt veengrond agrarisch te kunnen benutten. Maar het in 

stand houden van een goed werkend ontwateringssysteem moet in die tijd zeer arbeidsintensief zijn 

geweest: sloten moesten handmatig worden uitgegraven en periodiek worden schoongemaakt opdat 

zij niet zouden dichtslibben of dichtgroeien met riet. Een dergelijke investering was alleen 

verantwoord wanneer deze werd gedaan ten behoeve van een vorm van intensieve landbouw en zou 

wanneer toegepast voor extensieve veeteelt, het bedrijf onrendabel gemaakt hebben.  

 
Fig. 15.2 (gelijk aan fig. 5.6): Oude bouwvoren in de betredingszone. Boven (A) een uitsnede van profiel2a  in werkput 4, met 

daarnaast een detail van de oude bouwvoren die bestaan uit veraard veen met restjes nederzettingsafval (spoor 993 en 994: 

gele kader). Onder (B) een uitsnede van het profiel in werkput 2, vak 2 (profiel 1a), met daarnaast een detail van het 

veraarde veen van de oude bouwvoren (spoor 917-918: gele kader) dat gelegen is op natuurlijke veen (spoor 919) en 

afgedekt met lagen van het Tinga-veen (spoor 915-916). (Foto’s: RUG/GIA). 

Een tweede argument is de aanwezigheid van relatief dikke oude bouwvoren van veraard veen 

rondom de nederzetting (fig. 15.2), die trouwens in verband staan met de hierboven genoemde 

                                                                                                                                                                                     
vermoedelijk omdat het kleidek hier te dik is, kan op basis van de opgravingsgegevens aangenomen worden dat ook de 

onderzoekslocatie Sneek-Harinxmaland gelegen was binnen zo’n groter slotensysteem. 
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systematische ontwatering. De dikte van veraard veen bepaalt de kwaliteit van de bodem voor de 

verbouw van gewassen. Op een matig veraard bovenlaagje van hooguit enkele centimeters dik groeit 

alleen gras, maar de circa 30 cm dikke laag veraard veen die is aangetroffen in Sneek-Harinxmaland, 

geeft aan dat er voldoende vruchtbare grond was voor de groei van andere gewassen. Hoewel deze 

verregaande bodemvorming iets zegt over de geschiktheid voor akkerbouw, is zij nog geen bewijs 

voor akkerbouw.  

Dat de ontwikkeling van een relatief dikke bouwvoor wel degelijk verband zal houden met 

grondbewerking blijkt wanneer behalve de dikte ook de samenstelling van de bouwvoor in 

ogenschouw wordt genomen. Het feit wil namelijk dat verspreid over dit veraarde pakket 

nederzettingsafval aanwezig is. Een dergelijke verspreiding van vondstmateriaal kan alleen ontstaan 

als het actief de grond is ingewerkt, waarmee de verspreiding een indicatie voor bemesting is van de 

veraarde laag; bij het verzamelen van mest in de nederzetting kunnen scherven, stukjes bot, as, 

houtskool of andere afvalresten zijn meegekomen die tijdens het bemesten op de veraarde laag 

terecht zijn gekomen en door bijvoorbeeld ploegen of omspitten in de laag verspreid zijn geraakt. De 

resten van mest zijn in de oude bouwvoren niet meer terug te vinden, maar de verspreiding van 

resten van nederzettingsafval toont in elk geval aan dat de grond ooit actief werd omgewerkt.  

Het derde argument voor intensieve landbouw houdt verband met de vermoedelijke tijdsduur van 

fase 2. Op basis van aardewerkdateringen en enkele koolstofdateringen is op te maken dat deze 

eerste bewoningsfase ongeveer 75 jaar (±25 jaar) moet hebben geduurd; een periode die ongeveer 

drie generaties omvat. Deze tijdsduur komt sterk overeen met die van de vroegste bewoningsfasen 

van enkele andere goed dateerbare opgegraven ontginningsnederzettingen uit de Romeinse tijd, 

zoals Wartena-Noord (duur: 3 tot 4 generaties) en Wartena-Warstiens (duur: 2 tot 3 generaties).
8
 

Vermoedelijk geldt deze beperkte tijdsduur ook voor andere opgegraven ontginningsnederzettingen, 

zoals Sneek-Noord II (1988), Sneek-Stadrondweg Oost (2002), Arkum (2012) en Leeuwarden-

Bullepolder (2015).
9
 Hoewel hun eerste (en soms ook enige) bewoningsfase niet zo strak gedateerd 

is, wijst de omvang en datering van de aardewerkassemblages erop dat ook die slechts tussen de één 

en vier generaties kan hebben geduurd.  

In vergelijking met de bewoningsduur van de meeste terpen op de kwelder in deze periode, is ca. 75 

jaar relatief kort. Een verklaring voor deze korte bewoningsduur zou heel goed de maaivelddaling 

kunnen zijn die het gevolg was van de intensieve ontwatering van het veen ten behoeve van de 

landbouw. Het is niet onmogelijk dat de veenbodem in een tijdsbestek van ca. 50 tot 100 jaar door 

klink en oxidatie al zo ver was gezakt dat er stagnatie optrad in de afwatering doordat het waterpeil 

kwam gelijk te staan met dat van het buitenwater waarop de ontwateringssloten afwaterden. 

Seizoensmatig gebruik van landerijen als hooiland, voor extensieve beweiding of voor turfwinning, 

zou bij een dergelijke hoge waterstand nog steeds mogelijk zijn. Intensiever gebruik van het land 

voor een gemengd bedrijf met een component akkerbouw, was dan echter niet meer mogelijk. Het 

feit dat de bewoningsfase in de ontginningsnederzetting maar enkele generaties duurde, kan daarom 

een indicatie zijn dat de bewoners de locatie bewust verlieten om hun bedrijfsvoering – waar 

akkerbouw een belangrijk onderdeel van was – elders voort te zetten. Dit kon door dieper het nog 

                                                           
8 Bakker 2017 (standaardpublicatie); Bakker in voorbereiding a (uitgebreide publicatie). 

9 Kramer 1989; Niekus & Huisman 2002; Bakker 2013; Bakker 2019; Bakker in voorbereiding b. 
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niet ontgonnen aansluitende achterland in te trekken, om ook dat veen in cultuur te brengen, of 

door te verhuizen naar een ander gebied. 

Naast deze argumenten die gebaseerd zijn op de aangetroffen archeologische sporen en structuren, 

zijn er nog enkele bevindingen uit het specialistisch onderzoek naar voren gekomen die informatie 

geven over mogelijke lokale akkerbouw in fase 2. Micromorfologisch onderzoek aan mogelijke oude 

bouwvoren had als doel na te gaan of deze sporen ook inderdaad een tijd als bouwland (kunnen) zijn 

gebruikt, of dat het simpelweg oude loopvlakken betreffen waarop moerasplanten en soms wat gras 

konden hebben gegroeid.
10

 Het onderzoek kon niet aantonen dat er akkerbouw heeft 

plaatsgevonden, maar dit gebruik ook niet uitsluiten. Wel gaf het onderzoek de bevestiging dat er 

sprake was van bodemvorming in het veraarde veen. Tevens kon in enkele monsters de 

aanwezigheid van zeer gefragmenteerd nederzettingsafval worden aangetoond.  

Botanisch onderzoek onderbouwt bovenstaande opvattingen omtrent intensieve landbouw op veen, 

met de conclusie dat te Sneek-Harinxmaland waarschijnlijk sprake was van lokale akkerbouw – met 

name gedurende de eerste bewoningsfase, wanneer de omstandigheden ervoor gunstiger waren dan 

tijdens volgende fasen. Vooral de neergang van emmertarwe na afloop van de eerste gebruiksfase 

lijkt te wijzen op het bedrijven van akkerbouw op pas ontgonnen veen, aangezien deze neergang na 

een eerste bewoningsfase ook elders is gezien en nu in Sneek-Harinxmaland kan worden gekoppeld 

aan het inklinken van de grond na de start van de ontginning.
11

  

15.3 FASE 3: DIKKE PAKKETTEN VAN VERBRAND MATERIAAL 

Op de opgravingslocatie zijn dikke pakketten as en verbrande kleikorrels aangetroffen die dateren uit 

de tweede helft van de 1e eeuw n.C. (fase 3); een periode waarin de locatie gezien het ontbreken 

van duidelijke bewoningssporen hoogstwaarschijnlijk niet werd bewoond. Op een groot deel van de 

locatie is de top van deze lagen verstoord door vertrapping of (latere) erosie, maar op plekken waar 

de lagen wel bewaard zijn gebleven, gaat het om een pakket aan as en verbrande kleikorrels met een 

totale dikte van circa 0,4 m tot maximaal 0,8 m. Getuige de boringen van Aalbersberg in het gebied 

rondom de opgegraven vindplaats, is deze locatie niet de enige nederzetting in het plangebied 

Harinxmaland waar dergelijke pakketten voorkomen.
12

  

ANDERE VINDPLAATSEN 

Er zijn verschillende andere opgravingslocaties bekend waarin dit soort pakketten ook zijn 

waargenomen. Al in 1943 nam Halbertsma een dergelijk laag waar op een locatie nabij 

Sibrandabuorren.
13

 In 1962 noemt Elzinga de aanwezigheid van een ‘brandlaag’ bij de opgraving van 

een overslibde nederzetting bij de nieuwe jachthaven van Sneek (Sneek-Jachthaven).
14

 Andere 

opgravingslocaties met soortgelijke sporen zijn Sneek-De Loten III (eerder wel bekend onder de naam 

Sneek-Noord I), Sneek-Noord II (ook wel De Loten I en II) en Sneek-Stadsrondweg Oost.
15

 Een van de 

                                                           
10 Het gaat om spoor 183, 185, 188, 189, 993 en 994 (zie ook hoofdstuk 13). 

11 Zie hoofdstuk 9. 

12 Aalbersberg 2006. 

13 Halbertsma 1955, 97-99. 

14 Elzinga 1962. 

15 Sneek-De Loten/Noord I (zie Tuinstra & Ufkes 2005); Sneek-Noord II (zie Kramer 1989, 166; met de melding over aslagen 

door Taayke pers. med.); Sneek-Stadsrondweg (zie Huisman & Niekus 2002). 
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weinige plekken in Oostergo waar een aanzienlijke concentratie as is waargenomen, is de overslibde 

nederzetting Hempens-Teerns (1998).
16

 Daarnaast zijn ook in de provincie Groningen vergelijkbare 

waarnemingen gedaan zoals in de Fledderbosscherpolder, nabij Garmerwolde.
17

 

Opvallend is dat dergelijke pakketten (tot nu toe) niet bekend zijn uit terpen die zijn opgeworpen op 

de kwelder. Het lijkt er dus op dat het om een fenomeen gaat dat vooral, zo niet uitsluitend, 

voorkomt in de voormalige randzone van het veen. Aangenomen dat er brandstof in de vorm van turf 

is verbrand, blijkt uit de verspreiding van de nu bekende locaties dat men de veenrandzone bewust 

heeft uitgekozen voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit of bepaalde activiteiten, juist omdat 

er in overvloed turf te vinden was. Daarnaast is het opmerkelijk dat de pakketten as en verbrande 

kleikorrels vaker lijken voor te komen in de veenrand van Westergo dan in die van Oostergoen 

Groningen. Dit kan samenhangen met een verschil in onderzoekintensiteit. Vooral in en rond Sneek 

heeft in de afgelopen decennia veel archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Het is echter ook 

mogelijk dat dit gebied in de Romeinse tijd in bepaalde opzichten uitzonderlijk was. Binnen het 

huidige onderzoek is dat niet na te gaan. 

In deze paragraaf wordt bij het bespreken van de pakketten as en kleikorrels consequent gebruik 

gemaakt van termen zoals ‘aslaag’ en ‘verbrande kleilaag’, afhankelijk van het materiaal dat het 

meest voorkomt in de betreffende laag. Het betreft hier namelijk de verbrande resten van materiaal 

dat hierheen is gebracht om te worden verbrand en het gaat niet om de verbrande resten van een 

ter plekke afgebrande structuur of de verkoolde laag die achterblijft nadat de lokale vegetatie is 

verbrand. In die laatste twee gevallen zouden het wel brandlagen mogen heten, althans volgens de 

terminologie zoals deze hier gehanteerd wordt.  

Eerdere auteurs hanteren termen zoals aslaag en brandlaag vaak door elkaar met verwarring als 

gevolg. Elzinga en Huisman bijvoorbeeld gebruiken vrij consequent de term ‘brandlaag’.
 18

 In het 

geval van Elzinga is dat verklaarbaar omdat hij veronderstelt dat de door hem aangetroffen laag de 

resten betreft van afgebrande gebouwen. Huisman postuleert in het geval van Sneek-Stadsrondweg 

Oost echter dat het ook om materiaal kan gaan dat van elders naar de plek is toegebracht om 

verbrand te worden en dat het materiaal na verbranding mogelijk ook nog is verplaatst. In dit geval 

lijkt de term ‘brandlaag’ minder passend. Ook voor de aangetroffen pakketten in de andere, boven al 

genoemde opgravingen lijkt de term ‘brandlaag’ niet aan te sluiten bij de opgravingsgegevens. Uit de 

omschrijvingen van zowel Huisman als de andere auteurs blijkt namelijk dat het soortgelijke 

pakketten betreffen als zijn aangetroffen op de opgravingslocatie in Sneek-Harinxmaland.  

Er zijn verschillende meningen over de totstandkoming van deze pakketten gepubliceerd. Zoals al is 

aangehaald denkt Elzinga bij Sneek-Jachthaven aan een (moedwillig aangestoken) grote brand.
19

 

Waldus denkt in het geval van Hempens-Teerns aan het opzettelijk verbranden van in de directe 

omgeving gewonnen hoogveen ten behoeve van de zoutwinning uit verzamelde zouthoudende 

planten.
20

 Huisman noemt meerdere mogelijke redenen voor het ontstaan van deze lagen, waarbij hij 

eveneens uitgaat van opzet en niet van een ongelukkige brand of het uitstorten van de haard.
21

 Als 

                                                           
16 Waldus 1999, 83; Waldus 2000, 38. 

17 De Roever et al. 1996. 

18 Elzinga 1962; Huisman 2002. 

19 Elzinga 1962, 79. 

20 Waldus 2000, 38-39. 

21 Dit laatste omdat hij inziet dat er daarvoor te veel as is geproduceerd (Huisman 2002, 109-110). 



Synthese: agrarische ontginning, semi-industriële veenwinning, verwildering en her-ontginning in de voormalige 

veenrandzone ten noorden van Sneek 

224 

 

eerste optie noemt hij het moedwillig verbranden van door ongedierte aangetaste of verrotte 

voorraden en in het verlengde daarvan vermeldt hij het periodiek schoonbranden van het podium als 

opslaglocatie voor hooi. Als andere mogelijkheid noemt hij het door verbranding opzettelijk fixeren 

van het kleiige (en daarmee glibberige en plakkerige) loopvlak. Bovengenoemde opties gelden 

volgens hem overigens niet voor de dikkere pakketten van as en verbrande kleikorrels.
22

 Over het 

ontstaan hiervan denkt hij aan een grootschalig ‘pre-industrieel’ proces waarbij op grote schaal veen 

is verbrand: mogelijk om zout te winnen uit zouthoudend veen.
23

 

TERUG NAAR DE OPGRAVINGSLOCATIE 

Geen van de bovengenoemde processen lijkt een aannemelijke verklaring voor het ontstaan van de 

pakketten verbrand materiaal op de huidige opgravingslocatie. Een uitslaande brand waarbij een 

gebouw en wat venige plaggen zijn verbrand kan onmogelijk zoveel as hebben geproduceerd als in 

Sneek-Harinxmaland is gevonden. Zoals bij de bespreking van fase 3 in het hoofdstuk over de sporen, 

fasen en structuren is uitgerekend, moet er op de opgravingslocatie minimaal 1800 m
3
 en mogelijk 

veel meer gedroogd veen zijn verbrand.
24

 Deze grote hoeveelheid verbrand materiaal sluit ook het 

opzettelijk verbranden van plantaardig materiaal in de vorm van zouthoudende planten of voorraden 

uit. Tot slot maakt de dikte van de lagen maakt het onmogelijk dat het loopvlak in brand is gestoken 

om het podium beter begaanbaar te maken. Trouwens, wanneer een pakket aslagen of kleikorrels 

nat wordt, zou het loopvlak juist minder goed begaanbaar worden, omdat het materiaal dankzij zijn 

korrelige, losse structuur na menging met water en bij betreding juist een losse brij vormt.  

Dat de lagen de sporen zijn van grootschalige zoutwinning uit veen is niet aannemelijk. Ten eerste is 

het zeer onwaarschijnlijk dat het omliggende veen aan het einde van fase 2 veel zout bevatte, 

aangezien er in die periode nog geen aantoonbare overslibbing van het veen heeft plaatsgevonden. 

Ook moet de doorstroom van regenwater vanuit het achterland enige verzilting als gevolg van een 

overstroming hebben kunnen tegengaan. Een laatste reden waarom er waarschijnlijk geen 

zoutwinning heeft plaatsgevonden, is het feit dat de hier aangetroffen aslagen onderling in textuur 

en samenstelling verschillen. Bovendien bevatten zij veel aardewerkfragmenten. In het geval van 

zoutwinning, waarbij de zouthoudende as na verbranding van het veen op grote schaal moest 

worden uitgeloogd om de sterke zoutoplossing te verkrijgen die vervolgens verder ingedampt moest 

worden om zout te maken, zou juist een homogeen aspakket verwacht mogen worden zonder resten 

van aardewerk en andere archeologische vondsten Het lijkt er eerder op dat op deze locatie, en 

mogelijk eveneens op de andere genoemde locaties, zeer grote hoeveelheden turf ter plekke zijn 

verbrand waarna de resterende as veelal op de brandplek of brandplekken is blijven liggen en 

nauwelijks is verplaatst. 

Over het bakken van aardewerk en andere activiteiten waarbij hitte en vuur vereist is 

Dit achteloos omgaan met de as lijkt erop te duiden dat er activiteiten zijn uitgevoerd waarbij het 

niet draaide om zout, maar om de vervaardiging van producten waarbij juist de hitte die door de 

verbranding werd opgewekt belangrijk was. Om meerdere redenen valt aan te nemen dat het 

                                                           
22 Huisman beschrijft dit als ‘kattenbakgrid’ omdat deze as en kleikorrels als los zand aan elkaar zitten (Huisman 2002, 

110). 

23 Hij noemt dit als mogelijkheid en iets dat verder onderzocht zou kunnen worden (Huisman 2002, 110). 

24 Zie hoofdstuk 5 (par. 5.5): er moet tussen de 1.800 en 6.600 m3 aan gedroogd veen zijn verbrand (zie ook Andries 1988. 
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produceren van aardewerk het primaire doel van de verbranding is geweest en dat mogelijke andere 

activiteiten waarvoor vuur of hitte nodig was een meer secundaire rol speelden. Als hoofdaanwijzing 

hiervoor geldt de grote hoeveelheid kapot aardewerk die is aangetroffen in de aslagen van fase 3 (zie 

fig. 15.3), terwijl de locatie in die periode naar alle schijn niet eens werd bewoond.
25

  

 
Fig. 15.3: Detail van aspakket (profiel 1a) met daarin aardewerkscherven. 

Dat het veengebied gebruikt zou kunnen worden als bron voor brandstof voor het bakken van 

aardewerk is eerder al verondersteld door De Langen.
26

 Hij wijst daarbij op de vondst van een oven 

te Goutum-Noord, een nederzetting die rond het begin van de jaartelling nog tegen de rand van het 

veen lag, en veronderstelt dat veen nabij deze locatie voor deze nijverheid is aangewend. Daarbij 

oppert hij dat pottenbakkersovens naar het veen toegebracht kunnen zijn, opdat de brandstof niet 

over grote afstanden vervoerd hoefde te worden. In het geval van Sneek-Harinxmaland lijkt een 

vergelijkbaar scenario mogelijk omdat deze plek midden in het veen lag dat door de eerdere 

ontginning al was opengelegd. Ondanks de vernatting die in de loop van fase 2 optrad zal het gebied 

met name zomers nog betreedbaar zijn geweest en ook de gelegenheid hebben geboden om turf te 

winnen. 

                                                           
25 Lagen uit fase 3 (inclusief subfase 3b) bevatten in het totaal 3325 scherven met een totaalgewicht van 80 kg. Ter 

vergelijking de lagen uit fase 2 (inclusief subfase 2a en 2b), bevatten 2820 scherven met een gezamenlijk gewicht van 126 

kg. 

26 De Langen 2011, 73. 
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In een oven kan een hoge temperatuur worden bereikt met als resultaat een hard baksel en donker 

gekleurd aardewerk.
27

  Een oven is echter niet noodzakelijk voor het bakken van aardewerk.
28

 Onder 

het zogenaamde terpaardewerk uit de late ijzertijd en Romeinse tijd komt naast het donker 

gekleurde en matig hard tot iets harder gebakken aardewerk ook zeer veel licht gekleurd en bont 

geschakeerd zacht tot matig hard gebakken aardewerk voor. Dit soort aardewerk, waarvan ook in de 

aslagen van Sneek-Harinxmaland veel fragmenten zijn aangetroffen, kan heel goed in een kuilvuur of 

binnen een brandstapel zijn gebakken onder iets minder hoge temperaturen in een zuurstofrijkere 

omgeving. 

Dat op de opgravingslocatie ook aardewerk is gebakken zonder oven kan ook om andere redenen 

worden aangenomen. Het bakken van aardewerk zonder een oven kan namelijk niet alleen de dikke 

aspakketten verklaren, maar ook de vele aardewerkscherven die verspreid door die as zijn 

aangetroffen (fig. 15.3). Na het bakproces zullen alleen de heel gebleven potten en heel gebleven 

andere objecten van aardewerk zijn verzameld. De scherven van potten die tijdens het bakken kapot 

waren gegaan, zal men in de as hebben laten liggen. In de loop der jaren, met het vaker toepassen 

van deze werkwijze, zal de hoeveelheid as met aardewerkscherven stapsgewijs zijn toegenomen, 

waarbij een deel van de scherven vaker aan vuur zal zijn blootgesteld. In dit kader is het interessant 

te noemen dat een deel van de scherven die zijn gevonden in de asrijke sporen uit fase 3 nog aan 

elkaar bleek te passen. In een geval kon door middel van refitting zelfs een verbrande pot worden 

gereconstrueerd (vondstnr. 411 – ID 1321).
29

  

Interessant in dit opzicht is een archeologisch experiment dat in 2007-2008 werd uitgevoerd door de 

Orkney Archaeology Society te Harray (Schotland).
30

 Hier heeft men zelfgemaakt handgevormd 

aardewerk gebakken binnen een omwalling van zoden die gevuld was met brandstof in de vorm van 

turf en in mindere mate dierlijke mest en zeewier. Direct na het bakken heeft men de structuur 

opengebroken en alleen de potten verzameld die heel waren gebleven. Met betrekking tot het 

huidige onderzoek is met name van belang dat men de gebruikte bakplaatsen na een jaar weer heeft 

opgegraven en de sporen van het bakproces die daarbij aan het licht kwamen, heeft 

gedocumenteerd (fig. 15.4). Het doel hiervan was om na te gaan of er ook overeenkomsten waren 

met lokaal aangetroffen resten van bakplaatsen uit het neolithicum .  

                                                           
27 Een oven biedt de mogelijkheid om de zuurstoftoevoer en de temperatuur te reguleren. Door het stoppen van de 

zuurstofvoorziening kan donker gekleurd aardewerk worden gemaakt (reducerend bakken).  

28 Taayke & Volkers 2008, 103-104. 

29. Zie ook fig. 6.6. 

30 http://orkneypottery.co.uk/prehistoric-pottery/excavation-of-experimental-kilns/ 
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Fig. 15.4: Profielopnamen van de in 2008 opgegraven experimentele bakplaatsen te Harray, Mainland (Orkney Eilanden, 

Schotland) waar in 2007 door de Orkney Archaeology Society zelfgemaakte ‘neolithische’ handgevormde potten zijn 

gebakken in een brandstapel van lokaal gestoken turf, dierlijke mest en zeewier, omgeven door een omwalling van gestoken 

zoden. (foto’s: A. Appleby: Fursbreck pottery/Orkney Archaeology Society). 

Tijdens het opgraven van de bakplaats heeft men profielen aangelegd door het 0,15 tot 0,3 m dikke 

aspakket (fig. 15.4d en 15.4e). De overeenkomsten met de profielen van de aslagen uit Sneek-

Harinxmaland zijn overduidelijk. Volgens de uitvoerders van het experiment was het mogelijk te 

onderscheiden op welke plek in het pakket een bepaalde brandstof was gebruikt. Op de plekken 
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waar veen was verbrand bestond de as uit bruinrode, oranje en gele kleuren, waar mest was 

verbrand was de as vuilwit tot lichtgrijs van kleur en op de plekken van het gedroogde zeewier was 

de as donkergrijs tot zwart van kleur. Donkergrijze tot zwarte askleuren zijn niet waargenomen in de 

profielen van Sneek-Harinxmaland, maar wel zijn er plaatselijk grijze aslagen aanwezig zoals spoor 

522 (fig. 15.5). Of het hier (deels) gaat om verbrande mest is niet te zeggen, maar uit het 

slijpplatenonderzoek is wel duidelijk geworden dat dit spoor ook al voor de verbranding een andere 

samenstelling had dan de onderliggende mestrijke slootvulling (spoor 517).
31

 

 
Fig. 15.5: Detail van profiel 1a met van boven naar beneden: spoor 118, 522, 501 en 517. De witgele aslaag van spoor 118 

zal bestaan uit turfas, spoor 517 is de onderliggend mestachtige vulling van een sloot en spoor 501 is de donkere verkoolde 

top van deze vulling. Spoor 522 is de grijze aslaag die mogelijk voor een deel bestaat uit verbrande mest. Dit spoor is het 

verbrande restant van aangevoerde brandstof die hier ter plekke is verbrand en niet de oude top van de onderliggende 

slootvulling (spoor 517). (Foto: RUG/GIA). 

Hoewel de overeenkomsten tussen de in Sneek-Harinxmaland aangetroffen aspakketten en de 

opgegraven restanten van de openluchtbakplaats in Schotland evident zijn, en dus mag worden 

aangenomen dat in Sneek-Harinxmaland eveneens potten in zuurstofrijke omstandigheden zijn 

gebakken, is het niet uitgesloten dat er ten tijde van fase 3 op  het podium ook nog een of meerdere 

ovens in gebruik zijn geweest. Er zijn namelijk sporen gevonden van een structuur die mogelijk een 

                                                           
31 Uit de bestudeerde slijpplaat (vondstnr. 594) van deze laag en de onderliggende twee lagen (spoor 501 en 517) bleek dat 

spoor 522 bestond uit ter plekke verbrand plantaardig materiaal met enige insluitsels van silica en verbrand bot. Het had  in 

oorsprong niet dezelfde samenstelling als de onderliggende mestrijke slootvulling (spoor 517), die ook insluitsels van 

aardewerk bevatte. Het tussenliggende contactvlak (spoor 501) bleek wel overeen te komen met de onderliggende 

slootvulling en zal gezien de geleidelijke overgang naar de slootvulling dan ook de oorspronkelijke top van de slootvulling 

zijn geweest (zie ook hoofdstuk 13: monster 594). 
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oven is geweest en ook sommige van de aangetroffen verbrande kleiresten kunnen goed deel 

hebben uitgemaakt van een dergelijke structuur.
32

 Ook is er donker gekleurd aardewerk gevonden 

dat iets harder is gebakken.
33

 Daar komt bij dat een oven ook bruikbaar is voor andere activiteiten 

zoals metaalbewerking, waarvan juist uit fase 3 sporen bekend zijn in de vorm van smeltbrokjes lood 

en brons en de resten van een smeltkroesje.
34

 Het is mogelijk dat de locatie behalve voor het bakken 

van aardewerk en metaalbewerking ook is gebruikt voor andere activiteiten waarvoor vuur belangrijk 

was. Hierbij kan gedacht worden aan het roken van vlees en het winnen van zout voor eigen 

gebruik.
35

  

De locatie was zeer geschikt voor het uitvoeren van activiteiten waarbij verbranding nodig was 

vanwege de nabijheid van brandstof en de bruikbaarheid van een podium als droge plek. Er is echter 

nog een reden waarom dit soort plekken zeer geschikt was voor dit soort activiteiten. Bij het bakken 

van aardewerk kan het vuur dagen lang branden, waarbij zich hoge temperaturen kunnen 

ontwikkelen.
36

 Zeker in het geval van kuilvuren en brandstapels levert dat brandgevaarlijke situaties 

op. Aangezien de woonstalhuizen uit deze periode hoofdzakelijk bestonden uit hout, hun daken met 

stro of riet gedekt waren en er waarschijnlijk op een erf ook andere brandbare objecten aanwezig 

waren, zoals spiekers met (brandbare) gedroogde voorraden of losse hooiopslag, is het aannemelijk 

dat brandgevaarlijke activiteiten bij voorkeur plaatsvonden buiten de relatief kleine woonerven. Het 

feit dat de onderzoekslocatie hoogstwaarschijnlijk al verlaten bij de start van fase 3 was en te midden 

van een nat landschap lag, moet de plek nog aantrekkelijker hebben gemaakt voor het uitvoeren van 

vuurgevaarlijke activiteiten. 

Over de totstandkoming van aslagen in de rest van het gebied gedurende de Romeinse tijd 

Het feit dat een aantal van de hierboven geïntroduceerde nabijgelegen locaties, zoals de 

onderzochte locaties in de wijken Pasveer en De Loten, gelijktijdig bewoond raakten, doet 

vermoeden dat deze nederzettingen omstreeks het begin van de jaartelling deel uitmaakten van een 

en dezelfde ontginning en mogelijk zelfs van hetzelfde ontginningsblok. Dientengevolge is niet 

uitgesloten dat zij ook omstreeks dezelfde tijd weer verlaten zijn. Omdat de aspakketten van de 

andere locaties vaak niet goed gedateerd zijn en ook stratigrafisch niet in dusdanig detail onderzocht 

zijn als in het kader van de huidige opgraving, is het moeilijk om in dit stadium te bepalen of en hoe 

de aspakketten van de verschillende locaties zich in de tijd tot elkaar verhouden. Toch mag worden 

aangenomen dat in ieder geval een deel van de verlaten terpen, na eerst te zijn bewoond, in de tijd 

van of rond de te Sneek-Harinxmaland gedocumenteerde fase 3 werd gebruikt voor activiteiten die 

verband hielden met verbranding.  

Maar ook wanneer de aspakketten op de verschillende locaties zijn geproduceerd in dezelfde fase, 

dan nog hoeven zij niet precies gelijktijdig te zijn ontstaan. Voor het bakken van potten en eventueel 

andere brandgevaarlijke activiteiten zal men namelijk niet gelijktijdig een groot aantal verlaten podia 

                                                           
32 Zie ook hoofdstuk 7 over keramische artefacten en verbrande kleiresten. 

33 Het gaat onder andere om vaatwerk dat in Taayke’s (1996) typologie K4- en G7-aardewerk wordt genoemd. 

34 Voor de smeltbrokjes zie hoofdstuk 10. 

35  Hoewel eerder is beargumenteerd dat op de opgravingslocatie geen grootschalige zoutproductie zal hebben 

plaatsgevonden, kan het niet uitgesloten worden dat er soms op kleine schaal, voor eigen gebruik, zout is gewonnen uit 

met zeewater doordrenkte turven of uit gedroogde zoute planten. 

36 Persoonlijke mededeling van T. Sibma die tijdens experimenten zelfgemaakte kogelpotten heeft gebakken in een 

kuilvuur. 
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nodig hebben gehad. Aannemelijker is dat men in het gebied steeds één of enkele podia uitkoos om 

genoemde brandactiviteiten uit te voeren. Het is zeer wel denkbaar dat bij de locatiekeuze de 

brandstofvoorziening leidend was. Op het moment dat al het bruikbare en gemakkelijk bereikbare 

veen rond een bepaald podium was afgegraven en opgestookt, zal men in de daaropvolgende 

seizoenen naar een ander podium zijn gegaan waar nieuw veen efficiënt te winnen was. De precieze 

datering van de aspakketten op de verschillende podia zal dan ook onderling enigszins verschillen. 

Enkele opgravingen laten bovendien zien dat in de omgeving van Sneek zeker niet alle podia 

gedurende deze periode voor dit soort activiteiten zijn gebruikt.
37

 Dit kan erop duiden dat de 

veenwinners grote delen, of wellicht het volledige voormalige woongebied tot hun beschikking 

hadden en vrij waren om te kiezen waar zij gingen graven en het veen gingen verbranden. 

Het gedetailleerde onderzoek aan de aspaketten in relatie tot de stratigrafie van de nederzetting laat 

zien dat er, onder andere door middel van het goed dateren van verschillende lagen en het uitvoeren 

van micromorfologisch onderzoek, veel informatie kan worden verzameld over de opeenvolging van 

bewoningsfasen, activiteitenfasen en natuurlijke fasen. Om bovenstaande theorie echt goed te 

kunnen toetsen wordt dan ook geadviseerd om bij toekomstige opgravingen – indien daar de 

mogelijkheid toe is - niet alleen in ruimtelijk opzicht onderscheid te maken in bewoningszones en 

activiteitenzones op een podium, maar ook aandacht te besteden aan de chronologische 

ontwikkeling en de datering van opeenvolgende lagen, omdat perioden van bewoning met 

huishoudelijke activiteiten in relatief korte tijd kunnen zijn afgewisseld door perioden waarin 

activiteiten van een andere aard plaatsvonden. 

15.4 FASE 4: EXTENSIEVE VEETEELT EN HOOIWINNING? 

Sporen van terpophoging en vertrapping door vee uit het begin van de 2
e
 eeuw n.C. geven aan dat de 

locatie toen opnieuw agrarisch benut werd. Dat de mensen het de moeite waard vonden om het 

podium tijdens die fase op te hogen kan gezien worden als bewijs voor bewoning, maar of deze plek 

gedurende fase 4 daadwerkelijk periodiek (seizoensmatig) of voor een langere periode vast werd 

bewoond, is niet te zeggen omdat door latere aftopping een onbekend, maar voor onze analyse 

essentieel deel van de sporen uit deze fase ontbreekt. Wel is zeker dat het gebied opnieuw agrarisch 

geëxploiteerd werd, maar of dit op een vergelijkbare manier is gebeurd als in fase 2 is 

onwaarschijnlijk omdat de sinds toen ingezette bodemdaling en vernatting de mogelijkheden voor 

intensief agrarisch gebruik in toenemende mate zullen hebben verminderd en er geen aanwijzingen 

zijn dat het maaiveld hoger is komen te liggen door overslibbing, of dat het waterpeil kunstmatig 

verder is verlaagd.  

Op grond van de kleiige aard van de terpophoging zou men wellicht denken dat rond het begin van 

fase 4 in de omgeving van de terp een kleilaag van betekenis was afgezet, die als bron voor de 

voortgezette terpbouw kon dienen. Nadere beschouwing leert echter dat met de overstromingen 

waar dit gebied mee te maken had, nooit veel klei kan zijn aangevoerd, want de kleiigheid in de top 

van het veraarde veen van fase 4 rondom het podium is betrekkelijk gering. Dit is overigens ook een 

indicatie van de aard van de overstromingen. Hoewel een echte overstroming vanuit zee niet 

                                                           

37 Onder meer bij Sneek-De Hemmen III (pers. med. M. Bakker) en het meer richting Bolsward gelegen Arkum (Bakker in 

voorbereiding c) zijn geen pakketten met as of verbrande klei aangetroffen. 
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uitgesloten kan worden, zijn er in de lagen van fase 3 en 4 geen sporen van aangetroffen van de 

siltfractie die te verwachten is bij geregelde overstromingen met een hoog energetisch milieu. 

Verder is de afgezette klei die er is, zo goed vermengd geraakt met (alleen) de top van het veraarde 

veen dat het waarschijnlijker is dat het gebied simpelweg een deel van het jaar onder water stond 

waarbij een kleine hoeveelheid van elders aangevoerde fijne kleideeltjes in het water bezonken en 

uiteindelijk afgezet werden op en in de top van het veen. In het zomerse seizoen zullen deze dunne, 

fragmentarische spoellaagjes door de groei van vegetatie en vertrapping door vee, vermengd zijn 

geraakt met het veen: het algemeen waterpeil zal dan ook hoog zijn geweest.
38

  

Hoewel lokaal, kleinschalige akkerbouw op specifieke plekken voor deze fase niet helemaal 

uitgesloten kan worden - voedsel- en handelsgewassen kunnen immers verbouwd zijn op enkele 

hogere plekken, zoals verlaten podia of op speciaal voor dit doel opgeworpen walletjes naast sloten, 

die daarvoor verder werden verdiept – is het zeker dat de gewone landerijen gelegen tussen de 

sloten ongeschikt waren om als akkers te kunnen dienen, gezien hun lage ligging en de daar 

heersende natte omstandigheden. Voor een functie als hooiland of extensieve weidegrond waren 

deze landerijen echter nog wel geschikt en zij zullen zeker daarvoor zijn gebruikt, gezien de sporen 

van vertrapping door vee. 

De hiermee geschetste vorm van hergebruik of doorgebruiken van verlaten veenontginningen voor 

extensieve veeteelt en hooiwinning is voor het eerst genoemd door De Langen als secundaire 

gebruiksmogelijkheid waarmee rekening gehouden moet worden bij het bestuderen van de 

veenontginningen uit de ijzertijd en Romeinse tijd.
39

 Deze secundaire functie is niet alleen 

aangetoond voor deze plek in Sneek-Harinxmaland, maar inmiddels ook bij andere opgravingen, 

zoals die van een voormalige vroege ontginningsnederzetting bij Arkum.
40

 Een soortgelijk secundair 

gebruik van verlaten veenontginningen is ook bekend uit de middeleeuwen en de Nieuwe tijd.
41

  

Het is nog onbekend hoe de hergebruikers de oude podia uitzochten en met welk recht. In het geval 

van de onderzochte site mag aangenomen worden dat deze pas verlaten activiteitensite nog goed 

zichtbaar was en met de recente ophogingen ook aantrekkelijk voor nieuw gebruik. Of de 

hergebruikers zich konden beroepen op oude rechten is niet te bepalen. Een dergelijk recht ligt in 

zijn algemeenheid voor de hand in geval van een relatief korte periode tussen de eerste verlating en 

het hergebruik en helemaal indien er sprake was van een ‘achterblijven’ van een deel van de 

bewoners op het oude stee. De precieze vorm van de ontginning zal ook hebben meegespeeld. Zo 

kan men denken aan het middeleeuwse recht van opstrek, dat ook andersom kan hebben 

gefunctioneerd: een blijvend recht op vruchtgebruik en vestiging, een fenomeen dat nog niet of 

nauwelijks is onderzocht.
42

 In zulke gevallen, zeker wanneer de gebiedsindeling grotendeels intact 

bleef, zal een vorm van familierecht op de landerijen kunnen zijn blijven rusten. Indien er een lange 

                                                           
38 Dit laatste wordt nog eens bevestigd door het onderzoek aan de botanische gegevens, waaruit blijkt dat het gebied na 

fase 2 niet alleen natter werd, maar dat ook bleef (zie paragraaf 8.3). 

39 De Langen 2011, 77. 

40 Zie fase 7 en mogelijk fase 5 van de opgegraven nederzetting bij Arkum (Bakker 2013; Bakker, 2019). 

41 Een voorbeeld zijn de ‘maden’ of ‘mieden’ en de ‘scharlanden’ die soms op kilometers afstand van de boerderijen lagen. 

Overigens zijn er tot op de dag van vandaag nog extensief benutte graslanden in het Friese veenweidegebied die alleen 

zomers gebruikt worden en de rest van het jaar onder water staan of in ieder geval plas-dras. Een voorbeeld daarvan zijn de 

zogeheten blauwgraslanden bij Akmarijp (Fr.). 

42 Recentelijk is hergebruik van woonpodia onderzocht in de Onlanden in Noord-Drenthe. Daarbij is vastgesteld dat een 

bepaald deel, maar niet alle van de oude woonplaatsen werd hergebruikt en daartoe ook verder opgehoogd, hetgeen 

resulteerde in een geheel nieuw bewoningspatroon: vgl. Nicolay (red.) 2018. 
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periode van bijvoorbeeld meerdere generaties sinds primair gebruik verstreken was en zeker 

wanneer oude verkavelingspatronen in het ongerede waren geraakt, ligt het misschien minder voor 

de hand om te veronderstellen dat er nog ‘familierechten’ op het land of de voormalige woonplaats 

rusten. Mogelijk dat men in zulke gevallen te maken had van rechten van een bepaalde 

ontginnersgroep als geheel.  

In het geval van middeleeuws hergebruik van podia uit de Romeinse tijd is het zeker dat de nieuwe 

bewoners geen notie hadden van de eerdere bewoners. Zij maakten simpelweg handig gebruik van 

de verlaten podia als hoge plekken in het landschap. Uit de opgraving van het GIA bij Wartena is al 

gebleken dat de middeleeuwse ontginner een voorkeur had voor deze kopjes wanneer ze de oude 

tot moeras verworden ontginningen uit de Romeinse tijd opnieuw ontgonnen.
43

 Dit zal ook het geval 

zijn voor de middeleeuwse ontginners van en rond de locatie Sneek- Harinxmaland. Interessant is dat 

de (her-)ontginning te Sneek-Harinxmaland al plaatsvond in late 7
e
 en 8

e
 eeuw, wat aanzienlijk 

eerder is dan die van Wartena. 

15.5 FASE 5: HERNIEUWDE VEENGROEI EN EEN VROEG-

MIDDELEEUWSE ONTGINNING 

De terpen in het (voormalige) veenontginningsgebied uit de ijzertijd en Romeinse tijd worden vaak 

aangeduid als overslibde (veen-)terpen. Die benaming kan de indruk wekken dat de voormalige 

ontginners door overstromingen vanuit zee zijn verdreven en is inderdaad wel zo opgevat. Inmiddels 

is dat beeld aanzienlijk en nadrukkelijk bijgesteld en is beklemtoond dat de bovenste kleilagen soms 

pas vele eeuwen na de eerste ontginningen zijn afgezet. Een in dit opzicht belangrijk onderzoek is de 

waarneming die in 1999 in de wijk Tinga te Sneek kon worden verricht.
44

 Tijdens een archeologisch 

noodonderzoek kon daar worden vastgesteld dat na de afzetting van de eerste kleilagen in de 

Romeinse tijd in het landschap rond Sneek-Tinga weer veen was gaan groeien en dus dat sindsdien 

het oude veengebied door de natuur was hersteld. Het was dit veen dat al in de vroege 

middeleeuwen opnieuw ontginners trok, te Sneek-Tinga al in de achtste, zo niet de zevende eeuw.  

Het onderzoek te Sneek-Tinga en later dat te Sneek-Akkerwinde laten zien dat aan het begin van de 

volmiddeleeuwse verkavelingsblokken, die horen bij of althans overlopen in de middeleeuwse 

randveenontginningen, vroegmiddeleeuwse ontginningen kunnen liggen.
45

 Te Sneek-Akkerwinde 

bleek zelfs dat de vroegmiddeleeuwse sloten daar dezelfde oriëntatie hadden als de historische, op 

de volle middeleeuwen teruggaande verkavelingsgrenzen. Te Oldeboorn-Warniahuizen tenslotte is 

zeer recentelijk vastgesteld dat vroegmiddeleeuws Friesland ook al rivierontginningen kende, en dat 

de veenontginningen uit de Karolingische tijd en die uit de volle middeleeuwen in de tijd en ruimte 

(nagenoeg) op elkaar kunnen hebben aangesloten.
46

 De Karolingische ontginningen in Friesland 

waren, zo bleek uit deze onderzoeken, mogelijk omvangrijker dan eerder aangenomen.
47

 

                                                           
43 Hergebruik van het podium in de volle middeleeuwen is zowel aangetoond bij de opgraving van een voormalige 

nederzetting bij Arkum als bij de opgraving Wartena Noord (Bakker 2013 respectievelijk Bakker 2017). 

44 Vos 2001; Niekus 2002. 

45 Ufkes & Tuinstra 2012; zie ook De Langen 2011, 81-83. 

46 Bakker & De Langen in voorbereiding. 

47Zie ook De Langen 1992. 
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Het onderzoek te Sneek-Harinxmaland vormt in dit opzicht een belangrijke onderbouwing van de 

nieuwe indruk dat ten tijde van de eerste ontginningen en de fase van secundair gebruik 

landschappelijke omstandigheden plaatselijk rustig konden zijn. Het toont aan dat ook te Sneek-

Harinxmaland na de laatste gebruiksfase in de Romeinse tijd opnieuw veengroei optrad.
48

 Dit is een 

belangrijke vaststelling, want het beeld was tot voor kort dat de Middelzee zich al gelijk na de 

Romeinse tijd aanzienlijk had verbreed, ook toen al in zuidwestelijke richting, voorbij Rauwerd.
49

  

Nu vastgesteld kan worden dat de overslibbingen na de eerste ontginningen in Sneek-Harinxmaland 

beperkt van omvang waren en de invloed van het zeewater nog betrekkelijk gering was, of althans 

dat de overstromingen laag-energetisch waren, dringt zich een ander scenario op, namelijk dat de 

invloed van de zee weliswaar toenam, maar ook dat het zilte water op meer rustige wijze via sloten 

en kanalen het gebied binnentrad, in plaats van verwoestend te werk te gaan tijdens breed over het 

ontgonnen veengebied uitwaaierende, krachtige overstromingen. Dit past wel bij de opvatting dat de 

zee tijdens de uitbreiding van de Middelzee richting Bolsward ten noorden van het latere 

Harinxmaland voornamelijk of althans in hoofdzaak een oud kanaal volgde.
50

 Het volgt ook de 

bevindingen te Arkum, waar onderzoek eveneens waarschijnlijk maakte dat de zee het gebied 

binnentrad door in hoofdzaak het bestaande netwerk van sloten te volgen.
51

 

Ook wat de datering van de vroegmiddeleeuwse ontginningen betreft onderbouwt het onderzoek te 

Sneek-Harinxmaland het op grond van de waarnemingen te Scharnegoutum en over Sneek-Tinga al 

geuite vermoeden dat de veenrandzone in de vroege middeleeuwen betrekkelijk vroeg weer in 

gebruik is genomen. Te Sneek-Tinga kon een start van de ontginningen in de 7
de

 eeuw op grond van 

een enkele oudere vondst en enkele C14 dateringen worden vermoed, maar helaas niet worden 

bewezen omdat lagen en aardewerk uit de 7
de

 eeuw niet waren aangetroffen. In Scharnegoutum 

konden enkele verkavelingssloten eveneens in de 7
de

 eeuw worden gedateerd, al ging het hier 

mogelijk niet om echte veenontginningssloten.
52

  

Dankzij het onderzoek te Sneek-Harinxmaland kan aan de nog spaarzame gegevens over de 

vroegmiddeleeuwse Friese veenontginningen een waardevolle constatering worden toegevoegd: het 

onderzoek te Sneek-Harinxmaland maakt aannemelijk dat de eerste menselijke aanwezigheid van de 

mens in het Tinga-veen inderdaad in de (late) 7
de

 eeuw of anders rond 700 te plaatsen is. Tijdens 

deze vroegmiddeleeuwse ontginningsfase raakte het Tinga-veen, of beter gezegd het ontwaterde 

restant ervan, in de top vertrapt (zie ook fig. 5.25). De hoeveelheid vroegmiddeleeuwse vondsten is 

ook te Sneek-Harinxmaland opnieuw gering, maar de aanwezigheid op de terp van een 

vroegmiddeleeuwse waterput laat zien dat de vroegmiddeleeuwse ontginners de oude terp hebben 

opgezocht, misschien wel om er te wonen. Helaas gingen de latere uitbreidingen van de Middelzee 

gepaard met erosieve overstromingen, waarbij de top van de terp, net als te Scharnegoutum, danig 

werd aangetast en waardevolle archeologische resten verloren gingen. Dit maakt het onmogelijk om 

uitspraken te doen over de aard van de vroegmiddeleeuwse menselijke aanwezigheid op de terp. 

                                                           
48 Zie hoofdstuk 3. 

49 Vos & De Vries 2013. 

50 De Langen 2011, 78-79. 

51 Vos in voorbereiding. 

52 Waldus 2005. 
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Tevens kon aannemelijk worden gemaakt dat een eerste middeleeuwse overslibbing vanuit de 

Middelzee niet vroeger dan in de laatste 8
ste

 eeuw te plaatsen is. Overigens worden de echte 

wadafzettingen, die men kan associëren met de Middelzee als zeearm, te Harinxmaland pas na 1000 

gedateerd. Een en ander past goed bij het eerder geuite vermoeden dat de Middelzee zo rond 900 

een nieuwe stap zette in zuidwestelijke richting zette en dat de zuidwestelijke tak als zeearm 

betrekkelijk laat zijn historisch bekende omvang kreeg.
53

 Het over een langere tijd stapsgewijs 

groeien van de Middelzee is in lijn met de bevindingen die door Aalbersberg werden opgedaan toen 

deze boerderijplaatsen rond de Boorne tussen Akkrum en Oldeboorn en – op een later tijdstip - het 

landschap rond Abbega onderzocht.
54

 

15.6 FASE 7: VROEGMIDDELEEUWSE ZOUTWINNING 

Zout is een belangrijk product omdat het niet alleen een smaakversterker is, maar ook gebruikt kan 

worden om voedsel, zoals vis en vlees, langer houdbaar te maken. Daarnaast kan het gebruikt 

worden bij het prepareren van huiden voorafgaand aan het looiproces. Het was dan ook al van 

oudsher een gewild handelsproduct dat vanuit de kustgebieden naar de binnenlanden werd 

verhandeld. Behalve uit zeewater of zoute planten, kan zout ook uit zouthoudend veen worden 

gewonnen; dit laatste proces heet ‘zelnering’.
55

 Eutroof veen uit een brakke omgeving bevat zout en 

hetzelfde geldt voor andere soorten veen die overspoeld raken met zeewater. Als dit veen wordt 

gedroogd verdampt het water, maar blijven de zoutdeeltjes gebonden aan de organische stof. Na 

verbranding van deze zilte turf (de ‘zel’) blijft een zouthoudende as over (de ‘zelas’). Deze kan 

vervolgens met water uitgeloogd worden tot een zoutoplossing. Eventueel kan hiervoor ook 

zeewater gebruikt worden om een nog hoger geconcentreerde zoutoplossing te verkrijgen (‘brijn’). 

Na indampen blijft zout over.
56

  

Het winnen van het zouthoudende veen dat onder een laag klei of slib ligt (de ‘darink’) wordt 

moernering of darinkdelven genoemd en kan worden uitgevoerd op zowel een droge als natte 

wijze.
57

 De droge manier is het simpelweg uitgraven van darink op hoger gelegen kwelders of 

zomerpolders. Omdat deze gebieden zelden onder lopen met zeewater, is het mogelijk om deze 

activiteit op grote schaal en in omvangrijke graverijen uit te voeren. In dit hoge kwelderlandschap 

kunnen grote hoeveelheden gewonnen veen niet altijd op eenvoudige wijze worden vervoerd. Het 

veen werd daarom vaak ter plekke gedroogd en opgebrand waarna de zelas werd verzameld en 

meegenomen om elders in speciale zoutketen verder te worden verwerkt tot zout. In sommige 

gevallen werd het ook ter plekke uitgeloogd en verwerkt tot zout.  

In het geval van de kuilen die in fase 7 (ca. 10
e
 eeuw) op de opgravingslocatie ontstonden toen door 

een dikke groengrijze laag klei heen tot in het Tinga-veen werd gegraven, gaat het om de natte 

manier van moerneren. Deze manier werd wel toegepast op bij laagwater droogvallende stukken 

wad of op een lage kwelder. Tijdens laag water werd het met klei afgedekte veen uitgegraven en 

verzameld op een vlot of bootje. Dit bootje kon al meegenomen zijn naar de locatie en in een 

                                                           
53 Zie hoofdstuk 6. 

54 Aalbersberg 2018; Aalbersberg in voorbereiding. 

55 Griede 1978, 131, 135-138. 

56 Het indampen en het verzamelen van uitgekristalliseerde zouten dient met enige omzichtigheid te gebeuren opdat het 

‘keukenzout’(NaCl) gescheiden van bitterzout (MgSO4) en andere afvalstoffen verzameld kan worden (Van den Broeke 

2007,75; Leenders 2010, 23-34). 

57 Nicolay & Vos 2010, 190-191. 
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nabijgelegen geultje zijn vastgelegd, of op het droge zijn neergelegd nabij de plek van de uitgraving. 

In het laatste geval hoefde men minder ver te lopen met de darink en kon men, zodra de vloed 

opkwam, terugvaren met de vracht (fig. 15.6). De grens van de uitgegraven plekken kon worden 

gemarkeerd met een paal zodat men later nog kon achterhalen waar men was gebleven. Deze natte 

manier van moerneren kan ook over een groot oppervlak zijn uitgevoerd, maar in tegenstelling tot de 

droge manier van delven, werden hierbij kleine en van elkaar gescheiden putjes gegraven. Tussen 

deze putjes werden bewust kleiruggetjes intact gelaten om te dienen als waterkering. De putjes 

waren niet zo groot in verband met de korte tijd die er was om te delven tussen eb en vloed.  

 
Fig. 15.6: In het midden van het schilderij Darinck delven (datering 16

e
 eeuw) is te zien hoe zout veen wordt gewonnen op de 

natte manier (naar: website Stadhuismuseum Zierikzee). 

In de werkputten van de opgravingslocatie zijn drie van dit soort veenwinningsputten aangetroffen 

(fig. 15.7; zie ook fig. 5.26 tot en met 5.28) en zeer waarschijnlijk liggen er veel meer van dit soort 

sporen in de ondergrond van het plangebied Harinxmaland. Dit wordt met enige zekerheid vermoed 

omdat de opgravingslocatie niet de eerste plek is waar bewijzen voor dergelijke veenwinning zijn 

aangetroffen. Ook in de nabijgelegen wijk Pasveer zijn tijdens bouwprojecten dit soort sporen 

waargenomen. Archeologen hebben destijds al gesuggereerd dat het waarschijnlijk ging om sporen 

van veenwinning, maar het achterliggende doel werd amper toegelicht en niet verder onderzocht.
58

  

De waarneming dat ook te Sneek-Pasveer alleen de toplaag van het (Tinga-)veen is gedolven, doet 

echter vermoeden dat het doel toch ook daar zoutwinning is geweest. Omdat de 

veenwinningsputten geen scherven bevatten, heeft men zich weinig moeite getroost de sporen te 

dateren.  

Ditzelfde geldt voor de veenwinningsputten die zijn aangetroffen tijdens de opgraving Sneek-

Stadsrondweg Oost.
59

 Op basis van de omschrijving van de auteurs kan opgemaakt worden dat deze 

putten jonger zijn dan het Tinga-veen en de daarop liggende dunne humeuze kleilaag met sporen van 

vertrapping, maar het wordt niet duidelijk of ze vanaf dat niveau zijn ingegraven of vanaf een van de 

twee hogere kleiafzettingen. Desalniettemin kan het niet uitgesloten worden dat deze zoutwinning 

                                                           
58 De voormalige provinciaal archeoloog dr. J. Bos zei over dit soort sporen in de wijk Pasveer: ”Een eventuele relatie met 

zoutwinningsactiviteiten is niet zonder meer aan te nemen.” (1998, 184). 

59 Huisman & Niekus 2002, 23. 
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uit dezelfde periode dateert. De dunne vertrapte humeuze kleilaag op het Tinga-veen bij Sneek-

Stadsrondweg-Oost zou gelijktijdig kunnen zijn met fase 5b van Sneek-Harinxmaland en de twee 

hoger gelegen kleiafzettingen zouden dan uit dezelfde periode kunnen dateren als fase 6 en fase 8. 

Dit kan echter niet bewezen worden omdat de kleilagen in Sneek-Stadsrondweg Oost niet zijn 

gedateerd.
60

  

 

 
Fig. 15.7: Opname van vak 2 en 3 in werkput 2, met rode pijlen zijn de hier aanwezige veenwinputten aangegeven. 

De vroege datering - van omstreeks de 10
e
 eeuw - voor moernering in Harinxmaland is 

belangwekkend, maar door het ontbreken van dateringen van vergelijkbare sporen in naburige 

gebieden kunnen (voorlopig) geen uitspraken worden gedaan over de schaal waarop deze activiteit 

in de tiende eeuw in Friesland heeft plaatsgevonden. Het is daarom van belang om, wanneer bij 

toekomstige opgravingen opnieuw veenwinputten – of sporen die daaraan doen denken – worden 

aangetroffen, deze zo goed mogelijk te dateren.  

Zeer waarschijnlijk is er al vroeg begonnen in Friesland met het winnen van zouthoudend veen om 

zout te verkrijgen voor eigen gebruik. Duidelijk is dat er op een bepaald moment een omslag moet 

hebben plaatsgevonden naar een meer commercieel gerichte uitvoering van deze activiteit omdat de 

export van dit veenzout in financieel opzicht steeds aantrekkelijker werd.
61

 Wanneer deze omslag 

                                                           
60 Zie Vos 2002, 14. 

61 Dat moment zal verschillen per gebied en afhankelijk zijn geweest van de prijs die betaald werd voor dit zout, de (lokale) 

wetgeving en eigendomsverhoudingen alsmede de (lokale) kosten van het delven, de verwerking en het vervoer. 
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precies plaatsvond is vooralsnog niet met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk dat de 

schaalvergroting die hiermee gepaard ging, over het algemeen grote eroderende gevolgen heeft 

gehad voor het landschap in de delen van Friesland waar deze activiteit plaatsvond.
62

 Als gevolg 

daarvan ontstond een toenemend overstromingsgevaar en een grotere kans op verdrinking van 

cultuurland door plasvorming. 

15.7 CONCLUSIE 

De sporen en structuren die tijdens de opgraving van Sneek-Harinxmaland in 2015 zijn aangetroffen 

hebben belangrijke informatie opgeleverd over de bewoning en exploitatie van het (klei-op-

)veengebied gedurende de periode van de late ijzertijd en Romeinse tijd tot ver in vroege 

middeleeuwen. Zij staan allereerst de conclusie toe dat gedurende de eerste bewoningsfase op het 

ontgonnen veen akkerbouw bedreven is in het kader van een gemengde agrarische bedrijfsvoering. 

Toen akkerbouw door bodemdaling en vernatting te zeer bemoeilijkt werd, heeft men de woonplaats 

verlaten.  

In de periode daarna werd binnen het gebied van de ontginningseenheid veen gewonnen dat op de 

onderzoekslocatie werd verbrand ten behoeve van hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, het bakken 

van potten. Dankzij gedetailleerd onderzoek aan de aslagen kon tot deze verklaring worden 

gekomen. Geadviseerd wordt bij toekomstige opgravingen van zulke sporen opnieuw ruim aandacht 

te schenken aan de vorming van deze aslagen en te toetsen of de hier gegeven verklaring de juiste is, 

en ook nader in te zoomen het onderscheid tussen de verschillende brandgangen.  

Vervolgens lijkt het gebied nog in de Romeinse tijd gebruikt te zijn voor extensieve veeteelt en 

hooiwinning, een geval van agrarisch hergebruik van een gebied dat eerder al in ontginning was 

gebracht. Net als elders in de omgeving van Sneek begon na deze fase, toen de site opnieuw door de 

mens verlaten was, opnieuw veen te groeien, het zogenoemde Tinga-veen. Deze vaststelling is 

belangrijk voor onze opvattingen over de ontstaanswijze van de Middelzee. Nog lange tijd na de 

eerste ontginningen in de late ijzertijd bleef de invloed van de zee in het gebied rond de 

onderzoekslocatie betrekkelijk gering in die zin dat van een echte zeearm tot in 10de eeuw geen 

sprake was, althans niet in Sneek-Harinxmaland.  

Na de herontginning van het gebied in de Karolingische periode werd de mariene invloed al wel 

dominant, maar de overslibbing die toen optrad vond onder rustige omstandigheden plaats. 

Voorafgaand aan de vorming van de ‘echte’ Middelzeeafzettingen – die plaatshad onder 

hoogenergetische omstandigheden – is nog een periode van natte zoutwinning te postuleren. 

Al deze activiteiten hebben, zo heeft het onderzoek te Sneek-Harinxmaland duidelijk gemaakt, een 

specifieke uitwerking gehad op het landschap en ook specifieke reacties aan de natuur ontlokt. 

Hoewel de transformatie van een natuurlijk landschap in een cultuurlandschap voor elk soort gebied 

onbedoelde gevolgen met zich meebrengt waar ontginners op moeten anticiperen, behoren 

veengebieden tot de landschappen die het meest gevoelig zijn voor menselijk ingrijpen. Dit komt 

omdat elke vorm van manipulatie van de waterhuishouding – die altijd nodig zal zijn om een 

veengebied geschikt te maken voor wat voor vorm van exploitatie dan ook - niet alleen gevolgen 

                                                           
62 Dit laatste is al overtuigend aangetoond door Griede (1978) voor Dongeradeel en recent nog Nicolay (2010, 201-202) die 

de commerciële zoutwinning rond Anjum dateert tussen de 11e en 14e eeuw. 
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heeft voor die waterhuishouding en samenstelling van de bodem, maar ook voor de (relatieve) 

hoogte van het maaiveld.  

Om betreding of exploitatie blijvend mogelijk te houden blijft kunstmatige verlaging van de 

waterstand noodzakelijk. Wanneer voortgaande verlaging niet of te weinig kan worden gerealiseerd, 

zullen problemen optreden die de opbrengsten van agrarisch gebruik van de landerijen met het 

verstrijken van de tijd in toenemende mate doen verminderen. Het onderzoek te Sneek-

Harinxmaland bevestigt deze relatie, want het laat overduidelijk zien hoe de aard en intensiteit van 

het gebruik van de (voormalige) veengronden veranderde mede afhankelijk van de landschappelijke 

veranderingen. De huidige veenweideproblematiek zal de toenmalige boeren op het veen niet 

vreemd in de oren geklonken hebben. 
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16. Beantwoording van de algemene 

onderzoeksvragen uit het Programma van Eisen 

M. Bakker  

 

16.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de archeologische vraagstellingen uit het Programma van Eisen behandeld.
1
 

Dit wordt gedaan op basis van de gedocumenteerde veldwaarnemingen ondersteund door de 

onderzoeksresultaten van de specialisten. De meer specifieke fysisch-geografische, botanische en 

zoölogische vraagstellingen zijn behandeld in de bijbehorende hoofdstukken. 

16.2 VRAGEN OVER DE BEWONING 

1. Uit welke periode dateert de eerste bewoning en welke vorm heeft deze: is er eerst sprake 

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

Het begin van de vroegste bewoning (fase 2) is gedateerd op ca. 25 v.C. (±25 jaar). Er is dan sprake 

van een vlaknederzetting, in die zin dat men op een dun vloerniveau van veenplaggen woont dat zich 

bevindt op de ontgonnen natuurlijke ondergrond. De maximale hoogte van dit vloerniveau is ca. 30 

cm. Gedurende deze periode van bewoning wordt de nederzetting verder opgehoogd en aan het 

einde van deze eerste bewoningsfase omstreeks 50 n.C. ligt er mogelijk al een laag podium van 

maximaal 0,5 m hoog. 

2. Hoe lang vond er bewoning op de onderzoekslocatie plaats en zijn er op dat gebied parallellen 

met de andere onderzochte terplocaties uit de omgeving?  

De eerste periode van bewoning (fase 2) duurde tot halverwege de 1
e
 eeuw n.C. (±25 jaar). De totale 

duur van de eerste bewoningsperiode komt daarmee op ongeveer 75 jaar. Of deze bewoningsduur 

overeenkomt met de periode van bewoning op naburige terplocaties zoals Sneek-Noord II, Sneek-

Stadsrondweg Oost en Sneek-de Loten, is niet te zeggen omdat de eerste fase van bewoning op deze 

locaties hiervoor niet nauwkeurig genoeg is gedateerd.
2
 Wel is het zeker dat in iedere geval Sneek-

Stadsrondweg Oost eveneens in het begin van de 1
e
 eeuw n.C. werd bewoond. Mogelijk geldt dit ook 

voor de andere naburige terplocaties omdat op die plekken resten van aardewerk zijn 

teruggevonden dat in gebruik was rond het begin van de jaartelling en in de 1
e
 eeuw n.C.  

Gelijktijdigheid in bewoning van de verschillende naburige locaties is ook vanuit waterstaatkundig 

oogpunt aannemelijk: het op grote schaal ontwateren en onderhouden van het veengebied, waarvan 

bewijzen zijn aangetroffen uit deze periode, vergt een systematische aanpak en is alleen mogelijk 

                                                           
1
 Kaspers & Bakker 2014. 

2
 Sneek-Noord II naar pers. med. E. Taayke, Sneek-Stadsrondweg Oost door Niekus & Huisman (2002) en Sneek de Loten 

door Huisman et al. (2005). 
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indien er voldoende mensen zijn om zich hiermee bezig te houden. Gezien de vele sporen van 

huisterpen in het gebeid, was dit waarschijnlijk inderdaad het geval.  

Gedurende fase 3 (ca. 50 – 100 n.C.) was de terp naar alle waarschijnlijkheid onbewoond. Het 

afbreken van de bewoning kan verband houden met het minder gunstig worden van de 

omstandigheden voor het gemengd bedrijf. In fase 4 althans lijkt de omgeving uitsluitend voor 

veeteelt in gebruik. Of de terp toen opnieuw bewoond werd valt niet te zeggen: latere erosie vanuit 

een geul van de Middelzee heeft de bovenste terplagen grotendeels doen verdwijnen. De geringe 

hoeveelheid aardewerk uit deze periode, die op de nog gave flanken is aangetroffen, doet 

vermoeden dat eventuele bewoning kortstondig of seizoensgebonden is geweest. Nader onderzoek 

aan andere vindplaatsen is nodig om na te gaan of een dergelijk bewoningspatroon meer algemeen 

was. De opgravingsresultaten van Sneek-Rondweg-oost lijken dit patroon niet alleen te 

weerspiegelen, maar hetzelfde tijdpad aan te houden.  

In fase 5b is de terp zeker wel opnieuw bewoond. De aard van de bewoning kon vanwege de 

genoemde aantasting van de top van de terp niet met zekerheid worden vastgesteld, maar lijkt wel 

te passen bij de aanwijzingen voor vroegmiddeleeuwse veenontginningen elders rond Sneek, zoals te 

Tinga en ter plaatse van de afslag Akkerwinde. 

3. Hoe ziet de ontwikkeling in de opbouw van de terp eruit? Is er sprake van een ruimtelijke 

uitbreiding, zoals geconstateerd is bij Arkum (Bakker 2013) en vermoedelijk Wartena-Noord 

(Bakker, in voorb.), of is er sprake van een enkele fase van podiumbouw zoals vermoedelijk 

geconstateerd is bij de onderzoekslocatie Wartena-Warstiens (Bruinsma 1968)? 

De ontwikkeling in de opbouw van de nederzetting is niet zo goed te volgen als bij de terplocatie 

Wartena-Noord. Daar bleek het mogelijk om de ruimtelijke uitbreiding in meer dan zes subfasen vast 

te leggen. Voor de huidige opgravingslocatie is wel duidelijk dat het erf van de nederzetting tijdens 

de eerste bewoningsperiode (fase 2) iets in oppervlakte toeneemt. Dit komt wel overeen met wat 

ook gezien is in Arkum en Wartena-Noord. 

In de daaropvolgende periode is de locatie verlaten (fase 3; ca. de tweede helft van de eerste eeuw 

n.C.), maar wordt deze nog wel gebruikt voor specifieke activiteiten. De oppervlakte en hoogte van 

de terp nemen dan toe door de vorming van aslagen en lagen met verbrande kleikorrels op de 

flanken. In de daaropvolgende fase 4 worden de flanken van de terp met klei opgehoogd. Dit geldt 

waarschijnlijk ook voor de top van de terp, maar dat is niet te controleren vanwege de aftopping van 

de bovenste lagen tijdens latere overstromingen door de Middelzee. 

4. Heeft er permanente of seizoensgebonden bewoning plaatsgevonden? 

In de eerste bewoningsperiode (fase 2) vindt er permanente bewoning plaats. In fase 3 is de plek niet 

bewoond en voor fase 4 (ca. 100 - 150 n.C.) is het vanwege de aftopping van de terp niet te zeggen of 

dan wel hoe de plek werd bewoond. Ditzelfde geldt voor de bewoning in fase 5b (late 7
e
 eeuw- 

tweede helft 8
e
 eeuw). Dat er toen met zekerheid bewoning is geweest blijkt uit de aanwezigheid van 

een waterput, maar of dit permanente of periodieke bewoning betrof, is niet te zeggen wegens de 

aftopping van de terp. Wel is het zo dat maar een zeer gering aantal vondsten (één aardewerkscherf 

die met zekerheid dateert uit deze periode) aan deze fase kan worden toegekend. Dit lijkt te pleiten 

voor kortdurende bewoning.  
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5. Zijn er meerdere bewoningsfasen aanwezig die zijn gescheiden door periodieke 

verlatingsfasen, zoals aangetoond bij Arkum (Bakker 2013)? 

Ja, er zijn in ieder geval twee en mogelijk drie bewoningsfasen. Uit fase 2 dateren bewoningsporen in 

de vorm van resten van structuren zoals haarden, gebouwen en waterputten en van fase 5b resteren 

alleen bewoningssporen in de vorm van een waterput. Uit fase 4 zijn geen duidelijke 

bewoningssporen bekend, maar kan mogelijke bewoning ook niet uitgesloten worden omdat het 

deel van de terp waar zich dergelijke sporen kunnen bevinden, is afgetopt door de Middelzee. Al 

deze fasen worden van elkaar gescheiden door perioden waarin de plek is verlaten of waarin er wel 

activiteit was op de terp, maar geen bewoning. 

6. Indien er sprake is van een verlatingsfase, zijn er dan aanwijzingen voor een ander gebruik 

van de terp, bijvoorbeeld als bouwland (akkerlagen)? 

Ja, dit geldt zeker voor fase 3. In die periode wordt de locatie gebruikt voor activiteiten waarbij veel 

as met verbrande potscherven ontstonden. Er zijn sterke aanwijzingen dat op deze plek op grote 

schaal potten en andere aardewerken objecten zijn gebakken, daarnaast zal er andere nijverheid 

hebben plaatsgevonden waarbij hitte en vuur een vereiste was. Als brandstof is zeer waarschijnlijk 

turf van lokaal gestoken veen gebruikt omdat deze vorm van brandstof ruimschoots voor handen 

was op deze locatie. Verder is de terp in fase 4 en 5b in ieder geval gebruikt als rustplaats voor het 

vee gezien de vele trapsporen van runderhoeven.  

16.3 VRAGEN OVER EVENTUELE RESTEN VAN GEBOUWEN 

7. Zijn er resten van gebouwde structuren en hoe zijn deze te interpreteren wat betreft vorm en 

afmetingen, bouwwijze, gebruik (functie, indeling, onderhoud en reparaties, levensduur en 

verlating) en datering? 

Uit de eerste bewoningsperiode dateren sporen van paalgaten, paalresten en haarden die afkomstig 

zijn van tenminste twee opvolgende woonstalhuizen. Hoewel de best bewaard gebleven plattegrond 

maar ten delen kan worden gereconstrueerd, is duidelijk dat het oorspronkelijke huis oorspronkelijk 

ongeveer 5 m breed moet zijn geweest en een NO-ZW oriëntatie moet hebben gehad.  

8. Wat is de aard, herkomst en bouwkundige toepassing van de gebruikte bouwmaterialen? 

De aangetroffen resten van staanders en palen zijn overwegend van eik en els. In het geval van de 

dunnere staken is vooral gebruik gemaakt van wilg en in mindere mate berk en hazelaar. Essenhout 

is ook aangetroffen als constructiehout, maar is vooral gebruikt voor voorwerpen, net als esdoorn. 

Intacte vlechtwerken zijn niet aangetroffen op de opgraving, maar wel zijn verbrande resten 

gevonden van de klei die oorspronkelijk is gebruikt om vlechtwerk van muren mee aan te smeren. Dit 

soort resten kan herkend worden aan de indrukken die het zelf vergane vlechtwerk heeft 

achtergelaten. Er zijn ook verbrande kleiresten gevonden van vloeren en mogelijke haard- of 

ovenkragen. Tijdens fase 2, waaruit de meeste houtvondsten komen, bestond het gebied uit een 

ontgonnen hoogveen en groeiden er geen bomen in de directe omgeving van de nederzetting. Dit 

betekent dat vrijwel al het hout is aangevoerd. Maar gezien de variatie van het houtgebruik en het 
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feit dat er ook veel minder duurzame houtsoorten zijn gebruikt, kan tegelijkertijd aangenomen 

worden dat het meeste hout niet van heel ver is aangevoerd.  

16.4 VRAGEN OVER HET LANDSCHAPSGEBRUIK 

9. Zijn er aanwijzingen voor menselijke activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van 

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

Uit het botanisch onderzoek is gebleken dat er vooraf aan de bewoning al veranderingen optreden in 

de lokale vegetatie die te maken hebben met ontwatering van het veen. Omdat er tijdens de eerste 

bewoning al sloten actief zijn, is het aannemelijk dat deze sloten gegraven zijn in de tijd direct 

voorafgaande aan de bewoning en tevens dat daarmee toen al de verandering van de vegetatie in 

gang gezet is. 

10. Hoe verhoudt de ligging van Sneek-Harinxmaland zich tot de aanwezigheid van vroegere 

geulen?  

Uit het eerdere booronderzoek van Aalbersberg bleek de aanwezigheid van een voormalige geul of 

beek direct ten noorden van de nederzetting.
3
 Tijdens de opgraving is dwars op deze vermoede geul 

een korte sleuf gezet. Uit het onderzoek bleek dat het een sloot betreft uit de vroegste 

bewoningsperiode die op een later moment nog eens is ‘vergeuld’. Het oorspronkelijke 

hoogveengebied zal zeker stroompjes hebben gekend, maar waar die hebben gelopen is uit de 

opgravingsgegevens niet op te maken. Wel mag worden aangenomen dat een deel van de grotere 

watergangen waarop aangetoonde sloten hun water op losten, van natuurlijke oorsprong waren. 

In een veel latere periode (fase 6 tot en met 8: einde 8
e
 eeuw tot en met de 12

e
 eeuw) werd het 

gebied ingenomen door een kwelder waarin meerdere kleine geulen gemeanderd moeten hebben. 

Uit de lagen in het profiel van die fase zijn dan ook meerder sporen van kleine geultjes 

gedocumenteerd.  

11. Zijn er aanwijzingen voor (tussentijdse) overstromingen van de terp (overslibbingslagen)? Zo 

ja, hoe houden zij verband met de ontginningsactiviteiten van de vroege bewoners en de 

vorming van het omliggende landschap? 

Vooral in de vroege en volle middeleeuwen (fase 6 tot en met 8) is er sprake van overstromingen en 

daarmee gepaard gaande overslibbing en zelfs erosie van de terp. Al in eerder periodes wordt het 

landschap, of beter gezegd de top van de bodem, met het verstrijken van de tijd kleiiger. Dit is een 

indicatie voor kleine overstromingen of het ’s winters onder water staan van de landerijen. De hierbij 

afgezette klei raakte vervolgens vermengd met de venige bovengrond. 

12. Wat is de relatie tussen de onderzoekslocatie en andere nabij gelegen nederzettingen? 

Zie ook het antwoord op vraag 2: de opgegraven aardewerkvormen zijn dezelfde als zijn aangetroffen 

bij opgravingen van naburige terplocaties. Daaruit kan al afgeleid worden dat deze plekken 

vermoedelijk gelijktijdig bewoond werden.  

                                                           
3
 Aalbersberg 2006 
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Wat meer pleit voor gelijktijdigheid is het feit dat het oorspronkelijke veengebied waarin deze 

nederzettingen zouden komen te liggen, alleen maar bruikbaar was voor permanente bewoning 

wanneer het was ontgonnen en in die staat bleef. Dit betekent dat het op grote schaal ontwaterd 

moet zijn geweest met een systeem van sloten en greppels dat ook periodiek onderhouden moest 

worden. Zeker de eerste ontginningsfase vergde grote investeringen. Het is dan ook nagenoeg zeker 

dat gedurende fase 2 naast het aangetoonde gemengde bedrijf meerdere soortgelijke boerderijen in 

de onmiddellijke nabijheid bestonden. Welke van de bekende vindplaatsen dat waren is zonder 

nader onderzoek niet te zeggen. 

16.5 VRAGEN OVER DE FYSIEKE KWALITEIT VAN DE TERP 

13. Wat is de algemene conservering van de nog aanwezige terplagen en eventueel aanwezige 

restanten van bouwwerken?  

Het huidige gebruik als grasland (en eerder als maïsland) heeft geen directe invloed gehad op de terp 

in situ. De dikte van het afdekkende kleidek zal hier aan hebben bijgedragen. Op sommige plekken is 

het kleidek bijna 1 m dik. De aangelegde moderne drainagebuizen hebben de terp echter wel 

verstoord. Deze zijn op een onderlinge afstand van gemiddeld 9 tot 10 m gelegd waarbij ook de terp 

op enkele plekken is geraakt. In het veld viel op dat op diverse plaatsen in de ophogingslagen de 

contouren van de voor de ophoging gebruikte plaggen niet meer zichtbaar waren. Deze vervaging 

kan verband houden met het huidige draineren van het perceel, waardoor de plaggen niet alleen 

verdrogen maar tevens in lichte mate oxideren. Belangrijk detail is echter dat op deze locatie de 

drainagebuizen nergens het veen raken, maar in alle gevallen hier ca. 10 cm boven liggen. 

14. Hoe is de staat van conservering van restanten van structuren (bijv. gebouwen, podiaranden 

en waterputten)? 

Door de dikte van het afdekkende kleipakket zijn er vrijwel geen sporen van wormgangen of 

mollengangen waargenomen in terplagen van de terp of oude loopvlakken buiten de terp. Alleen in 

de natuurlijke kleilagen die de terp afdekken zijn wormgangen aangetroffen. In zeven van de negen 

slijpplaten zijn sporen van bioturbatie waargenomen, in geen van de gevallen betrof het recente 

verstoring door bodemleven. Ook hier zorgt de dikte van het afdekkende kleipakket voor een goede 

conservatie. 

15. Is er sprake van verstoring door de vorming van de Middelzee, zoals aangetoond bij 

Scharnegoutum-Rotonde waar de top van de terp was 'afgeschoren' door een zich nog 

vormende Middelzee (Waldus et. al. 2005, 15)? 

Ja, ook hier is de top door de Middelzee afgeschoren. In tegenstelling tot Scharnegoutum-Rotonde 

zijn de flanken van de terp hier grotendeels bewaard gebleven. 

16. Is er sprake van verstoring van archeologische waardevolle lagen door modern landgebruik 

(vooral met het oog op de mate van oxidatie door ploegen en grondwaterpeilverlaging)? 

Zoals gezegd bij het antwoord op vraag 13 zijn de archeologische lagen door voldoende klei afgedekt 

om beschermd te zijn tegen normaal agrarisch grondverbruik (wel ploegen, niet woelen of 

diepploegen). Wel ligt er op 80 cm –Mv een modern drainagestelsel dat voor verdroging zou kunnen 
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zorgen, maar omdat het afdekkende kleipakket op de meeste plaatsen tussen de 80 en 100 cm dik is, 

blijft dit risico bij het huidig algemeen waterpeil gering. De hoeveelheid hout aangetroffen tijdens de 

opgraving en de zichtbaarheid van mos, zegge en riet in en onder terplagen lieten bijvoorbeeld zien 

dat uitdroging tot nu toe maar weinig heeft plaatsgevonden. Bij verregaande uitdroging door 

drainage, zou dit organische materiaal al verdwenen zijn geweest ten tijde van de opgraving, dan wel 

in een onherkenbare staat hebben verkeerd.  

Om een mogelijke invloed van de drainage op het veen onder en in de terp beter te onderzoeken zijn 

twee van de onderzochte slijpplaten van belang. Het gaat om platen van monsters die in de top van 

het veen en de basis van de terp zijn genomen (fig. 16.1). Uit bestudering blijkt dat oxidatie van de 

plaggen al in gang is gezet toen de eerste bewoners het podium opwierpen, maar ook dat er nog 

steeds afzonderlijke plantresten zichtbaar zijn in het samengedrukte veen onder de terp. Verder zijn 

er meerdere sporen van schimmels aangetoond die ontstaan als veen verdroogt. Uit de 

aanwezigheid van oude diergangen door de schimmeldraden blijkt dat deze verdroging dateert uit de 

periode dat de terp bewoond werd en niet recent is. Uit het onderzoek aan beide slijpplaten blijkt 

dat er geen verstoring in de vorm van uitdroging door moderne drainage is vast te stellen; 

aangetoond sporen van verdroging zijn van vroegere ouderdom.
4
  

Ondanks de betrekkelijke diepte van de drainagebuizen die door het perceel lopen, maakt het 

onderliggende veen met zijn archeologie wel kans op toekomstige verstoring door uitdroging. Zodra 

het waterpeil in de sloten verder verlaagd wordt, tot bijvoorbeeld onder de grens waar de klei 

overgaat in veen, zal er wel degelijk verdroging op van het veen optreden. De drainagebuizen 

versnellen dit proces dan nog eens doordat ze de capillaire werking van de grond tegengaan. 

Uitdroging alleen is in dat geval nog niet eens het grootste risico, dat is het pakket aan klei dat op het 

veen rust. Door uitdroging zal het veen krimpen, waardoor het kan compacteren onder druk van de 

bovenliggende klei. De dikte van het kleipakket en daarmee het gewicht ervan, is niet overal 

hetzelfde. Dit zou dan ook mogelijk kunnen leiden tot ongelijke inklinking van het onderliggende 

veen en daarmee leiden tot beschadiging van de archeologie in en op dat veen. 

 

Fig 16.1: slijpplaten uit de onderkant van het podium (foto door J. Colenberg). Spoor 17 in vondstnr. 579 is de top 

van het natuurlijk veen, de andere sporen zijn ophoging van plaggen en vloerlagen (met insluitsels van as). 

                                                           
4
 Zie ook hoofdstuk 13 in deze bundel. 
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17. Is de terp net als de onderzoekslocaties Wartena-Wartiens (Bruinsma 1968) en Wartena-

Noord (Bakker, in voorb.) deels weggezakt in de venige ondergrond? 

Nee, dat is hier vrijwel niet het geval. Het veen onder de kern van de nederzetting lijkt zelfs hoger te 

liggen dan het omliggende veen. Dat de terp niet is weggezakt in de venige ondergrond zoals de 

podia van beide Wartena’s heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat het pakket aan terp- en 

aslagen op de opgravingslocatie minder dik is en uit minder zwaar materiaal bestaat. Het podium van 

Wartena-Noord was bijvoorbeeld meer dan een meter dik en bestond uit klei- en kleiige veenzoden. 

Het ophogingspakket van Sneek-Harinxmaland is op sommige plekken weliswaar net zo dik, maar 

bestaat daar vooral uit de minder zware aslagen. 

Dat het veen onder de nederzetting zelfs hoger ligt, komt omdat de oorspronkelijke veengelaagdheid 

onder de nederzetting beter bewaard is gebleven dankzij de zuurstofloze omstandigheden die 

heersten onder de terp- en woonlagen. Het betreft dus een vorm van een zogeheten restheem dat 

ook wel voorkomt bij kerken van middeleeuwse ouderdom in (voormalige) veenontginningen. Buiten 

de nederzetting werd het veen ontwaterd en bewerkt of raakte vertrapt waardoor dat veen niet 

alleen inklonk, maar ook oxideerde, terwijl het veen onder de ophoging betrekkelijk veilig was. Een 

tweede reden dat het veen lager ligt buiten de nederzetting dan onder de nederzetting, kan te 

maken hebben met het afdekkende Middelzee-kleipakket. Over de nederzettingsresten is de dikte 

daarvan op sommige plekken maar 0,5 m of minder, terwijl buiten de nederzetting het gewicht van 

meer dan een meter aan klei op het veen drukt (zie ook de laatste alinea van de beantwoording van 

vraag 16 over het mogelijke effect daarvan op het veen).  

18. Zijn er in de terpzool nog archeologisch waardevolle resten aanwezig en wat zegt dit over de 

terpzool van geëgaliseerde terpen? 

Ja, in de terpzool zijn archeologisch waardevolle resten aangetroffen, onder andere in de vorm van 

waterputten, paalsporen en informatie over de laterale nederzettingsopbouw. Aangenomen mag 

worden dat ook de terpzolen van naburige vergraven of afgetopte terpen nog waardevolle resten 

bevatten. In het geval van een restheem is een dergelijke terpzool wel extra gevoelig voor aantasting: 

zelfs een geringe aftopping kan leiden tot grote schade. 
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BIJLAGE 1.2- PERIODISERING 

 

Relevante periodisering Noord-Nederland 

Naam periode Sub-periode Aanvang * Einde * 

Bronstijd Vroeg 2000  v.C. 1750  v.C. 

Midden 1800  v.C. 1100  v.C. 

Laat 

 

1100  v.C. 

 

750  v.C. 

 

IJzertijd ** Vroeg 800  v.C. 500  v.C. 

Midden 500  v.C. 200  v.C. 

Laat 

 

250  v.C. 

 

0 n.C.. 

 

Romeinse tijd Vroeg 12  v.C. 70 n.C.. 

Midden 50  n.C.. 270 n.C.. 

Laat 

 

250  n.C.. 

 

476 n.C.. 

 

Volksverhuizingstijd 

   

350  n.C.. 

 

550 n.C.. 

 

Vroege Middeleeuwen Merovingisch 450  n.C.. 750 n.C.. 

Karolingisch 725 n.C.. 900 n.C.. 

Ottoons 

 

900 n.C.. 

 

1050 n.C.. 

 

Volle middeleeuwen 

   

1000 n.C.. 

 

1300 n.C.. 

 

Late middeleeuwen 

   

1250 n.C.. 

 

1500 n.C.. 

 

Nieuwe tijd of moderne tijd Vroeg 1500 n.C.. 1650 n.C.. 

Midden 1650 n.C.. 1800 n.C.. 

Laat 1795 n.C.. Nu 

  (Sub-) recent 1950 n.C.. Nu 

* Tussen het einde en de aanvang van perioden zit vaak enige overlap. Enerzijds reflecteert dit de marge die heerst bij 

dateringen, anderzijds reflecteert dit het verschil in zienswijzen over de definitie van een periode of een verschil in aanvang 

van een nieuwe technologie per regio.  

 

** Kwelderbewoning (terpengebied) start omstreeks 650 v. Chr. 

 

 







BIJLAGE 5.3: AARD SPOREN IN GROOT FORMAAT (GIA-134) 

 

KAARTEN: 

•  PROFIELEN 

•  VLAK 1 

•  VLAK 2 

•  VLAK 3 

•  VLAK 4 

•  VLAK 5 

•  VLAK 6 

 

 

 

















BIJLAGE 5.4: SPORENFASERING IN GROOT FORMAAT (GIA-134) 

 

KAARTEN: 

•  PROFIELEN 

•  VLAK 1 

•  VLAK 2 

•  VLAK 3 

•  VLAK 4 

•  VLAK 5 

•  VLAK 6 

 

 

 


















